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Tolegen M.A., PhD, rector of EKSU
Shamurzayev T.T., Dr.of Law Sciences, professor (Bishkek) 
Shestakov D.A., Dr. of Law Sciences, professor, president of  
St.Petersburg International Criminological Club

EDITORIAL COUNCIL:

Abdullayev K.K., Dr. of Agricultural Sciences, professor 
Aitzhanov B.D., Dr. of Veterinary Sciences, professor 
Asangazy O., public figure 
Abishev T.D., Candidate of Law Sciences 
Abishev H.A., Candidate of Law Sciences, associate professor 
Baimenov A.M., Candidate of Technological Sciences, professor
Bekmagambetov A.B., Candidate of Law Sciences, professor 
(Kostanay) 
Bekturganov E.U., Deputy of the Parliament of Kazakhstan
Bishmanov B.M., Dr. of Law Sciences, professor 
Borbat A.V., Candidate of Law Sciences , editor-in-chief 
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Jansarayeva R.E., Dr. of Law Sciences, professor
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Mazheika Kipras I., academician of PANS (Moscow) 
Matkarimova G.S., Dr. of Law Sciences, рrofessor (Tashkent) 
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Mindagulov A.N., Dr. of Law Sciences, professor (Moscow) 
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Sadanov A.K., Dr. of Biological Sciences, professor
Salomov B., Dr.of Law Sciences, professor (Tashkent) 
Sapiyev O.S., public figure of RK
Sarsembayev M.A., Dr.of Law Sciences, professor
Seitzhanov A.A., Candidate of Law Sciences, аssociate professor
Smatlayev B.М., Dr. of Law Sciences, professor 
Starostin S.A., Dr. of Law Sciences, professor (Moscow) 
Rustemov B.T., writer, publicist 
council
Rustemova G.R., Dr. of Law Sciences, professor
Togzhanov E.L., Dr. of Law Sciences, candidate of
Political Sciences
Тоilybayev B.А., Dr. of Pedagogical Sciences, professor 
Turetski N.N., Dr. of Law Sciences, professor
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Harchenko B.V., Dr. of Law Sciences, professor (Harkov) 
Huu Thinh, Chairman Vietnam Writer’s Association, poet 
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“Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: 
әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым”.  

                                                                                Александр Македонский

“Ғылым мен мәдениет барлық дүниенің алтын алқасы болып отыр”. 
                                                                                     Мұхтар Әуезов

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – 
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА” халықаралық ғылыми 
журналы ғылыми сілтеме жасау индексіне тір кел ген (ИНЦ). 

Журнал ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы ба қы-
лау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филоло гия, педа го ги-
ка, философия, өнертану ғылымдары бойынша басы лым дар 
тізіміне кіреді.

2009 жылдан бастап ай сайын сегіз тілде жарық кө 
ре  ді (қазақ, орыс, ағылшын, француз, қытай, чех, вен гер, 
неміс тілдерінде).

Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халық ара-
лық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз, 2009 жыл.

Журналға жазылу «Қазпошта» және Қазақстан Рес пуб-
ли касының барлық пошта бөлімдерінде жүргізіледі.

Журнал «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», 
Ха лық аралық Қазақстан крими нология  лық клубының  
Пре зи ден ті, заң ғылымдарының докторы, профессор  
Е.О. Алау ханов тың ғылыми жетек ші лігімен шығады.

Басылым 2019 жылдан бастап Ғылыми редакторлар мен 
баспагерлер ассоциация сының (Ресей, АНРИ) мүшесі болып 
табылады. 

Қазіргі таңда журнал отандық ғылым дамуының кілті ретінде Мемлекет басшысы ның баян
дамасында айқындалған халықаралық ғылымиметрикалық көрсеткіштер база сына қолжет кі
зуге мүмкіндік береді (Web of science, Clarivate Analitics, Scopus).

Басылымда мақалалар төмендегідей ғылыми бағытттар бойынша жарияланады:
•	 Байқау жеңімпаздары;
•	 Тарих пен ғылымдағы есімі ерен тұлға;
•	 Білім мен ғылым мәселелері;
•	 Жас ғалымдар мінбері;
•	 Мерейтой;
•	 Айтулы шара;
•	 Рецензиялар, жаңа кітаптар.
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МАҚАЛАНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН КӨЛЕМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала көлемі 10 мыңнан 20 мыңға дейінгі белгілерді құрауы керек немесе 6 бет пен 10 бет-
тің аралығында болғаны жөн. Егер материал бұл көрсетілген мөлшерден аз немесе көп болса 
журнал редакциясы ұжымымен келісілуі керек; 

 Ескертпе: журнал форматына сәйкес авторлардан 4х5 мөлшеріндегі фотоларын жібе руін 
сұраймыз, мақаламен қоса жарияланады.

2. Мақала мына критерийлерге жауап беруі керек: ғылыми жаңашылдығы, жазудағы ерекшелік 
(мәтіннің өзіндік стилі 80 пайыздан жоғары), мақалада зерттеліп отыр ған тақырып пен 
мәселеге деген авторлық көзқарас болғаны жөн.

3. Мақалада келтірілген материалдар тек деректерді баяндау және сипаттау мазмұнын да бол-
мауы керек;

4. Мақа ла мазмұнына сәйкес келетін материалдарды қолданғанда, оларды дұрыс және дәлдік-
пен қолдану мәселесіне мән берген дұрыс. Авторлар ұсынылған материалдың дәйектілігі 
үшін жауап береді, ол үшін плагиаттың жоқтығы туралы анықтама өткізеді. ПЛАГИАТҚА 
жол берілмейді.

5. Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану ке
рек. Сонымен қатар «Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында 
жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.

6. Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ  жасап,басқа маңыз ды ға лым-
дардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн болар. 

МАҚАЛА МӘТІНІН КӨРКЕМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала мәтіні редакцияға WORD-тың кез келген нұсқасында сақталған файл түрінде жі-
беріледі:

2. Мақала құрылымы: мақала атауы, мақала мәтіні, автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен 
байланысу және тағы д а басқа мәліметтер (атап айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекен-
жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), кілт сөздер (5 сөзден кем болмауы 
тиіс), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама (3-4 сөйлемнен кем болма-
уы тиіс) және библиография. Егер мақала шет тілде жазылса, мақала атауы, мақала мәтіні, 
автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен байланысу және тағы д а басқа мәліметтер (атап 
айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекен-жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қыз-
меті), кілт сөздер, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама сонымен қатар 
орыс тілінде берілуі керек.

3. Мақала келесідей құрамнан тұруы тиіс: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Баяндаудың 
белгілі бір нақтыланған тәртібін сақтаған жөн.

4. Мақала мәтіні«Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы 
(интервал) – 1. Азат жолдың басталуы – 1,25 см.

5. Сілтемелер мен библиографиялық тізім Мемлекеттік стандарт (ГОСТ) талаптары бойынша 
рәсімделуі керек.

6. Жоғарыда көрсетілген ережелерге сәйкес келмейтін мақалалар қаралмайды.
7. Редакцияға келіп түскен материалдар мерзімі 1 айдан 3 айға дейінгі уақытта қаралады.
 Мақала үшін төлемақы – 16 000 теңге. Төлемдер, мақала жарияланады деген шешім қабылдан-

ғаннан кейін жүзеге асырылады:

Төлемақы төлеуге: 
Карталық шот: 
5169 4971 5103 9504 Kaspi Gold
ЖСН: 9207 1540 0124

Есеп шоты:
АО “Kaspi Bank” Номер счета  KZ37722S000002241040 КбЕ19

Жақын және алыс шетелде тұратынавторлар Western Union төлемдік жүйелері арқылы 
төлеуге болады.
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“Чтобы писать для СМИ, не нужно никакой квалификации, но чтобы их читать, нужно в 
совершенстве знать вещи, мир и людей”. 

Хуго Штейнхаус

“Никогда не следует хорошо говорить о себе. Следует это печатать”. 
Жюль Валле

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международный научный журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ 
КАЗАХСТАНА – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН 
ӨМІРІ» включен в индекснаучного цитирования (ИНЦ). 

Журнал входит в Перечень изданий, рекомен
дуемых Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (ККСОН) по специальностям юридических, 
филологических и педагогических наук и др.

Журнал издается с 09.02.2009 года, ежемесячно, на 
восьми языках (казахский, русский, английский, француз
ский, китайский, чешский, венгерский, немецкий).

Государственная регистрация: №9875-Ж. Междуна-
род ная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.

Подписка на журнал производится в «Қазпошта» и по-
чтовых отделениях Республики Казахстан.

Журнал выходит под научной редакцией д.ю.н., про-
фессора, «Заслуженного деятеля Казахстана», Президента 
Международного Казахстанского криминологического клу-
ба – Алауханова Е.О.

С 2019 года издание вступило в ряды первого в России профессионального сообщества редак-
торов и изда телей – Ассоциацию научных редакторов и издателей (Association of science editors and 
publishers).

В настоящее время, Издание открывает доступ к международной наукометрической базе дан-
ных (Web of science, Clarivate Analitics, Scopus), определенного Главой государства в качестве ключево-
го развития отечественной науки. Вместе с тем, Редакция Международного журнала сотрудничает 
с иностранными регистрационными агентствами, которые с использованием разработанных между-
народным фондом DOI (International DOI Foundation, IDF) стандартом присваивают DOI в различных 
предметных областях.

У Журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» имеется возможность выпускать материалы к 
публикации, как с идентификаторами цифрового объекта, так и без них. Цифровой идентификатор объ-
екта DOI (Digital Object Identifier), представляющий собой уникальную строку из букв и цифр при-
сваивается объектам по желанию авторов и на отдельных возмездных условиях.

В издании публикуются статьи по следующим научным рубрикам:
• Победители конкурса
• Имя в истории и науке
• Вопросы образования и науки
• Трибуна молодых ученых
• Юбилей
• Мероприятия
• Рецензии, новые книги
• Разное
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ СТАТЬИ:

1.  Язык научной статьи и используемая в ней терминология должны быть понятны широ кому 
кругу читателей и представителям всех специальностей.

2.  Научный стиль должен соответствовать общепринятым нормам литературной речи, отли-
чаться от разговорного, делового и иных стилей, характеризоваться логически строй ным из-
ложением произведения, сопровождаться аргументацией каждой позиции автора.

3.  Объем статьи должен составлять от 15 до 30 тыс. знаков (с пробелами, с учетом сносок 
и надписи) или 6–10 страниц. Опубликование материалов меньшего или большего объема 
предварительно согласовываются с Редакцией журнала.

4.  Статья должна отвечать критериям актуальности, научной новизны, уникальности (свыше 
80% оригинальности текста), содержать авторский подход к изучаемой теме/проблеме.

5.  Материал, содержащийся в статье, не должен быть описательным, констатирующим обще-
известные факты. Рукописи, воспроизводящие законодательную базу, подлежат отклоне нию.  

6.  Необходимо обращать внимание на использование заимствованного материала, точность и 
правильность его цитирования. Авторы несут ответственность за достоверность предостав-
ленного материала, что подтверждается результатом сравнительно-сопоставительного ана-
лиза, проведенного при помощи системы «Антиплагиат». Не допускается ПЛАГИАТ.

7.  В статье необходимо широко использовать труды казахстанских авторов, внесших в разви тие 
и совершенствование отечественной науки.

 Редакция Журнала настоятельно рекомендует авторам содержать ссылки на статьи ав-
торов, опубликованных в предыдущих номерах журнала «Наука и жизнь Казахстана».

8.  Cамоцитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наимень-
шем количестве. Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира.

 Примечание: согласно формату журнала просим авторов высылать фото в размере 4х5, 
которая будет опубликована вместе со статьей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:

1.  Текст научной статьи направляется в Редакцию в виде файла, сохраненного в любой версии 
Word с расширением.

2.  Структура научной статьи:
 а) название статьи; 
 б) текст статьи;
 в) Сведения об авторе (место работы/учебы с указанием адреса, должности, степени, звания, 

электронный адрес, контактные данные);
 г) индексы УДК и / или ББК;
 д) ключевые слова (в количестве не более 5);
 е) аннотация (из 3-4 предложений);
 ж) библиография.
•	 Если статья написана на иностранном языке, то название статьи, текст статьи, Ф.И.О., кон-

тактные и иные данные об авторе (место работы/учебы с указанием адреса, должности, сте-
пени, звания), ключевые слова, аннотация должны быть представлены на казахском и (или) 
русском языках.

3.  Статья должна состоять из следующих элементов: введение, основная часть и заключение. 
Необходимо соблюдать определенную последовательность.

4.  Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 
14 пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см.

5.  Ссылки на использованные в работе источники следует оформлять в квадратных скобках по 
тексту статьи с указанием Ф.И.О. автора, года издания и страниц. Пример внутри текстовой 
библиографической ссылки: [Савицкий В.М., 1996, с. 47]. 

 Выдержки из нормативных правовых актов оформляются в виде постраничных сносок. На-
пример, в тексте:«В соответствии сп. 5) ч. 2 ст. 293 ГПК РК, «не могут быть оспорены в 
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суде в соответствии с настоящей главой,«решения, действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному обжалованию юри-
дическими лицами, в устав ном капитале которых имеется доля государства».

 В за текстовой ссылке нормативный правовой акт оформляется следующим образом: 
«Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]: Ко-
декс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. Доступ из Информа-
ционно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет». Режим доступа:  
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377/ свободный. (Дата обращения: 28.01.2019).

 Допускается также указывать только электронный адрес ресурса. Пример: URL: http://adilet.
zan.kz/rus/docs/K1500000377

 Аналогичным образом оформляются ссылки на электронные книги, журналы, газеты и т.п.
6.  Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
 Библиографический список входит в общее число страниц статьи и приводится в конце ста-

тьи в алфавитном порядке. В Библиографическом списке приводятся все выходные данные 
издания. Пример оформления учебного пособия: Организация судебной власти в Российской 
Федерации: Учеб. пособие для вузов / В.М. Савицкий; Рос. акад. наук, Ин-т государства и 
права, Акад. правовой ун-т. – М.: Бек, 1996. – 320 с.

 Пример оформления научной статьи: Аблаева Э.Б. История развития теории разделения 
властей: определение ролисудебной системы // Вестник Поволжского института управле-
ния. – Саратов: Изд-во «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (Москва), 2018. Т. 18. № 7. – С. 52-62.  

 Пример оформления статьи, опубликованной в сборниках конференций: Виноградов В.А. Пра-
вовое государство и верховенство права: доктрины, конкуренция юрисдикций, обеспечение 
правовой свободы. Позиции КС РФ в отношении правового государства // Доктрины Правово-
го Государства и Верховенства Права в современном мире /Сборник статей. Ответственные 
редакторы: В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. – С. 373-395.

 Пример оформления автореферата диссертации: Фролова, Е.А. Неокантианство в русской 
философии права во второй половине ХIХ – первой половине ХХ в.: автореф. дис. …докт. 
юрид. наук: 12.00.01 / Фролова Елизавета Александровна. – М., 2013. – 47 с.

 Пример оформления диссертации: Лукьянова, Е.Г. Учения о законе в политико-правовой 
мысли России XIX – начала XX вв.: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01 / Лукьянова Елена Ген-
надьевна. – М., 2018. – 425 с.

 Нормативные правовые акты не входят в Библиографический список.
 Библиографический список должен содержать только те работы, которые приводятся автором 

в тексте статьи и были ранее опубликованы в соответствующих изданиях.
 Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
7.  Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, остаются без 

рассмотрения.
8.  Все поступившие материалы рассматриваются от 1 до 3 месяцев и публикуются в порядке 

очередности.

Оплата по реквизитам:
Карточный счет:
5169 4971 5103 9504 Kaspi Gold
ИИН: 9207 1540 0124

Расчетный счет:
АО “Kaspi Bank” Номер счета  KZ37722S000002241040 КбЕ19

Авторы дальнего и ближнего зарубежья могут произвести оплату через платежные системы 
Western Union
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   УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ КРАЖИ КАК ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Түйіндеме. Бұл мақалада ұрлықтың қылмыстық-құқықтық аспектілері, басқаның мүлкін ұрлаудың бір түрі 

ретінде қарастырылады. 

Қазіргі Қазақстанда құқықтық мемлекет құру адамның құқықтары мен бостандықтарын қатаң сақтауда, 
мемлекет пен қоғамдық мүдделерді тиімді қорғауды білдіреді. Барлық кезеңдеріндегі барлық әлеуметтік дамудың 

негізін анықтайтын маңызды әлеуметтік институттардың бірі - бұл меншік. Кез келген мемлекеттің қоғамдық 

құндылықтары жүйесінде меншік құқығы жеке тұлғаның әлеуметтік құқықтарының ең маңыздысы ретінде 

анықталады. Ұрлықтардың ішінде ұрлық - ең көп кездесетін қылмыс. Осыған байланысты ұрлықты бөтеннің мүлкін 

ұрлау нысаны ретінде қылмыстық-құқықтық зерттеу қажет. Меншікке қарсы іс-әрекеттерді тергеудің құқықтық 

негізін білу актілерді дұрыс саралауға, анықталатын жағдайлар шеңберін дұрыс анықтауға, адамды айыпталушы 

ретінде тарту туралы шешім мәтінін дұрыс қалыптастыруға көмектеседі. 

Түйін сөздер: ұрлық, басқалардың мүлкі, мүлік, ұрлық, тонау, тонау, біліктілік, акт, субъективті жағы, 

объективті жағы, қылмыстық нәтиже, заңсыз басып алу, астыртын әрекет, орындаушы, ену, қылмыстық топ, 

ұйымдастырушы, алаяқтық. 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты кражи, как одной из форм 

хищения чужого имущества. 
Построение в современном Казахстане правового государства предполагает строжайшее соблюдение прав и 

свобод человека, действенную защиту государственных и общественных интересов. Одним из наиболее значимых 

социальных институтов, содержание, которого предопределяет основу всего общественного развития на каждом из 

его этапов, является собственность. В системе общественных ценностей любого государства право собственности 

определяется как важнейшее из социальных прав личности. Среди хищений наиболее частым преступлением 

выступает именно кража. В этой связи необходимо уголовно-правовое исследование аспектов кражи как формы 

хищения чужого имущества. Знание правовой основы расследования деяний против собственности помогает 

правильно квалифицировать деяния, верно определить круг обстоятельств, подлежащих установлению, грамотной 

формулировки текста постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Ключевые слова: хищение, чужое имущество, собственность, кража, грабеж, разбой, квалификация, деяние, 

субъективная сторона, объективная сторона, преступный результат, противоправное изъятие, сговор, исполнитель, 
проникновение, преступная группа, организатор, мошенничество. 

Resume. This article discusses the criminal law aspects of theft, as one of the forms of theft of another's property. 

The construction of a legal state in modern Kazakhstan implies the strictest observance of human rights and freedoms, 

effective protection of state and public interests. One of the most significant social institutions, the content of which determines 

the basis of all social development at each of its stages, is property. In the system of public values of any state, property right is 

defined as the most important of the social rights of an individual. Among the thefts, theft is the most common crime. In this 

regard, a criminal law study of the theft as a form of theft of another's property is necessary. Knowing the legal basis for the 

investigation of acts against property helps to correctly qualify the acts, to correctly determine the circle of circumstances to be 

established, and to correctly formulate the text of the decision to attract a person as an accused. 

Keywords: embezzlement, other people's property, property, theft, robbery, robbery, qualification, act, subjective side, 

objective side, criminal result, unlawful seizure, conspiracy, executor, penetration, criminal group, organizer, fraud. 

 

Целью настоящего исследования является исследование уголовно-правовых аспектов кражи, как 

одного из видов хищения чужого имущества. 
В соответствии с уголовным законом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

По каждому такому делу всегда надлежит исследовать, при вступлении в дело для осуществления 
защиты, имеющиеся по делу доказательства в целях правильной юридической квалификации действий 

лиц, виновных в совершении этих деяний, недопущения ошибок, связанных с неправильным 

толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого имущества, а также при оценке 
обстоятельств, предусмотренных в качестве признака преступления, отягчающего наказание.  

Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, 

совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого 
имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, 

когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей 

обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого 

имущества. 
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Согласно действующему уголовному законодательству РК, кража - это тайное хищение чужого 
имущества. 

Объектом кражи является собственность. 

Предметом рассматриваемого деяния является чужое имущество в виде предметов материального 
мира, имеющих объективно определенную ценность (вещей, товаров, изделий, денег и др.), в добывание 

или производство которых вложен человеческий труд и которые вследствие этого могут быть подвергнуты 

денежной оценке. 
Предмет или вещь, не обладающие материальной ценностью, не могут быть предметом кражи, так 

как их изъятие не способно причинить собственнику материальный ущерб. Поэтому противозаконное 

завладение природными богатствами (лесом, рыбой, дикими животными и др.), к созданию которых не был 

приложен общественно полезный труд, не является сферой преступлений против собственности и 
относится к экологическим преступлениям. 

Характерным признаком кражи является тайный способ хищения. Представляется, что при 

определении тайного характера хищения центр тяжести следует переносить на умысел виновного, то есть 
на субъективное восприятие хищения последним. При этом для признания наличия кражи требуется, чтобы 

виновный стремился совершить хищение тайно, и в его умысел входил именно тайный характер завладения 

чужим имуществом. Хищение не перестает быть тайным и в случае, когда виновный действует, 

сообразуясь с обстановкой, исключающей, по его мнению, вмешательство посторонних лиц, хотя и 
сознающих факт противоправного завладения имуществом. 

Для квалификации тайного хищения необходимо, чтобы изъятие имущества происходило незаметно 

не только для собственника вещи, но и для охраняющих ее, а также для третьих лиц. Все они либо 
отсутствуют в момент совершения кражи, либо, присутствуя на месте совершения деяния, не сознают 

факта кражи. 

В том случае, когда виновный не сознает, что преступный характер его действий стал известен, 
совершенное хищение остается кражей, так как похититель продолжает действовать, будучи убежденным в 

тайности своего деяния. Если же виновный, осознав, что его действия замечены, прекращает похищение, 

они также могут квалифицироваться либо как покушение на кражу, если виновный ничего не успел изъять, 

либо как оконченная кража, если вор успел завладеть какими-либо ценностями. 
Для признания хищения тайным, если оно совершается в присутствии очевидцев, требуется 

установить, что эти лица не сознавали преступный характер совершаемых виновным действий. Например, 

виновный путем обмана выдает себя за лицо, действующее от имени собственника вещи; впечатление о за-
конности действий похитителя у присутствующих может сложиться под влиянием уверенных действий 

виновного, который садится за руль стоящей без присмотра автомашины и уезжает [1]. 

При анализе объективной стороны кражи необходимо установить причинную связь между действием 
и наступившим преступным результатом. 

Значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения представляет вопрос о 

моменте окончания хищения, совершаемого путем кражи. От того, признается хищение путем кражи 

оконченным с момента завладения виновным вещью или нет, зависит решение ряда важных вопросов: о 
квалификации преступления, о добровольном отказе от совершения преступления, о круге соучастников, 

об отграничении кражи от грабежа и разбоя, об определении меры наказания. 

Перенесение момента окончания кражи на раннюю стадию развития преступной деятельности 
приводит на практике к нарушению законности. С одной стороны, фактически имевшее место покушение 

на кражу объявляется оконченным преступлением и таким путем необоснованно усиливается ответ-

ственность виновного. Кроме того, для виновного сужаются возможности добровольного отказа, в чем нет 

никакой необходимости и что может иметь только отрицательное значение в борьбе с хищениями. 
С другой стороны, признание кражи оконченным деянием в момент установления физического 

обладания имуществом, независимо от возможности преступника распорядиться им по своему 

усмотрению, может привести и приводит к ослаблению борьбы с весьма опасными и относительно рас-
пространенными кражами. 

Таким образом, кражу следует считать оконченной не в момент фактического завладения виновным 

вещью, а в момент, когда виновный изымает имущество, получая при этом возможность распорядиться им 
по своему усмотрению. 

Если кражу совершают с охраняемых территорий, то ответ на вопрос об окончании этого 

преступления зависит от характера похищаемого имущества и намерений виновного. Так, если похищается  
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имущество, которое может быть потреблено виновным без выноса с охраняемой территории, и он имеет 
такое намерение, кража будет считаться оконченной с момента обособления имущества и установления над 

ним противоправного владения. В случаях задержания виновного при выходе с охраняемой территории, 

когда он вначале изымает чужое имущество, а затем пытается вынести, так как иначе обратить его в свою 
пользу он не может, его действия следует квалифицировать как покушение на кражу. 

К признакам, характеризующим субъективную сторону кражи, относятся: вина, мотив и цель деяния. 

Все эти признаки дают представление о том внутреннем процессе, который происходит в психике лица, 
совершающего кражу, и отражают связь сознания и воли похитителя с совершаемым общественно опасным 

деянием (кражей). 

С субъективной стороны кража - деяние, совершаемое с прямым умыслом. Это означает, что умысел 

при краже характеризуется тем, что виновный сознает общественную опасность своих действий, предвидит 
наступление общественно опасных последствий, и желает их наступления; понимает, что тайно, без 

всякого на то права, изымает чужое имущество, нанося тем самым материальный ущерб собственнику в 

целях получения для себя незаконной выгоды [2]. 
Совершая кражу, виновный сознает как противоправность своих действий, так и то, что он 

завладевает имуществом тайно. Мотивом кражи является корысть. Без корыстного мотива нет кражи. Он 

является субъективной причиной кражи. Однако содержание этого мотива, степень его глубины, осознан-

ности и стойкости могут быть различными. 
Цель - это то, к чему стремится вор, то, чего надо добиться путем противоправных действий. В 

отличие от мотива цель в преступлении характеризует тот непосредственный результат, который стремится 

достичь виновный, совершая общественно опасное деяние. Различие между целью и мотивом основывается 
на том, что они по-разному характеризуют волевой процесс. Мотив кражи отвечает на вопрос, чем 

руководствовалось лицо, совершая преступление, цель же преступления определяет направленность 

действий, ближайший результат, к которому лицо стремится. 
Преступный результат - противоправное изъятие чужого имущества - осознается вором как 

непосредственная цель кражи, которая выступает в качестве элемента его состава. Она характеризуется 

стремлением тайно изъять чужое имущество собственника, извлечь из него выгоду. Фактическое же извле-

чение выгоды из похищенного имущества лежит за пределами состава кражи. Оно направлено на 
удовлетворение той потребности, Которая породила само преступление. 

В ч. 2 ст. 188 УК предусмотрены следующие квалифицирующие признаки: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 

в) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище 

либо транспортное средство. 
Понятие группы лиц по предварительному сговору дается в ч. 2 ст. 31 УК РК. Таковой признается 

группа лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Под хищением, совер-

шенным группой лиц, следует понимать такое хищение, в котором участвовали двое или более лиц, заранее 

договорившихся о его совершении. При определении количества участвовавших в хищении лиц следует 
исходить из общего учения о соучастии в совершении умышленного преступления. В частности, такие лица 

должны обладать признаками субъекта данного общественно опасного деяния, а также действовать 

совместно, умышленно и согласованно. Сговор следует признавать предварительным во всех случаях, 
когда он достигнут до начала деяния, во время приготовления к нему, или непосредственно перед 

покушением. Промежуток времени между сговором и началом хищения решающего значения не имеет. По 

форме сговор может быть устным, письменным, посредством конклюдентных действий (язык жестов), 

молчаливого согласия. 
Если действия, непосредственно направленные на изъятие чужого имущества, уже начаты 

исполнителем, то последующее присоединение другого соисполнителя не образует данного 

квалифицирующего признака, поскольку этих лиц нельзя считать «заранее договорившимися» о 
совместном совершении хищения. Нельзя квалифицировать по этому признаку преступную деятельность 

нескольких лиц, которую каждый из них начал самостоятельно, а затем она случайно совпала и стала 

совместной преступной деятельностью. [3] 
Повышенная общественная опасность хищений, совершаемых путем незаконного проникновения в 

жилое, служебное или производственное помещение либо хранилище, определяется тем, что для 

совершения преступления виновный прилагает определенные усилия, чтобы преодолеть преграды и по 
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лучить доступ к имуществу, взламывает двери, потолочные перекрытия, ломает замки, стремясь похитить 
имущество, в отношении которого потерпевший принимает специальные меры по обеспечению его 

сохранности, преступник демонстрирует особое упорство в достижении своей цели, нередко использует 

такие приемы и средства, которые сводят на нет меры предосторожности собственника. 
Под проникновением следует понимать незаконное вторжение или вхождение в жилое, служебное, 

производственное помещение или хранилище постороннего лица, не имеющего на то права, совершенное 

им без ведома либо против воли работающих в этом помещении или находящихся в нем на законном 
основании лиц (продавцов, сторожей и др.). Вторжение как способ проникновения может быть сопряжено с 

преодолением препятствий, с приложением виновным определенных усилий для получения доступа в 

помещение, с насильственным преодолением сопротивления лиц, находящихся в помещении или 

охраняющих его снаружи, путем пролома потолочных перекрытий, путем подбора ключей к замкам и др. 
[4] 

Проникновение может быть осуществлено и просто путем появления виновного в том или ином 

помещении, вхождения в него, если это помещение оказалось незапертым, либо с использованием 
временного отсутствия сотрудников. 

Проникновение в помещение или хранилище может быть обманным. Обманное проникновение в 

помещение или хранилище с целью хищения имущества - это введение посредством различных приемов, 

ухищрений, уловок со стороны виновного в заблуждение лица, ведающего имуществом или охраняющего 
его, и получение таким путем доступа к хранящемуся там имуществу (под видом сантехника, электрика, с 

предъявлением поддельного пропуска и т. п.). Обманным проникновение в помещение будет и в случае, 

когда виновный с целью хищения имущества остается внутри помещения незамеченным в момент 
закрытия последнего. 

Под помещением следует понимать постоянное или временное стационарное, или передвижное 

сооружение, предназначенное для размещения людей или материальных ценностей (но не являющееся 
специальным хранилищем). 

К хранилищам следует относить такие специальные места, сооружения или устройства, которые 

имеют своим назначением постоянное или временное хранение материальных ценностей. Речь идет о 

хранилищах, которые представляют определенное препятствие для доступа к вещам. К ним относятся, в 
частности, кладовые, специально оборудованные автомашины, находящиеся под охраной 

железнодорожные платформы с грузом, огороженные или неогороженные, но охраняемые площадки, 

предназначенные для хранения материальных ценностей. Хранилище должно быть искусственно 
созданным, специально построенным для хранения вещей. Естественные преграды, образованные 

стихийными силами, не охватывают понятия хранилища (например, ущелье, в котором находится 

имущество, лед, затянувший прорубь, где скрыто имущество). Хранилище предполагает наличие 
сооружений, препятствующих доступу к вещи, который возможен лишь с преодолением преграды. При 

этом данные сооружения могут окружать вещь или со всех сторон, или же только со стороны обычного 

доступа (забор, окружающий двор). Сооружения и приспособления, хотя и предназначенные для хранения 

вещи, однако не окружающие ее, не являются хранилищами (например, цепь или замок, которыми 
укреплена оставленная лодка). Степень прочности сооружения не имеет значения, и безразлично, требуется 

ли для разрушения его какие-нибудь орудия, или оно может быть разобрано голыми руками. 

Часть 3 анализируемой предусматривает следующие квалифицирующие признаки: 
а) совершение кражи преступной группой; 

б) совершение кражи из нефтегазопровода; 

в) совершение кражи в особо крупном размере. 

Если хищение совершено преступной группой, то действия организатора, руководителя и членов 
организованной преступной группы, участвовавших в хищении, необходимо квалифицировать по 

совокупности статьи, предусматривающей ответственность за хищение, совершенное преступной группой. 

Кражу следует отграничивать от грабежа, который совершается открыто. Если преступник ошибочно 
полагал, что совершает хищение тайно, а в действительности потерпевший осознавал его действия, или их 

наблюдали другие лица, то в соответствии с направленностью умысла содеянное должно 

квалифицироваться как кража. Однако в судебно-следственной практике это обстоятельство не всегда 
учитывается, что приводит к неправильной квалификации преступления. 

Кража относится к ненасильственным деяниям, поэтому тайное изъятие имущества у лица, которое 

насильственным способом лишено возможности наблюдать за действиями преступника (заперто в  
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помещении), следует квалифицировать в зависимости от характера примененного насилия как грабеж или 
разбой. Введение в организм потерпевшего опасных для жизни и здоровья сильнодействующих веществ с 

целью приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладение чужим имуществом должно 

квалифицироваться как разбой.  
В случае, если с той же целью в организм потерпевшего введены вещества, не представляющие 

опасности для его жизни и здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий 

как грабеж, соединенный с насилием, либо покушение на это преступление. 
Если изобличенный вор, осознав, что начатое им тайное хищение обнаружено, бросает похищенное и 

пытается скрыться, чтобы не оказаться задержанным, такие действия в грабеж не трансформируются, 

оставаясь кражей (или покушением на ее совершение). И если в целях избежания задержания виновный 

применяет насилие к задерживающим его лицам, его действия образуют самостоятельное преступление 
против личности. В таких случаях действия виновного следует квалифицировать по совокупности 

преступлений как кражу или покушение на кражу и по статьям против личности, в зависимости от тяжести 

вреда, причиненного здоровью. [5] 
В тех случаях, когда виновный начал совершать хищение тайно, но будучи застигнутым и сознавая 

это, продолжает изъятие имущества открыто, его действия представляют собой грабеж Если он при этом 

применяет насилие с целью завладения имуществом или для его удержания непосредственно после 

изъятия, эти действия должны квалифицироваться в зависимости от характера примененного насилия как 
насильственный грабеж или разбой.  

Наряду с тайностью и ненасильственным способом завладения имуществом для кражи характерно 

также, что похититель не обладает никакими правомочиями по распоряжению, управлению, хранению 
имущества, которым завладевает. Тайное изъятие вверенного имущества следует квалифицировать не как 

кражу, а как присвоение чужого имущества. Если же хищение совершается лицом, имеющим лишь доступ 

к чужому имуществу в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, то оно 
подлежит квалификации как кража. 

Специфика кражи, в отличие от присвоения и растраты чужого имущества, состоит именно в том, что 

виновный при краже фактически может иногда обладать чужим имуществом либо иметь к нему доступ, 

либо охранять его, но он не наделен при этом никакими правомочиями по распоряжению, управлению, 
хранению имущества. 

Хищение чужого имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше полномочиями, 

но имеющим к нему доступ в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, 
подлежит квалификации как кража. 

Кражу необходимо отличать от мошенничества. Во-первых, при краже предметом хищения может 

быть только имущество, при мошенничестве предметом выступает как имущество, так и право на 
имущество. Во-вторых, при краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли, тайно от него. 

При мошенничестве собственник или законный владелец сам передает имущество преступнику, будучи 

введенным им в заблуждение в результате обмана или злоупотребления доверием. В-третьих, при 

мошенничестве имущество преступнику должно передать дееспособное лицо, чьи действия по 
распоряжению имуществом являются юридически значимыми. Если путем обмана или злоупотребления 

доверием завладевают имуществом недееспособного или ограниченно дееспособного в силу возраста или 

психического расстройства лица, то поведение преступника образует кражу, а не мошенничество, посколь-
ку воля таких лиц юридически ничтожна. В-четвертых, элементы обмана могут присутствовать не только в 

мошенничестве, но и в краже. Но при мошенничестве обман является способом завладения имуществом, а 

при краже обман направлен только на получение доступа к имуществу, которое в дальнейшем изымается 

тайно от собственника. [6] 
Кражу следует отличать от грабежа. Основное отличие проводится по способу изъятия. При краже 

способ изъятия носит тайный характер, при грабеже - открытый. 

УК, как это отмечено в названии и диспозиции статьи, относится к числу иных корыстных 
преступлений против собственности. При краже имущество изымается обязательно с корыстной целью, с 

целью обращения в пользу виновного или иных лиц, а при завладении транспортным средством корыстная 

цель отсутствует. 
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ЗАҢНЫҢ ҒЫЛЫМИ САРАПТАМАСЫ – ОНЫҢ САПАСЫНЫҢ НЕГІЗІ  

 
Түйін. Аталмыш мақалада занның ғылыми сараптамасы және нормативтік құқықтық актілердің сапасына 

байланысты мәселелер қарастырылған. Авторлар, заң шығару қызметіндегі сараптама өткізудің тәжірибелік маңызына 

ерекше көңіл бөліп, заң жобаларын ғылыми сараптауды ұйымдастыруды жетілдіруге бағытталған нақты ұсыныстар 

жасаған. 

           Түйінді сөздер: ғылыми сараптама, нормативтік құқықтық актілер, заң жобаларына ғылыми сараптама 

ұйымдастыру. 

Резюме. В данной статье рассматриваются проблемы научной экспертизы закона и качества нормативно-

правовых актов. Авторами даны конкретные рекомендации, направленные на улучшение организации научной 
экспертизы законопроектов, особое внимание уделено практической важности проведения законодательной 

экспертизы. 

Ключевые слова: научная экспертиза, нормативно-правовые акты, организация научной экспертизы 

законопроектов. 

Summary. This article discusses the problems of scientific examination of the law and the quality of regulatory legal 

acts. The authors made specific recommendations aimed at improving the organization of the scientific examination of bills, 

special attention was paid to the practical importance of conducting a legislative examination. 

Keywords: scientific examination, regulatory legal acts, organization of scientific examination of draft laws. 

 
Қазақстандық заң ғылымы соңғы жылдары заңшығармашылығының жалпы теориялық мәселелеріне 

ерекше көңіл бөлуде. Олардың арасында – мемлекеттің заңшығарушылық қызметін негіздеу және оның 

сапасын қамтамасыз ету, құқық нормаларының тиімділігін болжау, заңдардың жобаларын теориялық 

тұрғыдан негіздеу, заң жобаларын дайындау мен талқылауды және заңдарды қабылдауды ұйымдастыру, 
заңшығару жұмысының заң-ғылыми тәсілдері мен әдістерін жетілдіру, қазақстандық заңнаманы бір 

қалыпқа келтіру және жүйелеу мәселелері.   

Бүгінгі таңда тиімді, заңи тұрғыдан сапасы жоғары, іс жүзінде орындалатын заңдарды қабылдау, 

заңшығарушылық шешімдердің уақтылылығы мен нақтылығы көп жағдайда Қазақстан Республикасын 
экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалаудың басты факторына айналған жағдайда заң жобаларын 

сараптау ерекше мәнге ие болады. Ғылыми сараптама жобалардың тиісті сапасын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді; қабылданатын заңдардың ғылыми негізделген жүйесін, олардың өзара сәйкестігін 
қалыптастыруға жағдай жасайды; осы актілердің жүзеге асырылуының нәтижесінде орын алуы мүмкін кері 

экономикалық, құқықтық, экологиялық және өзге де салдарды анықтауға көмектеседі.  

Депутаттық корпусқа уақтылы ұсынылатын толық және шынайы ақпарат заңшығарушылық шешімді 
қабылдаудың елеулі факторы болып табылады.   

Алайда, қазіргі кездегі заңнаманы жаңарту мәселесі бірқатар күмән туғызады. Жоспарланған 

реформаның орнына – аса қысқа мерзімде жаңа құқықты жасау талпыныстары байқалады; зерттеушілік 

база әлсіз, байқаудан өткізу мен сараптама көп жағдайда формальды сипатқа ие, саясатқа тәуелді; 
заңшығарушылық процедура бұзылуда, өзіміздің тарихи тәжірибемізді тиісінше ескерместен батыстық 

құқықтық институттарға мойын бұрушылық  жиі кездеседі.  Іргелі заң ғылымының жұмыс істемей тұрғаны 

айдан анық. Дегенмен, С.З.Зимановтың ойынша, әрбір ғылым, соның ішінде мемлекет пен құқықтың жалпы 
теориясы ғылымның мақсаттары мен міндеттерінің өзгеруіне және  жеткен жетістіктерге қарай ғылыми 
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таным жүйесіндегі, сонымен қатар объектісі болып бірыңғай қатынастар кешені табылатын жалпы ғылым 

жүйесіндегі өзінің орны мен рөлін ауыстырып отырады [1]. 
Заңшығару тәжірибесі көрсетіп отырғандай, соңғы жылдары Қазақстан Республикасы Парламентінің 

депутаттары, комитеттері көп жағдайда мамандарға және де, ең алдымен, ғылыми кеңесшілерге, 

сарапшыларға сүйенеді, олардың көзқарастарын ескереді. 
Заңшығарушы мен ғылымның арасындағы қазіргі кездегі байланыс, біріншіден, заңшығару актілерін 

жетілдіру арқылы ғылымның тәжірибеге әсер етуінен байқалады. Қазіргі кезде біздің еліміздегі барлық аса 

маңызды заңшығару актілері тәжірибедегі қызметкерлердің де, заңгер-ғалымдардың да қатысуымен 

дайындалады. Соған қоса, ғылымның жаң заңдарды дайындаудағы рөлі қандай да бір ғалымдардың жеке 
көзқарастарын білдіруімен шектелмейді. 

Екіншіден – заңшығарушылық қызметті жетілдіруде маңызды рөл атқаратын, заң ғылымының 

Парламент жұмысының тәжірибесімен өзара байланысының тағы да бір нысаны – заңшығарушы органның 
жұмысын зерттеу және жалпылау. Ғылыми ұсыныстар белсенді түрде қолданылатын бұл қызметтің 

нәтижелері заңшығарушының заңдарды дайындау және  қабылдау барысында туындайтын мәселелерді 

дұрыс шешуге және өзінің алдына қойылған  міндеттерді айқын көруге мүмкіндік береді. Егер де 

Парламенттің ұзақ мерзімдегі заңшығару тәжірибесінің негізгі даму бағыттарын анықтап, оларды осы 
уақытта заң ғылымындағы зерттеліп жүрген мәселелермен салыстырып қарасақ, онда осы екі процестің 

өзара тығыз байланыста болып, бірін-бірі толықтырып отырғанын байқауға болады. Парламент тәжірибесі 

заң ғылымының жоғары заңшығарушы органның қажеттіктеріне сәйкес келген жаңа ережелерін белсенді 
түрде сіңіріп отырған. 

Сараптаманы жүргізу – белгілі бір ережелерді, процедураларды және шарттарды орындауды 

көздейтін аса күрделі, жауапты және көп еңбекті қажет ететін қызмет. Сараптамалар тәжірибеде кең 
таралған және олар қоғамның өмірінде елеулі рөл атқарады. Алайда, қазіргі кезге дейін сараптамалар 

теориясы (сараптаматану) ғылымда жеткіліксіз зерттелген. Ал нормативтік құқықтық актіні сараптау 

түсінігі тіпті аз зерттелген. 

«Әдетте, сараптама ретінде не зерттеушілік сипаттағы белгілі бір әрекеттердің жиынтығы, немесе 
осындай әрекеттердің салдары табылады. Біздің ойымызша, нормативтік құқықтық актінің сараптамасын  

әсер ету субъектісі мен объектісінің арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді 

қамтамасыз етуге функционалды түрде бағытталған әлеуметтік тәртіп жүйесінің элементтерінің бірі 
ретінде қарастыртыруға болады» [2]. 

Танымдық әсер етудің түрі ретіндегі сараптама заңдардың сапасын бағалаудан бастап аса күрделі 

әлеуметтік шиеліністерді анықтауға дейінгі салаларды кеңінен қамтиды. Осыны негізге ала отырып, 
ғылыми білімдерді, кәсіби шеберлікті және сезгіштікті икемді түрде үйлестіретін сараптама Қазақстан 

Республикасының заңшығарушылық қызметін жетілдіруде және оның тиімділігін арттыруда күннен-күнге 

үлкен рөл атқарады деген тұжырымға келуге болады. Кез келген танымдық  әдіс секілді сараптама да 

әмбебап сипатқа ие емес. Мысалы, оның деректері болашақтың үлгісін жасаудың алғышарттары ретінде 
пайдаланылса да, оның жеке болжамдық мүмкіндіктері жоқ. Әлеуметтік талдаудың өзге тәсілдерімен 

салыстырғанда, сараптама таным субъектісінің жауапкершілігін тек ақырғы нәтижесінде ғана емес, 

сонымен қатар сараптама жүргізудің барысында да бекітеді [3]. Бұл ғылыми және заңшығарушылық 
қызметтің арасындағы байланыстың одан әрі тереңдеуіне әкеп соғады, себебі заң шығарушылық актілер 

кешенді зерттеулердің ынталандырушысы болып табылады. Аталған кешенді зерттеулердің тікелей міндеті 

болып нормашығарушылық қызметті ғылыми қамтамасыз ету табылады. 

Заң жобасына жартылай сараптама жүргізу оларды Қазақстан Республикасының Парламентімен 
қарау және қабылдау кезіндегі мерзімін созып жіберуге әкеп соғады. Қазақстандық сот тәжірибесі көрсетіп 

отырғандай, қолданыстағы бірқатар заңдардың нормаларын түрліше түсіндіру жиі байқалады, ол бұл 

нормалардың құқыққолдану тәжірибесіндегі қызметінің тиімділігін төмендетуге, тіпті кейбір жағдайларда 
кері әсер етуіне  әкеп соғады. Әсіресе, бұл қаржылық қызмет, жер құқықтық қатынастары саласындағы 

заңдарға, ипотеканы, аграрлық саланы реттейтін нормаларға байланысты. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында нормативтік құқықтық актілерге қатысты түрлі 
сараптамалық жұмыстарды жүргізу «Құқықтық актілер туралы» заңмен реттеледі. Бұл заңда ғылыми 

сараптаманың міндеттері анықталған, олар: «1) жобаның сапасын, негізділігін, уақтылығын, заңға 

сәйкестігін, жобада ҚР Конституциясында бекітілген адам және азаматтың құқықтарының сақталуын 

бағалау; 2) нормативтік құқықтық актінің ықтималды тиімділігін анықтау; 3) жобаны нормативтік акт 
ретінде қабылдаудың салдарынан орын алуы мүмкін кері салдарды анықтау»[4].              

Сонымен қатар, заңда сараптаманы жүзеге асыратын тұлғалар мен ұйымдардың шеңбері анықталған. 

Бұлар – қаралатын жобаның мазмұнына байланысты түрлі ғылыми мекемелер, жоғары оқу орындары, 
ғалымдар мен мамандардың қатарынан тартылған сарапшылар. 
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Соған қоса, нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптама жүргізу туралы шешімді 

қабылдайтын тұлғалардың тізімі анықталған. Олар: 1) Мәжіліске заңшығарушылық бастама тәртібінде 
жобаны енгізуші ҚР Президенті, ҚР Парламентінің депутаттары,  ҚР Үкіметі; 2) уәкілетті орган; 3) егер  

осы органның регламентімен немесе өзге де актімен бұл тұлғаларға құрылымдық бөлімшелерге осындай 

құқық тиесілі болса, уәкілетті органның лауазымды тұлғасы немесе құрылымдық бөлімшесі. Кейбір 
жағдайларда нормативтік құқықтық акті жобасының сараптамасы жобаға тапсырыс берушінің шешімі 

бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Осы мәселені реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілер бар, ең алдымен, бұл – Заң жобасына 

ғылыми сараптама жүргізу ережелері. Бұл ережелерде заң жобаларының ғылыми сараптамасының 
міндеттері ретінде мыналар анықталған: 

1) заң жобасын қабылдаудың сапасын, негізділігін және уақтылылығын бағалау; 

2) заң жобасының Қазақстан Республикасы Конституциясына, жоғары тұрған нормативтік құқықтық 
актілерге, Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне сәйкестігін тексеру; 

3) заң жобасын қабылдаудың әлеуметтік, экономикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық және 

өзге де салдарын бағалау; 

4) заң жобасының ықтималды тиімділігін анықтау; 
5) заң жобасын қабылдаумен байланысты сыбайлас жемқорлық құқықбұзушықытарын жасау үшін 

шарттардың болуын анықтау; 

6) сараптаманы ұйымдастырушы қойған өзге де сұрақтарға жауап алу . 
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында нормативтік құқықтық актілерге қатысты сараптамалардың 

қандай түрлері жүргізіледі?  

Әрине, ең алдымен, бұл – құқықтық сараптама. Ол заң жобаларының қоғамдық немесе мемлекеттік 
өмірдің қандай салаларын реттейтініне қарамастан, оның Қазақстан Республикасының Конституциясына 

және заңшығарушы актілеріне, заң техникасы мен іс жүргізу талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында 

барлық заң актілері бойынша жүргізіледі. 

Лингвистикалық сараптама заңдардың мәтіндерінің функционалдық-стилистикалық ерекшеліктерін 
ескере отырып, ұсынылған заң жобасының мәтінінің қазіргі заманғы әдеби тілдің нормаларына сәйкестігін 

бағалаудан көрініс табады. 

Заң жобаларының қаржылық сараптамасы бюджет жобаларына, сонымен қатар бюджет және қаржы 
мәселесін қозғайтын, соның ішінде бюджеттің есебінен жабылатын шығындарды көздейтін немесе 

бюджетті қалыптастыруға және орындауға және бюджеттен тыс қорлардың бюджетіне әсер ететін заңдарға 

және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, халықаралық шарттарға қатысты жүргізіледі. 
Экологиялық сараптама. Міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға жататын объектілердің 

тізімінде көрсетілгендей, қабылдануының салдары экологиялық, соның ішінде радиациялық қауіпсіздікке, 

қоршаған ортаны қорғауға қауіп төндіретін заңшығару актілерінің және өзге нормативтік құқықтық 

актілердің жобалары міндетті экологиялық сараптамаға жатады. 
Экономикалық сараптама қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірінің барлық немесе жекелеген 

жақтарына, мемлекеттің түрлі қажеттіктерге қатысты шығындарының мерзімдермен, олардың 

қайтарылуымен оңтайлы арақатынасына қатысты заң жобасындағы мәселені шешудің тиімділігін 
бағалауды көздейді. 

Қазіргі кезде мұндай сараптаманы жүргізу мүлдем реттелмеген.  Соған қоса, экономиканы 

реформалау, экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын таңдау жағдайында заң жобаларына 

экономикалық сараптау жүргізуді енгізу аса өзекті мәселе болып табылады. 
Мұндай сараптама заңшығару актілерімен бекітілген бірқатар дамыған мемлекеттердің тәжірибесі 

сараптаманың осы түрінің аталған елдердің экономикасы мен әлеуметтік саласын қолайлы дамытуды 

қамтамасыз етуде үлкен мәнге ие екенін растайды. Заң жобаларының криминологиялық сараптамасын 
жүргізу туралы ұсыныстар Парламенттің отырыстарында бірнеше рет айтылып, оған деген объективтік 

қажеттілік бұрыннан бері белгілі болса да, сараптаманың бұл түрі қазіргі кезге дейін заңнамада 

көзделмеген. Ол жаңа қылмыстық заңдарға және қылмыстардың алдын алуға, оларды болдырмауға, 
қылмыстық жазаны орындауға қатысты заңдарға, рақымшылық жасау туралы қаулылардың жобаларына 

қатысты жасалуы мүмкін еді.  

Әлеуметтік-психологиялық сараптаманы азаматтарға және олардың өздерінің құқықтары мен 

бостандықтарын жүзеге асыру тәртібіне, олардың міндеттеріне, мемлекеттік органдармен, мекемелермен 
және ұйымдармен, құқықтық қатынастардың өзге қатысушыларымен өзара қарым-қатынастарына тікелей 

қатысты заң жобалары бойынша жүргізуге болады. Әлеуметтік-психологиялық сараптаманы құқықтық 

және тарихи сараптамамен қатар жүргізген орынды болар еді. 
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ҚР Қоғамдық палатасы жүргізетін сараптама. Қазақстан Республикасы Мәжілісінің жанындағы 

Қоғамдық палата туралы ережеде сараптамалардың түрлері мен сараптамаға жататын мәселелердің тізімі 
анықталмаған. Алайда, Қоғамдық палатаның негізгі функциясы болып Қазақстан Республикасы мәжілісінің 

депутаттары енгізетін заң жобаларын дайындауға заңшығарушылық бастама тәртібінде кеңес беру 

табылатындықтан, сараптамаға осы бастамалардың барлығы жатады деп саналады [5]. 
Заңдарды сараптауы көп жағдайда ғалымдар, ғалымдардың қауымдастығы жүргізеді. Олардың 

қызметін әлдеқайда тиімді ұйымдастыру үшін бірқатар мәселелерді шешіп алу қажет. 

Біздің ойымызша, қазрігі кезде заң ғылымы өзінің дамуында үлкен қадамның алдында тұр. Және де 

егер бұкіл заң білімі қайта жасақталып, жаңа парадигмаға – құқық тұрғысынан жалпыадамзаттық 
құндылықтар мен мұраттарының басымдылығына, оның адам мен қоғам өміріндегі орнын анықтауға 

негізделсе, заң ғылымы бұл қадамды жасай алады. 

Заң ғылымы мен мемлекеттік-құқықтық тәжірибенің ынтымақтастығы көп жағдайда формальдық 
және эпизодтық сипатқа ие болып келеді. Ол әлі де ғылыми зерттеулердің, сонымен қатар тәжірибелік 

жұмыстың міндетті құрамдас бөлігіне айналған жоқ. Тәжірибедегі қызметкерлер ғылыми қызметкерлердің 

көмегіне әлдеқайда аз жүгінеді, ал бірқатар жағдайларда мұндай ынтымақтастықты қосымша ауыртпалық 

ретінде қарастырады. 
Ғылымды басқаруға қатысты қалыптасқан ұйымдастырушылық жүйе және оның нәтижелерін 

пайдалану механизмі қазіргі заманғы талаптарға жауап бермейді және Қазақстан Республикасының 

Құқықтық саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру кезеңінде республиканың алдына қойылған міндеттерді 
тиімді шешуге мүмкіндік бермейді деп айтуға болады. Ғылымдағы жоспарлау мен басқарудың бірқатар 

кемшіліктерінің болуына, академиялық және салалық ғылымдарды айқын үйлестірудің болмауына, 

қоғамдық пәндердің әлсіз интеграциялануына байланысты жинақталған ғылыми потенциал әлсіз 
пайдалануда. 

Әрине, актілердің жобаларына материалдарды дайындау, қолданыстағы заңнамаға салыстырмалы 

зерттеулер жүргізу, комиссия және жұмыс топтарының мүшесі ретіндегі жұмыс, дайын жобаларды 

талқылау, оларға қатысты кеңес беру және т.б. сияқты ғалымдардың заңшығару жұмысына қатысуының 
қалыптасқан, сыннан өткен нысандарын  жан-жақты нығайтып, дамыту қажет. Алайда, қазіргі кезде мұндай 

ынтымақтастықтың жаңа тиімді нысандарын іздестіру де аса маңызды болып табылады. 

Заң жобаларын ғылыми сараптауды ұйымдастыруды жетілдіру үшін не істеу қажет? 
Біріншіден, заң жобаларын ғылыми сараптау жөніндегі жұмысты заңдылық, жобаның сараптамасын 

жүргізуші тұлғалардың біліктілігі, сарапшылардың өздеріне ұсынылған өкілеттіктері шеңберіндегі 

тәуелсіздігі, сарапшылардың нақты шешімдер мен тұжырымдар қабылдаудағы дербестігі  қағидаларын 
сақтай отырып жүргізу.    

Екіншіден, түрлі зерттеу ұжымдарының қызметін үйлестіру, ол мыналарға мүмкіндік берер еді: «а) 

міндеттерді ғылыми мекемелердің арасында, ал олардың ішінде – авторлық топтардың арасында саналы 

түрде бөлуге; ә) жұмыстағы жанаспалықты және қайталауды жоюға; б) аса өзекті мәселелерді шешуде 
заңгер-ғалымдардың бірігуіне», [6]. Яғни, заңшығармашылығына ғылыми әсер етудің барлық кезеңдерінің 

біртұтастығын қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық механизмнің кемшіліктері, жобаларды 

дайындаушыларды түпкі нәтижеге қызықтыра алатын қаржылық-экономикалық қатынастардың болмауы 
заңшығару қызметінің сапасына әсер етуде. 

Мәселелердің үшінші шеңбері «әдістемелік, сонымен қатар ақпараттық қамтамасыз етудің, оларды 

өңдеу және тиімді қолдану құралдарының жеткіліксіздігімен, ғылыми қызметтің нәтижелерін есепке алу 

және ол бойынша есеп берудің кемшіліктерімен, оларды жетілдіруге байланысты қажетті шарттардың 
болмауымен және еңбектің сипатын күрделендіруге қатысты тұрақты тенденциямен және оның ғылым 

саласындағы қымбаттауымен байланысты» [7].  

Төртіншіден,  заң ғылымының жетістіктерін заңшығарушы органның қызметінің тәжірибесіне 
енгізуге қатысты мәселе – «бұл ең көкейтесті, маңызды және күрделі мәселе» [8]. Бұл ретте бірқатар 

сұрақтар туындайды, және олардың арасындағы ең маңыздысы: нені және қашан енгізу қажет?  Бұл сұрақ - 

них особенно важным является: что и когда следует внедрять. Этот вопрос – енгізуге дайындық мәселесінің 
мәні. Бұл тұрғыда біз М.П.Рингтің пікірімен келісеміз, оның ойынша «екі шарт орындалған жағдайда ғана 

ғылыми ізденістердің нәтижелерін түпкілікті енгізу үшін аяқталған және дайын деп санауға болады: 

олардың отандық және шетелдік ғылымның ең жақсы жетістіктеріне сәйкестігі және тәжірибеде қолдануға 

дайындығы [8].  
Қазіргі кезде заңнаманы жетілдіруге қатысты көптеген пайдалы ұсыныстар қағаз күйінде ғылыми 

жұмыстардың парақтарында қалып қоюда, олар заңшығарушыға жеткізілмейді, сол себепті де 

пайдаланылмайды. Бізде осы мәселелер бойынша қажетті ақпараттың жоқ екенін, тиісті ғылыми 
зерттеулерді және олармен тығыз байланысты заңшығарушылықты жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды 
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пайдалануды ұсынатын, тіркейтін, бағалайтын арнайы ұйымдастырушылық жүйе жасалмағанын 

мойындауымыз қажет. Дегенмен осы мәселені шешудің көпжылдық тәжірибесі ғылыми кеңестерден бастап 
жобаны жасауға қатысуға дейінгі түрлі ұйымдастырушылық нысандар мен әдістердің қатар өмір сүретінін 

көрсетеді. Тәжірибеде бұл ретте ғылыми-зерттеу жұмыстардың нәтижелерін енгізу және сыннан өткізу 

жоспарлары, ғылыми ұсыныстарды енгізудің картотекасын жүргізу көмектесер еді. Қазіргі кезде бұл 
жұмысты неғұрлым жемісті жүргізуге жағдай жасайтын компьютерлік техниканың мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, жүргізу дұрыс болар еді. 

«Ғылыми заңды мекемелердің қандай да бір мәселені қараудың нәтижесінде заңнаманы жетілдіру 

жөнінде дайындаған ұсыныстары белгіленген мерзім ішінде міндетті түрде тиісті мемлекеттік органдармен 
қаралуы тиіс. Бұның барлығы мұндай ұсыныстардың әсерін және беделін арттырады, ғалымдар мен 

заңгерлердің заңшығаруды жетілдіру саласындағы жұмысын белсендетеді, олардың ұсынылатын 

ұсыныстардың сапаларына қатысты жауапкершілігін арттырады», – деп санайды Пиголкин А.С. [9]. Қазіргі 
кезде де мұндай ұсыныстар тиісті құзыретті органдармен талқыланып, кейбір жағдайларда 

құқықшығармашылық шешімді дайындаудың жоба алдындағы кезеңінің рөлін атқарғанымен, «мұндай 

салдар әрқашан орын алмайды және көп жағдайда ұсынысқа қатысты жауаптың болмауы немесе оны 

тікелей қайтарып тастау ұсыныстың негізсіздігін немесе дайын еместігін білдірмейді» [9] . 
Бұған қарағанда, заң жобаларын сараптаудың нәтижелері депутаттарға белгілі болғанда ғана тиімді 

болатын секілді. Бұл ретте дайындалған қорытындының заң жобасы үшін жауапты болып табылатын 

комитетке қарауға берілетінін,  заңның мәтінімен және басқа да материалдармен қоса алдын ала қарау 
кезінде жүргізілген сараптаманың нәтижелерін осы жұмысқа қатысқан барлық комитет мүшелеріне, 

депутаттарға алдын ала танысу үшін жіберуді көздеу дұрыс болар еді.      

Бесіншіден, сарапшыларға тән қателіктерді анықтау және сарапшылық қызметтің оң тәжірибесін 
тарату мақсаттарында сараптаманың нәтижелерін жүйелі түрде жалпылап отыру қажет.  

Алтыншыдан,  сарапшылардың білімдерін неғұрлым жинақы және тиімді пайдалану үшін 

білімдердің тиісті салаларында сарапшылар туралы мәліметтер банкісін жасау қажет. Бұл ақпарат 

құқықшығармашылық процестің барлық қатысушалыр үшін қолжетімді болуы тиіс. Мәліметтер банкін 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сайтына енгізуге болады. .  

Жетіншіден, нормативтік құқықтық актілердің сараптамасын жүргізу ережелеріне сарапшының 

заңнаманы талдаудың толықтығы және объектвитілігі, сараптаманың нәтижелерін қорытындылаудың 
негізділігі үшін жауапкершілігі туралы норманы міндетті түрде енгізу қажет. Бұның барлығы сарапшының 

жеке жауапкершілігін әлдеқайда арттырар еді. Сараптама қорытындысында орындаушы, сот төрелігі үшін 

қате шешімдер мен жалған негіздемелер жасауға құқықтық негіз болатын, нақты іс бойынша айқын 
шешімді көрсетпестен, мәселені шешілмеген күйінде қалдыратын, анықталмаған жалпы ережелер көп 

болмауы тиіс.          

Сегізіншіден, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының депутаттарының және 

ғалымдардың арасындағы ынтмақтастықты дамытып, белгілі бір ұйымдастырушылық қалыпқа енгізу 
қажет. 

Тоғызыншыдан, қазіргі күннің қажеттіктері талдау орталығын, басқаруды жасауды талап етеді. 

Оның негізгі міндеті болып талдау зерттеулері және заңнамаға талдау жасай отырып, қызмет көрсету 
процесін оңтайландыру, сонымен қатар ҚР Парламентінің Мәжілісі Төрағасының, ҚР Парламентінің 

Мәжіліс Аппаратының басшылығының сұраныстары бойынша тақырыптық мәселені жан-жақты 

объективтік және уақтылы бағалауды қамтамасы ету белгіленуі тиіс. ҚР Президент Әкімшілігінің 

Мемлекеттік-құқықтық бөлімімен, ҚР Премьер-министрі кеңсесімен арадағы ынтымақтастықты 
қалыптастыру қажет. 

Оныншыдан, қазақстандық заңнаманың жағдайы және болашақтағы жай-күйі туралы материалдар, 

депутаттарға заңшығару қызметі барысында және сайлаушылармен жұмыс істеу кезінде пайдалы болуы 
мүмкін жүйеленген және жалпыланған әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және өзге де ақпараттар, 

шетелдердегі заңшығару процесін ұйымдастыру тәжірибесін және заңнамасын Қазақстан Республикасы 

Парламентінің қызметіне қатысты талдау көрініс тапқан талдау хабаршыларын жасау жөніндегі жұмысты 
жүргізу қажет. 

Заңды қабылдау кезінде асығыстыққа жол бермеу қажет, оның салдарынан құқықтық сараптаманы 

жүргізудің қысқартылған мерзімдері белгіленеді. Ал ол, өз кезегінде, атқарушы билік органдарының 

бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің Аппаратының қызметкерлеріне сапалы сараптама 
жүргізуге мүмкіндік бермейді. Асығыстық құқыққолданушылардың жұмысын елеулі қиындататын  

техникалық қателіктері жиі кездесетін заңды қабылдауға әкеп соғады. 
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АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТӘЖІРИБИЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Түйін. «Осы мәтінде Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік құқығы саласында туындайтын 

теориялық және практикалық мәселелер келтіріледі. Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік құқығын дамыту 

проблематикасына заңдық талдау келтіріледі, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға және 

қылмыстық заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен зияткерлік меншік құқығы саласындағы 

құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы жетілдірудің нақты жолдары келтіріледі». 

Түйінді сөздер: авторлық құқық, авторлық иеленуші, мәселелер, айрықша құқық, интеллектуалдық құқық, 

авторлық құқықтың қорғалуы және пайдалануы. 

Резюме. «В данной статье представлены теоретические и практические вопросы, возникающие из области 

права интеллектуальной собственности в Республике Казахстан. Дан правовой анализ проблем развития права 

интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, а также определены конкретные пути совершенствования 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере права интеллектуальной собственности путем внесения 

изменений и дополнений в законодательство об административных правонарушениях и уголовное законодательство». 
Ключевые слова: авторское право, авторское право, вопросы, исключительные права, права интеллектуальной 

собственности, защита и использование авторских прав. 

Summary. «This article presents theoretical and practical issues arising out of the field of intellectual property law in 

the Republic of Kazakhstan. The legal analysis of the problems of development of intellectual property rights in the Republic 

of Kazakhstan is given, as well as specific ways of improving the legislation regulating legal relations in the field of 

intellectual property law by making changes and additions to the legislation on administrative offenses and criminal 

legislation».  

Keywords: copyright, copyright, issues, exclusive rights, intellectual property rights, protection and use of copyright. 

 
Авторлық құқық деп ауызша, жазбаша және басқа да объективті түрде көрініс табатын, әдебиет пен 

өнер туындыларын пайдалануға қатысты қарым-қатынастарды реттейтін азаматтық-құқықтық институтты 

айтады. Автордың құқығын қорғауға негізделген заңдық нормалар жиынтығы болып табылады. 
Зияткерлік меншік, соның ішінде авторлық құқық саласындағы заңнама технология және ғылыммен 

қатар дамып келеді. Осы сала аясында құқықтық реттеу зияткерлік меншіктің құқықтарын тиімді қорғауы 

тиіс. Сонымен қоса, оның қорғау қызметін қамтамасыз етуі үшін қызмет атқарады. 
Авторлық құқық саласында Қазақстан Республикасының заң жүйесі, олардың құрамында Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше 

бөлімдер), «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» арнайы заңымен және басқа да нормативтік 

құқықтық актілермен, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
талаптармен белгіленген. 

Дәлірек атап өтсек, Қазақстан Республикасының Конституциясы шығармашылық еркіндікке 

мүмкіндік береді (20-баптың 1-тармағы) [1], Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес 
(Жалпы бөлім (14-бап) азаматтың құқықтық қабілеттілігіне өнертабыстарға, ғылым, өнерге, әдебиет 

туындыларына және зияткерлік қызметтің өзге де нәтижелеріне зияткерлік меншік құқығы, соның 

қатарында зияткерлік, шығармашылық жұмыстардың нәтижелерін меншікті қолдану, ие болу және басқару 
құқығы да бар. [2]. 

Авторлық құқық жайлы көзқарастар мен түсініктер «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар 

туралы» Қазақстан Республикасының арнайы Заңында [3] толық қарастырылған, онда авторлық құқық 

автордың жеке мүліктік және мүліктік емес құқықтары ретінде қарастырылады. 
Жоғарыда айтылған арнайы заңға сүйенсек авторлық құқық, олардың мақсатына, мазмұнына, қадір-

қасиетіне, сондай-ақ оларды білдірудің әдісі мен сипаты бола тұра авторлық құқық шығармашылық 

қызметтің нәтижесі болып саналады. Ол ылым, әдебиет және өнер туындылары болып табылады. 
Авторлық құқық бірнеше объективтi түрлерге жіктеледі: 

1) жазбаша (қолжазбалар, машинкаға басылған, нотаға жазылған және тағы сол сияқты); 

2) ауызша (көпшiлiк алдында сөйлеу, көпшiлiк алдында орындау, тағы сол сияқты); 
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3) үнжазба немесе бейнежазба (сандық, магниттiк, оптикалық және механикалық, т.б.); 

4) бейнелеу (сурет, көркемсурет, жоспар, нобай, схема, кино, телебейне - немесе фотокадрлар және 
т.б.); 

5) көлемдi - кеңiстiктi (мүсiн, макет, үлгі, ғимарат, және сол сияқты); 

6) басқа да мақсатта жария болған және (жарияланған, жарыққа шыққан, баспадан шыққан, көпшiлiк 
алдында орындалған, көпшiлiк алдында көрсетiлген) жарияланбаған туындыларда пайдаланылады. 

Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік саласында қарым-қатынастарды реттеу үшін 

жасалған, бірнеше халықаралық-құқықтық конвенцияларды, талаптар мен басқа келісімдерді 

ратификацияландырып, қолайлы модельдер, өнертабыстар, өнеркәсіптік макеттер, тауардың негізгі 
белгілері сияқты өнеркәсіптік меншік объектілерін есептегенде зияткерлік меншік саласындағы 

қатынастарды құқықтық ретке келтіретін заңдар және нормативті құқықтық актілер қабылданды. 

Алайда, қабылданған заңдар мен нормативті құқықтық актілері зияткерлік меншік құқықтарын 
қорғау және қалпына келтіру мәселелерін толығымен шеше алмайды. Оған зияткерлік меншік құқықтарын 

қорғау жөніндегі арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың құқық қолдану тәжірибесі мен сот тәжірибесі 

дәлел. 

Авторлық құқық саласында, оның ішінде Қазақстан Республикасының патенттік жайлы заңында 
басты мәселе ретінде "қарақшылық" сынды заңға қайшы келетін әрекетті атап өткен жөн. "Қарақшылық" 

қоғамдық өмірдің бірқатар салаларына әсер етеді, олардың қатарында мыналарды атап өтуге болады: 

 әдебиет - ғылыми, техникалық немесе тәжірибелік жазбаша туындылар (кітаптар, брошюралар, 

газеттер, мақалалар); 

 аудиовизуалды туындылар (фильмдер, бейнефильмдер, слайд-фильмдер және басқа бейне және 
радио туындылары); 

 Интернетте тегін таратылатын қолданбалы бағдарламалар мен жүйелерді қоса алғанда, барлық 

түрдегі электронды есептеуіш машиналарының бағдарламалары; 

 музыка - мәтінді және мәтінсіз музыкалық шығармалар; 

 компьютерлік программаларды, тауарлық белгілер мен өнертабыстарды заңсыз пайдалану. 

Қазақстан Республикасында авторлық құқықты жүзеге асыруда авторлық құқық иелерінде 
туындайтын мәселелер: 

 белгілі қызмет ететін веб-сайттарда жалған ақпарат жариялағаны үшін провайдерлерді жауапқа 

тарту заңнамасының шешілмеуі; 

 цифрлық жүйеде қол жетімді электрондық түрдегі жұмыстар кез-келген уақытта 

қолданушылардың мейлінше шектеусіз пайдалана алатындығы; 

 цифрлық желіде автордың заңмен қорғалатын объектілердің таралуын, олардың мультимедиялық 
құралдарды жасауда пайдаланатынын бақылай алмайтындығы; 

 заңсыз әдіс-тәсілдерге қарама-қайшы келетін туындыларды заңды түрде иелену нұсқамаларының 

жоқтығы; 

 өзара келісім бойынша туындыны сайтқа орналастырылатындығы сияқты құқықтық мәселелерді 

атап өткен абзал. 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Конституциясына 
сәйкес мүліктік құқықтар берілетін авторлық шарт құжаты жазбаша жасалуы өте маңызды. 

Авторлық құқық мәселелерін шешудің тиімді амалдарын табу үшін шет елдердің халықаралық 

тәжірибесіне сүйену қажет болады. Көптеген мемлекеттердің заңдарын зерттеу арқылы оларда 
провайдерлердің жауапкершілігі мәселесі әр түрлі жолмен шешілетіндігін көрсетеді. 

Мысалы, Қытай Халық Республикасында және Таяу Шығыста, провайдер, құқық субъектісі ретінде, 

жүзеге асырылып жатқан әрекеттер жайлы білсе де, қолданушының барлық әрекеттері үшін жауап береді.  

Ал Еуропаға келсек, провайдер, қызмет көрсетудің сипатына және ақпарат алмасу субъектілерімен 
және пайдаланушылардың әрекеттерімен құқықтары бұзылған адамдармен қызмет етуіне байланысты 

бірқатар шарттарды орындаса, пайдаланушылар үшін жауап бермейді. 

2000 жылғы 28 ақпанда бекітілген Еуропалық Одақтың Электрондық сауда туралы директивасы (4-
бөлім, 12-15-баптар) заңды жауапкершіліктің осы түрінің мәселесін тереңірек қарастырды [4]. 

Бұл директивадан, егер провайдер ақпараттың алмасуын өздігінен бастамаса, ақпаратты алушыны 

таңдамаса және жіберілетін ақпараттың тұтастығына ықпал етпесе, пайдаланушылардың әрекеттері үшін 
жауап бермейтіндігіне көз жеткіземіз. 

Мұндай жағдайда жүктелген ақпаратты уақытша сақтап, кейіннен оны жариялау мақсатында қажетті 

техникалық әрекеттерді орындауға рұқсат беріледі. Провайдер хостинг қызметін ұсыну кезінде 
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пайдаланушылардың заңсыз ақпараттық-құқықтық қызметі жайында білмесе, бірақ кейіннен бұл туралы 

хабардар болып, ақпаратты жариялауды және таратудың алдын алған жағдайда жазаға тартылмайды. 
Бүгінгі таңда көптеген елдер провайдерлардың жауапкершілігі институтына қатысты заңдар 

қабылдады. Швецияның хабарландыру тақталары иелерінің жауапкершілігін реттейтін заңына сәйкес (Асt 

(1998:112) оn Responsibility for Еlectronic Вulletin Воаrds), егер ондағы ақпарат қылмыстық және азаматтық 
нормаларды бұзған жағдайда, олар үшінші жақ хабарламаларын жойып жіберуге міндетті екендігі 

көрсетілген. Осы заңға ұқсас авторлық құқықты бұзғаны үшін жауапкершілікті белгілейтін еуропалық 

схема 1998 жылы қабылданған Digital Millenium Copyright Act (DMSA) құжатында белгіленген. 1996 жылы 

Англияда қабылданған Defamation Асt 4 заңы Интернет-провайдерлердің өздері жария еткен 
хабарламалардың шындыққа сай келетіндігін қамтамасыз етуге міндетті екендігін көрсеткен. 

Авторлық құқық саласындағы құқықтық реттеуді дамыту жайлы жалпы тенденциялары, атап 

айтқанда, Еуропалық Одақтың «Ақпараттық қоғамдағы авторлық және сабақтас құқықтардың кейбір 
аспектілерін келісу туралы» [5] директивасында көрініс табады. Мемлекетіміз аталған директиваға 

қосылмағанымен, тауарлар мен қызметтер нарығының, ақпараттық қоғамдастықтың дамуына ықпалын 

тигізетін және тиімді құқықтық жүйені құруға атсалысады. 

Елімізде авторлық құқық және азаматтық құқық саласындағы заңнамаларға өзгерістер енгізіліп, 
мемлекеттік заңнаманы жетілдіру көзделеді. 

Еліміз үшін зерттеліп отырған Директива Қазақстан заңнамасына еуропа елдерінің тиімді жақтарын 

енгізу мақсатында әрі авторлық құқықтарды қорғаудың деңгейін көтеру бойынша арнайы заңнамаларға 
байланысты іске асады. 

Қазақстан Республикасы «Ақпараттандыру туралы» заң қабылдады[6]. Ол заңнамада келесі ұғымдар 

қамтылады: «автоматтандыру» - мәліметтерді іздестіруді, жинақтауды, сақтауды, өңдеуді, пайдалануды, 
өзгертуді, таратуды және жариялауды ыңғайластыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

құралдарын пайдалану процесі (1-баптың 1-тармағы); «Интернет-ресурс» - бірегей желілік адресі немесе 

домендік атқа ие, Интернетте қызмет атқаратын аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылған 

(мәтіндік, графикалық, бейнелік немесе өзге де түрдегі) ақпарат (46-бөлім, 1-бап); «Электрондық 
ақпараттық ресурстар» - электрондық-цифрлық бағытта ұсынылған және интернет-ресурста немесе 

ақпараттық жүйеде қамтылған мәліметтер(1-баптың 57-тармағы); «ақпараттандыру объектілерінің 

иеленушісі» - ақпараттандыру объектілерінің меншіктік иеленушісі келісімді және заңнамалық актіде 
анықталған және белгілі бір тәртіппен ақпараттандыру объектілеріне ие болу және пайдалану құқықтарын 

берген субъект болып табылады (1-баптың 5-тармағы). 

Жоғарыда айтылған заңнамалық актіде оның талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жазаға тарту 
бекітілген (65-бап). 

Осылай, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 641-

бабында ақпараттандыру туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген, ал 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің [8] 7-тарауында ақпарат және байланыс саласындағы 
арнайы қылмыстық құқық бұзушылықтар нақты көрсетілген. 

Сонымен қатар, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің [7] және 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің [8] арнайы тарауларында электрондық ақпараттық 
ресурстар (Интернет) арқылы авторлық құқық объектілерін заңсыз таратқаны үшін жазаға тартумен қатар, 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 1-

тармағының талаптарына сәйкес аталған заңда белгіленген авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады деп бекітілген. Сондықтан 
аворлық немесе сабақтас құқықтарды бұзғандығы үшін жауапкершілікті көздейді. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 198-бабының 1 және 2-

тармақтарында көрсетілгендей, «Авторлық және сабақтас құқықтар объектiлерiн тиісті құқықтарсыз 
пайдалану, сол сияқты авторлық құқық және сабақтас құқықтар объектiлерiнiң контрафактiлiк даналарын 

өткiзу үшін сақтау, тартып алу немесе авторлықты иемденiп алу, тең авторлыққа күштеп көндіру –сексен 

айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салынады немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, 
сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартылады. 

Осы сияқты іс-әрекеттер жасалса не өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне 

елеулі зиян келтiрсе немесе ол қайталанып жасалса, –жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi 

мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, жүз алпыс сағатқа дейiнгi уақытқа 
қоғамдық жұмыстарға тартуға немесе қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады» [8]. 

Қылмыстық құқық нормасының жобасынан қылмыстық жауаптылық тек авторлық және сабақтас 

құқықтар объектілерін заңсыз қолданудан көрінеді. Мұндай жағдайлардың туындауына объектілерді сатып 
алу, сақтау, орын алмастыру, соның ішінде контрафактілік өнімдерді жасау, оларды кейіннен сатылымға 
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шығару және ұйымда бірлесіп тең авторлыққа күшпен, зорлық-зомбылықпен мәжбүрлеу, аталған 

туындыларды электронды форматта қодану, тарату, сақтау үшін интернет ресурстарын пайдалану түрткі 
болады. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы // 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 4, 217 Б. 

2. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-XIII Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім). // 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша), 03.07.2019 ж өзгерістер және 

толықтырулармен. 

3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы № 6 

Заңы // Қазақстан Республикасы Парламентінің 1996 жылғы № 8-9 Жаршысы, 2018 жылғы 23 қыркүйекте өзгертілген 

және толықтырылған. 

4. Еуропалық Одақтың электронды сауда жөніндегі директивасы, 2000 жылғы 28 ақпан. 

5. Еуропалық Одақтың «Ақпараттық қоғамдағы авторлық және сабақтас құқықтардың кейбір аспектілерін келісу 

туралы» директивасы. 

6. «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Заңы // Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Жаршысы 2015 жылғы № 22 - V, өзгерістер мен толықтырулармен 2019 жылғы 20 

қыркүйекте. 

7. 05.07.2014 жылғы № 235-V «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі // 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-II, 01.08.2019 ж. өзгерістер және толықтырулармен. 

8. 03.07.2014 жылғы № 226-V Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі // Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Жаршысы 2014 ж. № 13-II, өзгерістер мен толықтырулармен 01.08.2019 ж. өзгерістер және 

толықтырулармен. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Алаева Г.Т., 

заң ғылымдарының кандидаты, 
«Тұран» университеті, 

Алматы қ. 

 

Джумабаева К.А. 

3 курс докторанты, 

«Тұран» университеті, 

Алматы қ. 
 

                      О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Аңдатпа. Мақала сот талқылауының объектісі ретінде қызмет ететін байланысты объектілерді құқықтық 

реттеудің ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Авторлар дауларды аудио-видео жазбаларды анықтау және олардың 

бірегейлігін анықтау арқылы, белгілі бір жазбаға бір рет тағайындалған бірегей кодты, заңды және жеке 

жазбаларды анықтау арқылы шешу мүмкіндігіне назар аударады. бұл белгілі бір фонограмманы заңсыз пайдалану 

құқығын бұзу мәселесін шешуге мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: фонограмма, дыбыстық шындық, аудиовизуалды өнімділік, халықаралық стандарттардың 

кодтары, аудио жазбалар, бейне жазбалар. 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования объектов смежных, 

которые выступают в качестве объектов судебных споров.При этом авторы указывают на возможность разрешения 

правовых споров путем обращения к идентификации  аудио или видеозаписи и определения их уникальности через 

ISRC, уникальный код, который присваивается один раз конкретной записи, что позволяет разрешить вопрос 
наличия нарушения прав на неправомерное использование определенной фонограммы. 

Ключевые слова: фонограмма, смежные права, аудиовизуальное произведение, международный стандартный 

код, аудиозапись, видеозапись. 

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of legal regulation of related objects that act as 

objects of litigation. The authors point out the possibility of resolving legal disputes by identifying audio or video 

recordings and determining their uniqueness through ISRC, a unique code that is assigned once to a particular record, which 

allows us to resolve the issue of violation of rights to the unlawful use of a certain phonogram. 

Keywords: phonograms, sound truths, audiovisual performance, codes of international standards, audio recordings, 

video recordings. 

 
Современная судебная практика все чаще включает в себя споры относительно защиты прав 

авторов музыкальных клипов и прав производителей фонограмм, которые включают в себя запись 
исполнителями музыкальных  произведений. 

В настоящей статье авторы хотят остановится на рассмотрении вопроса защиты смежных прав 

производителей фонограмм, которые включают в себя исполнение музыкальных произведений.  
В соответствии с п. 2 ст. 961 Гражданского кодекса РК, определяющий перечень объектов права 

интеллектуальной собственности, «к результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания» 
[1]. 

Согласно ст.2 Закона РК «Об авторском праве и смежных правх»: 

1) авторское право - личные неимущественные и имущественные права автора; 
2) аудиовизуальное произведение - произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных 

между собой кадров или изображений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинематографические 

произведения и все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и 

видеофильмы, диафильмы и слайдофильмы и тому подобные произведения), независимо от способа их 

первоначальной или последующей фиксации; 
3) запись - фиксация звуков и (или) изображений, позволяющая их неоднократное восприятие, 

воспроизведение или сообщение с помощью технических средств в какой-либо материальной форме; 

4) исполнение - представление произведения, фонограммы, исполнения, постановки посредством 
игры, пения, танца в живом исполнении или с помощью каких-либо технических средств 

(телерадиовещание, кабельное телевидение и другое), а также показ кадров аудиовизуального 

произведения в их последовательности с сопровождением или без сопровождения звуком; 
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5) смежные права - имущественные права исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания и личные неимущественные права исполнителя; 
6) фонограмма - звуковая запись исполнений или иных звуков, а также представление звуков в любой 

форме, за исключением записи, включенной в аудиовизуальное произведение» [2]. 

Исходя их вышеприведенных дефиниций, на практике возникают споры по вопросу: музыкальные 
клипы, транслируемые по кабельному или эфирному вещанию следует рассматривать как аудивизуальные 

произвдения или как фонограммы, включающие запись исполнения музыкального произведения.  

Если рассматривать нормы международного законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности, то можно отметить следующие моменты. 
Согласно ст.2 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам «(b) "фонограмма" означает запись 

звуков исполнения или других звуков, либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи, 

включенной в кинематографическое или иное аудиовизуальное произведение [3].  
Согласно ст.3 Международной конвенции об охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций, заключенной в Риме «b) «фонограмма» означает любую 

исключительно звуковую запись какого-либо исполнения или других звуков» [4].  

Согласно ст. 7 Закона РК «Об авторском и смежных правах» объектами авторского права являются:  
      1) литературные произведения; 

      2) драматические и музыкально-драматические произведения; 

      3) сценарные произведения; 
      4) произведения хореографии и пантомимы; 

      5) музыкальные произведения с текстом или без текста; 

      6) аудиовизуальные произведения; 
      7) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного 

искусства; 

      8) произведения прикладного искусства; 

      9) произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства; 
      10) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

      11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам; 

      12) программы для ЭВМ; 

      13) иные произведения». 
В то время как в качестве объектов смежных прав отмечаются согласно ст. 34 этого же нормативно-

правового акта «постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного 

вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их 

выражения» [2]. 
Важно отметить что, Закон РК «Об авторском и смежных правах», как и Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам (ДИФ) (20.12.1996 г.), Международная конвенция об охране интересов 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, заключенной в Риме (26.10.1961 г.) 
определяют, что фонограмма - звуковая запись исполнений или иных звуков, а также представление звуков 

в любой форме, за исключением записи, включенной в аудиовизуальное произведение. 

Таким образом, исходя из указанных правовых норм следует констатировать факт, что исполнение, 

фонограмма, аудиовизуальное произведение являются разными объектами интеллектуальной 
собственности. Исполнение, фонограмма относятся к объектам смежных прав, аудиовизуальное 

произведение относится к объектам авторского права.  

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан О применении 
судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав»  от 25 декабря 2007 

года № 11 «Имущественные смежные права исполнителя (например, актера, певца, танцора, музыканта, 

исполнителя эстрадного, циркового или кукольного номера, дирижера, режиссера-постановщика) на 
исполнение путем воспроизведения; производителя фонограмм на воспроизведение и распространение 

фонограммы или права организации эфирного и кабельного вещания на использование передачи могут 

быть полностью или частично уступлены другим лицам на основании лицензионного договора». 

Именно на основании лицензионного договора телевизионные каналы, специализирующиеся на 
трансляции музыкальных произведений, приобретают на возмездной основе исключительное право на их 

вещание в эфир или по кабелю.     

В казахстанской судебной практике стали имели место споры между владельцами исключительных 
прав на музыкальные клипы с руководством каналов, которые по мнению первых, нарушали их 
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исключительные права на объекты смежных прав, включающих в себя исполнения певцами музыкальных 

произведений, которые являлись составными частями аудиовизуальных произведений.    
Также имели место споры, связанные с имущественными исками к руководству телевизионных 

каналов, транслирующих музыкальные видеоролики или клипы, содержащие исполнение музыкальных 

произведений, включенных в списки фонограмм, прилагаемых к лицензионным договорам. 
При разрешении данных споров очень важно идентифицировать саму запись фонограммы или 

аудиовизуального произведения, определить именно на нее ли были переданы исключительные права 

лицензиаром лицензиату.     

При рассмотрении таких споров, следует учитывать следующий фактор. Согласно требованиям 
Международной Федерации производителей фонограмм и видеограмм каждой видео- или аудио- записи 

присваивается свой индивидуальный код – ISRC. 

ISRC (International Standard Recording Code) – это международный стандартный код аудио или видео 
записи, который определяет их уникальность, который формируется и регистрируется IFPI (International 

Federation of the Phonographic Industry) Международной Федерацией производителей фонограмм и 

видеограмм. За этот стандарт отвечает технический комитет 46, подкомитет 9 ISO. 

ISO определяет именно конкретную запись, а не песню в целом, в связи с чем, различные записи, 
редакции и ремиксы одной и той же песни будут иметь различные коды ISRC. 

Песни определяются аналогичным кодом ISWC.  

Код ISRC всегда состоит из 12 символов и записывается в формате «CC-XXX-YY-NNNNN» (Дефисы 
не являются частью кода ISRC, но этот код часто пишут таким образом, чтобы облегчить его чтение.) 

Упомянутые выше четыре части означают: 

«CC» означает код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2 
«XXX» — трёхзначный алфавитно-цифровой регистрационный код, уникальным образом 

определяющий организацию, которая регистрирует код. Например, в Великобритании это Phonographic 

Performance Limited (PPL). 

«YY» — последние две цифры года регистрации (не обязательно соответствуют году, когда 
произведена запись) 

«NNNNN» — уникальная последовательность из пяти цифр, определяющая определённую 

аудиозапись. 
Он присваивается первому собственнику смежных прав на фонограмму и идентифицирует звуковую 

запись на протяжении всего периода ее существования.  

Код присваивает уникальность одной конкретной записи (оригиналу песни), поэтому ремиксы одной 
и той же песни требуют отдельного кода ISRC. Получить код ISRC могут как частные, так и юридические 

лица. Для присвоения кода необходимо отправить анкету-заявку в национальное агентство ISRC.  

Код ISRC позволяет правообладателям отслеживать использование своих музыкальных 

произведений, иностранные радиостанции в отчетах об использованной музыке указывают именно ISRC 
код, таким образом, использование трека с присвоенным кодом можно легко отследить, в то время как, 

композиция без кода легко «потеряется», в том числе и из-за колебаний в транслитерации названия. 

ISRC часто присваивались видеозаписям таким образом, чтобы звуковые записи и музыкальные 
видеозаписи отличались друг от друга на основе способа, которым был назначен код. Это возникло там, где 

национальная практика требует способа различать звуковые записи и записи музыкальных видеороликов, 

например, связанные с различным отношением к правам. 

Исторически сложилось, что на современном этапе используются два метода присвоения ISRC 
видеозаписей. В первом методе используется один код Регистранта, а звуковые записи пронумерованы от 

00001 вверх, в то время как записи музыкальных видеороликов пронумерованы от 90000 вверх. Во втором 

методе регистратор использует один код регистратора для записи звука и отдельный код регистрации для 
записи музыкальных видео. Дополнительным и предпочтительным методом является запись того, какие 

ISRC соответствуют звукозаписям и музыкальным видеозаписям с использованием базы данных.( 

http://isrc.ifpi.org/en/ и др.) 
Международный стандартный код записи или ISRC (International Standard Recording Code), который в 

соответствии с ISO 3901 предназначен для идентификации аудио или видеозаписи и определения их 

уникальности. Код может быть присвоен лишь один раз конкретной записи. Для последующих редакций 

фонограммы, таких как пересведение, ремастеринг, ремикс, кавер-версия, изменение времени звучания, 
изменение частей и т.п. должны быть присвоены новые коды. Он идентифицирует звуковую запись на 

протяжении всего периода ее существования, и используется как изготовителями фонограмм и 

музыкальных видеоклипов, так и организациями, управляющими авторскими и смежными правами на 
коллективной основе.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISWC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phonographic_Performance_Limited
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phonographic_Performance_Limited
http://isrc.ifpi.org/en/
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Изучение кодов ISRC и выявление их несовместимости с кодами ISRC аудио и видео  записей, 

перечисленных в лицензионном договоре, которые транслировались телевизионным каналом, позволили 
отстоять права его как лицензиата и освободить от уплаты штрафных санкций, так как юридически им 

транслировались записи с другими кодами ISRC, на которые не указывались в приложении к 

лицензионному договору лицензиара. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье выявляются проблемы и противоречия, связанные с закреплением этого института в 

Конституции Республики Казахстан, проведено сопоставление с конституциями других стран и особенностями 

международно-правового регулирования данного института. Автором выделены основные действующие 

международные нормативно-правовые акты, обозначены тенденции регулирования права собственности нормами 

международного права. Положения, отстаиваемые автором, выводы и предложения по применению международного 

опыта могут быть использованы при подготовке изменений в действующее законодательство Казахстана по 

регулированию отношений собственности. 
Ключевые слова: публичная и частная собственность, право собственности, конституционное регулирование, 

унификация регулирования права собственности. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ МЕНШІКТІ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Аннотация. Мақалада меншік институтын Қазақстан Республикасының Конституциясында шоғырландыруға 

байланысты проблемалар мен қарама-қайшылықтар, басқа елдердің конституцияларымен салыстыру және осы 

институтты халықаралық-құқықтық реттеудің ерекшеліктері көрсетілген. Автор негізгі қолданыстағы халықаралық 

нормативтік құқықтық актілерге назар аударады, халықаралық құқық бойынша меншік құқығын реттеудің 

тенденцияларын көрсетеді. Автор насихаттаған ережелер, халықаралық тәжірибені қолдану бойынша тұжырымдар 

мен ұсыныстар Қазақстанның мүліктік қатынастарды реттеу туралы қолданыстағы заңнамасына түзетулерді 

дайындауда қолданылуы мүмкін. 

Кілт сөздер: мемлекеттік және жеке меншік, меншік, конституциялық реттеу, меншік құқығын реттеуді 
біріздендіру.  
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SOME ISSUES OF CONSTITUTIONAL REGULATION OF STATE AND PRIVATE PROPERTY 

Аnnotation. The article reveals the problems and contradictions associated with the consolidation of this institution in 

the Constitution of the Republic of Kazakhstan, a comparison is made with the constitutions of other countries and the 

peculiarities of the international legal regulation of this institution. The author identifies the main existing international 

regulatory legal acts, outlines trends in the regulation of property rights by international law. The provisions advocated by the 

author, conclusions and suggestions on the application of international experience can be used in preparing amendments to the 

current legislation of Kazakhstan on the regulation of property relations. 
Keywords: public and private property, property right, constitutional regulation, unification of regulation of property 

rights. 

 

Исследование вопросов взаимосвязи прав публичной и частной собственности поднимает также 

проблему соотношения публично-правового и частноправового регулирования института собственности в 
целом.  При этом представляется совершенно справедливым вывод о приоритете конституционных норм в 

регулировании отношений собственности [1].  Поэтому взаимосвязь прав публичной и частной 

собственности проявляется и в вопросе соотношении в содержании комплексного института права 
собственности норм гражданского и конституционного права. Как отмечает В.Д. Мазаев: «признание права 

собственности сугубо гражданско-правовым явлением требует отнесения порядка его регулирования к 

частному праву. Тогда все публично-правовые установления в данной сфере принимают вид досадных, 

временных ограничений, которые только мешают развитию отношений в указанной сфере. Если же 
признать право собственности сложным комплексным межотраслевым институтом, то в таком случае не 

только частное право, но и другие отрасли права в своей подведомственной части участвуют в его 

регулировании «на равных»» [2].   
Конституционное регулирование отношений собственности в законодательстве различных стран 

может быть весьма разнообразным. В одних конституциях право собственности представляет собой 

развернутый комплекс статей, а в других – одно-два положения; стараниями законодателя одного 
государства право собственности занимает одно из первых мест в статьях основного закона, а 

правотворческие органы других государств не сочли нужным вводить право собственности в число 

ведущих положений Конституции и т.п. [3]  

Во многих странах, например, регулирование права собственности в конституционном 
законодательстве, носит далеко не столь лаконичный характер, который наблюдается в Конституции РК. 

Как справедливо отмечено учеными, в конституциях вполне возможно (по сути, даже необходимо) 

закрепление принципиальных взаимосвязей экономической сути собственности и правовой формы ее 
осуществления [1]. Недаром конституции многих государств пытаются отразить эти взаимосвязи, 

например, в закреплении социального назначения собственности, роли общественных форм собственности 

в общественном развитии. Так, в одной из первых статей Конституции Уругвая содержится указание на 

особый статус такого вида собственности, как собственность Католической церкви, несмотря на 
конституционное закрепление светского характера государства и прямые конституционные нормы, 

запрещающие государству поддерживать какую-либо религию. Особым образом в Конституции этой 

страны урегулированы и условия экспроприации собственности [4]. 
В Конституции Республики Чили говорится о свободе приобретения в (частную) собственность 

любого имущества, кроме того, которое по своему характеру стало принадлежностью всех, или того, 

которое должно принадлежать государству в целом, и закон закрепляет это именно таким образом. 
Конституция Республики Чили также предусматривает ограничение права собственности, включая и 

ограничение отдельных правомочий – по владению, пользования и распоряжению – при условии, что такое 

ограничение осуществляется в общественных интересах [4]. 

Многообразие конституционно-правового регулирования отношений собственности порождает 
необходимость унификации различных подходов законодателя к конституционному статусу собственности 

[5]. 

Попытки сформировать унифицированный режим права собственности в международном праве были 
сделаны в 20 веке одновременно с процессом создания единого культурного и экономического 

пространства в мире и, прежде всего, на европейском континенте, где более благоприятные предпосылки к 



44 
 

созданию унифицированного режима права собственности существовали на региональном уровне. После 

второй мировой войны в странах Западной Европы резко углубляются интеграционные процессы, 
начинается строительство единого гуманитарного и экономического пространства [6]. 

В европейском праве на данном этапе формируется унифицированный режим, который охватывает 

как концептуальные моменты, так и особенности правового регулирования права собственности. 
Указанный процесс осуществляется в рамках различных международных организаций (Совета Европы и 

ЕС), каждая из которых обладает специфической компетенцией и которые активно взаимодействуют друг с 

другом. Под влиянием единых унифицированных международных норм, которые обладают 

преимущественной силой действия, в европейских государствах происходит модификация национальных 
норм о праве собственности [6]. 

На международном уровне реализация права собственности гарантируется в различных 

международных договорах. Сегодня благодаря инструментам международного права, таким как 
закрепление права частной собственности в международно-правовых актах (Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года (статья 17)[7] и Европейской конвенции по правам человека 1950 года (статья 1 

Протокола №1)[8]), решениям Европейского суда по правам человека и другим, создается 

унифицированный режим права собственности, который оказывает влияние на национальные правовые 
системы и позволяет смягчить или нивелировать имеющиеся различия в подходах между европейскими 

странами [9]. Стоит также отметить важную роль, которую играет унификация норм права в Европейском 

союзе. Также на настоящий момент наблюдается тенденция к росту двусторонних инвестиционных 
договоров между странами, в которых особое внимание уделяется вопросу защиты собственности 

иностранного инвестора от изъятия в пользу государства, а также от вмешательств со стороны 

принимающего государства в процесс использования этой собственности. 
Сложность процесса международно-правовой унификации права собственности можно объяснить 

тем, что основным методом правового регулирования является коллизионный подход, тогда как напрямую 

международными нормами регулируются лишь отдельные элементы международного обмена. Можно 

констатировать, что большинство источников международного права и, соответственно, международно-
правовая унификация норм, регламентирующих осуществление трансграничного движения капиталов, 

исходят из признания первоочередности именно защиты инвестиций. Сближение норм права различных 

стран, которое обусловлено происходящей интернационализацией почти всех сфер деятельности, 
представляет собой многоаспектное правовое явление. Оно раскрывается, в частности, в процессе 

унификации права [10]. Правовые принципы, которые находят место во всех или в большинстве различных 

национальных правовых систем, естественно, претендуют на повсеместное применение в международной 
правовой системе. Представляется, что общепризнанными правовыми принципами становятся принципы 

правовой системы развитых государств, которые обеспечивают успешное экономическое развитие[11]. 

Оправданно говорить о завершенности процесса унификации только лишь тогда, когда нормы 

международного договора станут частью внутреннего права государств, то есть в национальном 
законодательстве соответствующих стран появятся одинаковые правовые нормы [12]. Фундаментальным 

условием эффективного международного обмена является эффективно функционирующий институт 

защиты права собственности. Сегодня право на собственность практически повсеместно закреплено в 
конституциях государств: 193 государства (ситуация меняется от страны к стране, речь идет о признании 

права индивида на собственность), которые являются членами Организации Объединенных Наций, 

гарантируют право на собственность [13]. 

Ограниченное использования унифицированных принципов в обращении с правами собственности 
объясняется тем, что международное право традиционно регулирует в основном взаимодействие между 

государствами и в тех случаях, где принципы внутригосударственного права неуместны. Но объем 

международных споров расширился за последние десятилетия до новых предметных областей, где 
минимальное международное право существует, часто включая отношение между государственным 

субъектом и частными лицами. Поэтому необходимо использовать новые источники права, чтобы 

соответствовать изменяющемуся положению вещей [14]. 
Возвращаясь к регулированию права собственности в конституционном праве Республики Казахстан, 

следует привести практический пример из деятельности Конституционного Совета РК. 

В постановлении от 3 ноября 1999 г. № 19/2 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 6 и 

подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан» [15] при ответе на 
постановленный Правительством РК, позволяют ли нормы Конституции предусмотреть в законе 

особенности правового положения государственных учреждений, заключающиеся в ограничении 

распоряжения ими деньгами и их ответственности в пределах утвержденной сметы, регистрации 
гражданско-правовых сделок, Конституционный Совет указал на невозможность ограничения 
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ответственности государственных учреждений размером утвержденной им сметы, так как такое 

ограничение противоречит положению статьи 6 Конституции Республики Казахстан о равной защите 
государственной и частной собственности, поскольку этим ущемлены права и законные интересы не 

государственных учреждений, а их договорных и иных контрагентов.   

Данный пример показывает, что в Республике Казахстан существует механизм конституционного 
регулирования права собственности, основанный на принципе равенства всех ее форм. Однако, по мнению 

автора, для эффективной и согласованной работы этого механизма его необходимо совершенствовать.  

Конституционный механизм регулирования права собственности в Республике Казахстан, как 

показывает практика, является весьма действенным и эффективным, в общем не уступает международным 
стандартам, однако ряд норм нуждается в нормативном уточнении. Такое уточнение позволит эффективнее 

управлять публичной собственностью на благо общества и осуществлять правовую защиту собственности 

граждан. 
В целом конституционный механизм регулирования собственности способствует обеспечению, 

реализации и осуществлению конституционного права собственности. 

Таким образом, Конституция Республики Казахстан гарантирует реализацию права собственности, 

обеспечивает ее охрану и защиту, независимо от ее вида, в равной степени. Конституционная охрана 
собственности обеспечивается наличием в Основном законе норм о собственности, нарушение которых 

недопустимо, и наличием действенных механизмов восстановить нарушенное права. Требования к объему 

для данной статьи не позволили провести исследование конституционных основ регулирования 
собственности, однако данное направление, безусловно, является перспективным и требует продолжения 

исследований. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация. В статье проводится анализ конституционных механизмов регулирования права публичной и 

частной собственности, опирающихся на конституционное положение о признании и защите равным образом 

различных форм собственности в Конституции Республике Казахстан. Несмотря на глубокую научную 

разработанность конституционно-правового понятия собственности, некоторые вопросы, одним из которым является 
соотношение права публичной и частной собственности с позиций конституционного права, тем не менее, разрешены 

не до конца.  Целью исследования, представленного в настоящей работе, является анализ конституционных 

положений регулирования собственности, связанных с балансом интересов субъектов конституционных 

правоотношений.  

Ключевые слова: публичная и частная собственность, право собственности, конституционное регулирование, 

унификация регулирования права собственности. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ МЕНШІКТІ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясында меншіктің бірдей әр түрлі нысандарын 

тану және қорғау туралы конституциялық ережеге негізделген мемлекеттік және жеке меншік құқығын реттеудің 

конституциялық тетіктері талданады. Меншіктің конституциялық құқықтық тұжырымдамасын терең ғылыми 

пысықтауға қарамастан, кейбір мәселелер, олардың бірі мемлекеттік және жеке меншік құқығының конституциялық 
заң тұрғысынан арақатынасы болып табылады, дегенмен толық шешілмеген. Осы жұмыста келтірілген зерттеудің 

мақсаты конституциялық құқықтық қатынастар субъектілерінің мүдделерінің тепе-теңдігімен байланысты меншік 

құқығын реттеудің конституциялық ережелеріне талдау жасау болып табылады. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF STATE AND PRIVATE PROPERTY 

Аnnotation. The article analyzes the constitutional mechanisms for regulating the law of public and private property, 

based on the constitutional provision on the recognition and protection of equally different forms of ownership in the 

Constitution of the Republic of Kazakhstan. Despite the deep scientific elaboration of the constitutional legal concept of 

property, some issues, one of which is the correlation of public and private property rights from the standpoint of constitutional 

law, are nevertheless not fully resolved. The purpose of the study presented in this paper is to analyze the constitutional 

provisions of property regulation related to the balance of interests of subjects of constitutional legal relations. 

Keywords: public and private property, property right, constitutional regulation, unification of regulation of property 

rights. 
 

Конституция Республики Казахстан [1], признающая и гарантирующая равную защиту всех форм 

собственности, обязывает государство создать все необходимые условия для развития в Республике 

Казахстан как частной, так и публичной собственности.  Обязанность государства создать условия 
нормального развития этих институтов выражена в единственном способе влияния государства на 

деятельность как частных, так и публичных собственников - в виде правового регулирования. Применяя 

правовое регулирование, государство в настоящее время регламентирует отношения с собственниками, 
системно устанавливая пределы реализации права собственности и его ограничения.  

Ряд положений регулирования права собственности закреплена и в   нормах международно-правовых 

актов о фундаментальных правах человека, имеющих универсальный характер, что свидетельствует о 
развитии института права собственности в глобальном масштабе. Международные положения о праве 

собственности нередко входят в противоречия с национальными, устанавливающими различные его 

ограничения. 

В силу сравнительной новизны для Республики Казахстан правовых институтов, правовое 
регулирование в данной сфере частной собственности не получило до сих пор достаточного 

доктринального осмысления и научного анализа. Между тем, проблема регулирования конституционных 

аспектов права собственности представляется необычайно актуальной, поскольку отношения 
собственности являются важнейшей основой социально-экономического развития, для всех без 

исключения стран. Отдельные вопросы современного конституционного регулирования  права 

собственности отражены  в трудах многих исследователей, таких как А.А. Саурин[2], Г.Т. 

Абдрахманова[3], М.К. Сулейменов[4], С. А. Ударцев[5], однако в работах указанных авторов остались 
недостаточно исследованными вопросы о месте и роли механизма  конституционного регулирования 

собственности  в системе конституционных гарантий, различий конституционного регулирования 

собственности и гражданско-правового и многие другие аспекты. Таким образом, многие проблемы 
конституционного регулирования права собственности в Республики Казахстан требуют дальнейшего 

комплексного исследования и обобщения на этой основе полученных выводов. 

Уяснение пределов этого регулирования, его особенностей, даст возможность решить вопрос о том, 
позволяет ли оно обеспечить развитие, в том числе экономическое, давая эффективные возможности 

решать вопросы государственного и местного значения, и не приведет ли к искажению единого механизма 

управления в масштабе государства. 

В основе данной работы лежит диалектический метод, при котором каждое правовое явление 
рассматривается в развитии, в постоянном движении. На его основе активно применялся метод системного 

анализа конституционного механизма реализации прав частной и публичной собственности. В качестве 

методологической основы примененного в ходе исследования системного подхода используется 
комплексный анализ проблем реализации права собственности. В процессе исследования применялся и 

сравнительный метод, с помощью которого выявлялись основные тенденции развития регулирования права 

собственности на национальном уровне, в конституциях различных государств мира, и на международном 
уровне. Научная обоснованность, последовательность и логичность анализа рассматриваемых проблем 

была достигнута путем использования  метода дедукции, т.е. движения «от общего - к частному», а также 

применением таких методов исследования как социологический, формально-логический, структурный. 

Сначала исследовались общие положения и закономерности того или иного вопроса, а затем - конкретные 
формы его проявления. В работе был применен и метод юридического анализа. Это позволило выявить 
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определенные закономерности и тенденции развития института права собственности в конституционном 

праве, определить основные противоречия и возможные пути их разрешения. 
Нормативную базу исследования составили Конституция Республики Казахстан, конституции 

зарубежных стран, международно-правовые акты. 

Теоретическую базу исследования составляют труды казахстанских и зарубежных ученых в области 
конституционного права, государственного управления, теории права и государства. В рамках 

исследования использовались материалы практики. 

Результаты. Конституционно-правовое регулирование права собственности имеет свою специфику. В 

отличие от норм гражданского права, именно оно юридически закрепляет различные формы 
собственности, т.е. решает вопрос о признании и гарантировании тех или иных форм собственности. Среди 

представителей юридической науки есть мнение, что институт собственности содержит, кроме норм 

гражданского права, нормы публично-правового характера [6]. Иначе говоря, право собственности как 
юридический институт представляет собой не гражданско-правовой, а многоотраслевой институт права 

[26], в котором гражданско-правовые нормы занимают все-таки преобладают. Справедливым 

представляется также утверждение, что именно конституционное право вкладывает в это понятие 

социально-экономический смысл, а гражданское – точные, логичные конструкции, которые находят свое 
применение в судах при рассмотрении споров. 

Соотношение прав публичной и частной собственности, как представляется, лежит в области 

наиболее общих, фундаментальных взаимоотношений субъектов данного права, что неизбежно касается 
общего определения права собственности. Выявление, установление такой взаимосвязи позволяет 

определить, с одной стороны, особенности распространения (применимости) норм частного права в 

отношении публичной собственности, и, с другой стороны, установить формы воздействия публично-
правовых норм, регулирующих институт собственности, на сферу частной собственности [7].  При этом, 

безусловно, возникает вопрос, может ли институт права собственности быть предметом регулирования со 

стороны норм публичных отраслей права.  

В Конституции РК содержится ряд норм, закрепляющие основные, фундаментальные положения о 
собственности и праве собственности, служащие базой для развития всего обширного и многообразного 

законодательства о собственности в Республике Казахстан. Для данного исследования наибольшее 

значение имеет норма п.1. ст. 6 Конституции РК, устанавливающая, что в Республике Казахстан 
признаются и  равным образом защищаются государственная и частная собственность. 

По мнению ряда исследователей [8], в конституционном праве закрепляется наиболее широкое 

представление о собственности, данная отрасль отражает наиболее общие характеристики социальных 
феноменов, выражает социально-экономическое содержание права собственности и его взаимосвязь с 

иными институтами, образующими основу общественного строя. По мнению, А. Г. Гладковой [9], объем 

понятия права собственности, содержащийся в конституционном праве, предопределяет его интерпретацию 

в гражданском праве. Исходя из сказанного, отношения собственности можно уверенно отнести к числу 
объектов конституционно-правового регулирования.   

Специфика конституционно-правового регулирования отношений собственности в Республике 

Казахстан проявляется в разграничении собственности и полномочий по управлению ею, которое 
осуществляется на публично правовом и уровне граждан РК. Конституционно-правовой статус гражданина 

связан с институтом частной собственности, который является определяющим по отношению к положению 

человека в обществе и государстве. В то же время, конституционно-правовой статус муниципальных 

образований связан с принадлежащей им муниципальной собственностью, собственность общественных 
организаций также является элементом их правового статуса. Таким образом, институт собственности 

является элементом правового положения субъектов конституционно-правовых отношений, и проявляется 

в иных отраслях права, исходящих из конституционного права. 
С признанием возможность и допустимость многоотраслевого регулирования института 

собственности, этот межотраслевой правовой институт приобретает элементы не только цивилистические 

(проявляющиеся в содержании данного института, в равенстве субъектов – участников гражданских 
отношений и т.д.), но и элементы конституционно-правового характера (например, разграничение 

публичной собственности, статусные характеристики субъектов конституционно-правовых отношений и 

т.д.), элементы административного, финансового характера и т.д.[2].  

Исследование вопросов взаимосвязи прав публичной и частной собственности поднимает также 
проблему соотношения публично-правового и частноправового регулирования института собственности в 

целом.  При этом представляется совершенно справедливым вывод о приоритете конституционных норм в 

регулировании отношений собственности [2]. Поэтому взаимосвязь прав публичной и частной 
собственности проявляется и в вопросе соотношении в содержании комплексного института права 
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собственности норм гражданского и конституционного права. Как отмечает В.Д. Мазаев: «признание права 

собственности сугубо гражданско-правовым явлением требует отнесения порядка его регулирования к 
частному праву. Тогда все публично-правовые установления в данной сфере принимают вид досадных, 

временных ограничений, которые только мешают развитию отношений в указанной сфере. Если же 

признать право собственности сложным комплексным межотраслевым институтом, то в таком случае не 
только частное право, но и другие отрасли права в своей подведомственной части участвуют в его 

регулировании «на равных»». [10].   

Конституционное регулирование отношений собственности в законодательстве различных стран 

может быть весьма разнообразным. В одних конституциях право собственности представляет собой 
развернутый комплекс статей, а в других – одно-два положения; стараниями законодателя одного 

государства право собственности занимает одно из первых мест в статьях основного закона, а 

правотворческие органы других государств не сочли нужным вводить право собственности в число 
ведущих положений Конституции и т.п. [11]  

Во многих странах, например, регулирование права собственности в конституционном 

законодательстве, носит далеко не столь лаконичный характер, который наблюдается в Конституции РК. 

Как справедливо отмечено учеными, в конституциях вполне возможно (по сути, даже необходимо) 
закрепление принципиальных взаимосвязей экономической сути собственности и правовой формы ее 

осуществления [2]. Недаром конституции многих государств пытаются отразить эти взаимосвязи, 

например, в закреплении социального назначения собственности, роли общественных форм собственности 
в общественном развитии. Так, в одной из первых статей Конституции Уругвая содержится указание на 

особый статус такого вида собственности, как собственность Католической церкви, несмотря на 

конституционное закрепление светского характера государства и прямые конституционные нормы, 
запрещающие государству поддерживать какую-либо религию. Особым образом в Конституции этой 

страны урегулированы и условия экспроприации собственности [12]. 

В целом конституционный механизм регулирования собственности способствует обеспечению, 

реализации и осуществлению конституционного права собственности. 
Таким образом, Конституция Республики Казахстан гарантирует реализацию права собственности, 

обеспечивает ее охрану и защиту, независимо от ее вида, в равной степени. Конституционная охрана 

собственности обеспечивается наличием в Основном законе норм о собственности, нарушение которых 
недопустимо, и наличием действенных механизмов восстановить нарушенное права. Требования к объему 

для данной статьи не позволили провести исследование конституционных основ регулирования 

собственности, однако данное направление, безусловно, является перспективным и требует продолжения 
исследований. 
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АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫ МЕДИАЦИЯ РӘСІМІМЕН ШЕШУДІҢ  

ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін. Аталмыш мақалада автор медиация ұғымына, медиация тәртібімен дауларды шешудің құқықтық 

аспектілерін қарастырған. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында медиация орталықтарына және медиация 

тәртібімен шешілетін дауларға сипаттама берген. 

Түйінді сөздер: медиация, құқықтық аспектілер, даулар, даулардың түрлері. 

Резюме. В данной статье автор рассматривает понятие медиации, правовые аспекты разрешения споров 

постредством медиации. Также в статье дается характеристика медиационным центрам Республике Казахстан и видам 

споров рассматриваемые в медиационном порядке.  

Ключевые слова: медиация, правовые аспекты, споры, виды споров. 

Summary. In this article, the author considers the concept of mediation, the legal aspects of dispute resolution through 

mediation. The article also describes media centers in the Republic of Kazakhstan and the types of disputes considered in a 
mediation manner. 

Keywords: mediation, legal aspects, disputes, types of disputes. 

 

«Медиация» термины латын тілінен «mediare» делдал деген ұғымды білдіреді. Медиация дегеніміз – 

үшінші, бейтарап, мүдделі емес тараптың қатысуымен дауларды шешудің баламалы түрі. Бұл жерде тарап 
ретінде медиатор қатысып, сот талқылауына немесе даудың қатысушыларына нақты бір келісімді әзірлеуге 

көмектеседі, ал тараптар дауды реттеу және оны шешу шарттары бойынша шешім қабылдау үрдісін 

толығымен қадағалайды. 
Медиация институты азаматтық, еңбектік, отбасылық және өзге де құқықтық қатынастар байланысты 

дауларда, сонымен қатар, шағын және орташа ауырлықтағы қылмыстық істер бойынша қолданылуы 

мүмкін. Жеке сондай-ақ, заңды тұлғалардың медиацияға белсенді түрде жүгінуі сот жүйесінің жүктемесін 
біршама жеңілдетіп,  маңызды істердің шешілуінің сапасын көтерер еді. Халықаралық статистика 

көрсеткіштеріне сәйкес, азаматтық құқықтық даулардың 30-40% медиация рәсімі арқылы өтіп, оның 85% 

жағымды нәтижеге қол жеткізген.  

Әдебиеттерде медиация анықтамасының көптеген түсініктері бар. В.Т.  Конусованың пікірі бойынша, 
медиация – бұл бейтарап тұлғаның ықпал етуімен тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен заң 

құзыретіне жатпайтын өздігінен құқықтық дауды реттеу бәсілдері.Махтельд Пель, медиацяны – татуласу 

үдерісі, яғни бейтарап үшінші тұлға, медиатор белгіленген уақыт аралығында даудың тараптарына өзара 
келісімге келуіне көмектеседі және де тараптар бірігіп өзара мүдделерін еске отырып, дауды шешуде әр 

тарапқа тиімді, әрі қолайлы болатын келісімге келуіне ықпал етуі, деп анықтаған [1,165]. 

И.Ю.Захаръящева медиацияны өзара тиімді және орынды келісімге қол жеткізуге бағытталған 
бітімгершілік рәсімі ретінде анықтаған. Ал, В.Т.Конусова, қазіргі заман түсінігіне сай, медиация бұл – 

делдал деп аталынатын, тараптарға келіссөздер жүргізуде көмек көрсететін және де олардың арасында 

келісімге қол жеткізуде өзара тиімді шешімге келуде ықпалын тигізетін, даудың нәтижесіне мүдделі емес 

тұлғаның көмегімен келіспеушілікті реттеу рәсімі, сонымен қатар, тараптар процесті, оның қорытындысын 
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өздері жүргізіп, өздері басқарады. В.Т.Конусова, медиацияға сараптама жүргізе отырып, медиацияның 

келесідей белгілерін анықтаған: 
1) медиация рәсімі ерікті болып табылады. Даудың субъектілері медиацияға ерікті түрде жүгінеді, 

қорытындысында ерікті келісім қабылдайды, сондай-ақ, медиация рәсімінде қол жеткізілген келісімдерді өз 

еркімен орындайды;  
2) рәсім биресми сипатқа ие, оны өткізу барысында рәсімді өңдеу, ұйымдастыру, регламенті мен 

мазмұны қатысушылармен анықталуы мүмкін, сонымен қатар, даудың субъектілері процесті де, 

медиацияның қорытындысын да өздері бақылайды;  

3) даудың мүшелерінің жеке мүдделері толығымен қорғалған, себебі медиация процессі құпия 
жүргізіледі; 

4) медиация дәрежелік пайымға бағытталған, әр тарап заңдарға қарағанда әділеттіліктен нені 

түсінетіндігі; 
5) дауды реттеу рәсімі күзелістен қорғалған, психологиялық тұрғыдан жайлы жағдайда өткізіледі. 

Тараптар медиацияға жүгіне отырып міндетті түрде ұтыста болатындығын біледі;  

6) медиация тек даудың өзіне (кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екендігіне емес) немесе ұтысқа ғана 

бағытталмаған, оның құрылымдық шешімін анықтауға бағытталған; 
7) медиация рәсімі әр тараптың мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған және екі жаққа бірдей 

тиімді, қалыпты қадаммен шешімді орындауға мүмкіндік беретін, әдетте екі жаққа бірдей пайдалы шешімге 

келуді көздейді; 
8) құқықтық дауласуты реттеу мен жою арқылы, дауды шешуге бағытталған рәсім;  

9) медиация даудың мүшелеріне келешекке қарап, өздерінің шығармашылық қабілеттіктерін 

қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен, медиация қатысушылары медиатор мен даулы құқықтық 
қатынастың тараптары болып табылатын құқықтық дауды өздігімен реттейтін тәсіл ретінде сипатталады[2; 

83]. 

Қазақстан Республикасында «Медиация туралы» Заң 2011 жылдың 5 тамызында күшіне енген. 

Қолданыстағы заңнама Қазақстан Республикасындағы медиацияны ұйымдастыру аясындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді, оның қағидаттары мен өткізу рәсімін, сонымен қатар, медиатордың мәртебесін 

анықтайды [3].  

Медиацияның негіз қалаушы қағидаттарына: 
еріктілік; 

жасырындылық; 

өзарасыйластық; 
тараптардың теңдігі; 

медиатордың бейтараптылығы мен іске мүддесіздігі; 

рәсімнің ашықтығы. 

Ең бастысы медиацияның мақсаты – екі тарапты да қанағаттандыратын және жанжалдың деңгейін 
төмендетуге жәрдемдесетін, өзара тиімді және бейбіт келісімге қол жеткізу. Сот процесіне қарағанда 

медиацияда «кінәлі» немесе «кінәсіз» тарап болмайды. Себебі құқықтың аталмыш саласындағы қағидаттар, 

кінәлі тарапты жазалау мақсатын көздемей, керісінше адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен 
қалпына келтіруге бағытталған. Басқаша айтқанда, медиация істі мүмкіндігінше сотқа дейін жеткізбеуге 

тырысады. 

Тағы бір артықшылығы ретінде, сот талқылауына қарағанда кететін шығындар деңгейінің төмендігі 

сонымен қатар, уақыттың үнемділігінде. Сот талқылауы мәселенің шешілуін бірнеше айға дейін созуы 
мүмкін. Кейде сот талқылауына бір тараптың өкілдері сот процесіне бірнеше рет қатыспай, жағдайды одан 

сайын ұшықтыруы мүмкін. Осыдан медиацияның келесі ерекшеліктері – тараптардың еріктілігі мен 

медиация рәсімінің жеңіл, әрі бейресми жағдайда шешілуі алдағы қатардан көрініс табады. Медиаторға 
дауды шешу үшін 30 күн беріледі. Белгілі бір себептерге байланысты, бұл мерзім ұзартылуы мүмкін, бірақ 

60 күннен аспауы тиіс. Сот процесі кезінде тараптар бір біріне қарсы әрекет жасаса, медиация кезінде өзара 

ынтымақтастықта әрекет жасайды.  Судья тағайындалса, медиаторды тараптардың өздері таңдайды. Судья 
шешім шығарған кезде заңнның қатаң сақталуын басшылыққа алса, медиатор тараптардың мүддесін ескере 

отырып, заң шеңберіндегі екі жаққа да тиімді шешім қабылдауға жағдай жасайды.  

Сот – жариялы процесс, ал медиация құпиялылықты қамтамасыз етіп, медиаторға тараптар ұсынған 

және олардың келісімінсіз процесс кезінде белгілі болған ақпаратты жариялауға мүмкіндік бермейді. 
Сәйкесінше, медиаторды куә ретінде жауапқа тартуға рұқсат берілмейді. 

 Тараптар медиаторға жүгіну қажет немесе қажет еместігі туралы мәселені өзара келісімге келіп 

шешеді. Мәселені мұндай жолмен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олардың сотқа шағымдану құқығы 
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сақтала береді. Дауды медиация тәртібімен шешу кезінде тараптар сөзсіз теңдей құқықтарды пайдалануға 

сенімді болуы қажет, сәйкесінше оларға теңдей міндеттер жүктеледі.  
Сонымен қатар, тараптар медиация рәсімінің өтетін жері, медиацияны өткізу барысында 

қолданылатын тілі туралы мәселені де өзара келісімге келу арқылы реттейді. Тараптардың келісіміне 

сәйкес медиатор медиацияның өтетін орны мен уақытын белгілейді.  
Медиация тәртібімен шешілетін даулардың қатарына: 

Халықаралық корпоративтік және ішкі корпоративтік даулар; 

Банкілік және сақтандыру қызметіндегі даулар; 

Іске асуы бірнеше тараптың мүддесіне әсер ететін жобаларды алып жүру; 
Еңбек даулары; 

Отбасы даулары; 

Интеллектуалды меншік және авторлық құқықпен байланысты даулар; 
Білім саласындағы медиация; 

Мәдениет саласындағы жанжалдар және т.б. жатады.  

Дауды медиация рәсімімен шешуге бастама алған тарап Қазақстандық Халықаралық Арбитраждың 

хатшылығына  дауды шешу бойынша медиация рәсімінің басталғаны туралы жазбаша сұрау жіберу керек. 
Сұрауда келесідей мәселелер қамтылуы қажет: 

даудың пәні; 

аталмыш дау бойынша талаптардың құны; 
медиация рәсімінің тараптарының және/немесе олардың уәкілдік берген өкілдерінің аты-жөні 

(атауы), пошталық мекен-жайы, байланыс телефондары, факс; 

медиация рәсімін өткізу бойынша ҚХА құзыреттілігіне сілтеме; 
ұсынылатын медиатордың кандидатурасы.  

Егер дауды медиация рәсімімен шешу туралы келісімді тараптар бірігіп сұрау жібермесе, онда екінші 

тарапқа дауды медиация тәртібімен шешу туралы сұраудың көшірмесін жіберу және оны хабарлау міндеті 

сұрау жіберген тарапқа жүктеледі. Дауды медиация тәртібімен шешу туралы сұрау ҚХА тіркеу жарнасы 
төленегеннен кейін барып қабылданады.  

Медиация рәсімінің басталу мерзімі ҚХА хатшылығының медиация рәсімі туралы сұрауды 

қабылдаған күнімен есептеледі. Кез келген медиаторлар ұйымы Қазақстан Республикасында медиацияны 
жүзеге асыратын, кәсіби медиаторлардың дербес реестрін жүргізеді. Қазақстанда бірқатар медиация 

орталықтары жұмыс жасап келеді. Олардың қатарына: 

Қазақстан Медиация Орталығы. Қазақстандық Медиация Орталығы (ҚМО) оқыту мен шынайы 
тәуелсіз медиаторлар ұсыну арқылы Қазақстанда дауларды шешудің балама тәсілдерін дамыту үшін 

қозғаушы күшке айналатын институт құру мақсатында құрылды. 

«Татулас» кәсіби медиаторлардың мекемесі. 

«БАҚ Жұмыскерлерінің Ассоциациясы» қарамағындағы Тараз қаласы бойынша «Бітімгер» медиация 
және құқық орталығы. 

«Халықаралық құқыққорғаушы орталық» медиация орталығы ҚБ. Бұл орталық 1997 жылы құрылып, 

Құқыққорғаушы орталық заң қызметтерін көрсетіп, тегін заңи кеңес беріп, республика халқының құқықтық 
сауаттылығы мен мәдениетін арттыру мақсатында өз жұмысын жемісті жүргізіліп келуде. 

«Консенсус» медиация орталығы. Аталмыш орталық үкіметтік емес, коммерциялық емес ұйым болып 

табылады. «Консенсус» медиация орталығы 11 наурыз 2011 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет 

департамен ресми түрде тіркелген. Орталық келесідей қызмет түрлерін жүргізеді: 
тәуелсіз медиация бойынша қызметтер (азаматтық, отбасылық, еңбек және т.б. даулар); 

медиатор-мамандарды даярлау және оқыту; 

кеңес беру (психолог, заңгер); 
«Медиаторлар одағы» қоғамдық бірлестігі. «Медиаторлар одағы» қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі - 

Одақ) коммерциялық емес ұйым болып табылады және Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
заңдарына, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне, сондай-ақ Жарғыға сәйкес әрекет 

етеді. Қоғамдық бірлестік Астана қаласының Әділет департаментінде 2011 жылғы 11 наурызында тіркелді. 

Бірлестіктің мақсаты - медиаторларға кәсіби және этикалық стандарттарды сақтау арқылы озық 

тәжірибелерді енгізу арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыруға көмек көрсету. 
Бірлестік келесідей бағыттағы қызметтерді жүргізеді: 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен бекітілген мемлекеттік және орыс 

тілдерінде медиаторларды даярлау бағдарламасында оқыту; 
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«Медиация туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен медиация рәсімін 

өткізу; 
Бірлестіктің кәсіби медиаторларының реестрін жүргізу; 

медиаторлардың кәсіби біліктілігін арттыру және медиация саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасын ілгерілету мақсатында семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер 
және басқа да іс-шаралар өткізу. 

«Синергия» қоғамдық бірлестігі.  
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1. Конусова В.Т. Негосударственные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров: вопросы теории и 
практики. Учебно-научное пособие: - Астана, 2012. 

2. Конусова В.Т. Негосударственные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров: дисс. канд. юрид. 

наук. – Астана: КазГЮУ, 2010г. 

3. «Медиация туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар 

туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 3 наурыздағы № 31-ө Өкімі. 
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CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF HUMAN RIGHTS 

 

The history of mankind is full of struggles. Among such struggles the struggle for human rights and 

freedoms plays a special importance.  
Maintaining the human rights in international acts and national legislation can be said as an important victory 

of these struggles. For example, to this type of international documents belong such international acts adopted by 

the UNO   as: “the Universal Declaration of Human Rights”, “the International Covenant on Civil and Political 
Rights”, “the International Pact on Economic, Social and Cultural Rights” .    

The independence of Uzbekistan has opened great opportunities for development and prosperity of both the 

country and its people. Specially, the role of the Constitution of the Republic of Uzbekistan deserves a special 

attention. In determining the human rights our constitution resorted to the implementation of the norms of the 
international documents mentioned above. Today the constitution is considered a leading legal foundation of 

human rights in our country.  

When President I.A. Karimov stated that, ” such accomplishments achieved newly are only  one part of the 
long and complicated road directed at the highest goal we put before us to build an internationally respected and 

recognized society    based on sustainable economic development, open democratic legal state,  where man, his 

interests, rights and freedoms are raised to the supreme value not in words but in deeds”,  he indicated the 
importance of considering human rights issues .  

Emphasizing the role of the Constitution the President said: “today our constitution has become a core legal 

and legislative foundation  for building an independent, sovereign democratic state, in strengthening the priority of 

the private property in the structure of multisided market economy and in guaranteeing its protection, as well as 
forming a civil society where human rights, freedoms and interests are considered a supreme value”  . 

Two sections, six chapters and twenty articles of our constitution are dedicated to human rights.  

The chapter titled “General provisions” determines that all citizens have equal rights and freedoms, are equal 
before law without any discrimination. According to these general provisions citizens’ rights and freedoms, 

established by the Constitution and laws are inalienable, no one has the right to deprive or limit them without a 

court. 
 The chapter VI titled “Citizenship” establishes legal bases for citizenship,  the norm of the constitution 

guarantees legal defence and protection to all its citizens both on the territory of the Republic of Uzbekistan and 

abroad. In addition, it determines that  foreign citizens and stateless persons, during their stay on the territory of the 

Republic of Uzbekistan, are guaranteed the rights and freedoms in accordance with the norms of the international 
law. 

In determining the human rights in the constitution they are grouped on the account of their importance and 

goals. As a result there are separate chapters in the constitution on citizen’s human rights:  “Personal rights and 
freedoms”, “Political rights”, “Economic and social rights”.  

 Among human rights the personal rights are always given priority than other rights. For they are considered 

natural rights obtained from birth. The personal rights are not provided by state, they are protected by the state, it is 

the duty of the state.  The personal rights are the rights belonging to human’s person, life, health and dignity.  
Among personal rights the right to life plays a special role. Article 24 defines that “the right to life shall be 

an inalienable right of every human being. Infringement against it shall be regarded as the gravest crime”.  

The term “the right to life” in Uzbekistan is maintained in the current constitution for the first time.  
In the constitution there are  the following provisions  of articles to maintain personal rights:  

- everyone shall have the right to freedom and inviolability of the person and no one may be arrested or taken 

into custody except on lawful ground; 
- everyone, accused to perform a crime, shall be considered not guilty, as long as his guilt is not established 

by legal order, public legal proceeding when all possibilities to protect him are secured, no one may be subject to 

torture, violence, other cruel or humiliating human dignity treatment, no one may be subject to medical or scientific 

experiments without his consent; 
- everyone shall be entitled to protection against encroachments on his honour, dignity, interference in his 

private life, inviolability of his home, no one shall have the right to enter a home, carry out a search or an 

examination, violate the privacy of correspondence and telephone conversations except for cases and procedures 
prescribed by law; 
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- a citizen of the Republic of Uzbekistan shall have the right to freedom of movement on the territory of the 

Republic, as well as to free entry to and exit from it; 
- everyone shall be guaranteed freedom of thought, speech and convictions. Everyone shall have the right to 

seek, obtain and disseminate any information; 

- freedom of conscience shall be guaranteed to all.  
    Such personal rights are provided by the state. At the same time  the constitution indicates to the 

conditions when these rights can be limited.   

    The social development, extending the relations between citizens and the state  makes it necessary for the 

majority of citizens to participate in the works of the state and society. That’s why the citizens’ political rights, that 
is, their right to participate in the works of state and society are firmly maintained in the constitution.   

At the same time the norm of the constitution indicates that citizens have the right to participate in the 

management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be 
exercised by way of self-administration, holding referendums and democratic formation of state bodies, as well as 

development and enhancement of public control over the activity of state bodies. 

In any society the activity of citizens is the main factor for the development of society. That’s why it is 

determined that citizens have the right to engage in public life by holding rallies, meetings and demonstrations in 
accordance with legislation.  

Every citizen of Uzbekistan has the right to join public associations and to participate in mass movements. 

No one may infringe on the rights, freedoms and dignity of individuals constituting the minority opposition in 
public associations and in representative bodies of government authority. 

Citizens have the right, both individually and collectively, to lodge complaints with competent state bodies, 

institutions or public representatives. 
The citizens have special economic and social rights. By exercising these rights they improve their life 

conditions, citizens will achieve prosperous life standards. The widening of citizens’ rights in this sphere will bring 

the rise of the economic power of the state.     

The foundation of economic rights is made of the ownership right. This right is provided to citizens due to 
independence. Other economic rights directly depend on this right.  

Article 36 is not limited only to the provision, “Everyone shall have the right to own property”, other articles 

of the constitution maintain the provision of this right too.  For example, article 53 defines that the state guarantees 
freedom of economic activity, entrepreneurship and labour with due regard for the priority of consumers’ rights, 

equality and legal protection of all forms of ownership. An owner may be deprived of his property solely in cases 

and procedures stipulated by law. According to article 54 an owner, at his discretion, possesses, uses and disposes 
of his property.  

In accord with the norms of the constitution everyone has the right to work, free choice of work, fair 

conditions of labour and protection against unemployment in the procedure specified by law,  and the forced labour 

is prohibited.   
The rights of citizens to rest, to social security in old age, in the event of disability and loss of the bread-

winner, to skilled medical care, to education, to research, to engineering work, the right to enjoy cultural benefits 

are also maintained in the constitution.  
In the constitution along with important aspects of the constitutional foundations of human rights “the 

guarantees of human rights and freedoms” are provided in a special chapter of our constitution.  This is a strong 

guarantee for realization of rights and freedoms peculiar to the Constitution of the Republic of Uzbekistan. 

Article 43 of the constitution, by determining “The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens”, 
vests a great responsibility in the state.  

In a legal state the most powerful protector of citizens’ rights is a court. It has such an authority due to which 

it can protect citizens under any conditions. That’s why the rights of citizens’ appeals to court is determined in the 
constitutional order.   

Other chapters of the constitution include provisions devoted to human rights. They play a special role in 

insuring human rights and also extend the constitutional foundations of human rights.  
One of the main issues of any constitution is exercising the government authority. In this respect organizing 

properly the relations between government authority to be exercised by the state and citizens and ensuring the 

balance of interests in safeguarding the rights and freedoms is an important factor.       

This issue is solved properly and reasonably in article 2 of the Constitution, which states: “The state shall 
express the will of the people and serve their interests. State bodies and officials shall be accountable to the society 

and citizens. This gives priority to the interests of citizens. There was no such provision in any constitution of the 

former soviet system. 
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The rule of article 4 of the constitution “the Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward 

the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of 
the conditions for their development” is a basis for respecting the rights of not only citizens of Uzbekistan, but also 

all peoples living and staying in the republic.  

Article 13 determines that “Democracy in the Republic of Uzbekistan shall be based on the principles 
common to all mankind according to which the ultimate value is a human being, his life, freedom, honour, dignity 

and other inalienable rights. 

Democratic rights and freedoms shall be protected by the Constitution and laws”. This rule is an official and 

constitutional recognition of man and his rights as supreme values in complete consistence with the spirit of the 
“Universal Declaration of Human Rights. At the same time this norm of the constitution serves as a basis for 

constitutional norms determining the human rights and makes the constitutional foundation of human rights.  

In ensuring human rights the paragraph 1 of  article 93 of the constitution plays a special role. It states that 
“the President of the Republic of Uzbekistan shall guarantee the observance of rights and freedoms of citizens, the 

Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan”.  

The democratization being conducted in our country has further extended the constitutional rights of citizens. 

As an example for this may be the amendment, introduced on April 16, 2014 to article 32 of the constitution. 
According to it development and enhancement of public control over the activity of state bodies is determined as a 

tool for citizens to realize their right to participate in the management of public and state affairs. 

As a conclusion it can be said that the Constitution of Uzbekistan defines the foundations of the human rights 
deriving from international documents, and they provide opportunities for everybody to establish his personal life, 

to participate in political life, to enjoy a prosperous life. 
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The peculiar feature of a democratic society is that its state government is formed by people. It the people 

who take an active part in the establishment of their state government through elections. It is in this very process 

citizens’ one and the most important of political rights – the election right is realized.  

While speaking about the essence of elections in a legal democratic state the First President of the Republic 
of Uzbekistan Islam Karimov emphasized that “elections is one of the constituents of the legal democratic state we 

have been building when citizens express their will freely, it is a basic form for the citizens to take an active part in 

the management of the state and society”.  
“To put it more simply, the election, first of all, is the right to choose freely”.  

“The election is a democracy, the democracy is an election. Truly, in order for democracy to gain supremacy 

in life when will there arise the most convenient opportunity? It is when there is conducted an impartial and 

alternative election”
 1

.  
The election right belongs only to the citizens of the country that’s why it is considered a political right. 

Besides’ citizens of the country there may live foreign citizens and residents without citizenship.  

Article 32 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan indicates that citizens of the Republic of 
Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and 

through representatives. Such right to participation is exercised by way of self-administration, holding referendums 

and democratic formation of state bodies, as well as development and enhancement of public control over the 
activity of state bodies2. 

In the elections the citizens’ right both directly and through representatives to participate in the state affairs is 

realized. 

While voting in a polling station, participating in the electoral commission, meeting with candidates, 
participating in elections as an observer the citizens’ right to participate in elections is manifested. Their 

representatives in the electoral commissions, the President elected through elections, their deputies and 

representatives are the guarantees of democracy.  
Further, article 117 of the Constitution maintains more clearly and widely the rights of citizens. On its 

grounds citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to elect and be elected to the representative 

bodies of state authority. Every elector shall have one vote. Law will shall guarantee the right to vote, equality and 
freedom of expression of3. 

The elections shall be held on the basis of the general, equal and direct suffrage by secret ballot. These 

principles are universally recognized standards of international law4 which are maintained in the legislation of 

Uzbekistan on elections.  
Considering that the elections are an important political event and that they will directly affect the destiny of 

the country and fate of the people, since gaining independence by our country the election  laws have been 

regularly improved on the bases of learning international experience and  the results of elections conducted in our 
country.  

As it is a separate and large issue we are not going to deal with it in this article. However, we can’t but 

mention one important fact that the “Conception on further deepening democratic reforms and developing a civil 

society in our country” adopted by the First President of our country Islam Karimov, pays a special attention to 
ensuring election rights and freedoms and development of election legislation in Uzbekistan, and on the basis of the 

Conception strategies serious amendments have been made in the election legislation.  

The polling right is such a right which is exercised regularly when there appears an opportunity.   For our 
Constitution determines vivid terms for conducting elections for different government organs.    

On the basis of the second paragraph of article 117 of the Constitution the elections of the President of the 

Republic of Uzbekistan, to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and Jokarghy 
Kenes of the Republic of Karakalpakstan, to the representative bodies of state authority in regions, districts, cities 

                                                             
1 Karimov I.A. To serve for happiness, perspectives and great future of our Motherland is the most supreme pleasure. 

Uzbekistan 2015, -p.16. 
2 The Constitution of the Republic of Uzbekistan, article 32, Tashkent, 2015. 
3 The Constitution of the Republic of Uzbekistan, article 117, Tashkent, 2015. 
4 Human Rights and Elections. A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Election. United 

Nations. New York, Geneva.1994. 
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and towns shall be held accordingly on the year of expiration of the constitutional term of their powers – on the 

first Sunday of the third decade of December5.  However, according to the Constitution and other cases  it is 
possible to conduct elections in other times.  

On the basis of article 96 of the Constitution in case the President of the Republic of Uzbekistan fail to 

exercise his duties, the election of the President of the country will be held within three months with strict 
observance of the Law “On Elections of the President of the Republic of Uzbekistan”6.  

Exactly in this year (2016), the same situation arose in our country. After the death of the President of our 

country I.Karimov, the Central electoral commission  announced the election campaign, and December 4, 20016 

was defined election day of the President of the Republic of Uzbekistan.  
Because of the Presidential elections there arose a special situation in the experience of the country. 

Regarding this situation article 96 of the Constitution indicates that the duties and powers of the President shall be 

vested temporally in the Chairman of the Senate. But since the chairman of the Senate rejected this position by his 
own will the Oliy Majlis adopted a resolution on temporarily placing the exercise of the responsibilities and powers 

of President on the Prime Minister7. If this situation found its expression later on in the Constitution our legislation 

would be further improved.   

Since the Presidential elections is an important politic and legal event, process, its core aspects are 
determined in the Constitution. So, article 90 of the Constitution reads that a citizen of the Republic of Uzbekistan 

not younger than thirty five, being in full command of the state language and permanently residing on the territory 

of Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, may be elected the President of the 
Republic of Uzbekistan. One and the same person may not be the President of the Republic of Uzbekistan for more 

than two consecutive terms. 

The President of the Republic of Uzbekistan shall be elected by citizens of the Republic of Uzbekistan on the 
basis of the universal, equal and direct suffrage by secret ballot for the term of five years8. The procedure for 

electing the President shall be defined by law of the Republic of Uzbekistan. Such a law, that is, the law “On 

elections of the President of the Republic of Uzbekistan” adopted on November 18, 1991 which was later competed 

with changes and amendments. This law answers all democratic requirements and guarantees free and transparent 
elections. All previous elections, conducted in our country on the basis of it, were assessed positively by 

international organizations and observers. 

As it was stated above this year the situation arose as stated in article 96 of the Constitution there developed 
the necessity to hold early presidential elections in our country.    

That’s why on the basis of appropriate articles of the Constitution the Central electoral commission of the 

Republic of Uzbekistan announced the beginning of the election campaign and appointed December 4, 2016 the 
Presidential Election Day of the Republic of Uzbekistan. 

Presently, all processes envisaged in the election campaigns are being firmly realized on the basis of the 

election legislation. All four political parties functioning in our country have nominated their candidates to the 

President of the Republic of Uzbekistan. All events and processes connected with the presidential election 
campaigns are being fully and widely covered   by mass media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 The Constitution of the Republic of Uzbekistan, article 117, Tashkent, 2015. 
6 The Law of the Republic of Uzbekistan “On elections of the President of the Republic of Uzbekistan”// Information of 

the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan 1992. No1.-p.34.  
7 The information service of the Legislative Chamber and Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. 

Newspaper: Narodnoye slovo (People’s word). September 9, 2016. See also: http://www.uzbekembassy.in/information-
report-of-the-joint-meeting-of-the-council-of-the-legislative-chamber-and-senate-of-oliy-majlis-of-uzbekistan-2/ 
8 The Constitution of the Republic of Uzbekistan, article 90, Tashkent, 2015. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ И ОБОСНОВАННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ФИКЦИИ  

«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

 
          Аңдатпа. Бұл мақала заңдылықты білу мен кінәсіздік презумпциясы ережелерінің арасындағы байланысқа 

арналған. Зерттеу нәтижелері бойынша осы «болжамның» жалған табиғаты туралы және оның дәлелдеу теориясының 

негізгі логикалық постулатына сәйкес келмейтіндігі туралы қорытынды жасалады. 

         Түйін сөздер: дәлелділік, дәлелдеу теориясы, кінәсіздік презумпциясы, жол берілгендік, орындылығы, 

дәлелдемелердің сенімділігі. 

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам соотношения знания об обоснованности и положений 

презумпции невиновности. По результатам исследования делается вывод о фиктивном характере данной «презумпции 

и ее несоответствии основным логическим постулата теории аргументации. 

Ключевые слова: обоснованность, теория аргументации, презумпция невиновности, допустимость, 

относимость, достоверность доказательств. 
           Annotation. The old article is the result of the presumption of knowledge on the subject and the presumption of the 

new. According to the results of the study, the expression is interpreted as being based on the practical character of the bath - 

the presumption and the improperness of the basic logical postulate of the theory of argumentation. 

         Keywords: validity, proof theory, presumption of innocence, admissibility, expediency, reliability of evidence. 

 

Исследование сущности обоснованности в уголовном процессе не может происходить отдельно от 
изучения сущности положений теории доказательств. Как ученые отождествляющие познание и 

доказывание (Карнеева Л.М.9, Шейфер С.А».10, Давлетов А.А., а также ряд других ученых-

процессуалистов, предлагающих понимать доказывание как составную часть познания в уголовном 

процессе.11), так и ученые дифференцирующие данные понятия (Резник Г.М.,12 Яцишина О.Е.,13 Ратинов 
А.Р.14) внесли веский интеллектуальный вклад в развитие уголовно-процессуальных знаний описывающих 

процесс обличения преступника. 

Объединяя данные категории в контексте обоснованности тех или иных утверждений мы считаем, 
что задача обоснования исчерпывающее убедить в истинности утверждения. Вместе с тем, необходимо 

учитывать, что индуктивное обобщение являющееся основой гуманитарных наук, а также переход от 

отдельных частных фактов к общим выводам (дедукция), предполагает не достоверное, а лишь вероятное 

знание. Этот факт заставляет нас утверждать, что достоверного знания в уголовном процессе и 
юриспруденции не может быть. 

Кроме того, следует помнить, что в уголовно-процессуальной среде специфика аргументации 

определяется правилами теории доказательств, устанавливающей ряд фикций и презумпций направленных 
на ограничение восприятия тех или иных аргументов. Укажем на некоторые фикции и презумпции 

уголовного процесса объединив их под единой эгидой «фикции уголовно-процессуального толкования 

фактов». Первой среди них является так называемая «презумпция невиновности» закрепленная ст. 19 

                                                             
9 Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1988. С. 32. 
10 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования. - Тольятти: Изд-во Волжского ун-та, 1997. - С. 43. 
11 Старченко А.А Логика в судебном исследовании. - М.: 1958. - С. 19-20; Джатиев B.C. Доказывание и оценка 

обстоятельств преступления. - Ростов, 1991. - С. 19-32; Дорохов В.Я. Понятие доказательства / Теория 

доказательств в советском уголовном процессе / М.: 1973. - С. 290. Лузгин И.М. Расследование как процесс 

познания. - М, 1969. - С. 21. 
12 Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М.: Юрид. лит. 1977. - С.24. 
13 Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в россиском уголовном 
процессе. Дисс. Канд. Юрид. Наук. Челяюинск 2004 С.19 С. 222 
14 Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. -1964.-№8.-С. 

108. 
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уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Презумпция невиновности» и сущность 

которой определяется ее четырьмя следующими составляющими: 
1. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не 

будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. 
2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их 

пользу. В пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого должны разрешаться и сомнения, 

возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального законов. 
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден 

достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств. 

 Детально проанализируем указанные элементы. Так, первый из них представляет из себя фикцию 
признания  отношения к исследуемому событию, которая вступает в силу сразу же после вынесения 

приговора суда, устанавливающего виновность лица.  Фиктивный характер указанной выше декларации 

заключается в том, что фактическое совершение или не совершение уголовного правонарушение зависит от 

приговора суда, истинность которого имеет вероятностный характер. Вместе с тем, указанное положение 
равноправно сосуществует рядом с требованием доказанности виновности в совершении преступления в 

установленном порядке, что переводит рассуждения о виновности в разряд положений о доказывании 

носящих субъективный характер.  
Впрочем, учитывая спорность критики в адрес указанного элемента, его можно признать 

относительно нейтральным, чего никак нельзя сделать в отношении второго элемента презумпции 

невиновности «никто не обязан доказывать свою невиновность». Фиктивность этого положения 
определяется тем, что структура уголовного процесса основана на  существовании сторон конкурирующих  

друг с другом функционально. Особенно эта конкуренция проявляется в судебных стадиях где 

возможности активного отстаивания своей позиции определяют конечный результат – убеждение судьи в 

своей проекции события. Пассивность одной из сторон в такой конкурентной борьбе может привести 
только к одному – формированию у судьи мнения о том, что верной является проекция противоположной 

стороны. Ярким примером несостоятельности этого элемента является случай приведенный Вышинским 

И.Я., который связан с необходимостью доказывания обвиняемым собственного алиби.15 Ибо в противном 
случае, без убедительного изложения им всех особенностей своей позиции и фактов подтверждающих это 

алиби установить его нельзя. О правилах перекладывания бремени доказывания заявляют и Английские 

ученые-процессуалисты, сущность которого заключается в положении «Доказывает тот кто утверждает». 16  
Учитывая же, что сама «презумпция невиновности» имеет происхождение в английском 

доказательственном праве, можно предположить, что в существующей редакции уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан она имеет характер фикции ввиду необдуманного переноса 

этого положения в отечественное законодательство сопровождающееся искажением его сути. 
Третий элемент «презумпции невиновности» зиждется на утверждении того, что неустранимые 

сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. В пользу 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при 
применении уголовного и уголовно-процессуального законов. С точки зрения отношения к обоснованности 

он является пожалуй одним из наиболее важных элементов, поскольку устанавливает в качестве правила 

оценки тех или иных фактов и необходимость принятия позиции обвиняемого, подсудимого при наличии 

признаков сомнений в аргументах стороны обвинения. О причине такой декларации трудно догадаться с 
точки зрения логики равноправия сторон в уголовном процессе. Однако, мы можем предложить, что такое 

положение «вытекает» из утверждения о наложении бремени доказывания на сторону обвинения. В такой 

ситуации, результат принятия позиции стороны защиты как бы связан со спорностью аргументов стороны 
обвинения. При этом, эта спорность определяется термином «неустранимые сомнения», что логически 

означает отсутствие возможности разрешения данных сомнений. Вместе с тем изучение сущности 

убеждения в уголовном процессе свидетельствует о том, что уголовное судопроизводство изначально 
имеет место в условиях неопределенности, и потому и возникает, как необходимость ее разрешения 

(ситуации неопределенности) и устранения каких-либо сомнений в виновности или невиновности лица. 

Поэтому можно смело утверждать, что такие сомнения изначальны по сути, а им, в свою очередь, 

соответствует механизм их устранения в виде комплекса процессуальных, следственных, оперативных и 

                                                             
15 См. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в Советском праве М. 1941 с 75-76 С. 217. 
16 Стифен Очерк / Очерк доказательственного права СПБ 1910 С. 108 цит по книге См. Вышинский А.Я. Теория 

судебных доказательств в Советском праве М. 1941 с 75. 
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прочих действий. Заметим, что этот комплекс предполагает неограниченное количество способов 

устранения этих сомнений, как на первоначальном так и на повторном уровне. К примеру, сомнение в 
правдивости показаний лица может быть устранено посредством обнаружения очевидцев и их допроса, 

проведения проверки показаний на месте, дополнительного допроса лиц, проведения дополнительного и 

повторного осмотра, проведением следственного эксперимента, эксгумацией, и другими действиями 
исчерпать перечень которых практически невозможно ввиду возможности их повторного проведения. 

Гипотетически все это означает фикцию понятия неустранимости. Более того, сугубо теоретически, 

непонятно зачем вообще нужно принимать решение полагаясь на обстоятельства подвергаемые не 

разрешаемым, неустранимым, сомнениям. Непонятен и характер сомнений «возникающих при применении 
уголовного и уголовно-процессуального законов», что расширительно относит к ним абсолютно любые 

основания для вынесения решения в пользу стороны защиты.  

Аналогия сравнения понятий «предположения» и «сомнения» позволяет выдвинуть тот же комплекс 
претензий и к четвертому элементу презумпции невиновности устанавливающей, что «Обвинительный 

приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной 

совокупностью допустимых и достоверных доказательств». К ним добавляются и претензии к терминам 

достоверности и допустимости доказательств. При этом, первый из них «достоверность» недостижима по 
сути, ибо как мы уже установили выше истинного знания не бывает и вовсе. А понимание знания как 

достоверного связанно именно с его репрезентацией как такового. Так, достоверным оно становится после 

вынесения решения суда устанавливающим, что та или иная вероятность события может быть признанна 
истиной. До решения суда, оценивающего те или иные факты с точки зрения «их достоверности» они 

таковыми не являются поскольку оценивающие их субъекты не вправе утверждать о том, что их мнение 

имеет юридические последствия. Наконец всякие рассуждения о допустимости доказательств описанные 
нами ниже, в их законодательной интерпретации, сами по себе являются оценочными т.е. придающими 

оценочное значение тому или иному факту  относительно прочих фактов, в том числе количественное. 

Именно это значение подразумевается в формулировке достаточности доказательств использованному по 

отношению к обоснованности приговора. Однако, и достаточность и допустимость субъективны. Первая 
субъективна по факту индивидуальности порога убеждения, а вторая по факту существования теории 

свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению, стоящей выше теории формальных 

доказательств. 
Второй статьей в череде рассматриваемых нами фикций является статья 112 уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан  «Фактические данные, не допустимые в качестве 

доказательств», а именно ее первая часть утверждающая, что «Фактические данные должны быть признаны 
недопустимыми в качестве доказательств», если они получены с нарушениями требований настоящего 

Кодекса, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса или 

нарушением иных правил уголовного процесса при досудебном расследовании или судебном 

разбирательстве дела повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных, в 
том числе: 

1) с применением пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий и жестокого 

обращения; 
2) с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, относительно своих 

прав и обязанностей, возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного ему их 

разъяснения; 

3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять 
производство по данному уголовному делу; 

4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу 

5) с существенным нарушением порядка производства процессуального действия; 
6) от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в судебном 

заседании; 

7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям.» 
Развернутая цитата данной части преследует одну цель –представить читателю для обозрения весь 

объем ограничений в их законодательном –лексическом выражении. 

Первое из них связанно с разъяснением допустимости, которое предполагает получение значимой 

для расследования информации без нарушений требований уголовно-процессуального Кодекса, которые бы 
могли повлиять на достоверность, т.е конечную проекцию исследуемого события принятого судом. Такая 

опосредованная отсылка предполагает, что сама допустимость, в конечном итоге реализуется в оценке 

достоверности, что, в свою очередь, делает ненужным само понятие допустимости, ибо здесь оно является 
не более чем критерием достоверности. В таком контексте понятие допустимости нельзя признать равным 



63 
 

по отношению к достоверности. Более того, сущность допустимости, согласно логике свободной оценки 

доказательств по внутреннему убеждению должна проявляться при оценке фактов судом и только судом, 
ибо невключение тех или иных фактов в качестве вероятных доказательств в проекцию стороны может 

быть ущербным для дела уже потому, что одна сторона не видит всей проекции исследуемого события в 

целом, которую прекрасно может обозревать суд. В канве этих рассуждений был бы правильным 
предположить, что суд для вынесения верного решения должен располагать всем объемом фактов, которые 

не должны быть «отсеяны» по причине недопустимости ни прокурором, ни каким либо другим участником 

процесса. Ибо вопрос о допустимости того или иного факта в качестве доказательства находится в 

плоскости решения только судом. Этот же факт предполагает ненужность условия нарушения 
допустимости  - нарушение требований уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, ибо 

таковые могут и вовсе не влиять на достоверность получаемой информации. Кроме того, конкретизируя 

случаи оценки полученных данных как недопустимых в п.п.1-7 законодатель  однозначно отождествляет 
отсутствие достоверности  этих данных в перечисленных случаях, что является ярким примером 

нарушения связи между утверждением и тезисом. Ибо ту или иную информацию никак нельзя считать 

недостоверной только потому, что она получена с применением пыток, насилия, угроз, обмана, а равно 

иных незаконных действий и жестокого обращения. Здесь пытки как раз и применяются как цель 
достижения достоверности информации у лица, которое недобросовестно относится к даче показаний. 

Поставить в такой ситуации знак = между угрозами, обманом, пытками, сущность которых до конца не 

изучена, давлением и недостоверностью было бы неверно логически. Особенно если речь идет об обмане, 
как известном тактическом приеме криминалистики «введение в заблуждение17», нельзя утверждать и то, 

что заблуждение лица, участвующего в уголовном процессе, относительно своих прав и обязанностей, 

возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного ему их разъяснения может как то 
повлиять на недостоверность информации, которая им генерируется. Ибо дача ложной информации 

характерна  в том числе и для случаев, когда обсуждаемого заблуждения нет. Об этом свидетельствуют 

факты обнаружения дачи ложных показаний  в суде.18 Более того, анализ причин дачи ложных показаний 

свидетельствует, что среди них просто отсутствует неразьяснение лицу давшему недостоверные показания 
прав, обязанностей и пр.19 абсолютной фикцией можно считать и зависимость статуса познающего и 

достоверности полученных им результатов. Эта фикция определяется тем, что оцениваемая информация 

исходит не от субъекта ее познания, а от третьих лиц ее генерирующих, поэтому исходя из условий 
неизменности ее фиксации она не может быть достоверной только лишь когда она зафиксирована тем или 

иным субъектом и не быть достоверной по той же причине. 

Равно такие же претензии имеют место и по отношению к четвертому пункту.  Здесь, не существует 
устойчивой и неизменной связи между порядком проведения процессуального действия и достоверностью 

полученных в ходе его проведения данных, поскольку алгоритм познания является вторичным по 

отношению к результативности самого действия. Пожалуй, единственным условием, предполагающим 

недостоверность полученных данных является получение информации от неизвестного источника либо от 
источника, который не может быть установлен в судебном заседании. Это связанно с невозможностью 

проверки данной информации, что и делает ее сомнительной, хотя не позволяет поставить знак равно 

между недостоверностью и ее получением от такого источника, ибо само содержание — это информации 
может соответствовать действительности. К примеру крики о помощи из закрытого помещения в условиях 

стихийных бедствий могут являться единственным источником информации о причинах гибели людей, 

внятно объяснять их, но сами погибшие, являющиеся источниками информации могут быть не 

идентифицированы. Учитывая же, что любая информация имеет опосредованный характер и передается от 
субъекта к субъекту, ее источником может быть любой субъект в том числе не первоначальный, что делает 

замечание о неизвестном источнике ничтожным. 

Нельзя усмотреть четкую связь достоверности между применением в ходе доказывания методов, 
противоречащих современным научным знаниям и полученными результатами. Учитывая логику 

соотношения критериев совместимости и методологической аргументации и обосновываемого 

утверждения20 мы можем лишь ограничиться констатацией факта о том, что ни «методологизм» ни 

                                                             
17 См. Бертовский Л.В., Елисов П.П., Потапов И.Н. «Криминалистическая инсценировка и дезинформация как 

прием выявления и раскрытия коррупционных преступлений. // Пробелы в российском законодательстве// № 4 

2017 С 228-233. 
18 Сюда статистику по даче ложных показаний за год или несколько лет. 
19 Изучение уголовных дел позволило установить, что таких причин среди причин дачи ложных показаний нет 

(нами изучено 350 уголовных дел ведущихся производством в северном, Центральном и южном Казахстане. 
20 И.А. Ивин «Основы теории аргументации» М 1997 с.51-57 С.223. 
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«совместимость» абсолютно не обеспечивают истинность уголовно-процессуального познания. А их 

использование в аргументации и обосновании осуществленное посредством содержания ст. 112 уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан  «Фактические данные, не допустимые в качестве 

доказательств» является лженаучным, как противоречащим положениям науки логики. 

Таким образом, сложившаяся специфика структуры обоснования в уголовном процессе основанная 
на фикциях не соответствует общетеоретическим положениям теории аргументации и требует своей 

коррекции в виде изменения содержания уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, и 

исключения из него положений устанавливающие фикция понимания доказательств, их 

преимущественного толкования. 
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ВВЕРЕННОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 189 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация. Бап зерттеуге арналған ұғымдар мен құқықтық режимін сеніп тапсырылған мүлікті қалай затының 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы кодексінің 189-құжат Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің. Атты 

этимологиялық талдау ұғымдар «вверенное имущество» және ретроспективті талдау қалыптасу және даму осы 

қылмыстық-құқықтық санат. Анықталған заңдық маңызы бар белгілері сеніп тапсырылған мүлікті. Ретінде жеткіліксіз 

189-құжат ҚК-нің байқалады болмағанда, мұндай ұғымдар ретінде «бөтен мүлік жүргізу кінәлі». Тұжырымдалған 

авторлық ұғымдарды анықтау «вверенное чужое имущество», «бөтен мүлік жүргізу кінәлі». Авторы тұжырымдалған 

жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар ҚК-нің 189-құжат, п.п. 2, 18 нормативтік қаулысының (Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 11 шілде 2003 жылғы № 8 «Туралы істер жөніндегі сот тәжірибесі туралы» бөтеннің мүлкін заңсыз 

иемдену бөлігінде байланысты ұғым мен құқықтық режиміне және сеніп тапсырылған мүлікті енгізу бөтеннің мүлкін. 

Кілт сөздер: иемдену; ысырап ету; сеніп тапсырылған бөтен мүлік; иелігіндегі бөтен мүлік; мүлікті сеніп 

тапсыру. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия и правового режима вверенного имущества как предмета 
уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проведен 

этимологический анализ понятия «вверенное имущество» и ретроспективный анализ становления и развития данной 

уголовно-правовой категории. Определены юридически значимые признаки вверенного имущества. В качестве 

недостатка ст. 189 УК отмечен отсутствие такого понятия как «чужое имущество, находящееся в ведении виновного». 

Сформулированы авторские определения понятий «вверенное чужое имущество», «чужое имущество, находящееся в 

ведении виновного». Автором сформулированы конкретные предложения по совершенствованию ст. 189 УК, п.п. 2, 

18 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной 

практике по делам о хищениях» в части, связанной с понятием и правовым режимом вверенного и находящегося в 

введении чужого имущества.  
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Annotation. The article is devoted to the study of the concept and legal regime of the entrusted property as the subject 
of a criminal offense under Art. 189 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. An etymological analysis of the 

concept «entrusted property» and a retrospective analysis of the formation and development of this criminal legal category 

were carried out. Identified legally significant attributes of the entrusted property. As a disadvantage of art. 189 of the Criminal 

Code noted the absence of such a thing as «someone else's property under the jurisdiction of the perpetrator». Complicated 

author's definitions of the terms «entrusted someone else's property», «someone else’s property under the jurisdiction of the 

perpetrator». The author has formulated specific proposals for the improvement of art. 189 of the Criminal Code, p.p. 2, 18 of 

the normative resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated July 11, 2003 No. 8 «On judicial practice 

in cases of embezzlement» in part, with the concept and legal regime entrusted to and being in the introduction of another's 

property. 
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Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст. 189 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее – УК) – одно из пяти уголовных правонарушений, относящихся к формам хищения.  

Данный вид уголовных правонарушений является достаточно распространенным в 
правоприменительной практике. Анализ уголовной статистики трех последних лет показывает, что 

ежегодно, в среднем, регистрируется 5767 заявлений, сообщений о присвоении или растрате вверенного 

чужого имущества, а в суд направляется порядка 1670 оконченных производством уголовных дел [1].  
В науке уголовного права вопросам уголовной ответственности за хищения всегда уделялось 

значительное внимание, а учение о хищении, его формах считается одним из наиболее разработанных в 

уголовно-правовой теории [2, 153]. Несмотря на это, в отношении отдельных форм хищения по-прежнему 

ведется множество споров среди ученых, а в правоприменительной практике возникают острые проблемы в 
квалификации и толковании ключевых понятий. В этой части среди всех форм хищения особое место 

занимает присвоение или растрата вверенного чужого имущества.  
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Данная уголовно-правовая норма (ст. 189 УК) отличается сложным понятийным аппаратом. Все три 

юридически значимых понятия, составляющих диспозицию ст. 189 УК, – «присвоение», «растрата», 
«вверенное чужое имущество» – связаны с определенными сложностям в толковании. Но, как показывает 

анализ юридической литературы и правоприменительной практики, большая часть проблем возникает в 

отношении понятия «вверенное имущество», юридической формы и содержания процедуры вверения.  
Примечательно, что понятие «вверенное имущество», несмотря на очевидную сложность и 

неоднозначность его понимания, не имеет четкого определения и не истолковано в действующем 

уголовном законодательстве. Так, в п. 18 нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» (далее – нормативное 
постановление Верховного Суда) дается толкование отдельных положений, связанных с присвоением или 

растратой вверенного чужого имущества: разъясняются признаки субъекта уголовного правонарушения, 

признаки присвоения вверенного чужого имущества. Однако ничего не сказано о понятии «вверенное 
имущество», о процедуре вверения и других значимых аспектах предмета уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 189 УК. Данное обстоятельство во многом и объясняет наличие серьезных проблем в 

практике применения ст. 189 УК. 

В русском языке термин «вверенный» означает – находящийся в ведении, в управлении кого-
нибудь [3]. Вверить – значит отдать в распоряжение, поручить, доверить, возложить что-либо под чью-то 

ответственность [4]. 

Исходя из этимологии и смыслового понимания термина «вверенный», а также из содержания 
диспозиции ст. 189 УК, наиболее близким по значению (синонимичным) понятию «вверенное имущество», 

на наш взгляд, следует считать понятие «имущество, доверенное другому лицу под сохранность и для 

совершения определенных действий, соответствующих воле и интересам собственника или законного 
владельца это имущества, вверившего его».  

Схожего мнения придерживаются А. П. Севрюков [5], А. А. Бакрадзе [6], В. И. Плохова [7], 

И. Клипецкий [8], позиция которых сводится к тому, что термин «вверенное имущество» означает 

переданное под личную ответственность, под отчет, переданное для совершения определенных действий. 
В целом, имущественные вопросы, связанные с вверением (действием, направленным на реализацию 

права распоряжения имуществом как одного из элементов права собственности), имеют достаточно 

сложную правовую природу, основанную на гражданско-правовых отношениях. 
Поэтому для того, чтобы дать полное и точное юридическое определение понятию «вверенное чужое 

имущество» необходимо досконально выяснить правовой режим процедуры вверения, в том числе 

правовое положение вверяемого имущества, содержание и пределы полномочий лица передающего и лица 
принимающего вверенное имущество. 

В науке, теории уголовного права наиболее активная разработка и исследование вопросов, связанных 

с присвоением и растратой вверенного чужого имущества, особенностей квалификации данного уголовного 

правонарушения, осуществлялись в 80 – 90-е годы прошлого столетия [8]. Именно тогда были 
сформулированы три основных признака вверенного чужого имущества как предмета присвоения и 

растраты: 

1) вверенное имущество должно находиться у виновного на законном основании, в законном 
владении; 

2) в отношении вверенного имущества субъект наделен определенными правомочиями (по 

терминологии постановлений Пленума Верховного Суда СССР); 

3) передача (вверение) имущества виновному и наделение последнего этими правомочиями 
осуществляются на правовом основании, соответствующим образом оформленном [5] [7, 171-173]. 

На наш взгляд, в целом, данная система признаков вверенного имущества актуальна и по сей день. 

Вместе с тем, следует сделать одну оговорку. 
Полагаем, что признак «наличие у виновного определенных правомочий в отношении вверенного 

имущества» фактически является свойством первого признака «правомерность владения вверенным 

имуществом». Так, правомерность владения имуществом, как минимум, порождает правомочие 
фактического обладания им. Причем, права фактического обладания вещью (без каких-либо 

дополнительных правомочий) достаточно для признания имущества вверенным (например, передача вещи 

на временное хранение). Несмотря на то, что держатель вверенного имущества в частых случаях также 

наделяется правом пользования и распоряжения им, такую практику нельзя признать повсеместной. В этой 
связи выделение данного признака в качестве самостоятельного, считаем не в полной мере обоснованным. 

Также следует отметить, что признак «правомерность владения вверенным имуществом» имеет 

достаточно емкое правовое содержание и предполагает не только законное фактическое обладание вещью 
лицом, которому она была вверена, но также наличие следующих правовых условий: 
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– законность владения вверяемым имуществом и наличие права вверять данное имущество у лица, 

осуществляющего вверение; 
– наличие у поверенного лица права принимать имущество в порядке вверения; 

– легальный статус вверяемого имущества. 

Третий признак вверенного имущества «надлежащее оформление передачи (вверения) имущества 
виновному» представляет наибольший интерес, поскольку именно он порождает массу споров в науке 

уголовного права и сложности в правоприменительной практике [7, 173]. 

Для того чтобы в полной мере раскрыть данный признак, необходимо исследовать юридическую 

природу, происхождение и эволюцию вверенного имущества как самостоятельной уголовно-правовой 
категории, а также изучить правовой режим вверения имущества.  

Прежде всего, полагаем, следует обратиться к анализу законодательства и научных воззрений 

советского периода. Ведь именно в советский период истории казахстанского уголовного права, на основе 
понятия и правового режима социалистической собственности, формировалась сама дефиниция «вверенное 

имущество» и правовая конструкция состава уголовного правонарушения по присвоению или растрате 

вверенного чужого имущества. Причем, необходимо отметить, что данные юридические конструкции 

дошли до сегодняшнего дня и встроились в систему действующего права в несколько искаженном виде.  
Так, по УК Казахской ССР 1959 года ответственность за присвоение, растрату вверенного чужого 

имущества устанавливалась ст. 76-4. В отличие от ст. 189 действующего УК, диспозиция ст. 76-4 УК 

Казахской ССР закрепляла два вида предмета преступления – «чужое имущество, вверенное виновному» и 
«чужое имущество, находящееся в ведении виновного». Эти, очень схожие на первый взгляд понятия в 

юридическом смысле существенно различаются между собой. 

Среди ученых распространено мнение о том, что вверенным имуществом по советскому уголовному 
праву признавалось государственное или общественное имущество, переданное в официальном порядке 

материально ответственному лицу во владение, пользование или для совершения определенных действий 

по распоряжению [9, 48] [10, 34-35].  

Под имуществом, находящемся в ведении, согласно советской доктрине уголовного права, 
понимались вещи, которые хотя и не переданы под личную материальную ответственность, но находятся в 

законном владении и пользовании лица [10, 35]. Таким имуществом считались материальные ценности 

предприятия, к законному владению и пользованию которыми имелся доступ у отдельных должностных 
лиц (например, у директора, главного бухгалтера), а также вещи, вверенные под личную материальную 

ответственность определенному работнику, но фактически находившиеся в пользовании всех или 

нескольких работников этого коллектива (предметы офисной техники, мебель, канцелярские 
принадлежности, станки, другие предметы профессионального оборудования и т.д.) [10, 36].  

Данная двухзвенная модель предмета преступления ст. 76-4 УК Казахской ССР указывает на ряд 

важных обстоятельств, позволяющих правильнее и четче уяснить правовую природу понятия «вверенное 

имущество». Отделяя понятие «вверенное имущество» от понятия «имущество, находящееся в ведении» 
законодатель подчеркивал особый, более значимый правовой режим имущества, вверенного виновному.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что понятия «вверенное имущество» и «имущество, 

находящееся в ведении» хотя и являются родственными, но имеют обособленную юридическую природу и 
самостоятельное значение.  

Важным историческим моментом является то, что понятие «вверенное имущество» в советском 

уголовном праве так называемого «доперестроичного периода» основывалось исключительно на правовом 

режиме государственной и общественной собственности, а субъектом присвоения или растраты вверенного 
имущества являлись материально ответственные лица [7, 175]. В последующем, с установлением 

отношений частной собственности, возникновением зачатков рыночной экономики ст. 76-4 УК Казахской 

ССР была соответствующим образом скорректирована, и в диспозиции статьи появилось свойственное 
современному уголовному праву понятие «чужое имущество». Соответственно и субъект данного 

уголовного правонарушения стал общим – любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, которому имущество было вверено или в ведении которого находилось.  
Значительным и, в какой-то мере, переломным моментом в истории развития уголовно-правовой 

нормы об ответственности за присвоение или растрату чужого имущества стало принятие в 1997 году 

первого Уголовного кодекса независимого Казахстана. С этого момента предметом присвоения или 

растраты стало только имущество, вверенное виновному. О понятии «имущество, находящееся в ведении» 
ни в уголовном законе, ни в нормативных разъяснениях Верховного Суда с тех пор больше не упоминается.  

Таким образом, юридическая конструкция состава рассматриваемого уголовного правонарушения 

сократилась. Это обстоятельство можно толковать двояко. С одной стороны, можно предположить, что к 
предмету присвоения и растраты перестало относиться имущество, находящееся в ведении виновного. С 
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другой стороны, гипотетически возможно, что понятие «имущество, находящееся в ведении» вошло в 

содержание понятия «вверенное имущество». 
Например, некоторые авторы считают, что такое изменение конструкции состава присвоения и 

растраты вверенного чужого имущества, связано именно с унификацией нормы, которая заключалась в 

объединении понятий «вверенное имущество» и «имущество, находящееся в ведении» в единое понятие 
«вверенное имущество» [6, 94-95]. Это решение, якобы, было попыткой законодателя с одной стороны 

упростить норму, а с другой – устранить необоснованное разделение близких по смыслу и юридическому 

значению понятий «вверенное» и «находящееся в ведении» [6, 94-95]. 

В конечном счете, эта унификация привела к тому, что в правоприменительной практике понятие 
«вверенное имущество» стали толковать расширительно. Под вверенным имуществом стали понимать 

любое чужое имущество, находящееся в законном владении виновного [6, 95]. 

Считаем такую практику в корне неверной, не соответствующей как действующему 
законодательству, так и самой логике права. Важно отметить, что вверенное имущество, действительно, в 

обязательном порядке должно находиться в законном владении виновного. Вместе с тем, это не означает, 

что любое чужое имущество, находящееся в законном владении другого лица, может быть признано 

вверенным. По нашему мнению, как раз такое имущество, которое находится в законном владении, но не 
вверенное лицу, подпадает под понятие «имущество, находящееся в ведении». 

В обоснование такого вывода следует привести, как минимум, два аргумента.  

Во-первых, отсутствие законодательного определения и судебного толкования понятия «вверенное 
имущество» не дают основания утверждать о том, что таковым может признаваться любое имущество, 

принадлежащее одному лицу, и переданное в законное владение другому. Более того, в таких условиях 

возникают предпосылки для различного (разнообразного) толкования. Становится крайне затруднительно 
определить, какой из нескольких подходов к толкованию является верным. 

Во-вторых, в условиях отсутствия законодательного определения понятия наиболее 

распространенным и верным с юридической точки зрения подходом к его толкованию является 

использование ранее данного и не отмененного официального определения соответствующего понятия 
либо буквальное толкование [11, 183-184].  

Исходя из этого, на наш взгляд, при определении понятия «вверенное имущество» необходимо 

руководствоваться подходами, выработанными уголовно-правовой доктриной позднего советского 
периода. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, учитывая двойственную сущность 

предмета преступления, связанного с присвоением или растратой вверенного чужого имущества по 
уголовному законодательству Казахской ССР (ст. 76-4) следует предположить, что понятие «вверенное 

имущество» представляло собой легальное имущество, переданное управомоченным на то лицом лицу, 

управомоченному принять данное имущество, на праве владения, пользования или для совершения 

определенных действий по распоряжению этим имуществом. В свою очередь, под понятие «имущество, 
находящееся в ведении» подпадало любое чужое имущество, находившееся в законном владении лица, но 

не вверенное ему. 

Полагаем, что указанные юридические конструкции понятий «вверенное имущество», «имущество, 
находящееся в ведении» характерны современным уголовным правоотношениям. Кроме того, проведенное 

исследование позволяет с достаточными основаниями сделать вывод о том, что понятие «вверенное 

имущество» по действующему уголовному законодательству (ст. 189 УК) является обособленным и не 

охватывает собой понятия «имущество, находящееся в ведении». Таким образом, считаем целесообразным 
дополнить ч. 1 ст. 189 УК понятием «имущество, находящееся в ведении» расширив тем самым структуру 

предмета присвоения и растраты чужого имущества. Таким образом будет устранен серьезный пробел в 

данной уголовно-правовой норме, выраженный в неполноте предмета уголовного правонарушения. 
Понятие «вверенное имущество» не охватывает чужое имущество, находящееся в законном владении 

виновного, но не вверенное ему в официальном порядке.  

На основании изложенного, предлагается следующее. 
1. Статью 189 УК изложить в следующей редакции: 

«Статья 189. Присвоение или растрата вверенного, или находящегося в ведении чужого имущества». 

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, или 

находящегося в его ведении, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.  
2. Деяния, предусмотренные частью первой, совершенные: 
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1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 
3) лицом с использованием своего служебного положения, – 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 
1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 

лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот 

же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 

десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок 
от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без такового». 

2. Вместо абзаца 1 пункта 2 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 

11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» включить абзацы следующего 
содержания: 

«2. Предметом хищения и иных уголовных правонарушений против собственности является чужое, 

то есть не находящееся в собственности виновного, имущество.  
Похищаемое имущество в момент совершения уголовного правонарушения может находиться как 

во владении самого собственника, так и во владении других лиц, которым это имущество было вверено 

или оно у них находилось в незаконном владении. Данное положение не распространяется на случаи, 
связанные с присвоением или растратой вверенного чужого имущества.  

Похищаемое имущество в момент присвоения или растраты может находиться исключительно в 

законном владении виновного на праве вверенного или находящегося в его ведении». 

3. Пункт 18 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 
года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» после абзаца 3 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Вверенное имущество – это легальное имущество, переданное в порядке сделки управомоченным на 
то лицом лицу, управомоченному принять данное имущество, на праве владения, пользования или для 

совершения определенных действий по распоряжению этим имуществом.  

Вверение имущества признается гражданско-правовой сделкой. Правовой режим вверенного 

имущества регулируется нормами гражданского законодательства, в том числе о праве собственности, о 
сделках.  

Имущество, находящееся в ведении, – это любое чужое имущество, находившееся в законном 

владении лица, но не вверенное ему». 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Статистические отчеты Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан за 2016, 2017 годы и 9 месяцев 2018 года / Электронный ресурс [режим доступа]: 

http://qamqor.gov.kz 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Особенная часть. Том 2. / под ред. Борчашвили И. Ш. –

 Алматы. 2015. – 534 с. 

3. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1940. в 4-х томах. 

4. Толковый словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. Изд. 4-ое, доп. – М., 2006. – 944 с.  
5. Севрюков А. П. Понятие вверенного имущества. // Электронный ресурс [режим доступа]: http://justicemaker.ru/view-

article.php?id=21&art=540 

http://qamqor.gov.kz/
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=540
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=540


70 
 

6. Бакрадзе А. А. Присвоение и растрата – преступление, подрывающее оказанное доверие. Монография. М., 2006. –

 188 с. 

7. Плохова В. И. Ненасильственные преступления против собственности. СПб.: ЮЦ Пресс, 2003. – 289 с.  

8. Клепицкий И. Вверенное имущество в уголовном праве // Законность. 1995. № 12. С. 74-81. 

9. Кригер Г.А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М.: Юрид. лит., 1965. – 177 с. 

10. Хан-Магомедов Д. О. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения, 

растраты либо путем злоупотребления служебным положением. М., 1975. – 244 с. 

11. Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. – М., 2007. – 304 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Рагимов И., 

профессор, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Азербайджанской Республики, 

 Президент ассоциации юристов стран Черноморско – Каспийского региона 

 

Гусейнов С. 

профессор, доктор философских наук, 

Заведующий отделом философии устойчивого развития Института философии НАНА 

 

УСТОЙЧИВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИЛОСОФИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Резюме. Статья посвящена философскому анализу концепции смертной казни в контексте устойчивого 

человеческого развития. В статье в первую очередь рассматривается концепция развития человека, его сущность и 

различные направления. Кроме того, изучается влияние смертной казни на устойчивое развитие человеческого 

потенциала и интерпретируется государственная политика в этой области. 

Ключевые слова: человеческое развитие, устойчивое человеческое развитие, философия, право, смертная 

казнь. 

 

Ragimov I., 

Professor, Doctor of Law, 

Honored Lawyer of the Republic of Azerbaijan,  

President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region 
 

Huseynov S. 

Professor, Doctor of Philosophy, 
Head of the Department of Philosophy of Sustainable Development of the Institute of Philosophy of ANAS 

 

SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT AND THE PHILOSOPHY OF THE DEATH PENALTY 

Summary. The article is devoted to the philosophical analysis of the concept of the death penalty in the context of 

sustainable human development. The article first considers the concept of human development, its essence and various 
directions. In addition, the impact of the death penalty on sustainable human development is being studied and government 

policies in this area are interpreted. 

Keywords: human development, sustainable human development, philosophy, law, the death penalty. 

 

Развитие человека - это расширение выбора с тем, чтобы люди прожили долгую и здоровую жизнь, 

были образованны и имели средства для достойной жизни. Развитие позволяет людям иметь этот выбор, но 
люди делают выбор по своему усмотрению. Процесс развития должен создавать благоприятные условия 

для того, чтобы люди развивали свой потенциал в соответствии со своими нуждами и интересами. Понятие 

человеческого развития шире, чем простое формирование способностей и возможностей. Оно включает 
также использование этих возможностей в работе, отдыхе и социальной деятельности. Если не будет 

баланса между формированием возможностей и их использованием, человеческий потенциал останется 

нереализованным. 

Известный азербайджанский ученый, академик Урхан Алекперов анализируя понятие человеческого 
развития писал:«Понятие человеческого развития и, соответственно, характеризующий этот процесс 

термин введены в оборот в последнем десятилетии ХХ века и являются сравнительно новыми. Это понятие 

и соответствующий термин впервые были предложены в тот период со стороны ООН для использования в 
международных отчетах, статистических, национальных и экспертных анализах. Понятие человеческое 

развитие служит расширению возможностей каждого индивидуума, а также оптимальному планированию и 

управлению процессами развития, протекающими в обществе в целом.» [1, 45] 
Основным измерением человеческого развития является индекс человеческого развития, который 

отражает продолжительность жизни, грамотность и доступ к ресурсам. Преимуществом этого показателя 

является то, что социо-экономический прогресс измеряется не только доходом, но и возможностями 

образования, здравоохранения и стабильной жизнедеятельностью. Так, основным составляющим индекса 
является продолжительность жизни. Она обусловлена полноценным питанием, здоровьем и образованием. 

Даже при низких доходах возможно сохранить высокий уровень человеческого развития, если вкладывать 

эти доходы в здравоохранение и образование. Благополучие страны зависит не от уровня дохода, а от того, 
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как используются доходы. Даже и при высоких доходах и прибыли можно иметь низкий уровень 

человеческого развития, если они распределяются неравномерно. Высокий уровень дохода сам по себе не 
гарантирует человеческий прогресс. Основной целью прогресса является достижение экономического 

роста и устойчивого человеческого развития. Таким образом, нужно различать две стороны человеческого 

развития - формирование и использование возможностей. 
Устойчивое человеческое развитие представляет собой такое развитие, которое не только приводит к 

экономическому росту, но и к справедливому распределению его результатов. Оно восстанавливает 

окружающую среду, а не уничтожает ее, повышает ответственность людей, а не превращает их в 

бездушных исполнителей. Такое развитие уделяет первостепенное внимание бедным, повышая их 
возможности и обеспечивая их участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Это развитие - 

для людей, для природы, для увеличения количества рабочих мест и улучшения положения женщин в 

обществе. 
Всемирный саммит ООН, с участием более 180 стран мира, многих международных организаций и 

ведущих ученых, в 1992 году в Рио-де-Жанейро и в 2002 году в Йоханнесбурге системно объединила три 

главных компонента устойчивого развития общества: экономическую, природоохранную и социальную. 

Экономический подход состоит в оптимальном использовании ограниченных ресурсов и применении 
природо-, энерго- и материалосберегающих технологий для создания потока совокупного дохода, который 

бы обеспечивал крайней мере сохранение (не уменьшение) совокупного капитала (физического 

естественного или человеческого), с использованием которого этот совокупный доход создается. В то же 
время переход к информационному обществу приводит к изменению структуры совокупного капитала в 

пользу человеческого, увеличивая нематериальные потоки финансов, информации и интеллектуальной 

собственности. Уже сейчас эти потоки превышают объемы перемещения материальных товаров в семь раз. 
Развитие новой, «невесомой» экономики стимулируется не только дефицитом природных ресурсов, но и 

нарастанием объемов информации и знаний, приобретают значение востребованного товара. 

С точки зрения экологии, устойчивое развитие должно обеспечить целостность биологических и 

физических природных систем, их жизнеспособность, от чего зависит глобальная стабильность всей 
биосферы. Особое значение приобретает способность таких систем самовозобновляющейся и 

адаптироваться к различным изменениям, вместо сохранения в определенном статическом состоянии или 

деградации и потери биологического разнообразия. 
Социальная составляющая ориентирована на развитие общества, на сохранение стабильности 

общественных и культурных систем, на уменьшение количества конфликтов в обществе. Человек должен 

стать не объектом, а субъектом развития. Она должна участвовать в процессах формирования своей 
жизнедеятельности, принятии и реализации решений, контроле за их выполнением. Важное значение для 

обеспечения этих условий имеет справедливое распределение благ между людьми (уменьшение так 

называемого GINI-индекса), плюрализм мнений и толерантность в отношениях между ними, сохранение 

культурного капитала и его разнообразие, прежде всего наследства не доминирующих культур. 
Философия едина и многообразна, человек не обходится без нее ни в одной из областей своей жизни, 

так как вечно размышляет над всеобщими проблемами «мир – человек». Все области знания граничат в 

окружающем нас пространстве с неизвестным. Когда человек входит в пограничные области или заходит за 
них, он попадает из науки в сферу умозрения. Его умозрительная деятельность – тоже вид изучения, и это, 

помимо всего прочего, есть философия (Б.Рассел). Совершенно очевидно, что без философских категорий 

невозможно отличить существенное от несущественного в значении понятия смертной казни, ибо вопросы 

добра и зла, страдания и кары, возмездия и справедливости, нравственности и целесообразности относятся 
к этике, то есть это этические категории, а не правовые, без которых этот феномен немыслим. Именно 

философское осмысление сущности этого наказания даст нам возможность вмешаться в суть смертной 

казни, подвести ее под выработанные философской мыслью категории и найти ответы на 
вышепоставленные вопросы. 

Глубокой ошибкой представителей позитивизма является утверждение о том, что наука о праве 

самодостаточна и не стоит привлекать философию, этику и другие науки для раскрытия и понимания 
сущности правовых явлений. Лучше, чем Гегель, и не ответишь: «Юриспруденция является частью 

философии». [2] Следовательно, мы должны относиться с большим вниманием к философии и ее 

возможностям при исследовании тех теоретических проблем, которые недоступны в полной мере правовым 

наукам. Как заметил еще Платон, если «отсутствие интереса к философии является признаком, скорее, 
самодовольного невежества, чем превосходства истинного знания, то отсутствие такого интереса у юриста 

является уже пренебрежением к его собственному профессиональному делу, пренебрежением тем более 

непростительным, что результатом его может оказаться гибель юриспруденции от натиска чужеродных 
учений». [3]  
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Юристы утверждают, что философы говорят много прекрасных, но весьма далеких от практической 

пользы вещей и пытаются объяснить многие правовые явления слишком сложными понятиями и 
категориями, не совсем доступными для юриспруденции. Возможно, но, на самом деле, не столько сложна 

сама философия, сколько сложен язык, которым она излагается большинством философов. 

Основной философский вопрос смертной казни есть вопрос о ее нравственной сущности. 
Легитимность (правомерность) права на жизнь, смертной казни была поставлена под сомнение в XVIII в. 

Утверждается, что лишение жизни человека безнравственно, ибо только Всевышний вправе забрать жизнь, 

которую дает именно Он. Так, безнравственность смертной казни, по мнению В.С.Соловьева, заключается 

в том, что общество в лице человеческой юстиции присвоило себе то право, которое принадлежит 
абсолютно только суду Божию как выражению Божественного всеведения.[4] Такое действие со стороны 

общества автор рассматривает как нечестивое, бесчеловечное и постыдное, а значит, как принципиальное 

отрицание коренного нравственного отношения к человеку. Но если согласиться с тем, что только 
Всевышний дает жизнь человеку и никто, кроме Него, не вправе ее отнять, то как же быть с убийцами, 

которые с особой жестокостью, умышленно, преднамеренно, обдуманно лишают жизни других, себе 

подобных? Разве можно поверить в то, что Всевышний наделил этих убийц правом лишать жизни тех, кого 

Он также создал? Вот почему совершенно правильным и логичным выглядит вопрос А.Ю.Кизилова: можно 
ли признать онтологический статус убийцы равным Божественному, поскольку, причиняя смерть, он 

«отваживается» на то, что вправе сделать только Господь? [5] Ведь если на основании общественного 

договора личность сознательно и добровольно согласилась на отнятие у нее жизни, то одно из важнейших 
условий нравственных начал смертной казни соблюдено. В таком случае вряд ли можно поверить в идею о 

том, что общество в лице государства присвоило себе право, которое принадлежит абсолютно только суду 

Божию как выражению Божественного всеведения. Если же, как говорил А.П.Чехов, «государство – не 
Бог», оно не имеет права отнимать то, что не может вернуть, и это право принадлежит только самому 

Создателю, то тогда действие общества, безусловно, следует рассматривать, выражаясь словами 

В.С.Соловьева, как «нечестивое, бесчеловечное и постыдное», а значит, и принципиально отрицающее 

коренное нравственное отношение к человеку. Смертная казнь в таком случае является безнравственной, 
потому что жизнь человеческая священна, неприкосновенна, дар Божий. 

Вообще, спекулировать нравственностью как философской категорией – это уже само по себе 

мероприятие безнравственное, тем более когда речь идет о такой сложной проблеме, как смертная казнь. 
Лучше всего обратиться к возникновению нравственности как сложному многоаспектному процессу, 

детерминированному объективными закономерностями социального бытия людей, начиная с первобытного 

периода. Это позволит правильно и объективно оценить роль нравственности в формировании человека как 
разумного социального существа и в урегулировании поведения индивидуума в сообществе, так как 

первобытность характеризовалась тем, что нравственность была непосредственно вписана в 

повседневность. Именно в этом усматривается историческая роль нравственности в развитии человечества, 

ибо еще не были сформированы ни религиозные, ни правовые средства, способные запретами и угрозами 
уберечь людей от опасных, вредных и злых деяний. 

Таким образом, жизненная деятельность, сообразная с нравственной нормой, становится первым и 

важнейшим принципиальным требованием общественной нравственности. В результате с развитием 
человеческого общества в пределах первобытной нравственности появляются разнообразные правила, 

запреты и предписания, соблюдение которых считается безусловно обязательным. Как правило, обычаи и 

традиции надолго переживают те условия и конкретные исторические обстоятельства, которыми они когда-

то были непосредственно детерминированы, и поэтому в новых условиях кажутся бессмысленными и 
непонятными, а самое главное – безнравственными. Человеческий ум постепенно стремится в 

историческом развитии своем к более зрелому понятию нравственных начал. Поэтому появляется 

естественная необходимость освободиться от уже ненужных, вредных обычаев и традиций, которые когда-
то соответствовали нравственному уровню развития сообщества и защищались под угрозой наказания. 

Иначе говоря, происходят отбор и сохранение ценностей и передача их последующим поколениям. 

Именно через обычаи и традиции осуществлялись нравственная преемственность поколений и социальное 
наследование духовных богатств. И в этом процессе огромная роль принадлежала именно наказанию, 

которое совершенствовалось с нравственным развитием человечества. Необходимость применения 

наказания для существования и прогресса общества так очевидна, что вряд ли нуждается в доказательстве. 

В тех случаях, когда для утверждения общественного порядка соответствующих правил поведения 
недостаточно, появляется безусловная необходимость нравственно законного принуждения посредством 

наказания. 

Всякий сознает, что если бы вдруг все запрещенное законом перестало быть запрещенным, то 
водворилось бы совершенно невозможное положение вещей. Однако наказание допустимо и нравственно 
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обосновано только в той мере, в какой способно устранить какое-нибудь большее зло. Следовательно, 

наказание законно с нравственной точки зрения, если оно не нарушает границ, определенных общими 
принципами справедливости и гуманизма, на которых должны строиться все формы государственного 

принуждения. В связи с этим, естественно, всегда возникает вопрос относительно границ допустимости 

наказания. Отрицать важную связь нравственных и правовых начал наказания вряд ли вообще возможно. 
Если безнравственное деяние есть нарушение повеления о любви к ближнему, то преступление как явление 

правовое есть нарушение запрещения совершать действия, вредные для ближнего. Повеление 

нравственного охраняется совестью, а наказание за безнравственное – угрызение совести. 

Нравственность требует не только того, чтобы наши действия были согласны с благом ближнего, но 
и чтобы мотивы этих действий были проникнуты любовью к ближнему. «…Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кинжаль звучащий. Если я имею 

дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, то я ничего. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не 

имею, нет мне в том никакой пользы» (Апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, гл. 13). 

Следовательно, нравственность требует, чтобы и помыслы, и действия наши были проникнуты любовью к 

ближнему. Ясно, что по существу своему общество не может установить наказание за безнравственное 
поведение. Нормы нравственности не имеют в самих себе иной принуждающей к исполнению их силы, 

кроме нравственного чувства, и иной санкции на земле, кроме угрызений совести. Эту иную санкцию и 

достаточную силу принуждения должен создать человек, ибо нравственный порядок не мог бы утвердиться 
в мире без этой санкции.  

Из требований нравственного закона вытекает обязанность общественной жизни, из обязанности 

общественной жизни – обязанность поддерживать господство права, из обязанности соблюдения права – 
необходимость внешнего принуждения к его реализации. А принуждение составляет существенный 

признак наказания. Именно этим оно и отличается от убеждения, от нравственности. В принципе, область 

нравственного есть царство свободы, а где свобода, там нет места принуждению. Следовательно, когда мы 

говорим о смертной казни как о наказании с точки зрения нравственности, то должны помнить, что речь 
идет о нравственности относительной, ибо лишение жизни человека осуществляется в принудительном 

порядке.  

Итак, если нравственность являлась основой и результатом поведения, определяла линию поведения 
человека в обществе, ограничивая заданными рамками, то наказание служило средством восстановления 

нормального порядка в обществе, устраняя конфликты не только между индивидуумами, но и между 

личностью и обществом. Таким образом, наказание за нарушение принятых правил поведения в обществе 
нравственно обоснованно, поскольку сама идея этой меры принимается сознательно всем сообществом как 

реакция, основанная на нормах нравственности, хотя эта реакция «на заре человеческой культуры у 

первобытных обществ носила характер мести, часто соразмерной не с тяжестью преступления, а с силой 

раздражений».[6] И это вполне естественно, ибо, как справедливо подметил Э. Дюркгейм, «прежде всего, 
наказание состоит в реакции, выпущенной страстью. Этот признак тем очевиднее, чем менее культурны 

общества».[7] 

Сейчас очень легко осуждать нравы наших предков, которые широко и грубо применяли смертную 
казнь, но при этом стоит задуматься о том, как будут несправедливы наши потомки через несколько 

столетий, когда узнают, что мы за многие преступления, в том числе за умышленные убийства с особой 

жестокостью, применяли такое жестокое наказание, как пожизненное заключение. Вот почему будет 

правильным нравственность или безнравственность любого наказания оценивать с точки зрения 
исторической эпохи его применения, с учетом уровня нравственного состояния народа в тот период 

времени. Поэтому, оценивая необходимость или бесполезность смертной казни известной эпохи и 

известного народа, всегда нужно учитывать жизнепригодность этой меры, которая выработана народной 
жизнью и предназначается для служения интересам этой жизни. То, что было неизбежно и полезно в XVII, 

XVIII, XIX вв., было бы не только бесполезной, но и вредной жестокостью в настоящее время. По словам 

Ч. Беккариа, «на грубые души народа… необходимо действовать более сильными и более чувствительными 
впечатлениями».[8] 

Обладая свойством причинять человеку страдание посредством принуждения, как утверждал, в 

частности, И. Бентам, «всякое наказание есть вред; всякое наказание есть само по себе зло»,[9] ибо оно по 

сути своей возмездие, устрашение. Но значит ли это, что наказание безнравственно и что кровная месть 
наших предков была основана на безнравственных началах?  

Еще с древних времен нравственность стала регулировать не только поведение человека в обществе, 

но и отношение между индивидуумами и обществом в целом в лице сообщества, племени, группы, так как 
нравственность выступает, прежде всего, как продукт совместного творчества масс, которые вырабатывают 
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свой нравственный идеал. Поэтому, когда мы говорим о нравственности или безнравственности смертной 

казни, следует понимать, что речь идет об отношении не только отдельного индивидуума к этому 
наказанию, а всего общества в целом. А это значит, что смертную казнь можно считать основанной на 

нравственных началах тогда, когда она соответствует нравственной оценке со стороны всего сообщества, а 

не отдельного индивидуума. Смертная казнь – это средство для достижения поставленной всем обществом 
цели, то есть реакция для сохранения и укрепления самого общества и его членов. Поэтому если 

нравственность является основой и результатом поведения, определяет линию поведения человека в 

сообществе, ограничивая заданными рамками, то смертная казнь служит средством восстановления 

нормального порядка, устраняя конфликты не только между индивидуумами, но и между ними и 
сообществом в целом. Следовательно, лишение жизни человека за нарушение принятых правил поведения, 

имеющих жизненно важное значение в обществе, нравственно обоснованно, ибо сама идея этой меры 

наказания принимается сознательно (осознанно) всем сообществом, как реакция, основанная на нормах 
нравственности.  

Следующее сомнение в легитимности права на смертную казнь, а значит в ее нравственности, 

усматривается в том, что это наказание свидетельствует о мести, о возмездии. Так, например, В.С. 

Соловьев отмечал: «Будучи противна первоосновам нравственности, смертная казнь, вместе с тем, есть 
отрицание права в самом его существе. Мы знаем, что это существо состоит в равновесии двух 

нравственных интересов: личной свободы и общего блага, откуда прямой вывод, что последний интерес 

(общего блага) может только ограничивать первый (личную свободу каждого), но ни в каком случае не 
иметь в намерении его полное упразднение, ибо тогда, очевидно, всякое равновесие было бы нарушено. 

Поэтому меры против какого бы то ни было лица, внушенные интересом общего блага, никак не могут 

доходить до устрашения этого лица как такового чрез лишение его жизни или чрез пожизненное отнятие у 
него свободы». [10] 

Ярым и непримиримым противником возмездия, отрицающим нравственный характер смертной 

казни, был, как известно, Л.Н. Толстой, который на основе известного призыва Иисуса Христа «не 

противьтесь злу» обосновал свою теорию «непротивления злу насилием», что и означает признание 
изначальной, безусловной святости человеческой жизни. Поэтому признание жизни каждого человека 

священной есть первое и единственное основание всякой нравственности. Следовательно, смертная казнь 

по сути своей является средством бесчеловечным и безнравственным.  
Современник Л.Н. Толстого известный естествоиспытатель Э. Геккель, последователь Ч. Дарвина, 

пытался, апеллируя к естественным законам борьбы за существование, обосновать справедливость, 

нравственность и благотворность смертной казни, как он выражался, «неисправимых преступников и 
негодяев». Возражая ему, Толстой спрашивал: «Если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный?» 

Писатель не принимал аргументации в пользу насилия, согласно которой насилие оправдано в тех случаях, 

когда оно пресекает большее насилие. Он считал, что, казнив преступника, опять-таки нельзя быть 

стопроцентно уверенным в его неизменности, нераскаянии, а значит, в бесполезной жестокости. 
О том, что смертная казнь не может быть оправдана не только с правовой, но, в особенности, с 

нравственной точки зрения, в свое время говорил также В.Д. Набоков: «Как рабство, как пытка, как 

увечащие наказания, смертная казнь будет изгнана из законодательства не теоретическими только 
рассуждениями, а немолчным, все растущим и всех охватывающим протестом возмущенного 

нравственного чувства».[11]  

Аристотель, например, писал, что люди стараются воздать зло злом и если подобное возмездие 

невозможно, то такое состояние считается рабством. [12] Нетрудно понять, что великий философ имел в 
виду не смертную казнь, которая является общественным актом воздаяния, а кровную личную месть как 

ответ на нанесенную обиду. Поэтому вряд ли можно утверждать, что Аристотель считал возмездие целью 

смертной казни. Приблизительно так же рассуждали Платон, Цицерон и Сенека, которые не пытались 
уловить разницу между целью и сущностью смертной казни.  

Особое значение, как для развития философской мысли, так и в доктрине уголовного права, имела 

теория возмездия Гегеля. По учению немецкого философа, право должно восстановить себя путем 
возмездия за нарушение его, иначе говоря, подчинить частную, оппозиционную волю самосущей разумно-

свободной воле, праву. Гегель утверждает: «Наказание – возмездие, но не возмездие как некое равенство в 

ценности между ущербом, причиненным преступлением, и ущербом, причиненным преступнику 

наказанием». [13] Таким образом, абсолютная теория целей наказания Канта и Гегеля заключается в 
воздаянии за содеянное, расплате за него: преступление считалось грехом, а наказание за него – 

искуплением этого греха. Разница заключается лишь в том, что Кант развивал теорию возмездия 

материального, а Гегель – диалектического, то есть если возмездие, по Канту, требует арифметического 
равенства, то, по Гегелю, – геометрической пропорциональности, равноценности. Возмездие как цель 
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наказания в виде смертной казни оказалось настолько живучим, что на века «пережило» теоретиков этого 

взгляда. 
 Правильна ли постановка вопроса о целях наказания вообще? Этот вопрос, как мы убедимся в 

дальнейшем, имеет принципиальное значение для уяснения нравственной сущности высшей меры 

наказания. Любая деятельность, в том числе и деятельность государства, имеет определенную цель, иначе 
эта деятельность является бессмысленной. При этом, соответственно, используется необходимое 

эффективное средство для достижения этой цели. Однако не любое средство, если даже оно и служит 

общему благу, может считаться нравственно оправданным, ибо принцип «цель оправдывает средства» сам 

по себе является безнравственным. Цель возникает раньше, чем ее реальное воплощение в 
действительность. Она заранее намечается человеком, государством, соответствующим органом в ее еще 

субъективной форме. Применительно к наказанию цель выступает в качестве внутренне-побуждающего 

начала в деятельности законодателя по преобразованию в действительность. Цель рассматривается в 
качестве идеального явления, предвосхищения результата, идеального мысленного образа ценности. 

Поэтому цель законодателя при построении наказания определяется как мысленно намеченный им образ 

состояния, результата уровня преступности в стране. Как правильно отмечает Д.А. Керимов, цель надо 

признать исходным пунктом и двигательной силой волевой деятельности, и одновременно направляющим 
фактором в этой деятельности.[14] 

Из вышеизложенного следует, что цель – это категория не уголовно-правовая, а философская, под 

которой понимается предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. 
Гегель писал: «Цель есть ближайшим образом нечто сущее внутри меня, субъективное». [15] А это 

означает, что цель, которую намерено достичь общество, государство посредством применения наказания в 

виде смертной казни, субъективна, ибо формируется людьми, выражается в законодательстве и реализуется 
субъективной деятельностью людей. Наказание, в том числе и смертная казнь, по существу, не преследует 

каких-либо целей, тем более невозможно перед ними ставить какую-то цель, ибо цели могут быть 

поставлены субъектами, то есть государством, обществом, властью и т. д., с учетом естественно 

объективных возможностей наказания. Таким образом, смертную казнь, так же, как и другие виды 
наказаний, необходимо рассматривать как средство достижения цели, определенной субъектом – 

государством. А это означает, что безнравственным или нравственным следует считать не смертную казнь, 

а то государство, в руках которого находится эта мера наказания.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

          Аннотация: мақалада проблемалық оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуде жинақталған мысал ретінде 

нақты тапсырмаларды қолдана отырып, информатика пәнін оқытуда проблемалық оқытуды іске асырудың негізгі 

мәселелері қарастырылады. 
           Түйінді сөздер: проблемалық білім беру, педагогика, проблемалық оқыту бойынша тапсырмалар, информатика. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы реализации проблемного обучения при изучении 

нформатики на примере конкретных заданий, собранных в учебно-методическом обеспечении проблемного обучения.  

Ключевые слова: проблемное обучение, педагогика, задания по проблемному обучению, информатика. 

Abstract: the article discusses the main issues of the implementation of problem-based learning in the study of 

computer science using concrete tasks as an example, collected in the educational and methodological support of problem-

based learning. 

Keywords: problem education, pedagogy, tasks on problem education, computer science. 

 

Тема проблемного обучения в педагогике не является новой, ее изучение ведется с середины 50-х 

годов ХХ века и имело различные названия – эвристический метод обучения, исседовательское обучение, 

сократический метод обучения и др. 

Возникновение теории проблемного обучения вызвано потребностями самого учебного процесса. 
При использовании традиционной методики преподавания учитель берет на себя основную роль, он 

передает свои знания ученикам, которые, в свою очередь не прилагают никаких усилий для поиска 

информации и ее обработки, они только воспринимают весь учебный материал как должное. То есть 
ученики в принципе не имеют возможности формирования навыков поисковой, исследовательской и 

других деятельностей на учебных занятиях. Такая методика достаточно практична, но она не способствует 

развитию у учеников самостоятельности в поисках знаний, способностей анализировать информацию, 

делать выводы, доказывать свою точку зрения [1]. 
При проблемном обучении под руководством учителя лишь создается проблемная ситуация, а 

основная нагрузка возлагается на обучающегося, который должен разрешить эту ситуацию самостоятельно, 

в следствие чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями 
и развитие мыслительных способностей. Решение проблемных ситуаций побуждает учеников искать и 

находить нужную информацию в разных иточниках, делать отбор, анализировать и строить собственные 

выводы [2]. 
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Проблемное обучение реализуется с помощью систем проблемных учебных заданий, которые 

используются преподавателями в процессе обучения [3]. 
Рассмотрим примеры заданий, собранные в учебно-методическом обеспечении (УМО) проблемного 

обучения в курсе информатики основной школы.  

В УМО представлены задания по 4 темам школьного курса информатики: «Информация, система 
счисления», «Программное обеспечение», «Логика», «Программирование». По каждой теме предусмотрено 

по 5 заданий, содержание которых соответствуют названиям представленных тем. Все задания 

проверяются в интерактивном режиме, поэтому разработанное приложение может быть использовано как 

во время проведений занятий, так и в индивидуальном режиме (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Содержание УМО 

 

Все задачи УМО подобраны с условием наличия в них определенных проблем. К примеру, в первой 
задаче раздела «Информация, системы счисления» проблемная ситуация создаётся посредством 

предъявления противоречивых фактов, теорий, мнений (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Первая задача по теме «Информация, системы счисления» 
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Здесь пользователю предлагается решить, какой из двух вариантов ответа верен, причем каждый 
ответ по-своему обоснован, то есть предъявлены факты, противоречащие друг другу. 

Рассмотрим вторую задачу данной темы (Рисунок 3). Здесь проблемная ситуация создаётся в два 

шага. Первым шагом предъявляется практическое задание, сходное с предыдущим, выполняя которое 
обучающиеся применяют уже имеющиеся у них знания и допускают ошибку. Вторым шагом доказывается, 

что задание школьниками выполнено неверно. 

 

 
 

Рисунок 3. Задача 2 по теме «Информация, системы счисления» 

  

Одним из основных методических приемов создания проблемной ситуации в обучении информатике 

является использование жизненных явлений, фактов, их анализ с целью теоретического объяснения. 
Примером данного методического приема служит задание 1 по теме «Логика» (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Задание на развитие логического мышления 
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Здесь приведена обычная жизненная ситуация, которую легко представить, но ситуация имеет 

недостающие сведения, необходимые определить. В этом и заключается проблемная ситуация данной 
задачи. 

Проблемные ситуации возникают и тогда, когда учащимся необходимо использовать ранее 

усвоенные знания в новых ситуациях [4]. Задачей с неполными данными, решение которой базируется на  
ранее усвоенных знаниях, является четвертая задача по теме «Информация, системы счисления» (Рисунок 

5).  

 

 
 

Рисунок 5. Задача с неполными данными 

 
Здесь на основе уже изученного материала (тема «Сложение  чисел в различных системах 

счисления») пользователю предлагается ввести недостающие цифры так, чтобы операция сложения стала 

верной, и определить, в какой системе счисления записаны данные числа.  
Проблемная ситуация создаётся практическим заданием, сходным с предыдущим [5]. К примеру, 

дана задача нахождения произведения двух чисел С=А*В. Необходимо изменить программу таким 

образом, чтобы С стало частным чисел A и B (Задача 1 по теме «Программирование»).  
Задание выполняется на первый взгляд достаточно легко, но большинство учащихся испытывают 

затруднение, так как не понимают, что С обязательно должно стать вещественным и среда 

программирования, соответственно, выдаёт ошибку (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Задание 1 по теме «Программирование» 
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Считается, что наиболее сложным для реализации является метод поиска решения.  
Задание 2 по теме «Программирование» заключается в том, что пользователю предлагается решение 

со специально допущенными ошибками и, только проанализировав всю задачу, изучив полностью ход ее 

решения, можно решить ее верно.  
Причем, если проверить данную задачу на компьютере, она будет компилироваться и выполняться, 

но результат ее работы будет неверным  (Рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Задание 2 по теме «Программирование» 
 

Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются противоречия между практически 

достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его 

теоретического объяснения.  
В качестве примера приведем задание 3 по теме «Логика». Правильным ответом в данном случае 

является число 18 (Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Задание 3 по теме «Логика» 
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Еще одним примером может служить задание 2 по теме «Логика» (Рисунок 9). Эта задача также 
достаточно легко решается, но затруднения возникают из-за наличия противоречия между практически 

достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его 

теоретического объяснения. 
 

 
 

Рисунок 9. Задание 3 по теме «Логика» 

 

Рассмотрим задание 1 раздела «Программное обеспечение». Данное задание рекомендовано для 
выполнения после изучения темы «Понятие электронной таблицы. Типы ячеек электронной таблицы». 

Предполагается, что дети знают адресацию ячеек «пересечение имени столбца и номера строки». 

Предлагается задача по формированию прайс-листа фирмы. Обязательное требование при решении задачи 

– формулу в столбце С обязательно копировать.  
Для решения задачи ученики пишут формулу =ВЗ*С1. В ходе решения возникает проблемная 

ситуация: при копировании формулы в столбце С у учащихся будут получаться самые неожиданные 

результаты. Учащимся задаются вопросы: что у вас получается в столбце С? Что должно получаться? 
Почему вы не получаете то, что нужно? Возникает проблемная ситуация. Далее подводится разговор к 

понятию «абсолютная адресация» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Задание 1 по теме «Программное обеспечение» 
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Таким образом, проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на их решение, организует поиск 

решения. В следствие чего ребенок ставится в позицию субъекта своего обучения и, как результат, у него 

образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия.  
Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение проблемной ситуации – акт 

индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование как  дифференцированного, так и 

индивидуального подхода. 
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СОТТАЛҒАНДАРДЫ ТҮЗЕУДІҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Түйін. Бұл мақалада, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңнамасында қарастырылған сотталғандарды 

түзету құралдары зерттелген, сондай-ақ бас бостандығынан айыру мекемелеріндегі сотталғандарды түзеудің негізгі 

құралдарын жетілдіру жолдары қарастырылған.  

Кілт сөздер.  Қылмыстық құқық, құқық бұзушылық, қылмыстық-атқару құқығы, криминология, бас бостандығынан 

айыру, түзету мекемелері. 

Аннотация. В данной статье исследовано основные средство исправления осужденных, а так же рассмотрены пути 

совершенствования средств исправления.  

Ключевые слова. Уголовное право, правонарушение, уголовно-исполнительное право, криминология, лишение 

свободы, исправительные учереждение.  
Summary. This article explores the basic means of correction of convicted persons, as well as the ways to improve the means of 

correction. 

Keywords. Criminal law, offence, criminal enforcement law, criminology, deprivation of liberty, correctional studies. 

 
Қылмыстық құқық өзінің пайда болған кезінен бастап қоғамды және азаматтарды қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғау, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмысты жасағаны 
үшін қылмыстық-құқықтық тыйым салуды орнату жолымен адамның тіршілік ету негіздеріне қауіп төндіретін 

қылмыстардың алдын алу мақсатында қызмет етіп келеді.  

Біз білетіндей, Қылмыстық кодексте жазалау қатерiмен тыйым салынған айыпты қоғамдық қауiптi 

әрекет (iс-әрекет немесе әрекетсiздiк) қылмыс деп танылады. Қылмыстық құқық нормалары қандай қоғамдық 
қауіпті әрекет (іс-әрекет немесе әрекетсіздік) қылмыс деп танылатындығын, қандай жағдайларда қылмыстық 

жауаптылық туындайтындығын және жазаның қандай түрлері оны жасаған тұлғаларға қолданылуы мүмкін 

және тиіс екендігін анықтайды.   
Осы орайда, мемлекет тарапынан, қылмыс жасаған тұлғаларға қылмыстық жауаптылық қарастырылып 

отыр. Ал, қылмыстық жауаптылық - бұл жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғаудың 

маңызды шарасы. Ол қылмыстық құқықтық нормалардың ұйғарымдарын бұзу нәтижесінде туындайды 

және кінәліге қылмыстық жаза түріндегі мемлекеттік мәжбүрлеуді қолдану нысанында көрінеді. 
Яғни, қылмыстық құқықта қылмыс жасаған адамдардың қоғамға қарсы әрекетін тоқтататындығы 

себепті жаза институты қылмыспен күрестің тиімді құралы болып отыр. Осыған орай, қылмыстық жаза 

мемлекеттің жасалған қылмысқа үн қатуының қажетті әрі аса өткір құралы болып қалуда.   
Жаза дегеніміз сот үкімімен тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға 

кiнәлi деп танылған адамға қолданылады және ол адамды құқықтары мен бостандықтарынан қылмыстық 

заңмен көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады [1]. 
Сонымен, қылмыстық құқықта негізінен жекелеген қылмыс түрлеріне құқықтық талдау жасалып, 

олардың әрқайсысына жаза қарастыруды көздеп, соның ішінде жазаны тағайындау кезінде ескерілетін мән-

жайларды қолдануды үйретеді. Бірақ қылмыстық құқық осы тағайындалған жазаны өтеу кезінде пайда 

болатын қатынастарды қарастырмайды. Демек, сотталған адамдарға тағайындалған әртүрлі жазалардың 
ерекшеліктерін, оларды өтеу кезінде пайда болатын ерекше қатынастарды зерттемейді. Себебі, жазаларды 
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өтеу және атқару тәртібі мен жағдайлары қылмыстық құқық пәнінің зерттеу объектісіне жатпайды. Яғни, 

қылмыстық жазаны өтеу кезінде басқа құқық саласына жатпайтын ерекше қоғамдық қатынастар 
туындайды. Бұл ерекше қоғамдық қатынастар негізінен қылмыстық жазаны атқарушы мемлекеттік 

органдар мен сотталған адамдар арасында болады. Осы екі субъектінің арасында пайда болған 

қатынастарды жеке құқық саласы - қылмыстық-атқару құқығы реттейді. Бұл реттеушілік қызмет осы 
қоғамдық қатынасқа түсуші субъектілердің, яғни жазаны іске асырушы мемлекеттік органдар мен 

сотталған адамдардың құқықтары мен міндеттерін анықтау жолымен іске асырылады. 

Баршаға мәлім, XX-ғасырдың тоқсаныншы жылдары еліміздегі экономикалық, әлеуметтік, саяси 

және де басқа да қоғам өміріндегі өзгерістерімен ерекшеленді. Мемлекет пен қоғам дамуының түрлі 
саласында реформаларды жүзеге асырудың бастапқы кезеңінде жіберілген күрделі қателіктері, қоғамның 

рухани-ізгілік әлеуметінің төмендеуіне алып келді, ал ол өз кезегінде қылмыстылықтың өсуіне жағдай 

туғызатын негізгі себеп болды. Осы жылдары, жоғарыда көрсетілген қателіктердің ішінен біздің көз 
қарасымыз бойынша, бас бостандығынан айыру мекемелерінде сотталғандармен тәрбие жұмысының тиісті 

дәрежеде жүргізілмегендігінің салдарынан жалпы елімізде, оның ішінде жаза өтеу мекемелерінде 

қылмыстылықтың деңгейі өсті.  

Осы қылмыстылықтың өсу динамикасын қарастыратын болсақ, қылмыстық атқару мекемелерінде 
жазасын өтеушілердің қылмыс жасау статистикасының көрінісі, жан түршігерліктей.  

Мысалы: 1976-2000 жылдар аралығында Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде 

қылмыс жасады деп сотталғандардың және айыпталушылар мен сезіктілердің ұсталған саны 2.088.794. 
болды, яғни Халықаралық Түрме Реформасының (РRI) мәліметтері бойынша ел тұрғындарының саны 100 

мың адамға сай деп алғанда, Қазақстандағы қылмысты атқару жүйесі мекемелерінде отырған адамдардың 

саны, қазіргі таңда АҚШ пен Ресейден кейінгі үшінші орында болды. Мысалы, түзету мекемелеріндегі жиі 
кездесетін қылмыс түрлері, атап айтсақ: адам өлтіру – 8%, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру – 12,5 

%, денсаулыққа орташа зиян келтіру – 13,5%, ұрып соғу - 12%, нәсіпқорлық сипатындағы зорлық көрсету - 

4%, бұзақылық - 12%, бас бостандығынан айыру жерінен қашу - 14%, қоғамнан оқшауландыратын 

мекеменің қалыпты іс-әрекетен ұйымдастыруға кедергі жасау - 2%, есірткіні және психотропты заттарды 
заңсыз түрде иелену, сақтау, сату – 1,5%, заңсыз түрде суық қаруды дайындау – 1,3%. Және т.с.с. [2]. 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, соңғы бес жылда еліміз сотталғандардың саны бойынша 41-ші 

орыннан 52-ші орынға төмендеді (31 мың адам сотталған). Әрбір алты айда International Prison Reform 
деректерін Халықаралық түрмелерді зерттеу орталығына (ICPS) ұсынады. Содан кейін орталық жаһандық 

кестеде әрбір елдің позициясын анықтайды. Қазір Қазақстан «түрме тұрғындарының» индексі бойынша 

әлемдегі 222 елдің ішінде 95-ші орынға жетті. Сондай-ақ пробация қызметінде тіркелген сотталғандардың 
саны Қазақстанда жыл сайын артып келеді. Мысалы, 2019 жылы құқық бұзушылық жасаған 64 мың адамға 

қоғамнан оқшауламайтын балама жаза тағайындалды. Олардың 89 % - ерлер, 10 % - әйелдер болса, ал 

кәмелетке толмағандар осы көрсеткіштің 1 % - ын қамтиды. Сонымен қоса, 36 403 (57%) адам бас 

бостандығын шектелген, 9826 адам (15,4%) белгілі бір лауазымға орналасу немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан айырылған, 7402 адам (11,5 %) қоғамдық жұмыстарға тартылған, ал 9288 адам 

(14,5%) шартты түрде сотталған. Сондай-ақ 1016 адамның (1,5%) жазаны өтеуі кейінге қалдырылған. Ал 

түзету жұмыстарына 65 адам (0,1%) ғана тартылған [3 ].  
Бұл аталған көршеткіштердің төмендеуінің себебі, қолданыстағы Қылмыстық кодекстің (ерекше 

бөлімі) кейбір нормаларының дикриминализацияландырылуы, сондай-ақ рақымшылық актілерінің 

қабылдануы. Алайда, бұқаралық ақпараттар бетінде және түзету мекемелерінде жоғарыда аталған құқық 

бұзушылық фактілері орын алуда (адам өлтіру, есірткі заттарын заңсыз қолдану, бас бостандығынан айыру 
орындарынан, қамақтан немесе күзеттен қашу, бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеуден 

жалтару, Қылмыстық-атқару мекемесі әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау және т.с.с.) 

Осы орайда, бас бостандығынан айыру мекемелерінде қылмыстылықпен күресті тиімді жолға қою 
арқылы ұйымдастыруда әлеуметтік әділеттілікті орнату, сотталғандарды дұрыс жолға қою арқылы, 

олардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасауына жол бермеу мақсатында қолданылатын жазаның 

нәтижелігінің үлкен маңызы бар.  
Қылмыстылықпен күресті жүргізетін құқық қорғау органдарының жүйесіндегі сотталғандарды дұрыс 

жолға қою мен  қылмыстық жазаны орындау мақсатындағы маңызды роль -  түзеу мекемелеріне берілген. 

Осы аталған мақсаттардың басым көпшілігі бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу кезеңінде 

орындалады, яғни осы көзқарас Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару Кодексінде нақты 
айқындалған. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасы Қазақстан Республикасының 

Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпы танылған қағидаттары мен нормаларына негізделеді 
және осы қылмыстық-атқару кодексінен, жазалар мен өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын 
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орындау және өтеу тәртібі мен шарттарын белгілейтін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерден 

тұрады. 
 Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу тәртібі мен 

шарттарын белгілейтін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілермен сотталғандардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін шектеулер, егер заңда бұл көзделмеген болса, белгілене алмайды. 
   Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың осы қылмыстық-атқару 

кодексінің алдында басымдығы бар және халықаралық шарттан оны қолдану үшін заң шығару талап 

етілетін жағдайларды қоспағанда, тікелей қолданылады. [4]. 

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның мақсатына қол жеткізу – тек оны түзеу мекемелерінде 
жүзеге асыру арқылы және сотталған тұлғаның қалыптасуына, оның құқықты тыңдауына қажетті нақты 

мүмкіншілікті қамтамасыз ететін қолайлы жағдай туғызу арқылы ғана болады. Бұндай жағдайды туғызу, өз 

кезегінде сотталушының бас бостандығынан айыру мекемелерінде жаза мерзімін өтеу кезінде ілесе жүретін 
және түзеу мекемелерінде орын алатын, тіркелген және латенттік қылмыстың жасалуына күрделі бөгет 

болар еді. Ал, мұндай жағдайлар орын алмаса, келеңсіз жағдайлардың түрткісі күшейеді. Сондықтан, 

заңдылық пен құқық тәртібін сақтау – осы қылмыстылықпен қүрестің тиімділігін нақты көтереді, яғни ол 

жазаны жүзеге асыратын органдар жүйесінің басымдық міндетінің бірі болып табылады. 
Түзеу мекемелерінде қылмыстылықпен күресте қылмыстық құқық және криминологиялық зерттеу 

кеңінен қолданылады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық және Қылмыстық-атқару  кодекстерін 

қабылдағаннан кейін, бас бостандығынан айыру органдарында жаза мерзімін өтеуге қатысты және 
қылмыстың алдын алу шараларының жүйесін қалыптастыруға байланысты көптеген қауырт мәселелер 

айқындала түсті. 

Осындай жағдайларда тек бас бостандығынан айырылғандарға жаза қолданудың шеңберін кеңейтіп, 
олардың істеген теріс қылықтарына жауапкершілігін арттырып қана қоймай, ең алдымен, олардың құқық 

бұзушылықты жасау себептерін анықтап, зерттеп және оның алдын алудың  тиімді шараларын табу керек.  

Түзету мекемесінде орын алатын қылмыстар түрлі тәсілдер арқылы жасалады. Алайда, В.Н. 

Кудрявцевтің пікірінше, түзету мекемелерінде қылмыс жасау тәсілі, сол мекемелерде орын алатын ішкі 
жағдайлардың мәніне, яғни сотталушылар арасындағы өзара қарым-қатынастардан туындайтын себеп-

салдарларға байланысты [5]. 

Түзету мекемелерде орын алған құқық бұзушылық пен күрес, елдегі қылмыстылықпен күрестің тек 
бір бөлігі ғана, бас бостандығынан айыру жеріндегі қылмыстың жасалуы түзету мекемесінің қызметіне кері 

әсер етіп, жаза өтеуде орнатылған тәртіпке де кедергі келтіреді. Түзету мекемелерінде қылмыс деңгейі 

қашан да төмен болса, сотталғандардың түзетілу үрдісінің табыстылығы да сонымен байланысты 
болатындығы айқын. 

Осы орайда, біз профессор Ө.З. Жекебаевтың пікірімен келісеміз, яғни оның айтуынша, «бүгінгі 

таңда қылмыстылықпен күрестегі қылмыстық жазаның рөлімен байланысты мәселелерді шешудің, 

анықтаудың жаңа әдістерін іздеу - өзекті мәселе болып отыр. Нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезеңінде 
қылмыстық жаза мәселесі аса маңызды болып отыр. Жазалау ғылымында түсініксіз, әрі талас туғызатын 

жерлер көп. Жазаның нәтижелілігін, жаза мен қылмыс түсініктерінің сәйкестігін, мақсатын анықтауда өте 

көп түсініксіз жәйттер бар екендігі мәлім [6]. 
Сонымен, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексі (бұдан әрі - ҚР ҚАК) 7-бабы 1-ші 

тармағында  сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары көрсетілген, яғни атап айтсақ:  

1) жазаны өтеу режимі; 

2) тәрбиелік ықпал ету; 
3) жағымды әлеуметтік байланыстарды сақтап тұру; 

4) қоғамға пайдалы еңбек; 

5) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім алуы; 
6) қоғамдық ықпал ету сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің «Бас бостандығынан айыруға сотталғандармен 

тәрбие жұмысын жүргізу қағидасын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 тамыздағы № 508 бұйрығының 8 
тармағына сәйкес, мекемелерде сотталғандардың түзелуіне, яғни заң талаптарын сақтауға, еңбекке және 

өзгеде қоғамдық пайдалы жұмыспен айналысуға, білім және мәдени деңгейін арттыруға, оңалту 

бағдарламаларына қатысуға ынтасын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар кешені толық қамтылғын. 

Алайда, біздің көзқарасымыз бойынша Қылмыстық-атқару кодексінде қарастырылған сотталғандарды 
түзету құралдары жеткізіліксіз, яғни бұл мәселе әлі де жаңа көзқарасты талап етеді. Осы орайда аталған 

келеңсіздіктердің орын алуының негізгі себебі, біздің пікірімізше түзету құралдарына бүгінгі таңғдағы 

инновациялық талаптардың енгізілмеуінде. Мысалы, соңғы кездегі ғылыми-техниқалық құралдардың 
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дамуы өте жоғары, алайда, ғылыми-техниқалық құралдар сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргізуде 

сырттан тыс қалып жатқандай.  
Жоғарыда айтып кеткендей, түзету мекемелерде жасалатын құқық бұзушылық пен күрес елдегі 

қылмыстылықпен күрестің бір бөлігі ғана, дегенімен мұндай жағдай түзету мекемелерінің қызметіне кері 

әсер етіп, жаза өтеуде орнатылған тәртіпке де кедергі келтіретіндігі анық.  
Біздің білетініміз, түзету мекемесі сияқты әлеуметтік ортада қылмыскердің жеке тұлғасы, жеке басы 

белгілі бір деңгейде өзгеріске ұшырайды. Сонымен қатар, сотталғандардың осы ортадағы орнын, оның 

мәртебесіне әсер ететін факторлар мен тенденцияларды уақытында анықтау маңызды іс болып келеді, ал 

бұл түзеу мекемелеріндегі қылмыстылықтың алдын-алу  жұмысының  өткізілуін тиімді етуге көмектеседі. 
Түзету мекемесінде қылмыс жасаған сотталғандардың жеке басының ерекшелігі – оларды колонияға 

орналастыруға дейінгі тәртіптілігін анықтайтын, өзіндік рухани дүниесін құрайтын қасиеттері мен 

ерекшеліктерін айқындап қана қоймай, оларға рухани көмек көрсететін не болмаса рухани ықпал ететін 
тұлғаларды анықтап, оларды қажетті жағдайда, яғни дер кезінде тәрбие жұмыстарына араластыру 

мүмкіндігін мейлінше толыққанды қолдана білу. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесі  бойынша, бас бостандығынан айыру орындарында «қылымыс 

әлемінің серкелері» көп жағдайда түзелуге ықпалы бар сотталғандарды теріс жолға, яғни кішігірім құқық 
бұзушылыққа айдап салатындығы жасырын емес. Осы орайда, жалпы сотталушылардың «қылымыс 

әлемінің серкелері» тарапынан орын алған арандатушылыққа түсіп қалмауы мақсатында, біздің ойымызша 

оларды әке-шешесімен, туған-туыстарымен, жан жарымен, бала-шағасымен немесе өздері пір тұтатын 
басқа да тұлғалармен, қазіргі заманауи құралдарды пайдалана отырып, жүздестірудің қажеттілігі туындап 

отыр. Мысалы, сотталған тұлғаның іс-әрекетінен немесе мінезінен түзету мекемесінен қашуға немесе басқа 

да құқық бұзушылық жасауға деген ниеттерді байқаған жағдайда, не болмаса біреуден кек алу масатында 
қылмысқа ой тіккен кездерін анықтаған кезде, сотталушыны осы райынан қайтару мақсатында мекеме 

қызметкерлері тарапынан жасалған іс-шаралар кейбір жағдайларда оң нәтижесін бермейді. Осы орайда, 

«темірді қызған кезінде соқ» дегендей, сотталушыларды қылмыстық райынан қайтару үшін басқа амал-

шара жоқ кезде, неге оларды түзу жолға салу және оларға психикалық әсер ету үшін жақын туыстарының 
көмегіне жүгінбеске. Себебі, «жүз рет естігенше – бір рет көрген артық» деген мақалға сәйкес, 

сотталушының өз жақын туыстары немесе жанашырларымен дидарласуы оның түзу жолға түсуіне не 

болмаса райынан қайтуына ықпал етері даусыз.  
Алайда, қолданыстағы заңда бұл мәселе толыққанды ашылмай отыр. Сондықтан, біздің пікірімізше 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің тиісті нормаларында, сотталғандарды түзеудің 

негізгі құралдары ретінде «заманауи технологияның қазіргі таңдағы мүмкіндіктерін кеңінен қолдану» 
қажеттілігі туындап отыр. Мысалы, аталған тұлғалармен тәрбие жұмыстарын жүргізу барысында Skype, 

WhatsApp және т.б. өзара байланыс желілерін қолдансақ. 

Осы орайда Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 7- ші бабының 1-ші 

тармағына компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі атты қосымша құралын қолдану жөніндегі 
өзгертулер мен толықтырулар енгізуді ұсынамыз, яғни Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару 

кодексінің 7-бабын «Сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары» келесі редакцияда ұсынамыз:  

7-бап. Сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары. 
1.Мыналар: 

1)жазаны өтеу режимі; 

2) тәрбиелік ықпал ету; 

3) жағымды әлеуметтік байланыстарды сақтап тұру; 
4) компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі; 

5) қоғамға пайдалы еңбек; 

6) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім алуы; 
7) қоғамдық ықпал ету сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары болып табылады. 

Егер, осы ұсынылған өзгертулер мен толықтырулар өзінің қолдану аясын табар болса, онда 

қылмыстық-атқару заңнамасының мақсаттары мен мiндеттерiнің, яғни сотталғандарды түзеу құралдарының 
айқындалуына, сотталғандардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына және сотталғандардың 

әлеуметтік бейімделуіне, жіне сотталғандарға көмек көрсетілуіне ықпал етер еді деген сенімдеміз. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И  

ЭКСТРЕМИЗМУ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация. Заң ғылымдарының докторы, профессор Б.М. Сматлаевтың бұл мақаласы Қазақстандағы лаңкестік 

қауіп-қатердің қазіргі ахуалы мен діни экстремизм талдауына арналған. Республикадағы аталған сын-тегеуріндердің 

өсуіне әсер ететін факторлар нақтыланған. 

Мемлекеттің экстремизмге және лаңкестікке қарсы шараларының осал тұстары мен кемшіліктері себептерін 

анықтау мақсатында 2016 жылдың маусым және шілде айларында Ақтөбе және Алматы қалаларында орын алған 

лаңкестіктің алғышарттары мен өзіндік ерекшеліктеріне талдау жасалған. 
Радикалды көзқарастағы адамдардың шынайы сенімдерін жасыруға жағдайлардың болуына орай, сонымен 

қатар кейбір уақытта сотталған азаматтарды түзеуге бағытталған әсер ету жұмыстарының тиімсіз жүргізілуіне орай 

діни экстремизмнің пенитенциарлық алдын алу және экстремистік қылмыстардың қайталануының алдын алу 

мәселелері қарастырылған. 

Мақалада автордың діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы әрекет жасауға күштеу және профилактика жолдары 

жайлы, сонымен қоса аталған бағытта превентивті жұмыс жасау жолының оңтайлы болатыны жайлы пайымдаулары 

көрсетілген. 

Жасалған зерттеудің негізінде бірқатар тұжырымдар мен ұсыныстар алға тартылады. 

Аннотация. Настоящая статья доктора юридических наук, профессора Сматлаева Б.М. посвящена анализу 

текущего состояния угроз терроризма и религиозного экстремизма в Казахстане. Выделяются факторы, влияющие на 

рост данных вызовов в республике. 

С целью определения источников уязвимости и недочетов в антиэкстремистской и контртеррористической 
деятельности государства произведен краткий анализ характерных особенностей и предпосылок терактов, 

осуществленных в городах Актобе и Алматы, соответственно, в июне и июле 2016 года. 

Затронуты вопросы пенитенциарной профилактики религиозного экстремизма и предпосылок рецидива 

экстремистских преступлений в связи с наличием условий для сокрытия носителями радикальных воззрений своих 

истинных убеждений, а также порой неэффективным оказанием исправительного воздействия на осужденных. 

В статье приводятся рассуждения автора о силовом и профилактическом подходах к противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму, а также о предпочтительности превентивного характера работы в данном 

направлении. 

На базе проведенного исследования выдвигается ряд выводов и предложений. 

Annotation. The present article of Professor B. Smatlayev, Doctor of Law is devoted to the analysis of the current state 

of threats of terrorism and religious extremism in Kazakhstan. Indicated the factors of influencing the growth of the mentioned 
challenges in the country. 

For determining the sources of vulnerabilities and gaps in anti-extremist and counter-terrorist activities of the state 

undertaken a brief analysis of characteristic features and prerequisites of terrorist attacks that took place in Aktobe and Almaty 

cities, respectively, in June and July 2016. 

Approached the problems of penitentiary prevention of religious extremism and recurrence preconditions of extremist 

crimes due to the presence of conditions for concealing by people of radicalized ‘aqidah of their true beliefs and sometimes -- 

inefficient provision of correctional treatment on the convicts. 

The scientific paper presents author's reasoning on force and preventive approaches to combating religious extremism 

and terrorism, and that preventive work be preferable in this direction. 

Based on the research put forward a number of conclusions and suggestion. 
 

События экстремистского характера, имевшиее место в Казахстане прошлые годыж, обуславливают 

острую актуальность проблематики противодействия религиозному экстремизму и терроризму, которой 

посвящена настоящая статья. 
Сложившаяся религиозно-социальная ситуация требует, чтобы противодействие указанным вызовам 

и угрозам воплотилось в совместное и тотальное противостояние государства и всех здоровых и 

прогрессивных общественных сил системе радикального рекрутирования. 

На это указывает анализ имеющихся сведений. По данным Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан, за прошедшие пять лет в стране за совершение преступлений террористического и 
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религиозно-экстремистского характера осуждены 445 человек. Кроме того, с начала вооруженных 

конфликтов в Афганистане, Сирии, Ираке из лагерей международных террористических организаций, а 
также опорной и транзитной инфраструктур в-третьих странах депортированы и экстрадированы 45 

граждан Казахстана, Из них 33 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической 

деятельности [1]. 
По тем же данным, за терроризм и экстремизм осуждено 25 человек. В следственных изоляторах 

находятся 50 человек. С 2011 года на ранней стадии приготовления правоохранительные органы 

предотвратили и сорвали 64 насильственные экстремистские акции, а с начала этого года – 9. 

Внешний фактор играет одну из ключевых ролей. Отмечается, что за последние пять лет органы КНБ 
не допустили выезд в зоны террористической активности 559 рекрутов-казахстанцев. Руководство КНБ РК 

подчеркивает, что вооруженный конфликт в сирийско-иракской зоне активизировал террористические 

силы на всем Ближнем Востоке, и участие в вооруженных конфликтах граждан нашей страны представляет 
прямую угрозу Казахстану. В том числе, опасения вызывают факты возвращения боевиков из сирийско-

иракской зоны в Казахстан. Это фактически носители крайне радикальных взглядов, которые при этом 

обладают вербовочными и боевыми навыками. Поэтому сохраняется высокий уровень угрозы 

террористических актов внутри Казахстана. 
Что касается лиц, которые остаются в зонах террористической активности, мы солидарны с мнением, 

что они играют роль идейных проводников радикализма, активно участвуют в подстрекательстве, вербовке 

рекрутов и боевиков к террористической деятельности. 
Видится серьезная опасность в уязвимости части верующих к разным течениям джихадистского 

толка. Как отмечают исследователи, возникла новая тенденция к примыканию радикально подверженной 

верующей молодежи (сторонники такфризма) уже не только ИГИЛу, но и проалькаидовской организации 
«Джабхат фатах аль-Шам», действующей в Сирии и набирающей авторитет среди вооруженных групп [2]. 

Серьезную роль в радикальной обработке граждан занимает интернет фактор. Экстремистский 

контент по-прежнему находит своих активных потребителей, при том, что функционирует целая система 

интернет-ресурсов, ориентированных на идеологическую обработку и обучение методам террористической 
деятельности. Обеспокоенность по этому вопросу выражал Генеральный прокурор страны [3]. 

Специалистами и исследователями отмечается роль неблагоприятных социальных условий, которые 

в немалой степени способствуют уязвимости граждан к вовлечению в радикальные группы. Например, 
специалисты, проработавшие в актюбинском регионе, после прошедшего теракта, в своих выступлениях в 

СМИ неоднократно подчеркивают этот момент [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день создана инфраструктура по стадийному, постепенному 
вовлечению граждан в экстремистскую и террористическую деятельность, базирующаяся на едином 

идейно-радикальном и методологическом начале, определяющем иную, обособническую идентичность 

втянутых адептов. 

Безусловно, мы имеем дело со скрытными, законспирированными группами экстремистов. С одной 
стороны, это говорит о том, что их выявлением и раскрытием должны заниматься субъекты оперативной 

деятельности, с другой, что такие группы закрыты от диалога и переубеждения, и это осложняет 

превентивную и профилактическую работу. 
Вместе с тем, отказываться от профилактики по причине имеющихся сложностей было бы неверным, 

поэтому полагаем, что должна применяться специфическая методология по завладению вниманием членов 

радикальных течений. Хотя понятно, что их лидеры будут стремиться к максимальному отключению своих 

адептов от альтернативной информации, в том числе о нормативном религиозном толковании 
определенных понятий и терминов, т.е. от дерадикализирующего и идейно-оздоровительного внешнего 

влияния. 

Изложенное в определенной степени характеризует современную тактику и направленность 
деятельности экстремистских и террористических кругов. В этих условиях требуется найти ответ на 

вопрос: что именно необходимо совершенствовать в деятельности государства, направленной на 

преодоление угроз религиозного экстремизма и терроризма. 
Осенью 2017 года была утверждена Государственная программа по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. В ней предусмотрены меры всестороннего характера. Вместе 

с тем, 2016 год стал своего рода испытанием на эффективность предпринимаемых мер. 

В рамках одной статьи сложно охватить весь комплекс причин, по которым не удалось предотвратить 
совершение терактов в отдельных регионах страны. Однако определенные выводы обозначить все же 

возможно, в том числе анализируя террористические проявления, имевшие место в Актюбинской области и 

г.Алматы. 
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Актюбинский регион, наряду с другими западными областями Казахстана, не первый год известен в 

качестве зоны более высокого риска религиозного экстремизма. В условиях такой выраженности, сложно 
считать имевший место теракт чем-то непредвиденным или неожиданным. Поэтому тем более необходимо 

найти слабые звенья в системе мер противодействия экстремизму в указанной области. 

По мнению экспертов и политологов, одним из промахов стала слабо организованная в регионе 
превентивная работа идеологического характера [5]. То есть носителей радикальных воззрений либо не 

переубеждали на должном качественном уровне, либо не был обеспечен охват лиц, от которых должны 

были быть ожидаемы экстремистские проявления. В этой связи у экспертов вызвала некоторые вопросы и 

оперативная составляющая работы в отношении радикальных групп, которые показали, что при 
автономности их адептов в организации своей повседневной жизнедеятельности они способны на быструю 

мобилизацию и организацию стихийных нападений на государственные и гражданские объекты. 

В качестве основного объединяющего начала видится все же некая единая идейная платформа. Ведь 
явно то, что для того, чтобы в течение короткой встречи мотивировать друг друга на подрывные акты и 

покушения, требуется некая общая база, сформированная в их сознании ранее и снимающая в них 

мотивационные барьеры к вооруженным атакам и убийствам. По всей видимости, время отслеживания 

проникновения и укоренения такой идейной платформы среди верующей молодежи актюбинского региона, 
а также организации адекватного эффективного противодействия было упущено. 

С начала октября 2016 года для концентрированного проведения в течение одного месяца 

комплексной информационно-разъяснительной работы во всей Актюбинской области по инициативе 
Генеральной прокуратуры со всего Казахстана стянуты специалисты: теологи, психологи, должностные 

лица, общественные деятели и т.д. Это говорит о высокой степени осознания государством реального 

уровня опасности религиозного экстремизма и терроризма в настоящее время. 
Возникает вопрос: почему несколькими годами ранее или одним годом ранее не было организовано 

привлечение подобного рода сил из других регионов республики, если ситуация шла к терактам, а сами 

ответственные за данную работу областные структуры и организации справиться не могли? Вариантов 

ответов тут немного: либо местные власти не в достаточной мере видели и оценивали реальную 
обстановку, не проводили качественный мониторинг, не отслеживали тенденции, либо знали о негативных 

процессах, однако по самоуверенности или халатно и попустительски не предприняли должных мер. 

В первом случае остро встает вопрос практически о необходимости замены всей цепи, 
представляющей собой систему противодействия религиозному экстремизму и терроризму в Актюбинской 

области. Однако второй вариант представляется более реалистичным, и тогда самое малое, что необходимо 

было предпринять, – это заявить о проблеме так, как оно есть на самом деле. Территория должна была 
правдиво проинформировать Центр. О негативно складывающейся обстановке необходимо было 

поднимать вопрос в экспертной среде и в средствах массовой информации. Однако таких сигналов в 

общественную и информационную среду из актюбинского региона не подавалось. Нет уверенности и в том, 

что шла достоверная и объективная информация наверх по вертикали власти. 
Полагаем, что подобного рода положение характерно не только для взятой для анализа в данном 

случае Актюбинской области. В этой связи соответствующие уроки должны быть извлечены всеми 

регионами Казахстана. 
Дополнительную ценность в прояснении состояния религиозного экстремизма и терроризма в 

Казахстане может представить анализ теракта, имевшего место в Алматы в июле 2016 года и исполнителя 

которого – Руслана Куликбаева – в прессе и социальных сетях прозвали «алматинским стрелком». 

Не безызвестно, что Алматы является центром притяжения внутренней миграции. В мегаполис 
приезжают и переезжают жители со всех регионов страны, в том числе это люди в поисках заработка и 

нередко лица, желающие «залечь на дно» в связи с возможным вниманием к их персонам со стороны 

правоохранительных органов. По всей видимости, данные моменты можно отнести и к социальному 
портрету Р. Куликбаева. 

Непосредственно для Алматы внутренний миграционный фактор должен быть учтен как 

специфический. Он в немалой степени и должен определять деятельность местных властей в реализации 
системных мер противодействия религиозному экстремизму и терроризму. При этом важно не допустить со 

стороны «пришлых» радикалов, во-первых, подрывных актов, а во-вторых, их возможной деятельности по 

распространению своего радикального влияния и вовлечения в свой круг других лиц. Еще более сложно 

будет отслеживать ситуацию, если под такое влияние попадут опять же приезжие люди. 
Следует заметить, что «алматинский стрелок» как террорист с религиозно-экстремистским окрасом 

старался убивать исключительно людей, имеющих отношение к правоохранительным органам, 

военнослужащих [6]. И это отражает уже тенденцию, характерную не именно для Алматы, но и присущую 
в целом современному контингенту казахстанских религиозных экстремистов. 
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Не секрет, что в первую очередь в списке на покушение стоят работники специальных и 

правоохранительных органов, военные. В этом состоит особенность идеологического характера. 
Поэтому следует обратить внимание на военно-спортивную и огневую подготовку личного состава 

правоохранительных органов. Она ни в коем случае не должна уступать и, более того, должна 

превосходить уровень подготовки экстремистов и террористов. Жизнь и ситуация диктуют требование не 
только владеть оружием, но и быть способным, уметь защитить табельное оружие, находящееся на руках у 

патрульных и постовых служб, от попадания в руки преступникам, особенно, террористам. 

Так как Р. Куликбаев являлся бывшим осужденным, следует остановиться и на работе по 

идеологическому исправлению осужденных за экстремистские и террористические преступления в местах 
лишения свободы. 

Проблема в том, что, по всей видимости, не все лица, на самом деле, охвачены профилактическим 

воздействием в исправительных учреждениях. При достаточно большом внимании, которое уделяется 
сегодня пенитенциарной профилактике религиозного экстремизма, а также с учетом наблюдаемой 

активности и набранной динамики в этой сфере полагаем, что внутри осужденного контингента все же 

имеется категория лиц, умело скрывающая свои убеждения и экстремистские намерения, в связи с чем 

руководством колоний эти люди как бы снимаются с учета. В итоге, они пережидают и переживают своего 
рода инкубационный период. Таким образом, встает проблема выявления латентных, «инкубационных» 

радикалов. Для этого нужны определенные критерии, которые должны быть выработаны специалистами в 

области переубеждения и дерадикализации. 
Помимо критериев индикации скрытых радикалов, отмечается потребность в разработке 

объективных критериев и показателей для оценки состояния и эффективности проводимой адресной 

работы по переубеждению и дерадикализации в целевой такфиро-«джихадистской» среде [7], в том числе в 
исправительных учреждениях. 

Кроме того, касательно исправительной работы с осужденными в пенитенциарной системе следует 

отметить, что порой в колониях достигается обратный эффект, о чем в СМИ проходит информация опять 

же относительно «алматинского стрелка», о котором его дружескими связями отмечается, что за время его 
нахождения в местах лишения свободы его психика была нарушена [8]. Данный случай требует своего 

анализа и исследования во избежание подобных трагических повторов. 

С точки зрения права и криминологии представляет интерес на сегодняшний день поиск путей 
юридического квалификационного заслона распространению идеологии религиозного экстремизма и 

терроризма, который срабатывал бы в превентивном порядке. 

Формат противодействия религиозному экстремизму и терроризму может быть силовым, когда уже 
происходит экстремистская акция или теракт, или имеется реальная угроза его совершения, и 

профилактическим, когда проводится предупредительная работа превентивного характера. 

Силовой метод применить никогда не поздно, он реализуем на любом этапе. Однако в нем имеются и 

определенные риски, которые могут спровоцировать негативные последствия. Например, некоторые 
горячие головы на волне эмоций предлагают подвергать силовому воздействию не только самих носителей 

радикальных и деструктивных воззрений, но и членов их семей. Подобного рода отношение и действия 

могут возыметь обратный эффект, дав повод для разворачивания радикалами дальнейшей экстремистской 
пропаганды и выпадов. Силовой подход, на наш взгляд, следует проводить тонко и избирательно, с 

наличием достаточных правовых оснований и в нужный момент времени. 

Таким образом, в решении проблемы противодействия религиозному экстремизму и терроризму, 

особенно идеологического характера, силовой подход как таковой не должен браться за основу. Более того, 
это означало бы признание своего рода бессилия государства в области контрпропаганды, т.е. в поиске и 

нахождении исчерпывающих контрдоводов, доказывающих несостоятельность радикальной идеологии и 

методов, их обманность и ложность и, напротив, явную предпочтительность с любой, в том числе и 
особенно религиозной, точки зрения нерадикальных, конструктивных и религиозно-нормативных подходов 

к жизнедеятельности человека, включая воплощение его религиозных потребностей. 

В этой связи считаем, что необходимо продолжать развитие превентивных методов работы по 
противодействию религиозному экстремизму и терроризму, включая идеологические, теологические, 

психологические, социальные и информационно-технические аспекты преодоления уязвимости населения, 

особенно верующей молодежи, к радикальной обработке. Полагаем, что данное направление будет 

стратегически более выигрышным. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Түйін. Мақалада жеке бас бостандығын қорғаудың, атап айтқанда әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы 

адам саудасы мен құлдар еңбегін пайдаланудың өзекті мәселелері қарастырылады. Бірқатар еуропалық елдердің 

заңнамаларыың адам саудасы саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілік бөліктеріне егжей-тегжейлі талдау 

жасалды. Шетелдік заңнаманы зерделеу біздің заң шығарушыларымызға осы қылмыс түрімен тиімді күресуге және 

алдағы уақытта олардың санын қысқартуға көмектесе алады. 

Түйін сөздер. Адам саудасы, еңбек құлдығы,қанаушылық, мәжбүрлі еңбек,жыныстық сауда, ұйымдасқан 

қылмыстық топ. 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы охраны личной свободы, в частности торговли 

людьми и использования рабского труда в мире и Республике Казахстан. Проделан подробный анализ 

законодательств ряда европейских стран, в части ответственности за преступления в сфере торговли людьми. 

Изучение зарубежного законодательства может помочь нашим законодателям эффективнее бороться с данным видом 
преступлени и впредь сократить их количество. 

Ключевые слова. Торговля людьми, трудовое рабство, эксплуатация, принудительный труд, сексуальная 

торговля, организованная преступная группа. 

Abstract. The article discusses current issues of protecting personal freedom, in particular human trafficking and the 

use of slave labor in the world and the Republic of Kazakhstan. A detailed analysis of the legislation of several European 

countries was carried out, in terms of liability for crimes in the field of trafficking in persons. Studying foreign legislation can 

help our legislators to more effectively deal with this type of crime and continue to reduce their number. 

Keywords. Human trafficking, labor slavery, exploitation, forced labor, sex trafficking, organized crime. 

 
Торговля людьми и их эксплуатация является широко распространенным видом преступления во всем 

мире. Это быстро развивающийся и доходный вид преступления. Данный вид деятельности организованной 

преступности носит транснациональный характер. Так же одной из проблем является латентность данного 

вида преступления. Многие люди не в курсе реальной опасности торговли людьми, а СМИ зачастую не 
освещают должным образом проблему, существующую не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Соответственно в него вовлечены многие страны, правительства которых предпринимают 

соответствующие меры по предотвращению торговли людьми. Изучение и анализ этих мер позволяет 

выявить наиболее успешный опыт зарубежных стран по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, и 
применить их в отечественной практике с учетом особенностей казахстанской действительности. 

Сперва рассмотрим уголовные законодательства наших ближайших соседей. Согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации торговля людьми - это «Купля-продажа человека, иные сделки в 
отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение». Ответственность за те же действия, совершенные в целях торговли, не 

предусмотрена, что можно квалифицировать как пробел в правовом регулировании. Под эксплуатацией 

человека в настоящем законе понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные 
формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.  

Преступления против свободы личности по российскому законодательству наказываются в 

соответствии со статьями УК РФ: 126 (похищение человека), 127 (незаконное лишение свободы), 127.1 
(торговля людьми), 127.2 (использование рабского труда), а также ст. 240 (вовлечение в занятие 

проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией и ст.241 (организация занятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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проституцией с применением насилия или с угрозой его применения или с использованием для занятия 

проституцией несовершеннолетних).[1] 
Уголовный закон Китайской Народной Республики рассматривает торговлю в качестве похищения. В 

Главу IV «Преступления против прав личности, демократических прав граждан» включены: Ст.240 

«Похищение женщины или ребенка на продажу» и ст.241 «Покупка похищенных на продажу женщины или 
ребенка». Ст.240 признает преступными совершенное с целью продажи любое из действий, связанных с 

похищением путем обмана, захватом, покупкой, продажей, передачей женщины или ребенка, и 

посредничество при этом. Законодатель выделяет ряд квалифицирующих признаков, при наличии которых 

в качестве наказания назначается смертная казнь и конфискация имущества: руководство группой, 
занимающейся похищением женщин и детей на продажу; похищение на продажу женщин и детей числом 

более 3 человек; надругательство над женщиной, похищенной на продажу; принуждение похищенной на 

продажу женщины угрозами или уговорами к занятиям проституцией или продажа ее третьему лицу, 
принуждающему ее к занятиям проституцией; захват женщины или ребенка путем угроз, насилия или с 

применением одурманивающих (наркотических) веществ с целью их продажи; похищение младенца на 

продажу; причинение травмы или совершение действий, приведших к смерти похищенных на продажу 

женщины, ребенка или их родственников, или к иным тяжким последствиям; продажа женщины или 
ребенка за границу. 

Криминализована только принудительная торговля, совершаемая с применением силы, принуждения, 

обмана. Помимо этого, из уголовно-правового определения торговли исключены вербовка и 
укрывательство. Следует обратить внимание и на наличие специального потерпевшего - в данном случае 

закон защищает женщин и детей. [2] 

В Уголовном кодексе Украины от 5 апреля 2001 года в статье 149 указано, что «Торговля человеком, 
а так же вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью 

эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной 

зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния или подкупа третьего лица, контролирующего 

потерпевшего, для получения согласия на его эксплуатацию»,- наказываются на срок от трех до восьми лет. 
«Под эксплуатацией человека в настоящей статье следует понимать все формы сексуальной 

эксплуатации, использования в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление 

услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, 
изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновления (удочерения) с целью 

наживы, принудительную беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное 

вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечения в преступную 
деятельность, использование в вооруженных конфликтах и тому подобное». [3] 

Украинский законодатель расширяет традиционное понимание торговли людьми, включая в 

рассматриваемую статью не только куплю-продажу человека, но и иные сделки, в том числе и 

безвозмездные. Кроме того, УК Украины расширяет и круг целей торговли людьми, включая в качестве 
таковых использование в форме бизнеса, вовлечение в преступную деятельность, вовлечение в долговую 

кабалу, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах. 

Важно отметить, что украинский законодатель относит данные деяния к преступлениям против 
свободы, чести и достоинства личности, признавая тем самым, что торговля людьми и их эксплуатация 

нарушает основополагающие конституционные права человека на свободу, достойную жизнь и защиту 

чести. Единственным существенным недостатком такой трактовки проблемы, как она приведена в УК 

Украины, является указание на цель торговли в качестве обязательного признака преступного деяния. 
Наличие цели доказать крайне сложно, что позволяет преступникам избежать ответственности. 

Одним из самых адекватных подходов к установлению ответственности за торговлю людьми 

является решение белорусского законодателя разделить торговлю людьми как сделку по передаче и купле-
продаже человека от вербовки и эксплуатации. В Уголовном кодексе Республики Беларусь от 1 января 2001 

года в главе «Преступления против человека» содержится статья 181 «Торговля людьми», где уголовно 

наказуемыми признаются действия, направленные на вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 
получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, злоупотребления доверием или 

соединенные с насилием, угрозой его применения или иными формами принуждения. [4] 

Однако и в подходе белорусского законодателя к борьбе с торговлей людьми, есть существенный 

недостаток. Вербовка является преступным деянием, только если она была осуществлена с целью 
эксплуатации, однако зачастую целью вербовщиков является не эксплуатация, а купля-продажа или 

совершение иных сделок в отношении человека. 

Довольно подробно регламентирует ответственность за преступления исследуемой категории 
уголовное законодательство Германии. Уголовный кодекс Германии предусматривает ответственность за 
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способствование проституции (ст.180a); торговлю людьми (ст.180b); тяжкий случай торговли людьми 

(ст.181); сутенерство (181а), захват человека (ст.234), насильственный увоз людей за границу (ст.234a); 
торговлю детьми (ст.236). Согласно ст.180b, кто воздействует на другое лицо ради имущественной выгоды, 

чтобы, зная о его стесненном положении, вынудить его заниматься или продолжать заниматься 

проституцией, подлежит наказанию лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом. Срок 
наказания может составить от 1 года до 10 лет в том случае (ст.181), если лицо насилием, угрозами 

причинения тяжкого вреда или обманом принуждает начать или продолжать заниматься проституцией; 

вербует путем обмана или против воли, применяя насилие, угрожая причинить тяжкий вред, или с 

помощью обмана похищает его, чтобы, зная о его беспомощном положении, связанном с его нахождением 
в чужой стране, вынудить к сексуальным действиям. 

В соответствии со ст.234, обращение другого лица в рабство, крепостную зависимость, на службу 

иностранному военному или подобному военному учреждению, совершенное насильственно, под угрозой 
ощутимого вреда или посредством обмана, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.  

Термин «торговля людьми» включает в себя принуждение к чему-либо (проституции, оказанию 

сексуальных услуг, принуждение к работе), завладение лицом с какой-либо целью (принуждения к 

проституции, оказанию сексуальных услуг, работе), обращение в рабство, крепостную зависимость, на 
службу иностранному военному или подобному военному учреждению. Способы воздействия на жертву 

(обман, применение насилия или угроз, использование стесненного положения или беспомощного 

состояния) являются обязательными признаками преступления. [5]  
Весьма прогрессивным является и Уголовный кодекс Польши, так как в соответствии со статьей 253, 

уголовной ответственности подлежат, в том числе лица, которые занимаются торговлей людьми даже с 

согласия самих жертв. Зададимся вопросом, является ли факт согласия жертв торговли людьми 
обстоятельством, исключающим преступность деяния. Согласие потерпевших не дает права другим лицам 

использовать людей как товар, из которого можно извлекать выгоду, которым можно распоряжаться и 

владеть, так как конституционные права и свободы человека могут ограничиваться исключительно 

законом. Более того, если согласие потерпевшего станет определяющим фактором, то доказать факт 
несогласия жертв будет крайне сложно, а соответственно у преступников появится еще одна возможность 

уклониться от ответственности. Также следует отметить, что по отношению к другим видам преступной 

деятельности фактор согласия потерпевшего не имеет никакого значения, к примеру, если человек даст 
письменное или устное согласие на то, чтобы гражданин А его убил, то гражданин А, совершив убийство, 

от уголовной ответственности не будет освобожден. [6] 

Нормы Уголовного кодекса Японии примечательны весьма подробной регламентацией 
ответственности за действия, направленные на осуществление торговли людьми. Так, согласно статье 226 

УК Японии «Захват и увод с отправкой за границу и торговля людьми», к уголовной ответственности 

привлекается «тот, кто захватил или уводил другое лицо для отправки за пределы японского государства. 

Так же наказывается тот, кто продает или покупает другое лицо для отправки за пределы японского 
государства или отправляет за пределы Японского государства захваченное, уведенное или купленное 

лицо». Подобная трактовка оставляет безнаказанным вербовку людей с целью их продажи и сужает 

содержание торговли людьми, исключая торговлю внутри государственных границ Японии, но при этом 
весьма четко определяет содержание и ответственность за такие действия, как захват, перемещение, купля 

и продажа. В соответствии со статьей 227 УК Японии, наказанию подлежат лица, которые с целью 

оказания помощи лицу, совершившему преступление, предусмотренное статьей 226, принимали, скрывали 

или способствовали необнаружению захваченного, уведенного или проданного лица. Эта статья позволяет 
привлечь к ответственности всех пособников совершения преступления. [7] 

Однако наиболее детальным по вопросам привлечения к ответственности за торговлю людьми и их 

эксплуатацию является Уголовный кодекс Австралии. Глава 8 УК Австралии «Преступления против 
человечества» содержит раздел 270 «Рабство, сексуальное подневольное услужение и вербовка обманным 

путем», который в свою очередь подразделяется на 13 статей. В статье 270.1 УК дано определение 

«рабству», сходное с трактовкой, приведенной в Конвенции о рабстве, а именно: «такое состояние 
человека, по отношению к которому применяется какое-либо или все правомочия собственности, включая 

случаи, когда такое состояние является результатом наличия долга или следствием контракта, 

заключенного с этим человеком». В статье 270.2 специально указывается, что рабство признается 

незаконной преступной деятельностью. 
Далее, в статье 270.3 дается перечень конкретных действий, которые квалифицируются как рабство: 

обладание рабом или осуществление по отношению к рабу любого иного правомочия собственности; 

участие в работорговле; вступление в любую коммерческую сделку, связанную с рабом; осуществление 
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контроля, или руководства, или финансового обеспечения по отношению к любому акту работорговли или 

к любой коммерческой сделке, связанной с рабом. 
В статье 270.3 также раскрывается содержание понятия «работорговля», которая включает в себя 

захват, транспортировку или распоряжение человеком с умыслом обратить этого человека в рабское 

состояние, а также покупка или продажа раба. Далее, в статье 270.4 УК Австралии содержится определение 
сексуального подневольного услужения, иными словами сексуальной эксплуатации, которое означает такое 

состояние человека, при котором он оказывает сексуальные услуги и вследствие использования силы и 

угроз не имеет достаточной свободы для прекращения оказания сексуальной услуги и/или не имеет 

достаточной свободы, чтобы покинуть место или район, где данный человек оказывает сексуальные услуги. 
При этом под сексуальной услугой законодатель подразумевает коммерческое использование или 

демонстрацию тела человека, оказывающего данную услугу с целью сексуального удовлетворения других. 

Статья 270.8 УК Австралии содержит описание квалифицированного состава преступлений, 
связанных с рабством и иными институтами, сходными с ним, а именно преступления в отношении лица, 

не достигшего 18-летнего возраста. Примечателен и тот факт, что наказания, предусмотренные в статьях 

раздела 270 УК Австралии, весьма жесткие по сравнению с наказаниями, установленными другими 

кодексами. В среднем, во многих странах за действия, направленные на торговлю людьми и их 
эксплуатацию, предусматривается наказание от нескольких месяцев до 10 лет лишения свободы. По 

австралийскому же законодательству, в случае совершения данных преступлений умышленно 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок 25-лет, при неосторожной форме вины - 17 
лет. Казахстанский законодатель должен учесть опыт Австралии, и ужесточить меры наказания за 

преступления, связанные с торговлей людьми и их эксплуатацией. Примечательно, что на протяжении 

многих лет Австралия входит в число стран, чьи меры по противодействию торговли людьми являются 
наиболее успешными, согласно Ежегодному докладу  Государственного департамента  США  о торговле 

людьми. [8] 

Таким образом, все вышеперечисленные страны рассматривают торговлю людьми, их эксплуатацию 

как преступные деяния; нарушающие конституционные права человека на жизнь, свободу, в том числе 
свободу личности и передвижения; достоинство, честь, половую неприкосновенность. 

Завершая краткую характеристику положительного опыта зарубежного законодательного 

определения понятий торговли людьми и их эксплуатации необходимо особо выделить опыт США в деле 
профилактики рассматриваемых преступлений. На сегодняшний день США являются самым активным 

государством, прикладывающим значительные усилия по предотвращению торговли людьми и их 

эксплуатации. С 1994 года Госдепартамент США рассматривает в своих докладах изучаемую проблему, а с 
2001 года выпускает отдельный доклад о торговле людьми. 

Необходимо отметить, что борьба Соединенных Штатов с торговлей людьми и их эксплуатацией на 

законодательном уровне началась еще в начале XX века. В 1910 году был принят закон о так называемом 

белом рабстве (White Slave Act), который действителен до сих пор. Тем не менее, активные мероприятия по 
предотвращению современного рабства Соединенные Штаты ведут с момента принятия Закона о защите 

жертв торговли людьми и насилия 2000 года (Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000). 

Согласно закону, под торговлей людьми понимается вербовка, укрывательство, перевозка, предоставление 
или получение любым способом другого лица с целью получения труда или оказания услуг, 

осуществляемое путем угроз или нанесения серьезного вреда здоровью и путем навязывания любого плана, 

схемы или поведения, которое вводит в заблуждение лицо и убеждает его в том, что если оно не 

предоставит такой труд или услугу, то ему или другому лицу будет нанесен серьезный вред. Это 
определение объединяет в торговлю людьми практически все действия, от вербовки до получения человека 

и указывает в качестве цели преступного деяния оказание услуг. Достоинствами приведенного определения 

являются, в первую очередь, его детальность, в частности, в описании методов принуждения и этапов 
торговли, а также очень удобное и адекватное определение такого действия, как передача и прием будущей 

жертвы. Во всех предыдущих определениях это действие называлось по-разному: купля-продажа, передача, 

обмен, дарение и т.д. Но нигде не встречалось единого определения, которое бы как общее понятие 
вмещало в себя все эти действия. Выражение «предоставление и получение человека» весьма емкое 

понятие, которое в зависимости от ситуации может быть и куплей-продажей, если сделка возмездная и 

подразумевается денежная форма оплаты, и обменом, и дарением, и обычной передачей от одного члена 

преступной группировки другому. [9] 
Подводя итог краткому аналитическому обзору зарубежного законодательства по борьбе торговле 

людьми, можно сделать ряд выводов. 

Законодательство зарубежных стран по противодействию торговле людьми и связанным с ней 
преступлениям весьма динамично. Это связано с тем, что нормы об ответственности за торговлю людьми в 
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уголовных законах многих государств появились сравнительно недавно. Происходит постоянная 

модернизация законодательства, принимаются специальные законы о противодействии торговле, которые 
дополняют уголовно-правовые меры борьбы с данным видом преступления. 

Тем не менее, процесс криминализации торговли людьми связан с рядом проблем. Главным, на 

сегодня является вопрос определения понятия торговли людьми. Существуют сложности международной 
формулировки и ее неприемлемость в качестве диспозиции уголовно-правовой нормы. Свою роль играют 

различия в правовых системах, субъективные взгляды на проблему, ситуация с торговлей людьми, 

сложившаяся в каждом отдельном государстве. Торговля понимается, в основном, либо как совершение 

купли-продажи, иной платной передачи человека в различных целях, либо как вербовка, перемещение, 
укрывательство жертв, либо как непосредственно принуждение к какой-либо деятельности (проституции, 

труду). 

Участники преступных сообществ могут избежать уголовного преследования и судебного 
разбирательства, когда законодателем из виду упускается какая-либо составляющая преступного процесса 

торговли. Различны и взгляды на цели совершения торговли людьми. При указании таковых законодатели 

некоторых государств ограничились принуждением к проституции либо иной сексуальной деятельности. 

Торговля людьми с целью принуждения к труду, иной эксплуатации, обращения в рабство - явления, 
сегодня весьма широко распространенные. Необходимость противодействия этому виду преступности 

посредством отражения в уголовном законе очевидна. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Түйіндеме. Мақалада қазақстандық  әкімшілік құқықтың басты кезеңдері мен ұлттық бағдарламалық 

құжаттардың мазмұны  сараланады.  Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы 

заңдардың, әкімшілік заңдардың жетілдірілу теориясы мен қарқыны қарастырылады. Ұлттық әкімшілік жауаптылық 

институтының, оның бағыты мен болашақ даму бағыттарының қалыптасу ерекшеліктері қалыптастырылады.   

Түйін сөздер: әкімшілік құқық, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама, әкімшілік юрисдикция, 

әкімшілік іс жүргізу кодексі, Мемлекеттік қызмет, құқық қорғау қызметі. 
Аннотация. В статье, в контексте содержания национальных программных документов, анализируется 

развитие отдельных институтов казахстанского административного права. Проводится анализ теории и динамики 

совершенствования административного законодательства, законодательства об административных  правонарушениях 

Казахстана и стран СНГ. Формулируются особенности становления национального института административной 

ответственности и государственной службы. Определяются  дальнейшие перспективы совершенствования их 

правового регулирования. 

Ключевые слова: административное право, законодательство об административных правонарушениях, 

административная юрисдикция, административный процессуальный кодекс, государственная служба, 

правоохранительная служба. 

Summary. In the article, in the context of the content of national policy documents, the development of individual 

institutions of Kazakhstan administrative law is analyzed. The analysis of the theory and dynamics of improvement of the 

administrative legislation, the legislation on administrative offenses of Kazakhstan and the CIS countries is carried out. The 
features of the formation of the national Institute of administrative responsibility and public service are formulated. Further 

prospects of improvement of their legal regulation are defined. 

Keywords: administrative law, legislation on administrative offences, administrative jurisdiction, administrative 

procedure code, civil service, law enforcement service. 

 

В процессе последних двадцати пяти лет в странах СНГ основные юридические характеристики 
национального административного права определяются как система нормативных правовых норм, 

регулирующих: отношения в сфере организации и функционирования публичного управления в области 

действия государственных органов исполнительной власти; порядок совершения управленческих действий 

и соответствующих управленческих процедур; установление гарантий судебной правовой защиты 
физических или юридических лиц от незаконных решений и действий органов государственной власти, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих посредством административного 

судопроизводства, осуществляемого судами общей юрисдикции, арбитражными и военными судами; 
административно-правовые режимы, обеспечивающие общественный порядок и общественную 

безопасность в стране; административное принуждение за противоправное управление, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также установление административной 

ответственности за совершение правонарушений в различных сферах и отраслях государственного 
управления; административно-правовой механизм обеспечения законных прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц в процессе привлечения их к административной ответственности и другое 

[1].  
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В целом национальное административное право и соответствующее законодательство на протяжении 

последних лет претерпевают глубокий процесс реформирования. Политические решения и реформа 
административного законодательства позволяют говорить о стремлении высших должностных лиц, 

политиков и законодателей разных стран к обеспечению рационального управления. Преодоление 

незаконного публичного администрирования обусловлено тем, что во многих странах актуализируется 
проблема ликвидации в системе публичного управления всего лишнего, нерационального его механизма, 

административного произвола, формирования транспарантной административной системы, в которой будет 

господствовать принцип реального доступа к информации о деятельности самой исполнительной власти [2, 

с.3].  
Сегодня, в административной науке исследуются и разрабатываются новые концептуальные 

положения развития и совершенствования административных институтов. Имея особую значимость, 

отдельные институты административного права в Республике Казахстан, а так же в Российской Федерации, 
Республике Беларусь в последние годы получили буквально стремительное развитие.  

В Казахстане первые приоритеты в становлении и развитии национального административного права 

и законодательства были заложены в «Послании Президента страны народу Казахстана» еще в 1997 году. В 

то время самыми важными задачами было создание эффективной, современной системы государственной 
службы и структуры управления оптимальной для рыночной экономики, а также формирование и 

деятельность Правительства Республики Казахстан, центральных органов исполнительной и судебной 

власти, способных выявлять приоритетные цели и эффективно решать поставленные Президентом страны 
основные задачи, строительство независимого государства и его новых государственных органов, стоящих 

на страже как национальных интересов и безопасности в целом, так и каждого гражданина страны в 

частности [3]. 
Следующим важным этапом в развитии административно-правовой отрасли страны стала 

необходимость правового обеспечения административной реформы, направленной на создание 

эффективного и компактного государственного аппарата, внедрение новых управленческих технологий, 

совершенствование административных процедур. С этой целью, в 2009 году Концепцией правовой 
политики были сформулированы основные направления развития национального административного права 

до 2020 года. Вот некоторые из них: обеспечение рационального и четкого распределения компетенции 

между государственными органами; предотвращение в условиях рыночной экономики избыточного 
государственного регулирования, в том числе контрольно-надзорных функций; регламентация условий и 

порядка реализации государственных функций органами исполнительной ветви власти; обеспечение и 

организацию взаимодействия органов государственного управления с гражданами и организациями; 
обновление национального законодательства об административных правонарушениях и административно-

процессуального права, максимально направленного на восстановление нарушенных прав, предупреждение 

правовых конфликтов в обществе административно-правовыми мерами, четкой законодательной 

регламентации порядка разрешения конкретных дел об административных правонарушениях и другое [4]. 
Промежуточные итоги кропотливой работы по модернизации вышеуказанных институтов 

казахстанского национального административного права и законодательства в конце 2012 года были 

подведены и преобразованы в следующие шаги правового реформирования по укреплению 
государственности и развития казахстанской демократии в «Стратегии «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства». Данной Стратегией было обозначено семь дальнейших 

направлений работы по совершенствованию системы государственного планирования и прогнозирования, 

децентрализации управления, формирования нового профессионального государственного аппарата, 
систему его взаимодействия с бизнес-сообществом и другое [5]. 

Через три года, в мае 2015 года эти направления были включены в конструктивные мероприятия 

Программы Президента Республики Казахстан «План нации – 100 конкретных шагов» [6]. 
В настоящее время современная система административного права Республики Казахстан  

основывается на административном законодательстве, регулирующем отношения в области 

государственного управления различных органов государства и сфере принятия административных 
решений и других административных действий в отношении всех субъектов государственно-

управленческих отношений. При этом особо надо отметить, что его важной и неотъемлемой частью 

остается и выделяется, институт административной ответственности, являющийся сегодня одним из 

основных элементов механизма гарантий соблюдения законных прав и свобод человека и гражданина, а 
также юридических лиц.  

Далее мы кратко остановимся на освещении этапов развития этого института. Первый этап  можно 

исчислять с 1996 года, когда в Казахстане в процессе кардинальной правовой реформы одновременно были 
разработаны и приняты в 1997г. несколько концептуально новых кодифицированных актов, отвечающих 
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новым реалиям того времени. Речь идет о новых на то время Уголовном кодексе, Уголовно-

процессуальном кодексе, Гражданском кодексе Республики Казахстан и других. Лишь острейшей не 
решенной проблемой на тот период остался вопрос о подготовке концептуального нового Кодекса 

Республики Казахстан об административной ответственности или Административно-деликтного кодекса.  

Необходимо заметить, что наш казахстанский законодательный опыт еще раз был реализован  спустя 
семнадцать лет, когда по указанию Президента страны Н.А. Назарбаева, были одновременно разработаны и 

в июле 2014 г. приняты концептуально новые Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 

уголовно-исполнительный кодекс и, что важно для нас - новый Кодекс об административных 

правонарушениях, который на момент его принятия состоял из 919 – ти статей и 53 - х глав.  
Первый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, который был принят 

в независимой стране еще в январе 2001 г. на момент его введения в действие состоял лишь из 733 – х 

статей, входивших в 44 главы. Как видим законодательство об административных правонарушениях 
современного Казахстана развивается весьма активно. Наш позитивный законотворческий опыт, 

накопленный за последние годы в странах СНГ, Таможенного Союза, Евразийского экономического союза 

признается многими учеными ближнего зарубежья. 

При этом следует заметить, что еще к 1999 г. ведущими административистами молодой науки 
казахстанского административного права были предложены несколько альтернативных проектов 

кодифицированных нормативных актов об административной ответственности, среди которых 

принципиально отличались проекты административно-деликтного и административно-деликтного 
процессуального кодексов, впервые разделяющие нормы материального и процессуального характера. Уже 

тогда в них предлагалось отдельной главой определить общие принципы законодательства об 

административной ответственности, установить нормы об административной ответственности 
юридического лица, выделить особенности отдельных субъектов административной ответственности, 

ввести новые административные взыскания, меры обеспечения административно-деликтного процесса и 

некоторые другие правовые новеллы. 

Вышеуказанный авторский проект Административно-деликтного процессуального кодекса впервые 
делил и четко регламентировал четыре стадии процесса, определял содержание, виды и порядок 

процессуальных действий, принятия по ним процессуальных решений органом судебной и исполнительной 

власти (должностным лицом), осуществляющим данный вид процесса от начала  выявления 
административного правонарушения до завершения процесса исполнения назначенного 

административного взыскания [7]. Однако не все предложения ученых административистов страны были 

реализованы казахстанским законодателем. 
В январе 2001 г., с учетом отдельных положений вышеуказанных проектов, все же был принят 

первый Кодекс об административных правонарушениях независимого Казахстана.  

Необходимо отметить, что в связи с введением ряда новых институтов Кодекса (задачи и принципы, 

обстоятельств, исключающих административную ответственность, новых видов взысканий, новых 
субъектов административной ответственности, института пересмотра и реабилитации, иммунитета от 

административной ответственности, ряда новшеств процессуального характера) на практике стало 

возникать множество правоприменительных проблем. Именно поэтому, его принципиально новое и 
демократичное содержание восприняли в постсоветской административной науке по-разному, в том числе 

и негативно. 

Несмотря на то, что разделение законодательства об административных правонарушениях на 

отдельные материальные и процессуальные положения законодателем одобрены не были, дальнейшее 
исследования в науке в этом направлении не были остановлены. Работа над соответствующими проектами 

кодексов продолжилась в рамках долгосрочного приоритета «Послания Президента Республики Казахстан 

«2030», становления системы административной юстиции и была закончена в контексте «Концепции 
правовой политики на период с 2010 до 2020 г.». Тогда, Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 30 сентября 2009 года за № 1474 были утверждены два новых официальных проекта: Кодекс 

Республики Казахстан об административных правонарушениях и Административно-процессуальный 
Кодекс.  

Принципиальным новшеством проекта Административно-процессуального кодекса являлось 

введение механизма административной юстиции с институтами отдельных административных исковых 

производств по защите прав и свобод человека и гражданина и другие. Подготовленные проекты 
достаточно активизировали научные дискуссии, привлекли внимание и некоторых ученых правоведов и 

политологов стран Западной Европы.  

Открытая Президентом Казахстана, весной 2010 г., в резиденции президента «Акорда», трехдневная 
международная конференция была посвящена в основном именно этим проектам кодексов. Горячая 
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полемика между членами конференции показала тогда всю гамму критических взглядов и отрицательных 

позиций некоторых представителей современной мировой науки административного права, тем самым 
определив дальнейшую судьбу этих проектов.  

По итогам конференции за основу было принято мнение некоторых иностранных представителей из 

ЕС о якобы несоответствии норм проектов вышеназванных кодексов, как национальному законодательству, 
так и отдельным международно-правовым стандартам. И, как следствие, была начата работа над 

подготовкой следующей новой редакции проекта Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях. В котором, вернувшись к середине 1980-х годов, вновь решили объединить в одном 

Кодексе материальные и процессуальные нормы. При этом, уже две страны СНГ: Республика Беларусь (с 
декабря 2006 г.) и Республика Таджикистан (с июля 2013 г.) имеют по два самостоятельных 

административно-деликтных кодекса.  

В основу подготовки нового казахстанского проекта Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях легли положения Послания Президента Республики Казахстан - 

Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» новый политический курс 

состоявшегося государства», а также Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 гг. Работа по подготовки нового проекта была направлена на кардинальное реформирование 
законодательства об административных правонарушениях, четкое определение административно-правовых 

составов, а также административно-юрисдикционных полномочий органов судебной и исполнительной 

власти. 
Разграничение материальных и процессуальных норм в отдельных кодифицированных нормативных 

актах так и не было поддержано.  

Итоги этой работы подведены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2013 г. 
№ 1155 «О Проекте Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (новая 

редакция)». В ходе совершенствования этого проекта его содержание неоднократно принципиально и 

основательно изменялось и дополнялось, вплоть до его официального принятия 5 июля 2014 года и 

вступления в действие с 1 января 2015 г. 
Следует отметить, что в новом законодательстве об административных правонарушениях на 

сегодняшний день так и остаются «старые» проблемы. 

Исследование современных научно-теоретических позиций в вопросах  административно-
юрисдикционной деятельности ОВД Республики Казахстан [8], а также анализ соответствующей практики 

правоприменения позволяет нам сформулировать ее основные проблемы: 

- отсутствие необходимых праворазъяснительных актов. В частности по вопросам применения 
материальных норм КРКобАП (особенности квалификации правонарушений), норм процессуального 

характера (особенности применения отдельных мер обеспечения производства и др.) на уровне Верховного 

Суда, методических рекомендаций ведомственного характера; 

- слабое знание законодательства об административных правонарушениях сотрудниками ОВД, 
отсутствие практического опыта, динамичность изменений в самом законодательства и др.; 

- наличие пробелов в правовом регулировании мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; отсутствие нормы о правовом положении лица, осуществляющего 
производство по делам об административных правонарушениях; механизме реализации института  

реабилитации и возмещения вреда, причиненного незаконными действиями должностного лица 

уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях; существенных пробелов в 

правовом  механизме исполнения административных взысканий.  
В настоящее время и в Казахстане, и в России остаются не реализованными концептуальные научные 

предложения о реформировании действующего  законодательства об административных правонарушениях. 

Не решен главный вопрос  о необходимости раздельной кодификации указанного законодательства. 
Не менее важными в развитии административном праве Казахстана остаются вопросы правового 

регулирования государственной службы. Посредством деятельности государственных служащих 

реализуются, в частности и нормы  вышеуказанного законодательства об административных 
правонарушениях. 

В п.2.2 Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

закреплено положение, согласно которого важнейшей задачей нашего государства является обеспечение 

эффективного функционирования государственного аппарата на всех уровнях [4]. Так, в Послании народу 
Казахстана «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 

года, Президент РК Н.Назарбаев указал на необходимость создания госаппарата, ориентированного на 

потребности граждан, и повышения эффективности деятельности государственных органов [9].  
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В вопросах дальнейшего совершенствования системы государственной службы - важно определить 

элементы, на которые распространяются указанные приоритеты. Так, по мнению научного сотрудника Р. 
Жангазы в систему государственной службы входит политическая государственная служба и 

административная государственная служба, при этом правоохранительная служба не выделяется [10]. 

Однако в Плане нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ», в 29 шаге говорится о 
включении работников правоохранительных органов в систему государственной службы [6]. Иными 

словами, правоохранительная служба должна признаваться видом государственной службы Республики 

Казахстан. Вместе с тем, в Послании от 5 октября 2018 года в качестве отдельного направления, не 

входящего в раздел о вопросах государственной службы, выделены качественные преобразования в работе 
правоохранительных органов [9]. В этой связи, актуальным становится вопрос о месте правоохранительных 

органов в системе государственной службы. В целях исследования данного вопроса, прежде всего, следует 

рассмотреть понятия «государственная служба» и «правоохранительная служба».  
Понятие «государственная служба» закреплено в Законе Республики Казахстан «О государственной 

службе». В п.6 ст.1 Закона указано, что государственная служба Республики Казахстан - это деятельность 

государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, 

направленная на реализацию задач и функций государственной власти [11].  
По нашему мнению, данное понятие не отражает элементы или виды государственной службы. Оно 

носит общий характер, и в целом может быть применено и по отношению к правоохранительной службе. 

Вместе с тем, в указанном законодательном акте не установлено иной нормы, регулирующей 
рассматриваемый вопрос. В целом нормы вышеуказанного закона неоднозначны по отношению к 

правоохранительной службе. На основании одних норм можно предположить, что правоохранительная 

служба – это вид государственной службы, на основании других можно сделать вывод, что она является 
отдельной сферой деятельности государственных органов, но на нее распространяются нормы, 

регулирующие институт государственной службы.  

В Законе «О государственной службе» закреплены субъекты, на которые распространяется его 

действие. Согласно пп.3 п.1 ст.3, действие вышеуказанного закона распространяется на государственных 
служащих, проходящих правоохранительную службу [11]. Данная норма прямо не указывает, что 

правоохранительная служба является видом государственной службы, однако позволяет сделать вывод об 

общих основах правового регулирования рассматриваемых институтов. Вместе с тем, пп.5 п.1ст.5 Закона 
«О государственной службе» устанавливает функции Уполномоченного органа по делам государственной 

службы. Согласно данной норме одной из его функций является определение порядка, программы и 

организация тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу [11], что еще раз 
подтверждает тесную взаимосвязь государственной и правоохранительной службы. Однако ст.9 

вышеуказанного закона, закрепляющая права государственных служащих, разделяет рассматриваемые 

институты, поскольку выделяет правоохранительные органы в отдельную категорию. Согласно данной 

норме, государственный служащий имеет право на правовую защиту в случае доведения им до сведения 
руководства государственного органа, в котором он работает, и (или) до правоохранительных органов о 

ставших ему известными достоверных случаях коррупционных правонарушений [11]. 

Все рассмотренные положения подтверждают неоднозначность ответа на вопрос о месте 
правоохранительной службы в системе государственной службы Республики Казахстан. В связи с этим, 

следует обратиться к понятию «правоохранительная служба».  

Так, согласно п.6 ст.1 Закона «О правоохранительной службе» данная служба представляет собой 

особый вид государственной службы на должностях правоохранительных органов [12]. Исходя из этой 
нормы, правоохранительная служба входит в систему государственной службы, однако имеет свои 

особенности, которые позволяют выделить ее в отдельную категорию. В связи с этим, в законодательстве 

должны быть закреплены критерии, в соответствии с которыми государственные органы могут быть 
отнесены к правоохранительным. В частности, в соответствии с п.7 ст.1 Закона «О правоохранительной 

службе» правоохранительные органы должны обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов физических и юридических лиц, государства, реализовывать политику 
государства по противодействию преступности и иным правонарушениям в соответствии со своей 

компетенцией [12]. Для выполнения данных функций правоохранительные органы наделяются 

специальными полномочиями по обеспечению законности и поддержанию общественного порядка, 

выявлению, предупреждению, пресечению, расследованию правонарушений, исполнению судебных 
решений по уголовным делам.  

Таким образом, правоохранительные органы в сравнении с другими государственными органами 

имеют особые полномочия по охране правопорядка и законности, защите прав, свобод и законных 
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интересов физических и юридических лиц. Наличие данных полномочий позволяет выделить эти органы в 

отдельную группу в целях создания особого правового регулирования.  
Так, согласно ст.3 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» к 

правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба 

и служба экономических расследований [12]. Правовой основой деятельности данных органов является 
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» с особенностями, закрепленными Законом 

Республики Казахстан «О правоохранительной службе». В частности, правоохранительные органы должны 

осуществлять свои полномочия в соответствии принципами государственной службы. Однако в 

законодательстве закреплены и специальные принципы, которые относятся только к правоохранительной 
службе. Согласно ст.4 Закона «О правоохранительной службе» такими принципами являются 

обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств; сотрудничество с институтами гражданского общества; 
единство подходов к организации правоохранительной службы в правоохранительных органах; 

единоначалие и субординация (подчиненность); независимость от деятельности политических партий и 

иных общественных объединений [12]. Таким образом, находясь в системе государственной службы, 

правоохранительные органы реализуют свою деятельность на основании норм, регулирующих институт 
государственной службы, но с присущими ей особенностями.   

Следует также отметить, что важными задачами государства являются защита прав и свобод человека 

и гражданина, охрана правопорядка и сохранение стабильности в обществе, пресечение и раскрытие 
правонарушений. Решение этих задач возложено на правоохранительные органы, что определяет их 

особую роль в системе государственной службе. В этой связи, считаем необходимым выделить в законе о 

государственной службе отдельной нормой - виды государственной службы, на которые распространяется 
действие закона, в целях единообразного толкования норм, определяющих место правоохранительной 

службы в системе государственных органов. Данное дополнение позволит урегулировать на 

законодательном уровне соотношение института государственной и правоохранительной службы, четко 

определить правоохранительные органы в системе государственной службы, тем самым даст ясное 
представление и возможности в области дальнейшего совершенствования вопросов правового 

регулирования государственной службы в целом, и правоохранительной в частности.  

С учетом последних акцентов в правовой реформе нашего государства о повышении эффективности 
механизма обеспечения прав и безопасности граждан  [13] указанные проблемы требуют их оперативного 

устранения. 
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«Арнайы білім беру» кафедрасы 

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН ЖЕТКІНШЕК БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН 

ДАМЫТУДАҒЫ ҚАЗАҚ КҮРЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Түйін.  Есту қабілеті зақымдалған балаларды толыққанды тәрбиелеу физикалық дамудың қажет деңгейін 

қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар есту қабілеті зақымдалған балалардың түрлі сферадағы 

ауытқушылықтарын түзетуге бағытталған физикалық тәрбиелеусіз мүмкін емес. Сондықтан, мақалада есту қабілеті 

зақымдалған жасөспірім балалардың физикалық қабілеттерін дамытудың құралы ретінде «Ұлттық қазақша күресті» 

пайдаланудың тиімділігін талдау көрсетілген.  

        Түйін сөздер: жасөспірім балалар, есту қабілетінің бұзылуы, жасөспірімдердің дене тәрбиесі, қазақтың ұлттық 

күресі. 

Резюме. Полноценное развитие детей подростков, имеющих нарушение слуха, невозможно без физического 

воспитания, обеспечивающего не только необходимый уровень физического развития, но и коррекцию отклонений 
различных сфер деятельности глухого ребёнка. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

эффективности применения «казахской национальной борьбы» как средства развития физических способностей у 

детей подростков с нарушением слуха. 

Ключевые слова: дети подростки, нарушение слуха, физическое воспитание детей подростков,казахская 

национальная борьба.  

Summary. The full development of children with hearing impairment is impossible without physical education, 

providing not only the necessary level of physical development, but also correction of deviations in various areas of the deaf 

child. That is why the article presents an analysis of the effectiveness of the use of the "Kazakh national struggle" as a means 

of developing physical abilities in adolescent children with hearing impairment. 

         Keywords: adolescent children, hearing impairment, physical education of adolescent children, Kazakh national 

struggle. 

 

Бүгінгі таңда түрлі факторларға байланысты (эндогенді, экзогенді)  ерекше білім беруді қажет ететін 

балалардың санының артуы қоғамның басты назарында болып, оларды қоғамға қосу мен сапалы өмірмен 
қамтамасыз ету жолында түрлі ықпал ету жолдарын қарастыруды қажет етіп отыр. Осы орайда  аталмыш 

балаларды тиісті деңгейде ерте жастан анықтып, түзете дамытушылық жолдарының кезеңдері мен 

шараларын, түрлерін, білім беру мекемелерін айқындауда, арнайы білім беру саласының қосар үлесі өте 
зор. 

Есту қабілетінің зақымдалуы  зақымдалған ерекше категориядағы балаларды оқыту мен тәрбиелеу  

арнайы білім беру педагогикасының негізгі мәселелерінің бірі болып отыр. Біліммен берген тәрбиенің 

артықшылығын есепке ала отырып, осы бағытта экологиялық, адамершілік, экстетикалық тәрбиемен қатар 
физикалық тәрбиенің амңызын атап отке жөн. Педагогикалық үрдістің ажырамас бөлігі болып саналатын 

физикалық тәрбиенің балаларға берер мүмкіндіктері өте зор. Себебі, ол арқылы балалардың физикалық 

денсаулығын жақсартып қана қоймай, шыдымдылық, төзімділік, сенімділік т.с.с психологиялық 
аспектілерді де дамытуға болады.  

Заманауи қоғамда физикалық тәрбие балаларды жан жақты тәрбиелеудің маңызды аспектісі болып 

келеді. тұлға мен тұлға денсаулығын қалыптастырудың басты критерийі физикалық тәрбие болып 

саналады. Есту қабілеті зақымдалған балаларды зерттеумен айналысатын  Боскис Р.М., Выготского Л.С., 
Корсунской Б.Д.,  Лях В.И  [1]. т..с.с ғалымдар физикалық тәрбие есту қабілеті зақымдалған балалардың  

физикалық фомасына, қимыл қозғалыс коорд инациясына, күші мен икемділігі, жылдамдығына ықпалын 

атап өткен.   
Адам баласының жасы – оның физологиялық, морфологиялық,  және психологиялық дамуының 

көрсеткіші ретінде саналады. Бүгінгі таңда геронтология саласында адам дамуының кезеңдерін:  

- туғанна 1жасқа дейін нәресте жас; 
-1 мен 3 жас сәби, ерте жас кезеңі; 

-3-6 жас мектеп жасына дейінгі кезең; 

Ал, мектеп жасының өзі: 

-6-9 төменгі сынып жасы, балдырғандар; 
-10-14-15 ортаңғы сынып жасы, жасөспірімдер; 

- 15-18 жоғарғы сынып, бозбалалар құраса,  
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18-21 жастық шақ, 22-60 кемелдену,  61-74  егделік, 75-90 кәрілік жас кезеңі деп бөлінеді. 

Жас ерекшелік психологияда ерекше орынды алатын жасөспірім балалар шақ -  даму кезеңі бойынша 
өтпелі және ерекше назар аударатын кезеңдердің бірі болып саналады. Бұл жас кезеңі жасөспірімдер үшін 

мемлекет алдындағы борышы қоғамдағы өз тұлғасының дамуы деп түсіндіріледі. Жасөспірім кезеңі – адам 

бұл кезде жаңа өмірге қадам бастайтын, өз тұлғасын қалыптастыратын кезең (12-13 тен 15-16 жас). 
Психологиялық тұрғыдан осы кезеңде көшбасшылық пайда болып,   басқаларға әлемге, табиғатқа деген 

ерекше қарым – қатынастар, «Біз» және «Мен» сияқты феномендер пайда болады. «Біз» деген қасиет, яғни 

мүмкіндік – басқалармен идентификациялық байланыс болса, ал «Мен» – басқалардан ерекше болу 

мүмкіндігі болып келеді.  
Жасөспірім шақта физикалық процесс, психикалық және әлеуметтік даму позитивті жетістікпен 

заңдық негативпен немесе спецификалық  психологиялық  қиыншылықтармен қатар жүреді.Өзін-өзі 

дамытудағы жасөспірімнің ынтасы өзіне сенбеушіліктен басталады. 
Жеткіншек шақта – жасөспірім өзінің құрдастарымен қарым – қатынас пен, байланыстарын бағалай 

бастайды. Өзі сияқты тәжірибесі бар құрдастарымен араласу жасөспірімге өзіне жаңаша көз – қараспен 

қарауға мүмкіндік береді. Өзін - өзі дамытуда досқа деген мұқтаждық қатты байқалады. Досты және оған 

қызмет ету жасөспірім үшін үлкен орын алады. Достық арқылы жасөспірім адамдар арасындағы байланыс, 
әріптестік, бірін – бірі құтқару, екінші біреу үшін тәуекелге бару. Достық сонымен қатар сенім арқылы 

басқаны және өзіңді тереңірек тануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар әсіресе өскелең шақта жасөспірім 

достар арасындағы сатқындық, сырларын жария ету, ұрыс керіс барлығын түсіне бастайды. Қорыта келе, 
достық тек қана жақсылықтарға ғана емес ол сонымен қоса екінші бір адамға достық қатынаста қандай 

мінез – құлық таныту керектігін көрсетеді. 

    Достық балалық шақта да, топпен жұмыстада жасөспірімнің тұлғалық қатынаста өзімшілдік қасиет 
тудыруға ықпал етеді. Рефлексия басқа жасөспірімнің өзін-өзі тануда жақсы дамып, өзін-өзі тануды жақсы 

көре бастап6  «Мен кіммін?» - осы жастық негізі сұрағы болады. Аталмыш кезеңнің жауаптылығы сол осы 

кезеңде балалар түрлі сыртқы фаторларға қызығушылығы басым болып, еліктегіш келеді. сондықтан, осы 

жас кезеңін тиімді пайдаланып, балалардың назарын пайдалы жаққа бұруда оларды спортқа жұмылдыру 
таптырмас жол болып келеді. екіншіден, спорттың адам денсаулығындағы маңыздылығын ескере отырып, 

оның коорекциялық және дамытушылық ықпалын да атап өткен жөн.  

Есту қабілеті зақымдалған балалардың даму заңдылықтары қалыпты балалардағы сияқты 
заңдылықтарға негізделгенімен, біріншілік кемістіктің салдары өз артынан сөйлеу тілінің зақымдалуы, 

психикалық дамудың тежелуі, эмоциональды ерік жігер сферасының зақымдалуы сияқты бірқатар 

екіншілік, үшіншілік кемістіктерді шақыруы мүмкін. Соған байланысты бірінші ауытқушылықты ерте 
анықтап, тиісті түзете дамытушылық жұмысты жүргізген жағдайда аталмыш ауытушылықтардың алдын 

алуға болады.  

Арнайы педагогика пен экспериментальды зерттеулері саласындағы зерттеулер есту қабілеті 

зақымдалған оқушылардың қимыл қозғалыс сферасындағы келесі ерекшеліктерді айқындады. Жеткілікcіз 
координация мен қимыл –қозғалысты жасаудағы сенімсіздік тән. Бұл әсіресе ерте жастағы балалардың 

жүру дағдыларын меңгеруде байқалуы (Н.А.Рац, 1947); қозғалыс дағдыларын меңгерудің баяулығы (А.П. 

Гозова, 1979; Ю.Н. Комаров, 1976 и др.); статистикалық және динамикалық теп теңдікті сақтаудың 
қиындығы  (В.А. Какузин, 1973 и др.); кеңістікке бейімделудің қатысты деғгейде төмен болуы (О.И. 

Кукушкина, 1986 ); қалыпты балалармен салыстырғанда жеке қозғалыстарды орындаудың баяулығы (Б.М. 

Зайцев, 1974; Б.И. Орлов), сонымен қатар негізгі қозғалыс дағдыларынан байқалатын толық 

координацияның жеткіліксіздігі мен қимыл қозғалыстың сенімсіздігін, қозғалыс дағдыларын меңгерудің 
баяулығы мен статикалық және динамикалық мепе теңдікті сақтаудың қиындығын және реттеушілік 

қабілеттің,  жеке қозғалыстарды орындау жылдамдығының төмендігін атап өтуге болады. 

Есту қабілеті зақымдалған балалардың даму бұзылыстарын түзету мәселесіне қатысты зерттеулер аз 
емес. Осыған байланысты келесі еңбектерді атап өтуге болады: гимнатика сабағы барысында физикалық 

реабелитация мен әлеумттік адамтация (И.Н. Ляхова, 1990), ритмикалық гимнатика (Э.Н. Абилова, 1992), 

жеңіл атлетика (Н.Г. Байкина, 1992), атлетикалық гимнатика (Д.В. Шибанов, 1996), волейбол (H.A. 
Каменцева,1998), коньки спорты (Л.В. Цивилева, 2000), бадминтон (М.А. Игнатьев, 2002), жүзу спорты 

(Я.А. Смекалов, 2000; С.А. Мясищев, 2003; A.M. Фетисов, 2010) т.с.с 

Есту қабілетінің бұзылысының қоршаған ортаны толыққанды қабылдауына кері ықпалын  

зерттеушілер атап өте отырып, оның кей сезім формаларының жеткіліксіздігімен түсіндірген. Есту 
ауытқушылығы негізгі кемістік ретінде жаңа қосымша бұзылыстарға негіз болатын екіншілік 

ауытқушылықты шақыруы мүмкін. Анықталғандай, дефект сөйлеу тілінің ауытқушылықтарымен қатар, 

62% жағдайда дисгармониялық физикалық дамуымен, 43,6% тірек қимыл аппаратының кей 
ауытушылықтарымен (сколиоз, жалпақтабандылық), 80%  моторлы дамудың тежелуімен үйлеседі екен. 
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Аталмыш балалар қалыпты еститін балаларға қарағанда соматикалық түрде әлсіз, жеткіліксіз қозғалыс 

белсенділігімен сипатталады. Дәлелденгендей, естімейтін балалар өз жасындағы қалыпты балалардан 
психофизикалық дамуы бойынша  1-3 жыл артта қалады екен. [7].  

Есту қабілеті зақымдалған балаларды физикалық дамуын сипаттайтын болсақ, ерте жаста есту 

қабілетінің жоғалуы физикалық дамудың шынайы жолын кешеулетеді екен. Бұл балалар қалыпты 
балалармен салыстырғанда бойы, салмағы, кеуде қуысының көлемі немесе бұлшықет әлсіздігі, бұлшықет 

тонусының төмендеі, вегетативті бұзылыстар сияқты көрсеткіштерге ие болады.  

Балалардың физикалық дамуын сипаттауда өкпенің өмірлік сыйымдылығы (ЖЕЛ) маңызды ролді 

атқарады. Л.Б. Дзержинской (1997), Л. Д. Ход (1999) сияқты ғалымдардың зерттеу жұмыстарына сәйкес 
қалыпты балалар мен есту қабілеті зақымдалған балаларда бұл көрсеткіш бойынша айтарлықтай 

айырмашылықтар болып, 10 жаста 0,37 л болып, дегенімен жасы ұлғайған сайын ол азайып, 12 жаста тек  

0,12 л құрайды екен. Ал, кеуде қуысының көлемі бойынша (ОГК) максимальды айырмашылықтар 2,7 см 
құраған.  Жүрек қантамыр және тынысалу жүйесінің функциональды мүмкіндіктерінің төмен деңгейінің 

қалыпты балалармен салыстырғанда төмен болуы есту қабілеті зақымдалған балалардың физикалық 

денсаулығының төмен деңгейде болуын көрсетеді. Белгілі болғандай, дене болмысы көрсеткіштеріндегі 

бұзылыстардың ең көп пайызы 10 - 12 жаста байқалатындығы анықталды. Физикалық дамудың 
жеткіліксіздігі  қаңқасын қисық ұстауы, жалпақтабандылық, т.с.с себептері болып келеді. Балалардың  

жасы ұлғайған сайын олардың кеңістікті бағдарлауы нашарлай бастайды. Себебі, кеңістікті бағдарлауда 

белсенді қызмет атқаратын қимыл қозғалыс анализаторы вестибулярлы аппаратының зақымдалуына 
тәуелді болып келеді. есту қабілеті зақымдалған балалардың қимыл қозғалыс сферасындағы бұзылыстар 

координациялық қабілеттерінде ерекше айқын байқалып, сондықтан олар күрделі координациялық 

дағдыларды орындауға  қалыпты балалармен салыстырғанда көп уақыт кетіреді. Ғалымдарлдың 
пайымдауынша, есту қабілеті зақымдалған балалардың жүрек қантамыр жүйесін зерттеу нәтижесі 

көрсеткендей, жүректің жиырылу жиілігінің көбеюімен артериальды қан қысымының жоғары  болуы, 

жүрек ритміндегі кей бұзылыстар да жүйенің функциональды бұзылыстарын сипаттайды. Бірақ, дұрыс 

ұйымдастырылған физикалық дамытудың әдістері мен тәсілддері жағдайында бұл ауытқушылықтарды 
түзетіп, алдын алуға болады екен.балалардағы Өмірлік өкпе сыйымдылығының жеткіліксіздігі және кеуде 

қуысының экскурсиясын сәйкесінше баладағы тілдік тыныс алудың жеткіліксіздігімен де түсіндіруге 

болады.  
Есту қабілетінің зақымдалуы балалардың статикалық және динамикалық тепе теңдігіне де ыпал етеді. 

Вестибулярлы апаратының зақымдалуы салдарынан кеңістікті бағдарлауының зақымлалуы жүру, жүгіру 

мен заттармен жұмыс барысында айқын көрінеді. Көздерін ашып жүру барысында жас өспірім балаларда 
(қалыпты еститін және естімейтін ) аса айырмашылықтар байқалмаса, ал көзді жұмып , байлап жүру 

барысында тепе теңдікті жоғалтуы есту қабілеті зақымдалған балаларда көбірек байқалған. Көру арқылы 

бақылауы болмағанда балалалардың  45,7% тепе теңдікті жоғалуы байқалған.  

Балалардың физикалық дамуындағы дисгармония бұлшықет рецепциясының төмендеуіне әкеледі, ал 
ол өз кезегінде қимылдың дәлдігі мен жылдамдық күш қасиеттерінің дамуының төмендеуіне әкеледі. Н.Г. 

Байкина (1991) сияқты ғалымның пайымдауынша, жылдамдық күш қасиеттерінің көрініс табу 

формаларының ішінде айқын байқалатыны жүгіру жаттығуларында.   
Ғалым естімейтін балалар мен қалыпты еститін балалардың жылдамдық күш қабілеттерінің даму 

деңгейін талдай отырып,»бір орында тұрып қашықтыққа секіру» бойынша қалпты еститін және есту 

қабілеті зақымдалған балалар арасындағы айырмашылықтар 10 жаста 9,0 см, 12 жаста  11,3 см 

құрайтындығын анықтаған.  
Балалардағы икемділік көп дәрежеде балалардың қозғалыс темпін, амплитудасын, бағытын 

ажыратумен және бұлшықетті босату мен қысым дәрежесіне байланысты. Балалардың қозғалыс тәжірибесі 

бай болған саын, ол қолда бар координациясы арқылы қозғалыстың жаңа формаларын меңгере алады. Ал, 
есту қабілеті зақымдалған балаларда қозғалыс функциясының дамуындағы қиындықтар, координациялық 

көріністерімен сипатталады.  

Ғалымдардың пайымдауынша, есту қабілеті зақымдалған балалар қалыпты дамыған жолдастарынан 
икемділігі бойынша 15 - 20% артта қалады. Пасиивті икемділікті дамытудың ең оңтайлы кезеңдері  

Наиболее продуктивным 9-10 жас, ал белсенді икемділікті дамытудың кезеңі -14 жас. Сондықтан, 

жасөспірім кезеңі балалардың икеділігін дамытудың оңтайлы кезеңі деп танылады.  Сөйлеу тілі қоршаған 

ортамен адамдардың өзара байланыс құралы ретіндегі басты құралы. Ал, бұндай байланыстың бұзылысы 
алынатын ақпараттың азаюына ықпал етіп, ең алдымен баланың қозғалыс дағдыларының барлық түрін 

меңгеруге әсер етеді екен  (Л.С.Выготский, 1956; Н.Г.Морозова, 1973; В.Трофимов, 1980). ). Паталогиялық 

үрдіс есту анализаторында вестибулярлы аппараттың функциясын ғана емес, сонымен қатар кинестезиялық 
анализатордың функциясын да өзгертіп, естімейтін балалардың қозғалыс сферасын анықтайды (Т.В. 
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Розанова, 1962; А.О. Костанян, 1963). Физиология тұрғысынан қимыл қозғалыс сферасын кей 

неврологиялық көрсеткіштер бойынша да айқындауға болады. Н.И. Букуна (1988) жүргізген зерттеу 
жұмыстарныа сүйнетін болсақ, естімейтін балалардың  64% рефлекторлы жауап беруде, ал 43% бас ми 

сыңарының тежегіш ықпалының айқын еместігі анықталған (бұл жайт спорт пен дете тәрбиесін жүргізуде 

маңызды). 
Есту анализаторының ауытқушылығы  балаларың физикалық қасиеттерінің даму деңгейіне де ықпал 

етіп, аталмыш артта қалушылықтар сегіз жаста  6 — 8%, ал он сегіз жаста 53,3% құрайды екен. Н.Л. 

Надеина естіп қабылдауының бұзылысы қимыл қозғалысты есте сақтауында ерекше өзгерістерді 

туындататындығын айтса, ал Розанова Т.В.,  Гоголева А.В., есту қабілеті зақымдалған балалардың басым 
бөлігі уақыт өлшемі мен оларды өлшеу бірліктерінің өзара қатынасы  туралы түсініктерді қиындықпен 

меңгеретіндігін айтқан. Есту ол қозғалыспен тығыз байланысты.  Н.А. Бернштейн (1966) есту мен қимыл 

қозғалыс анализаторының өзара байланысын көрсете отырып, қозғалыс тек көрумен ғана емес сонымен 
қатар естумен де түзетілетіндігін айтқан. Есту сигналдары қимыл қозғалысты реттеуге қатысады. (Ананьев 

Б.Г., 1968). Анализаторлар жүйесінен бір сенсорлы жүйенің ауытқуы, белгілі қиындықтарға алып 

келетіндігі белгілі болды. Себебі, есту, көру, тірек қимыл аппараты арасында тығыз байланыс бар екендігі 

айқындалды [2].  
Сонымен есту қабілеті зақымдалған балалардың физикалық қабілеттерін дамыту бойынша зерттеу 

жұмыстарының басым бөлігі аталмыш бағытта спорттың мүмкіндіктерінің және түзете дамытушылық 

басымдылықтарын айқындап отыр.  
Есту қабілеті зақымдалған жасөспірім балаларды спортқа жұмылдыру мен олардың физикалық 

қабілтерін дамыту жолында оларды ұлттық спорт түрлеріне баулу, олардың бойынша төл мәдениетіміздің 

қайнар бұлағын сіңіріп, дені сау жас буынды даярлауда «Қазақ күресінің» алар ролі ерекше. Ел аузында 
аттары аңызға айналып, ұрпаққа өнеге болған Балуан Шолақ, Қажымұқан, Молдабай т.с.с балуандардың 

атын жаңғыртып, төл спортымызға жас буындарды баулу бізідің басты міндеміз деп білеміз. Осы орайда 

есту қабілеті зақымдалған балалардың қазақша күрес арқылы физикалық қабілеттерін дамыту , олардың 

жеке психологиялық, физикалық, педагогикалық ерекшеліктерін есепке алу және қазақша күреске баулу 
әдістемелерін арнайы білім беру саласының әдістерімен сабақтастыру маңызды деп танымыз.  

П.Матущак пен Е. Мухиддиновтың «Қазақша күрек» атты еңбегінде 13-15 жаста балаларда қозғалыс 

анализаторының қалыптасуы аяталатындықтан, олардың қозғалыс мүмкіндіктерін дамыту үшін «қозғалыс 
мектебін» туындату орынды деген. Қазақша күрес сабағына балалар 13 жастан жұмылдырылады. Бұл орта 

мектеп жасы жыныстық жетілудің күрделі үрдістеріне байланысты өтпелі деп те аталады [1]. Сондықтан, 

бұл кезеңді өз ішінде үл этапқа бөліп қарастырады: бірінші кезеңде гипофиздің, қалқанша безінің 
қарқынды өсуі байқалса, екі бездің біріншісі дене ұзындығының бойлай өсуіне, ал екіншісі зат алмасу 

үрдісінің дамуына ықпал етеді. Эндокринді және жүйке жүйесіндегі өзгерістер жыныстық жетілу кезіндегі 

ағзаның көтеріңкі реактивтілік фонын туындатады. Сондықтан, бұл кезең үшін физиологиялық және 

психологиялық тұрғыдан эмоциональды өтпелі кезеңдер тән болып келеді. Балалардың бұлшықет 
массасында да өзгерістер пайда болып, 15 жаста ол 32,6% құрайды.  

Төзімділік, жылдамдық, ептілік пен иілгіштік т.с.с қабілететерін арттыруда есту қабілеті зақымдалған 

жасөспірім балаларды төл спорт түріне бейімдей отырып, физикалық қабілеттерін дамыту бұл күрестің 
физиологиялық негіздері, адам денесінің анатомиялық құрылысы, психологиялық негіздері, 

биомеханикалық негіздері, жасерекшелік негіздері, медициналық және әлеуметтік аспектілер т с.с. бірқатар 

пәнаралық сипаттарын білуді қарастырады. 

Бұндағы биомеханикалық негздері дегеніміз -  адамдағы қимыл қозғалыстарының мүмкіндіктері мен 
түрлерін қарастыратын негіз. Грек тілінен аударғанда «bio» тіршілік,  «mexane» құрал деген мағынаны 

білдіреді. Адам баласының денесі 600 жуық бұлшықеттер мен  200 ге жуық сүйектерден тұрады. Шақты 

деп мөлшермен көрсетіп отырғанымыз, олардың саны адам жасына байланысты өзгеістерге түсіп отырады. 
Адам сүйектерінің негізгі қызметіне қимыл көзғалысты қамтамасызз еті, тірек және қорғанысты қамту 

жатса, ал бұлшықеттер адам денесінің барлық түріндегі механикалық қозғалыстарын қамтиды. 

Бұлшықеттер дененің жиырылу, босаңсу, күштерін қамтамасыз ететді. Ақазақша күресте белдесу, күресу 
кезендегі қарсылатың кілем үстіндегі тепе теңдігін бұзу арқылы кілемге жығу болып келеді. ал, тепе 

теңдікті шығару мен оны қалпына келтіру арнайы жаттығулар арқылы үйретіледі. Түрегеліп күресу кезінде 

балуандар аяқтарының табандарымен ғана жер тіреп тұрады, бұл уақытта тепе теңдікті сақтау жатып 

күресуге қарағанда тіпті икемділік пен күшті талап етеді. Анатомиялық тұрғыдан, адам баласының теп 
теңдігін сақтауды реттейтін жүйке ішкі құлақ қуысында орналасқандығы белгілі. Тепе теңдік сезімі 

рецептеорлық аппараттан басталып, мидың жарты шар қыртысының маңдай мен төбе бөліктерінің 

шекарасында аяқталады. Жартылай дөңгелек негізгі мүшенің тепе теңдігін, ал отолит аппараты мүшенің 
кеңістіктегі тұрақтылығының статикасын реттейді.  
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Қимыл қозғалыс сферасында маңызды ролді атқаратын вестибулярлы аппараттың зақымдалуын 

зерттеу нәтижелері балалардың  62% түрлі дисфункциялары болады екен.  Соған орай вестибулярлы 
аппаратының жұмысындағы бұзылысстар моторикадағы айтарлықтай бұзылыстарды да шақырады.  

Биомеханикалық тұрғыдан, тепе теңдіктің оңға, солға, алдыға, артқа деген төрт бағытын бөліп 

қарастырамыз. Ал, қозғалыстың сандық көрсеткіштеріне: кинематикалық, динамикалық және статикалық 
деп бөлінеді.  

Еңкею, шалқаю, жанға иілу, жденені бұру сияқты төрт жазықтықта жұмыс жасау барысында адам 

денесі қозғалысқа түсіп, салмақ түсу нүктесі тіреу нүктесі алаңынан шығып, тепе теңдігі бұзылады. 

Сондықтан, қазақша күреске оқыту әдістерінің ішінде тепе теңдікке оқыту маңызды рольді атқарады (бұл 
есту қабілеті зақымдалған балаларда нашар дамыған болып келеді) [3]. 

Қазақ күресін жүйелеу мен топтастыруда  профессор Е.Алимханов: «Дене шынықтырумен және 

спортпен жүйелі шұғылдану ағза жүктемелерінің бейімделуіне әкеліп, спорт жаттығуы барысында 
бейімделу негізінде , спорттық машықтану негізінде адам ағзасында морфологиялық, функциональды және 

метоболизмдік өзерістер пайда болып, аталмыш өзгерістер машықтану, жаттығудың күшті әсерінен пайда 

болып, салдары ретінде балалардың дене дайындығы дәрежісінің көтерілуіне, спорттық нәтижесінің өсуіне 

себеп болады» деген [4,5]. Сонымен, жоғарыда көрсетілген есту қабілеті зақымдалған жасөспірім 
балалардың физикалық қабілеттерінің ерекшеліктері, оны дамытудың физикалық, медициналық, 

анатомиялық, биомеханикалық жақтарын қарастыру аталмыш балалардың физикалық қабілеттерін 

дамытуда төл спорттық түрімізді, яғни қазақ күресін пайдалану, арнайы педагогика мен қазақ күресін 
үйлестіріп қарауымызға мүмкіндік берді.  
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БІРЛЕСКЕН ТОПТЫҚ ЖҰМЫС -  САПАЛЫ НӘТИЖЕ НЕГІЗІ 

        Түйін. Мақалада бірлескен топтық жұмысты қолдану сипатталған, нәтижесінде әр оқушының жеке қабілеттері 

мен ерекшеліктерін ашуға болады; студенттер арасында еркіндік пен сенім атмосферасы болды; студенттер топтық 

жұмыста позитивті, сындарлы және шығармашылық принциптерді басшылыққа алады. 
         Түйінді сөздер: топтық жұмыс, оқушының қабілеттерін ашу, оқушыға деген сенімділік. 

Резюме. В статье излагается применение  совместных групповых  работ,  в результате которых,  можно 

раскрывать личные способности и особенности каждого студента; среди студентов была атмосфера свободы и 

уверенности; студенты руководствуются позитивными, конструктивными и творческими принципами в групповой 

работе. 

Ключевые слова: групповая работа, раскрытие способностей студента, уверенность студента. 

Summary. The article describes the use of joint group work, as a result of which, you can reveal the personal abilities 

and characteristics of each student; among the students was an atmosphere of freedom and confidence; Students are guided by 

positive, constructive and creative principles in group work. 

Keywords: group work, disclosure of student abilities, student confidence. 

 

Осы қазіргі  кезеңде әлемдік білім беру тәжірибесінде білім сапасын жетілдірудің жаңа бағыт-

бағдарлары нәтижеге бағытталған білім беру үлгісі арқылы жүзеге асырылуда. Көптеген елдердің білім 
берудегі ауқымды реформалары білім берудің заманауи үлгісін тарихи қалыптасқан жағымды дәстүрлерді 

сақтай отырып, инновациялық көзқарас - ыңғайларды пайдалануды көздейді.  

Бүгінгі күні адамның білім алудағы сұранысы «білетін адамнан» – «шығармашылық тұрғыда 

ойлайтын, әрекет етуге, өздігінен жетілуге қабілетті адам» үлгісіне ауысып отыр.  
Білім мазмұны оқыту мен тәрбиенің өзге құрауыштарымен салыстыра келгенде, түйінді және ең 

тұрақты шамасы болып келеді. Сондықтан оны жаңарту жұмысы жаңа білім беру парадигмасын тудырып, 

бірқатар қажетті педагогикалық шарттар кешенінің өзгеруіне әкеледі. Бұл білім беру қызметінің ғылыми-
әдістемелік және ұйымдастырушылық-әдістемелік қолдауға да қатысты.  

Қазіргі қоғам өз мүшелерінен тек тапсырманы орындаушы ғана емес, олырдан бәсекеге қабілетті, 

белсенді, шапшаң, өмір өзгерістеріне тез бейімделе алатын, дұрыс шешім қабылдай отырып, мәселелерді 

шеше алатын мамандардың болуын қажет етеді. Ол үшін бүгінгі мектеп оқушысын өмір өзгерістеріне тез 
бейімделіп, әр түрлі жағдайда дұрыс шешім қабылдай алатындай тұлға ретінде қалыптастыруымыз қажет. 

Қазіргі кездегі әдістемелік, педагогикалық және ғылыми еңбектерде оқытудың жаңа технологияларына, 

интерактивті құралдары мен  ұғымына, оны жүйелеуге, оны пайдаланудың тиімділіктері туралы көптеген 
еңбектер жарық көруде.          

Иә шынымен де бірлескен топтық жұмыстың нәтижелілігі туралы не айта аламыз? Дәстүрлі білім 

беру де барлық сабақтар ол дәріс болсын немесе семинар сабағы болсын жалпы топ ішінде жалпылама 
өтіледі. Бұл кезде оқытушы - үйретуші, яғни басты тұлға ретінде қызмет жасап, қалғандары оны мақұлдап 

тыңдауы қажет. Ал енді сындарлы білім беруге келсек, бұл жердегі негізгі тұлға – білім алушы болуы керек 

және сабақтар бірлескен топтық жұмыстар түрінде ұйымдастырылады. Демек сабақты тиімді өткізудің 

негізгі ұстанымы – бірлескен топтық жұмыстарды ұйымдастыру  және бұл сындарлы білім берудің негізгі 
идеяларының бірі болып табылады.  

Біз  өз тәжірибемізде   жоспарланған екі топтағы сабағамызды ең алдымен топқа бөлу арқылы 

бастадық, әрине сергіту сәтінен кейін. Топқа бөлудің де түрлі жолдары бар. Бастысы ұтымды жолын, 
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қызықтысын таңдап алу. Бұл менің оқушыларыма ұнады. Бастапқыда олар жақын араласатын 

құрбыларымен отырғысы келді, бірақ мен оларға басқа жолын ұсындым. Өйткені бірлескен топтық 
жұмыстың өзі бір топ ішінде татулық, сыйластық, достық, ұйымшылдықты қалыптастыру арқылы білім 

алуға негізделеді. Осы тұрғыдан алғанда  топтық жұмыспен білім алуда білім алушылар жақсы нәтижеге 

қол жеткізді. Оны мен неден байқадым? Ең алдымен олардың жоғары белсенділіктері көрініп,  топ ішінде 
талқылауларға қатысып, өз ойларын айтып, дәлелдемелерін келтіріп, басты тұлға ретінде өздерін көрсете 

білді. Басында топқа бөлінген соң топтық ереже қабылданып, әр топтан  бір адам шығып, өз ережелерін 

интерактивті тақтаға жазып, ережеге бағынуды айтып өтті. Және бәрі де осы ережелерді басшылыққа алуы 

керектігі айтылды. Жалпы бір байқағаным бірлескен топтық жұмыспен сабақ өтпес бұрын арнайы 
дайындықтар немесе ережелер  қажет, олар: сыныпты  жұмысқа дайындау – яғни бір – біріне бетпе – бет 

қарап отыру үшін парталарды ыңғайлап қою,  тиімді жұмыс жасау үшін интерактивті тақта, проектор, түрлі 

– түсті маркерлар, плакаттар, стикерлердің болуы; Топқа бөлу – әр сабақта студенттерді шағын топтарға 
бөлу арқылы бірлесе топтық жұмыс жасауына қолайлы жағдай туғызу; Мақсаттар  мен күтілетін 

нәтижелерді айқындап алу – сабақ басында тақырыптың  мақсатын айтып, білім алушылардан қандай білім, 

білік, дағды, әрекеттер қажет екендігі жеткізіледі; Жұмыс ережелерін қабылдау –  сабақ басында жұмыс 

ережелерін қабылдап, оны ұстану тиімді әрі нәтижелі жұмыс жасауға мүмкіншілік береді; Сенім және 
қолайлы ахуал жасау – ол үшін түрлі етіп ой – сергектер ұйымдастыру; Тыңдай білу – барлық пікірлер 

тыңдалады; Жазбаша жұмыстар жүргізу – шығармашылық дағдыларын қалыптастыру үшін немесе студент 

білімін бағалаудың дәлелді түрі ретінде; Кері байланыс – сабақтың мазмұны мен таңдалынып алынған әдіс- 
тәсілдердің тиімділігі мен нәтижелілігі туралы студенттердің көзқарастары, ол арқылы оқытушы өз 

жұмысын әрі қарай жетілдіреді. 

Өз тәжірибемізде топты шағын топтарға бөлген соң, берілген тақырыпты алдымен жеке, одан соң 
жұппен, кейін барып шағын топта және бүкіл аудиторияда қарастыру тапсырылды және әр жұмысқа қатаң 

уақыт қойылды. Сонда байқағанымыз оқушылар алдымен өзінше ойланып, толғанады, содан соң жұп, 

шағын топ ішінде талқылап, өз ойларын жетілдіріп, толықтырады, әрі қарай шағын топ – аудитория ішінде 

дәлелдеп, дамытады. Бұл Ж. Пиаженің пікірінше «алдымен таза эгоцентризм, одан кейін әлеуметтендіру 
және  аяғында толық обьективтендіру... Бұл үш кезең біздің ұғымымыздағы ойлаудың үш кезеңін 

көрсетеді: трансдукция, қарапайым дедукция және толық дедукция» (Ж.Пиаже, 278) деген сөздеріне сәйкес 

келеді.  
Бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы мен мынадай нәтижелерге қол жетікіздік: әр білім 

алушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерінің ашылуына жағдай жасалды; білім алушылар арасында 

еркіндік пен сенім атмосферасы қалыптасты; білім алушылар бірлескен топтық жұмыста позитивті, 
құрастырмалы, шығармашылық ұстанымдарын басшылыққа алды. Қорытындылай келе  мақаламызды  

А.Эйнштейннің  қаннатты сөзімен аяқтағымыз келеді: «Мен шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін; мен 

тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға тырысамын». 
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ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада студенттердің өздігінен білім алуының әдіснамалық тұғырлары, антропологиялық, 

андрогогикалық, тұлғалық-әрекеттік, гуманистік, аксиологиялық, акмеологиялық, синергетикалық, 

қалыптастырушылық түрлеріне сипаттама берілген. Сонымен бірге, әдіснамалық тұғырларды зерттеген ғалымдарға 

тоқталған. Әдіснамалық тұғырлардың өздігінен білім алудағы орны мен өзін-өзі тәрбиелеудегі маңыздылығы 

баяндалған. Әдіснамалық тұғырларды әдістемелермен тығыз байланысы қарастырылған.  

Түйін сөздер: өздігінен білім алу, тұғыр, әдіс, әдіснама, тәрбие. 

Резюме. В статье описаны методологические подходы к самообразованию студентов, антропологические, 

андрогогические, личностно-деятельностные, гуманистические, аксиологические, акмеологические, синергетические, 

формирующие виды. Кроме того, он остановился на ученых, исследовавших методологические подходы. 
Методологические подходы изложены в роли самообразования и значимости в самообразовании. Предусмотрена 

тесная связь методологических подходов с методиками. 

Ключевые слова: самообразования, подход, метод, методология, воспитания. 
Summary. Тhe article describes methodological approaches to self-education of students, anthropological, 

androgogical, personal-activity, humanistic, axiological, acmeological, synergetic, formative species. In addition, he focused 

on scientists who have researched methodological approaches. Methodological approaches are presented in the role of self-

education and importance in self-education. There is a close connection of methodological approaches with methods. 

Keywords: self-educations, approach, method, methodology, training.  

 
Қазіргі жағдайда педагогикалық өздігінен білім алу ерекшеліктері педагогикалық құндылықтар, 

технологиялар жиынтығын, шығармашылық тәжірибені дербес меңгеруден тұрады. Оның мазмұны 

психологиялық-педагогикалық және арнайы білімді, басқа тұлғалардың тәжірибесін шығармашылықпен 
зерделеуден, жаңа әдістемелік идеяларды, жұмыс түрлері мен тәсілдерін іздестіруде, заманауи талаптары 

тұрғысынан өз тәжірибесінде талдау мен қорытудың, ғылым мен тиімді педагогикалық практиканың 

ұсынымдарына сүйене отырып, кәсіби-педагогикалық міндеттерді тиімді, шығармашылық шешуден 

тұрады. 
Өздігінен білім алу – бұл рухани тұрғыда өзін-өзі дамытатын, өзін-өзі өзгертетін, қоғамда 

құндылықтарды тиімді меңгерген тұлғаның шығармашылық іс-әрекеті. Өздігінен білім алуға деген 

құлшыныс тұлғаның адамгершілік және ақыл-ой дамуының, білімі мен тәжірибелік біліктілік деңгейіне 
байланысты. Тұлғаның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасының кеңеюі мен тереңдеуі тұлғаның 

қоғамдық белсенділігінің артуына байланысты дамиды. Тұлғаның өздігінен білім алуға деген ынтасы 

танымдық іс-әрекетіне қарай қалыптастырады.  
Бүгінде өздігінен білім алудың негізгі міндеттері: өмірдің мәнін ұғыну қажеттілігін түсіну, өзінің 

адамгершілік ұстанымын таңдау, өзін-өзі қалыптастыру; тұлғаның шығармашылық әлеуетін, кәсіби 

құзыреттілігін, рухани қажеттілігін дамыту; өздігінен оқу, өзін-өзі тәрбиелеу, тұлғаның өзін-өзі сезіну 

процестерін жандандыру; тұлғалық қасиеттерін жетілдіру. Адам өмірі - өмір бойы білім алудан тұрады. Бұл 
ретте мамандандырылған мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім алу міндетті емес, өйткені бүгінгі 

таңда өздігінен білім алудың көптеген әдістері бар. Өздігінен білім алудың заманауи әдістері бізге 

жетіспейтін кез келген білімді толықтыруға, өзінің кәсіби біліктілігін арттыруға, іскерлік салада үлкен 
биіктерге қол жеткізуге көмектеседі. Осы тұрғыда Президентіміз Қ.К.Тоқаев өз жолдауында «Білім беру 

сапасын арттыруға күш саламыз. Ғылым саласындағы ахуал ерекше назар аударуды талап етеді. Біз 

ғылымсыз еліміздің дамуын қамтамасыз ете алмаймыз» деген болатын [1]. Демек, қойылған міндеттерді 

шешуде ЖОО-да қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға қабілетті студенттердің өздігінен  білім алуын  
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қайта қарауды қажет етеді. Студенттердің өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыруда әдіснамалық 

тұғырлардың маңызы зор. 
Әдіснамалық категория анықтау мақсатында бірқатар ғалымдардың еңбектерінде «тұғыр» термині 

қарастырылған. Педагог ғалым Ш.Т.Таубаева тұғыр – қойылған зерттеу міндеттерін шешудің негізгі жолы, 

ол осы шешімдердің бағыты мен стратегиясын ашады деп, педагогикадағы әдіснамалық тұғырларды 
жіктеп, оларға жеке сипаттама берген [2]. 

 Д.Ф.Ильясов тұғырды білім беру үдерісінің тиімділігін арттыратын кешенді педагогикалық құрал 

деп түсіндіреді [3].  

В.А.Сластенин әрбір тұғыр оқыту үдерісінде пайда болатын нақты қарама-қайшылықтарды реттейді, 
ал олардың өзара іс-әрекеті, оның негізгі қарама-қайшылықтарын шешеді деген [4].  

«Тұғыр» терминін Е.Ю.Никитина, О.Ю.Афанасьева және т.б. ғылыми әдебиеттерінде: қоғамдық 

сананы таратушылар ретінде оқыту субъектілерінің әлеуметтік бағдарларын көрсететін дүниетанымдық 
категория; педагогикалық өзара іс-әрекеттің барлық субъектілерін және оның компоненттерін қамтитын, 

білім беру үдерісін жаһандық жүйелі және өзіндік ұйымдастыру құралы; зерттеу нысаны қарастыратын 

көзқарас ретіндегі зерттеудің ұстанымдық әдіснамалық бағыты; теориялық және практикалық іс-әрекетке 

сәйкес, аталған іс-әрекеттің жалпы мақсаты мен стратегиясын анықтайтын ұстанымдардың жиынтығы 
немес жүйесі; білім алушылармен өзара іс-әрекетте педагогтың әлеуетін анықтайтын, құндылық бағдары 

тұрғысынан анықтаған.  

Сонымен, «тұғыр» дегеніміз педагогикалық проблемаларды шешуде қолданатын әдістер мен 
тәсілдердің жиынтығы.  

Бүгінгі таңда ғылымда әдіснамалық тұғырлардың кең ауқымы жеткілікті дәрежеде топтастырылған. 

Е.Ю.Никитина, О.Ю.Афанасьева өздерінің ғылыми еңбектерінде білім беруді педагогикалық 
басқарудың алдыңғы қатарлы тұғырлары: яғни, жалпы ғылыми деңгейдегі - он бір тұғыр, нақты-ғылыми 

деңгейдегі - сегіз тұғырды бөліп қарастырған қарастырған [5]. 

Ш.Т.Таубаева мегаәдіснамалық, макроәдіснамалық, микроәдіснамалық жалпы ғылыми деңгейдегі, 

нақты ғылыми деңгейде төрт тұғырды бөліп көрсетеді [2].  
Жаһандану жағдайында әдіснамасы үшін «жаңа» тұғырларды теріске шығару емес, олардың негізгі 

ұстанымдары мен ережелеріне, заманауи қоғамдық және білім беру жағдайының динамикасын ескере 

отырып жасаған  (қолданған) жөн. Біздің тұжырым бойынша, «дәстүрлі» тұғырларды қолдану және «жаңа» 
тұғырларды теріске шығару қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді біріктіреді. 

 Тәрбие беру іс-әрекеті адамның қоғаммен қарым-қатынастар жүйесіне түсуі, жеке өмірлік тәжірибе 

алу ұғымымен қалыптасқан. 
Бүгінгі жоғары білім берудің көп деңгейлі құрылымы, жоғары оқу орнының халықаралық білім беру 

жүйесіне жоспарлы интеграциялануы және оларды қоғамның талаптарына сай басқару мәселелері білім 

беру саласына жаңа тәсілдерді енгізуді талап етуде. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылымның 

жетекші бағыттарын ескере отырып, жоғары оқу орнының білім алушыларының оқу-танымдық іс-
әрекетінде өздігінен білім алуын ұйымдастыруға даярлығын қалыптастыру мәселесін шешуге теориялық-

әдіснамалық тұғырлармен қарауды талап етеді. Педагогикалық зерттеудің әдіснамасы көтеріліп отырған 

мәселенің теориялық негізін, сипатын, логикалық тұрғыда әдістері мен құралдарының таңдалуын 
анықтайтын білімдер жүйесі. 

Педагогика ғылымы бойынша қалыптасқан бірқатар ғылыми еңбектерде анторпологиялық, 

андрогогикалық, тұлғалық-әрекеттік, гуманистік, аксиологиялық, акмеологиялық, синергетикалық, 

қалыптастырушылық және т.б. тұғырлардың қолданыста бар екендігі байқалады. Білім алушылардың 
өздігінен білім алуын ұйымдастыруға даярлығын қалыптастыруда зерттеудің әдіснамалық тұғырлары Кесте 

1-де берілген. 

 

Кесте 1 – Білім алушылардың өздігінен білім алуын ұйымдастыруға даярлығын 

қалыптастыруда зерттеудің әдіснамалық тұғырлары 

 

Әдіснамалық 
тұғырлар 

Теориялар Имманенттік сипаттама Зерттеу пәнінің кескіні 

Антропо 

логиялық тұғыр 

Антропологиял

ық теория 

Адам туралы барлық 

ғылыми мәліметтерді жүйелі 
пайдалану, адамның тұтас 

табиғатын, оның 

мүмкіндіктері мен 

қажеттіліктерін ескере 

Жеке тұлғаның дамуының 

мәнін тану. Жеке тұлғаның 
психологиялық-

педагогикалық 

ерекешеліктерін ескере 

отырып, бірлескен жұмысты 
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отырып, педагогикалық 

үдерісті жүргізу 

ұйымдастыру  

Андрагогикалық 
тұғыр 

Андрагогика-
лық теория 

Өмірлік маңызды 
мәселелерді шешуге және 

нақты мақсатқа жету үшін 

білім алушылардың білім 
алу үлгісі 

 

Білім алушылапдың өздігінен 
білім алуын ұйымдастыруға 

даярлығын қалыптастыру 

ғылыми-теориялық негіздерін 
студенттерге оқыту  

Полисубъектілік 

(диалогтық) тұғыр 

Полисубъек-

тілік тео 

Ұмтылысты белсендіріп, 

ынталандыру 

Адамның позитивті шектеусіз 

шығармашылық 
мүмкіндіктеріне, үздіксіз 

өздігінен білім алуына және 

өзін-өзі жетілдіруіне деген 
сеніміне негіздеу 

Тұлғалық-әрекеттік 

тұғыр 

Тұлғалық-

әрекеттік 

теория 

Педагогикалық үдерістегі 

жеке тұлғаның мақсаты,  

оның тиімділігі мен 
өнімділігінің өлшемі ретінде 

нәтиже бейімдеу 

Жеке тұлғаның белсенді 

табиғатын мойындау. 

Тұлғаның мүмкіндіктерін, 
шамасын және қабілеттерін 

ашуға бейімдеу. Тұлғалық-

бағдарлы білім үлгісін құру 

Гуманистік тұғыр Гуманистік 

теория 

Бұл білім беру барысындағы 

гуманистік идеяларды іске 

асыру: іс жүзіндегі 

гуманистік философия. 
Гуманистік тұғырдың 

баламалары -  авторитарлы 

және манипуляциялы болып 
табылады  

Білім алушыларды дайындау 

барысында педагогикалық 

әрекеттегі гуманистік 

құндылықтарға тұнған 
гуманистік идеяларға сүйену 

Аксиологиялық тұғыр Аксиология-

лық теория  

Өздігінен білім алу – білім 

алудың жаңа  құндылығы. 

Теориялық идеялардың өзегі 

ретінде жеке тұлғаның білім 

алу құндылығын, өздігінен 
білім алуын, шығармашылық 

әрекетін, жеке тұлғалық және 

кәсіби жетілуін басшылыққа 
алу  

Акмеологиялық тұғыр Акмеология-

лық теория 

ЖОО-дағы білім 

алушылардың өздігінен 

білім алуын ұйымдастыруға 
даярлығын қалыптастыруға, 

өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі 

танытуға бағыттау.  

Жоғары мектептегі білім 

алушыларды даярлау жүйесі 

кәсіби және жеке тұлғалық 
кемелденуді  қамтамсыз 

ететіндей, жеке тұлғаның 

мүмкіндіктері мен 
қабілеттерін дамытуға 

бағыттау  

Синергетикалық 

тұғыр 

Синергетикалы

қ теория 

Синергетикалық тұғыр - 

өздігінен білім алуға және 
өздігінен білім алу әрекетіне 

дайындықты 

қалыптастыруға әсерін 
тигізетін, бір-бірімен 

байланысқан көптеген 

құрамдарға жүйе ретінде 

бағыттау 

Бұл теориялық-әдістемелік 

негізін, өзін-өзі 
ұйымдастыратын ой-сананың 

жиынтығын пайдалануға және 

тәрбие беруде білім 
алушылырдың жеке тұлғасын 

дамытуға, өздігінен білім 

алуға, үздіксіз ізденуіне түрткі 

болатын идеялар мен 
түсініктердің, әдістердің 

жиынтығын қолдану  

Қалыптастырушы 
тұғыр 

Қалыптасты- 
рушы теория 

Білім алушылардың өзара 
қарым-қатынасын, 

Қалыптастыру түсінігін 
мақсатты, тәрбиелік әсер ету 
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әркеттесуін, жеке қатынасын 

басты .  

арқылы білім алушыларға 

жеткізеді. Қалыптастыру  
технологиясы  білім 

алушылардың іс-әрекетін 

басқаруға мүмкіндік береді. 

Қалыптастырушы тұғырда 
тәрбиелеу технологиясын 

«үлгі көрсету», «түсіндіру», 

«жаттықтыру»  іс-әрекеттік 
үлгілері негізінде ұйымдас-

тыру 

 

Тәрбиенің маңызды сипаттамасы болып, оның «әлеуметтік тиімділігі», яғни білім алушылардың 
әлеуметтік ортасын қамтамасыз етуі мен оның жеке өзінің айқындалуы болып саналады.  

Әлеуметтік тұғыр тұжырымдамасының негізгі ұғымында «әлеуметтік тәрбие»  мәні  тұр.  

Отандық және ресейлік педагогика ғылымы тәрбиенің жаңа саласын – жеке тұлғаның әлеуметтік 
және саяси белсенділігін қалыптастыратын, «әлеуметтік әрекетке деген талғамын дамытатын»  саланы 

құруға ұмтылды. 

Әлеуметтік тәрбиенің қазіргі зерттеушілері өздерінің тұжырымды аппараттарында бұл ұғымның 
жалпы анықтамасын келтіре алмайды, олар оның негізгі мәні әлеуметтік феноменнің айналасында 

құрылған тұжырымдамалармен анықтайды: 

- жастарды оқу-тәрбиелік ортада тәрбиелеу; 

- мақсатты үдерісте білім алушылардың жеке тұлғасындағы маңызды қабілеттерін қалыптастыру; 
- педагогикалық ұйымдарда дербестікті меңгеру. Қоғамда құндылықтар мен тәртіпке бағынып, 

жағымды жағынан көріну; 

- жеке тұлғаның әлеуметтегі шығармашылық шыңдалуына педагогикалық қолдау көрсету.  
Отбасы, мектеп, құрдастары арасындағы қоғамдық ортаның негізгі іс-әрекет тәрбие беру 

ұйымдарында тәрбие беруге әлеуметтік тұрғыдан келуі ерекше назар аудартады. 

Білім беру саласындағы көптеген беделді зертеушілер үздіксіз білім берудегі барлық тұғырлар, 

айналып келгенде, гуманистік мақсатты дәріптейтінін және білім берудің жеке бағдарланған парадигмасын 
жүзеге асыратындығын, сондықтан әрқандай жолдармен болса да, бір ғана жалпы адами құндылықтарға 

әкелетіндігіне тоқталады.   

Білім алушылардың өздігінен білім алуы – жаңа  психологиялық-педагогикалық  және әдістемелік 
білімдерге  қол  жеткізу  және  қолда бар білімдерді  жетілдіру, әрі  осы білімдердің  орындалу барысына, 

жұмыс нәтижесіне сәйкес  шығармашылықпен пайдалану арқылы мақсатты  әрекетін айтамыз [6].  

Яғни, «өзіндік іс-әрекет» үдеріс ретінде өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу, өздігінен оқу, өзін-өзі 
дамыту үрдістерінің бірлігі мен біртұтастығын білдіреді және тұлғаның өз қажеттіліктерін басқаруды, өзін-

өзі бақылау, өз қабілеттерін байытуды, өзін-өзі жетілдіруді және оларды кәсіби қызметке бейімдеу 

дайындықтарын қамтиды. 

Біздің көзқарасымызды тұжырымдай келе, Н.Рубакин айтқандай «Нағыз білімге тек өздігінен білім 
алу нәтижесінде жеткізеді» [7]. Демек, жеке тұлғаның өзіндік іс-әрекеті, өзін-өзі дамытуы, үздіксіз білім 

алудың маңызды бөлшегі, «кез-келген уақытта, кез-келген жерде білім алуға» қол жеткізу мүмкіндігін 

пайдаланып «Өмір бойы білім алу» тұжырымы аясындағы өздігінен білім алу үдерісі болып табылады.  
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Түйін. Бұл мақалада сыни тұрғыдан ойлау технологиясының тиімділігі туралы айтылады. Соңғы жылдары 

Қазақстанның жоғары оқу орындарында қолданыста жүрген сыни тұрғыдан ойлау технологиясының 

бағдарламаларына мысалдар келтіріліп, білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру тұрғысынан 

қарастырылады. Ж. Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа ала отырып, еңбектеріне талдау жасалынады. 

          Түйін сөздер: сыни ойлау, оқушының шығармашылық қабілеті, Г.Пиагет, Л.С. Выготский. 

Резюме. В этой статье говорится об эффективности технологии критического мышления. Данная технология 

рассматривается с точки зрения повышения творческих способностей обучающихся. Приводятся примеры 

критического мышления, которые действуют в высших учебных заведениях Казахстана. Анализируются работы на 

основе теории Г. Пиаже, Л. С. Выготского. 

Ключевые слова: критическое мышление, творческие способности ученика, Г. Пиаже, Л.С. Выготский. 

Summary. This article talks about the effectiveness of critical thinking technology. This technology is considered from 

the point of view of increasing the creative abilities of students. Examples of critical thinking that are valid in higher education 

institutions of Kazakhstan are given. Their work is analyzed by the theory of G. Piaget, L. S. Vygotsk. 

Keywords: critical thinking, student’s creative abilities, G. Piaget, L.S. Vygotsky. 

 

 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 

 байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет». 

Н.Ә.Назарбаев 

 
Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Өйткені, 

тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. 

Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін 
қойып отыр. Жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Соның 

ішінде орыс тілді білім алушыларға  қазақ тілін оқытуда жаңа технология элементтерін пайдалану өз әсерін 

тигізуде. 
Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру 

мәселесін қойып отыр. Оқытудың әр түрлі технологиялары жасалып, білім беру мекемелерінің 

тәжірибесіне енуде. Жаңа технологияларды меңгерту оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді. Жаңа технологиялар теориялық тұрғыда дәлелденіп, тәжірибеде жақсы нәтижелер беруде. 

«Біз өзіміздің болашағымызды, жеке балаларымыздың болашағын қандай күйде көргіміз келеді 

осыны айқындап алатын уақыт жетті» деп көрсетілген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2030 жылға арналған 
стратегиялық бағдарламасында. Сондықтан еліміздегі ұлттық қоғамды кемелдендіру ел  

болашағы – жас ұрпақты жаңа инновациялық әдісте рухтық тәлім және білім негіздерімен қаруландырып, 

қалыптастыру қажет. 
Білім беру жүйесінде педагогикалық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-

жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір оқытушының міндеті болып 

табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген педагогикалық технологиялар: ынтымақтастық 

педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек 
сигналдары арқылы оқыту, дамыта оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен оқыту, сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б. Кез 

келген оқыту технологиясы оқытушыдан терең теориялық, психологиялық, педагогикалық әдістемелік 
білімді, педагогикалық шеберлікті, бабалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.  

Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін, әр оқытушы алдында отырған 

білім алушылардың тіл білу деңгейін ескере отырып, өзінің мақсатына, мүддесіне, шеберлігіне орай таңдап 

алады. Бұл жаңа технологиялар – білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, 
теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін 

дамытуға бағытталған. 
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Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі 

ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль білім алушылар мен оқытушылардың сыни тұрғыдан ойлауын 
дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – сабақта білім 

алушылардың қызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды еркін және зерттей талпындырып, тұжырым 

жасау. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, студенттің өз ойымен өзгелердің ойына сыни 
қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, 

тұжырым жасауға бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. Сын тұрғысынан ойлау 

– оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Білім алушыны оқытушымен, топтастарымен еркін сөйлесуге, 

пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, 
қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. Білім алушы – ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші. 

Оқытушы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – 

әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген 
Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын 

басшылыққа алады. Мақсаты жастарға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің 

біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға сабақтарда үйрету.  

Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы білім алушы бойына 
дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір оқытушының басты міндеті. Сын тұрғысынан ойлауды 

үйретудің өзіндік қажет ұстанымдары бар. 

Бұл бағдарлама, білім деңгейін көтеруде, білім алушыларды шығармашылыққа баулуда, ойларын 
еркін айтуда тез арада дұрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама деп есептеймін. 

Өз сабақтарымда үнемі осы әдісті қолданып жүрмін. Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған, 

бірін-бірі толықтырған ойлау десек қателеспейміз. 
Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым үш деңгейден тұратын 

оқыту мен үйретудің үлгісі. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып ішінен қажеттісін алуға үйретеді. 

Технология бойынша әр сабақ үш кезеңнен тұрады: 

 – қызығушылықты ояту;  
 – мағынаны ашу; 

 – ой толғаныс. 

Бірінші кезең «Қызығушылықты ояту». 
Кезеңнің мақсаттары: 

– білім алушының өзінде қалыптасқан білімі мен түсініктерін өзектендіру; 

– оқылатын тақырыпқа танымдық қызығушылықты ояту; 
– білім алушының белсенділігін ояту; 

Екінші кезең «Мағынаны ашу». 

Кезеңнің мақсаты: 

– жаңа ақпаратпен танысу; 
– жаңа ақпараттармен өз білімімен ара-қатынас белгілеу. 

Бұл кезеңде жаңа ақпараттармен, ойлармен танысады, тиісті тақырыпқа байланысты кино, бейне 

роликтер  көру, дәріс, әңгіме, тыңдау немесе тәжірибе-эксперимент жасау, мультимедиялық құралдарды 
пайдаланады. Сабақта жұмыс дара және жұп түрінде жүргізіледі. 

Үшінші кезең «Ой толғау». 

Кезеңнің мақсаты: 

–қабылданған жаңа және ескі түсініктердің ара қатынасын ашу; 
– оқылған материалды талдау және қорытындылау; 

– тақырыпты мұнан әрі меңгеру бағытын анықтау; 

– мағынаны тану кезеңінде білімге сүйене отырып, бұрын және сабақ барысында не үйренгенін 
салыстырады; 

– Қарастырған тақырыптың мәнін толық түсіну және өзіне қойылған мақсатты іске асыру үшін жаңа 

тақырыпты талдайды, қажеттісін іріктеп алады; 
– өзіне қойған сұрақтарға мағыналы жауап алғандарын бағалайды; 

– Алған білімдерін өмірмен байланыстырады, қорытынды нәтиже шығарады, өз бетімен жаңа 

идеяларды ойластырады;  

–  кластер құру; 
–әртүрлі кезеңдегі ақпараттардың өзара қатынасын сипаттайтын кестелер толтырады. 

– түйін сөздерге қайта оралу; 

– дұрыс және дұрыс емесін мақұлдауға қайта оралу; 
– рефлексивті сұрақтар; 
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–  пікір алмасу; 

–  шығармашылық жұмыстар. 
Оқылған ақпаратты талдау, түсіндіру, шығарманы өңдеу жұмысы топ бойынша жүргізіледі. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының стратегияларын ұтымды пайдалану 

студенттердің шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың тиімділігін, сапасын арттыруда 
ерекше маңызды. Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс 

жүйесін, студенттердің дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын 

тұрғысынан ойлау» барысындағы стратегияларды білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға 

болатынын тәжірибе көрсетті. 
Қорыта келе, сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пайдаланудың сабақ сапасына әсері өте мол. 

Сабақта жаңа технология элементтерін тиімді пайдалану білім алушылардың танымдық әрекеттерін, 

белсенділігін дамытып, оларды шығармашылыққа жетелейді. Ізденушілігін арттырып, өз ісіне сенімін 
нығайтады. Егер де жаңа технология элементтерін сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді. Ең бастысы оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, ойлау дағдыларын жетілдіру, өз бетінше 

білім алу, әрекет ету, мақсатқа жету білім алушының өзі арқылы іске асады 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Түйін. Мақалада студенттердің оқу сапасына елеулі ықпал ететін оқытудың интерактивті әдістерін қолдана 

отырып, сабақтың ұйымдастырылуының мазмұны, артықшылықтары, ерекшеліктері ашып көрсетілген. Мақала 

құзыреттілік тұрғысынан жоғары оқу орны студенттеріне интерактивті оқытудың тиімді әдістерінің өзекті мәселесіне 

арналған. 

           Түйінді сөздер: оқытудың интерактивті әдістері, оқушыға дайындық, сауатты көзқарас. 
Аннотация. В статье раскрываются содержание, преимущества, особенности организации проведения занятий 

с использованием интерактивных методов обучения, оказывающих существенное влияние на качество подготовки 

студентов. Статья посвящена актуальной проблеме эффективных методов интерактивного обучения студентов вуза с 

позиции компетентностного подхода. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, подготовка студентов, компетентный подход. 

Summary. The article reveals the content of the benefits, the features of the organization of classes using interactive 

teaching methods that have a significant impact on the quality of student training. The article is devoted to the urgent problem 

of effective methods of interactive teaching of university students from the position of a competency-based approach. 

           Keywords: interactive teaching methods, student preparation, competent approach. 

 

В последнее время одной из основных целей профессионального образования является подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Одним из предметов, изучаемых студентами в вузах, является русский язык, в процессе овладения 

которым происходит формирование профессиональной компетентности студентов в целом. 
Мы знаем, что далеко не все студенты национальных групп, особенно в неязыковом вузе, умеют 

четко и логично излагать мысли, композиционно оформлять свою речь, адекватно воспринимать чужие 

высказывания, анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное речевое 

высказывание и применять результаты этой деятельности на практике. 
Языковая подготовка будущих специалистов в неязыковом вузе проходит в 2 этапа. 1-й этап – 

изучение дисциплины «Практический курс русского языка». Данный этап продолжается в течение первого 

года обучения студентов в вузе и состоит из 2 семестров. 2-й этап – изучение дисциплины 
«Профессиональный русский язык», осуществляется на 2-м или 3-м году обучения в течение 3-го или 5-го 

семестра. 

Рассмотрим этапы изучения дисциплин «Русский язык» и «Профессиональный русский язык» в 
неязыковом вузе подробнее. В рамках 1-го этапа студенты получают общие сведения о русском языке 

(правила чтения, грамматика, лексический минимум в рамках тем общего характера). На данном этапе 

также происходит формирование общекультурной компетенции, которое заключается в развитии 

мотивированного интереса у студентов к поликультурному мировому пространству, особенностям 
национальных культур, духовно-нравственным основам жизни, семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, стратегиям профессиональной карьеры. 

В рамках 1-го этапа также формируются информационная и коммуникативная компетенции. Первая 
компетенция заключается в освоении студентом современных информационных технологий. Вторая 

компетенция состоит в овладении студентом эффективными способами социального взаимодействия, 

способствующими его профессиональной успешности в будущем. Также на 1-м этапе студенты получают 
начальные элементарные сведения из области будущей профессиональной деятельности. 

На 2-м этапе обучения в процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты получают информацию об основах видов чтения, ориентированного на газеты и литературу по 

специальности. Также студенты узнают о лексических, стилистических и грамматических особенностях 
научно-технического текста. Кроме этого, будущие специалисты получают сведения об основах 

аннотирования и реферирования текстов по специальности. На данном этапе изучения дисциплины 
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студенты продолжают работать со словарями, в том числе электронными, совершенствуют свои навыки в 

подборе значения слов. 
В рамках 2-го этапа обучения студенты также получают сведения об этикете делового общения, 

совершенствуются в составлении диалогов профессиональной направленности, осваивают навыки 

написания резюме. 
Таким образом, в процессе обучения в вузе у студентов происходит формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций посредством изучения различных предметов, русского языка в 

частности. Языковая подготовка в неязыковом вузе происходит таким образом, чтобы помочь будущему 

специалисту усвоить именно те знания, которыми он впоследствии мог бы пользоваться, выполняя свою 
профессиональную деятельность на высоком уровне. 

Модернизация системы образования и ее содержания повысила значимость русского языка как 

дисциплины, направленной на формирование коммуникативных языковых компетенций. В первую очередь 
это касается языка специальности, который становится необходимой и обязательной составляющей 

профессиональной подготовки студента, основой его успешной профессиональной деятельности как 

будущего специалиста. 

Качество подготовки специалиста в настоящее время определяется его способностью адаптироваться 
в современных быстро меняющихся условиях, а также владением профессиональными умениями и 

навыками, позволяющими эффективно использовать полученные знания при решении задач 

профессиональной коммуникации. 
Языковая компетенция – это достижение определённого уровня владения орфографическим, 

фонетическим, лексическим и грамматическим аспектами речи и способностями использовать языковые 

средства для построения правильно сформулированных высказываний. Языковая компетенция 
формируется в различных видах речевой деятельности, которая осуществляется как в устной, так и 

письменной форме. 

Языковая компетенция – способность обучающихся употреблять слова, их формы, синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические средства, в 
конечном счете – владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. 

Работая над формированием коммуникативной компетенции в общем и, уделяя в своей деятельности 

большее внимание формированию и развитию языковой компетенции на базовом уровне, опираемся на 
личностно ориентированный подход, т.е. на развитие личности обучающегося, его самостоятельности, 

способности принимать решения. Согласно такому подходу, в центре учебного процесса находится 

обучающийся с его потребностями, способностями, возможностями. Опираясь на новые педагогические 
технологии обучения, такие как обучение в сотрудничестве, метод проектов (Е.С. Полат) [4], личностно 

ориентированное обучение (И.Л. Бим), стараемся выстраивать в процессе учебной деятельности субъект-

субъектные отношения с обучающимся, делать его субъектом активной деятельности учения, 

организовывать его взаимодействие с другими студентами (групповая работа, сотрудничество, 
взаимопомощь), придавать учебному процессу реальную практическую направленность. 

Для того чтобы учебная деятельность была продуктивной, чтобы обучающиеся учились брать на себя 

ответственность за свою деятельность, ставить цели, определять пути их осуществления, проявлять 
творчество, оценивать полученный результат, организуем учебный процесс через активизацию 

самостоятельной деятельности обучающихся на занятиях по русскому языку. «Никакие знания, если они не 

подкреплены самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека» (О.Н. 

Щеголева). 
Задача преподавателя заключается в том, чтобы найти определенные методические приемы, 

способствующие наиболее эффективному проведению занятия, определить тему, подобрать 

соответствующий материал и расположить по степени сложности задания, направленные на его отработку, 
используя различные способы реализации коммуникативных задач. 

Любое занятие должно представлять управляемый системный процесс, направленный в первую 

очередь на формирование коммуникативной компетенции, навыков устного общения, то есть умения 
использовать язык в разных ситуациях общения для достижения любых, в том числе профессиональных 

целей. 

При обновлении содержания образования и освоении новых форм организации УВП качественно 

меняется и роль преподавателя как участника иной педагогической реальности: не транслятор знаний, а 
организатор, руководитель и соучастник учебного процесса, построенного как диалог обучающегося с 

познаваемой действительностью. Коренные изменения в нашем обществе создали реальные предпосылки 

для обновления всей системы образования, что находит свое отражение в разработке и введении элементов 
нового содержания, новых образовательных технологий. 
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Интерактивные методы обучения нацелены на стимулирование учебно-познавательной мотивации; 

развитие самостоятельности и активности; воспитание аналитического и критического мышления; 
формирование коммуникативных навыков; саморазвитие обучающихся. 

Как строится интерактивное занятие? Что является его принципиальными составляющими? 

Примерная схема: мотивация – 2 мин (5%); постановка задачи – 2 мин (5%); исходная информация и 
инструктаж – 2 мин (5%); практическое усвоение материала через интерактивное задание – 24 мин (60%); 

подведение итогов, рефлексия – 10 мин (15%). 

Важный аспект интерактивного обучения – содержание диалога. На интерактивных занятиях 

развитие коммуникативных умений и навыков учащихся происходит как в общении микрогруппы, так и в 
диалоге между группами. Эффективность работы каждой группы зависит от того, насколько удается 

реализовать две основные функции в диалоговом режиме: решение учебных задач и оказание поддержки 

членам группы в ходе совместной работы. Здесь очень важны эмоциональный климат микрогруппы, 
желание и возможность членов группы поддерживать друг друга. Поэтому преподаватель должен уделить 

пристальное внимание составу группы, ведь он выполняет роль «помощника, организатора, способного 

найти выход из сложившейся ситуации, который не скупится на позитивные оценки, но может видеть и 

возникающие проблемы» [3]. В процессе обсуждения необходимо уделять внимание выработке навыков 
общения и совместной деятельности. 

Диалог – это столкновение различных точек зрения. Но при этом оппоненты должны чувствовать 

границы диалога, уметь корректно вести спор, не переносить конфликтную ситуацию за рамки учебной 
задачи. Постепенно студенты усваивают правила, необходимые для эффективного учебного 

взаимодействия: 

– важно умение не только говорить, но и слушать; 
– необходимо говорить понятно, высказываться по теме, избегая избыточности информации; 

– нужно уметь задавать вопросы, помогающие понять сообщение; 

– критиковать надо идеи, а не личности. 

В методике приводится много примеров интерактивных занятий. Преподаватели используют их в 
своей практике. Одна из наиболее распространенных форм – работа в диаде /учебной паре/, где один 

исполняет роль преподавателя, а другой – студента [2]. 

Для лучшего усвоения лексического и грамматического материала, для совершенствования речевых 
навыков, проявления творчества проводим занятия-повторения с выполненными заранее творческими 

заданиями (приготовление поделок, схем, рисунков кроссвордов, коллажей, презентаций к изученной 

теме). Такие занятия проходят с наибольшим интересом. Студентами хорошо и прочно усваивается 
изученный материал. 

Каждый студент проявляет на таких занятиях большую активность, эмоционально усваивает 

материал. 

Разнообразить учебный процесс, сделать его более интересным и увлекательным, почувствовать себя 
раскованно и непринуждённо, а также повысить мотивацию изучения русского языка помогают ролевые 

игры. Студенты 1-го курса национальных групп с большим интересом принимают участие в подготовке и 

проведении таких занятий, хотя задача перед ними стоит не из лёгких: прежде всего – выучить роль на 
русском языке, научиться правильно и эмоционально ее декламировать, уметь правильно держать себя на 

сцене, подготовить себе костюмы героев, которых они будут изображать, сделать необходимые декорации 

к представлению и т.д. Например, на открытом занятии по русскому языку по теме «В мире искусства»  с 

большим интересом прошла инсценировка по рассказу А.Чехова «Хамелеон». 
Для эффективного усвоения материала и привития интереса к предмету проводятся занятия-

соревнования с применением мультимедийного материала, где команды соревнуются в полученных 

знаниях по основному курсу. Кроме того, для совершенствования речевых умений и навыков в вузах 
целесообразно проводить занятия в форме деловой игры, круглого стола, дискуссий, диспутов, пресс-

конференций, устного журнала и др. Наиболее успешно прошло занятие по профессиональному русскому 

языку в форме деловой игры «Бизнес-старт» среди студентов 2-го курса экономических специальностей. 
Студенты удачно продемонстрировали свои знания по лексическим темам своей специальности. 

В реализации принципов современных форм занятия помогает Интернет. Взятые из сети интернет-

материалы стимулируют обучающихся при изучении темы, её усвоении, активизируют и обогащают 

знания, самостоятельную деятельность, т.е. при помощи таких материалов реализуется принцип 
аутентичности – используется ситуация, максимально приближенная к естественной. 

В заключение нужно отметить, что коммуникативная методика способствует формированию у 

обучающихся не только грамотной речи, умения 
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общаться, создавать тексты, но и чувства собственного достоинства, готовности к взаимодействию и 

взаимопомощи. 
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ЖАС МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ БЕЙІМДЕЛУ ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ЖОЛДАРЫ 

Аннотация. Мақалада еңбек әрекетіне жас мамандарды бейімдеу туралы мәселе қарастырылған. Жас 

мамандардың кәсіби бейімделу кезеңі мен еңбек әрекетіне араласу үдерісінің психологиялық аспектілеріне сипаттама 

берілген. 

Кілт сөздер: жас маман, кәсіби бейімделу, еңбек ортасы, бейімделу кезеңі. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адаптации молодых специалистов к трудовой деятельности.  

Описаны этапы профессиональной адаптации молодых специалистов и психологические аспекты процесса 

вмешательства в трудовую деятельность.    

Ключевые слова: молодой специалист, профессиональная адаптация, трудовая среда, адаптационный период. 
Abstract. The article discusses the adaptation of young professionals to work. The stages of professional adaptation of 

young specialists and the psychological aspects of the process of intervention in labor activity are described. 

Keywords: young specialist, professional adaptation, work environment, adaptation period.    

 

Арнайы кәсіби білім алып еңбек іс-әрекетінде теориялық білімін тәжірибеде көрсету кез келген жас 
маман үшін психологиялық даярлықты қажет етеді. Бұл жас мамандардың кәсіби қалыптасуында олардың 

тұлғалық тұрғыда даярлығы маңызды және негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Әсіресе кең 

тарағаны, әрі кәсіби іс-әрекетте маңызды болып саналатыны олардың теориялық білімдерін тәжірибеде 
көрсетуі мен жеке тұлғалық қасиеттерінің  динамикасы. Олар: жаңа ұжым мүшелерімен кәсіби қарым-

қатынасы, өзіндік бағасы, шығармашылық қабілеті, мамандықтың қыр-сырын тәжірибеде игеруге деген 

мотивациясы мен кәсіби қызығушылығы. 

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез-келгеніне икемділік қажет, бұл жай күн көру, тамақ 
асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» - деген Ж.Аймауытовтың 

қанатты сөздері жас мамандардың еңбек етуге белсенділігін арттырады. Еңбек әрекетіне жаңа араласқан 

жас маманның еңбек субьектісі ретінде өзін қоршаған ортамен өзара әрекеттестігі оның бейімделу мен 
әлеуметтену процесімен бірге жүзеге асырылады. Олай болса, кез келген адамның еңбек іс-әрекетіне 

араласуы, сондай-ақ оның жаңа таныс емес ішкі және сыртқы факторларының әсер етуіне жауап ретінде 

адамның психикасы мен  ағзасының адаптивті реакцияларының қалыптасуы.  

Қарым-қатынас субьектілердің өзіндік өзара әрекет формасы ретінде, әр түрлі ақпараттар алмасу 
барысында жүзеге асырылады. Кәсіби қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуы мен даму факторы оның еңбек 

әрекетіне бейімделуі мен әлеуметтенуінің маңызды рөлі болып табылады [1]. Сондықтан, кез келген 

тұлғаның айналасындағыларға ықпал ете бiлу шеберлігі – менеджердiң, басшының, тiптi өзге iскер 
адамның жұмыстағы немесе кез келген іс-әрекеттегі (оқу, ойын, еңбек) негiзгi қасиетi.  

Кез келген іс-әрекет көлемі жағынан қаншалықты болса, қарым-қатынаста соншалықты көп қырлы 

және әртүрлі болып келеді. Кәсіби қарым-қатынас, еңбек әрекеті, басқару психологиясы, менеджмент 
психологиясы туралы Е.А.Климов, Н.А.Коваль, К.А.Абульханова-Славская, В.Д.Шадриков және отандық 
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ғалымдар С.М.Жақыпов, Н.Қ.Тоқсанбаева, М.Қ.Бапаева, Г.М.Карибаева, Э.К.Қалымбетова және т.б. 

еңбектерінде сипатталған. 
Басқа адамдармен жағымды өзара әрекеттесуі үшін серіктес оның қандайда бір әрекетіне қалай 

реакция білдіретінін алдын ала білу қарым-қатынас үйлесімділігіне себеп болады. Еңбек іс-әрекетіне оның 

мәдени деңгейін негіздейтін кәсіби қарым-қатынасқа итермелейтін бірқатар талаптарды құрайды. Олар:  
- бірін-бірі қабылдау; 

- тұлғааралық үйлесімді өзара қарым-қатынас; 

- конфликт, оны алдын алу және жою; 

- сын, сын қою және сынды қабылдау; 
- есту және тыңдау. 

Адамның еңбекке бейімделуі – бұл еңбек субъектісінің жеке даралық, ақпараттық, қабілеттілік және 

басқа да құрылымдарының  кәсіби іс-әрекетке араласуында нәтижелі жетістіктерге жетуі мен еңбек 
әрекетінің ерекшеліктеріне бейімделуі [2].  Ал еңбек субъектісінің белсенділігі оның кәсіби бейімділелуінің 

нәтижелі болуына ықпал етеді. Ол еңбек ұжымының өзіндік ұстанымы, ішкі тәртібі, дәстүріне, кәсіби 

ортаға тәуелділігінде және осы ортаның талаптары мен мүмкіндіктеріне сәйкес қайта құруға ұмтылысынан 

көрінуі де мүмкін. 
Кез келген маман иесі өзінің алғашқы жұмысқа келуі, оның қандай кәсіби бейімділігінің қалай 

басталғанын, өзара байланысын еске түсіруге болады. Кәсіби білім алып, жаңадан оқу бітіріп келген жас 

маман алғашқы жұмыс орына үйрену кезеңінен өтеді.  Сондықтан, осы кезеңде жас маманның кәсіби 
бейімделуіне қалай қолдау көрсету, бейімделу үдерісін қандай жеңілдету жолдарын ұсынуға болады?  

Бұл теориялық білімін тәжірибеде дәлелдей алатын адам ғана жақсы маман болады деген 

тұжырымдар да аз емес. Сонымен қатар, ол өзін басқара алуы да маңызды, ал қазіргі таңда білімі мен 
біліктілігін оның  қарым-қатынас техникалары мен ережелерін жақсы меңгеруі дәлел болып отыр.  

Жас маманның еңбек әрекетіне бейімделу үдерісі негізгі үш кезеңнен байқалады, олар:  

- жаңа әрекетке бейімделуі; 

- бейімделу үдерісінде еңбек субъектісінің кәсіби ортамен өзара келіспеушіліктердің пайда болуы; 
- еңбек әрекетіне тұрақтану немесе дезадаптация [3]. 

Бұл, психологиялық бейімделу ретінде кез келген іс-әрекеттің жағымды немесе жағымсыз 

факторларына әсер етуі, оған эмоциналды тұрақтылықтың өзгеруі, кәсіби жетістіктері мен сәтсіздіктердің 
көрініс беруі. Ал әлеуметтік бейімделу, еңбек ұжымда өзінің орнын табуы, басқалармен өзара кәсіби 

қарым-қатынасы, сыртқы ортаның ықпалынан мінез-құлық ерекшеліктерінің өзгеріске ұшырауы. 

Тұлғаның мамандықты меңгеруі, оның кәсіби іс-әрекетімен жүзеге асырылатын жаңа әлемнің 
көрінуі. Бұл кәсіпкерлікпен құралған қарым-қатынас арқылы кәсіби әлеуетін қалыптастыру болып 

табылады. Сондықтан, кәсіби іс-әрекет адамның сол кезеңдегі жеке және қоғамдық тәжірибесіне 

негізделген. Ол  мамандықты меңгеруде танымдық кестелерді, шығармашылық әлеуетін, шеберлікті, бірізді 

жүйенің мағынасын, креативті ойлаудың дамуы. Кәсіби әрекет, еңбек психологиясы, тұлғаның жетістікке 
жету мотивациясы, акмеология, кәсіби қарым-қатынас туралы Е.А.Смирнова, А.А.Деркач, П.М.Андреева, 

А.А.Бодалев, және т.б. зерттеулерінде сипатталған. 

Тұлға өзінің мамандығы, жынысы, ұлты бойынша кім болмасын, ол әрқашан осы үш негізгі тіршілік 
әрекетінің біріккен триадасында болады. Олар: еңбек, таным және қарым-қатынас. Мұнда адами 

болмыстың негізі мен маңызды мазмұнын еңбек әрекеті құрайды. Осындай өзара байланыстар тұлғааралық 

қарым-қатынас үдерісі арқылы жүзеге асырылады. Бұл ұжымдық еңбек іс-әрекеті үдерісінде адамдар 

арасында қызметтерді үйлестіру және бөлу, ұжымдағы психологиялық ахуал, еңбек өнімділігі. Сондықтан, 
жас мамандар үшін қарым-қатынас еңбек іс-әрекетіне бейімделудің негізгі формасы болып табылады.  

Кез келген жаңа ортаға бейімделудің психологиялық механизмдері арасында жас маманның өзін-өзі 

бағалауы да басты орын алады. Оның өзіндік бағасының жоғары болуы өзінің мүмкіндіктері мен 
қабілетінен, шамасы келетін  жағдайдан асып түсетін мақсаттар мен қызығушылықтарға итермелейді, ал 

керісінше өзіндік бағасының төмендеуі – белсенділік пен талпыныстың болмауы, енжарлылық, 

жауапкершілік алудан қорқу, селсоқтық немесе мамандыққа қаламауы мен өзінің іс-әрекетіне 
қанағаттанбауы және тб. Осы екі жағдайдың да көріністері жас маманның еңбек әрекетіне кәсіби 

бейімделуінде қиындық туғызуу мүмкін. Бұл кәсіби қабілеті мен өзінің ішкі ресурстарын толық жүзеге 

асыра алмауына өзіндік бағаның ықпалы болып табылады. 

Тұлғаның маман иесі кәсіби мамандықты меңгеруі еңбек субъектісі ретінде болашаққа бағыт-бағдар 
алуы, яғни кәсіби анықталуы болып табылады. Кәсіби өзіндік анықталуда өзара байланысқан гностикалық 

және практикалық қатынастар жүйесін Е.А. Климовтың еңбектірінен көруге болады [3, 65 б]. Мұнда, 

гностикалық қатынастар – сана мен өзіндік сана сезімнің өзгеру формасы ретінде қарастырылады. Ал, 
практикалық қатынастар – қоғамдық қатынастар жүйесіндегі орны мен әлеуметтік беделінің өзгеруі.  
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Г.М.Карибаеваның зерттеуінде, кез-келген кәсіби іс-әрекет белгілі бір дәрежелер, талаптар негізінде 

жүзеге асатыны туралы сипаттама берілген. Оның нақты жүйесі, құрылымы, негізгі және қосыша 
элементтері болады және ол белгілі бағытта ұйымдастырылады [4, 4 б]. Кәсіби іс-әрекеттің тиімді, жемісті 

нәтижесіне жету үшін жеке тұлғалық қасиеттер (толеранттылық, қиындықтарды жеңу, білімділік, шеберлік, 

ерік-жігер) маңызды рөл атқаратынын айтып өткен.  
Бүгінгі білім саласы кәсіби маман дайындығына жаңа талаптар қояды. Жас маман социомәдени 

жағдайларға бейімделіп, тек инновациялық үдерістерді ғана емес, сонымен қатар коммуникация 

үдерістеріне де қызмет ете алуы керек. Қай салада болмасын мамандық иесінің коммуникативтік мәдениеті 

болғаны жөн, яғни ол диалог жүргізе білу, дұрыс қарым-қатынас жасай білу қабілетіне ие болуы қажет. 
Былайша айтқанда, кез келген мамандық иесінің коммуникативтік білікті болуы – жаңа заман талабы [5]. 

Осы орайда болашақ мамандардың кәсіби әрекетте коммуникативтік біліктерін қалыптастырудың 

маңыздылығын ерекше сипатталған. Коммуникативтік мәдениет жас маманның теориялық білімін тәжірибе 
барысында көрсетуімен қатар оның тұлғааралық үйлесімді қарым-қатынасын қалыптастырады. 

Жас маманның еңбек әрекетіне араласып, оны кәсіби тұрғыда  меңгеруге деген танымдық 

белсенділігін арттыру мақсатындағы оның басқа адамдармен өзара бірлескен іс-әрекеттегі қарым-

қатынасының жағдайының көрінісі арқылы анықтауға болады. Ол тұлғааралық кәсіби қарым-қатынасқа 
түсуші жақтармен ұйымдастырылатын іс-әрекеттер негізінде жүзеге асырылады. Кез келген еңбек 

ортасында жас мамандардың кәсіби іс-әрекетке бейімделуіне бағытталған танымдық іс-шаралар 

ұйымдастыру, профессиограмма жасау да маңызды. Олар: тренингтер, іскерлік ойындар, ақпараттық 
семинарлар т.б.  

Еңбек әрекетінде топ және ұжым - әлеуметтік психологияның негізгі түсініктерінің бірі. Олай болса, 

жас маманның ұжымдық және топтық жұмысқа белсене араласуы оның мамандықты меңгеруге деген ынта-
жігерін арттырып, ұжымның психологиялық ахуалын жақсартып, жұмысқа деген мотивациясын көтеретіні, 

ұжым арасындағы психологиялық ахуалды жақсартатындығын көрсетеді. Топтық жұмыс арқылы ол өзінің 

жеке қатынастарының дамуын басқарып, сонымен қатар, қоғамдық ортада әлеуметтенуін де бақылай 

алады. Ұжымдық және топтық жұмыс шарттарында тұлғааралық қарым–қатынас жасаудың сан-алуан 
жолдары ашылып, ол жұмыс барысында молая түседі. Сонымен, ұжымдық және топтық жұмыс түрлері жас 

маманның жаңа ортаға психологиялық бейімделуі мен әлеуметтенуінің барлық жақтарына тигізетін ықпалы 

туралы айтуға болады.  
Жас мамандардың еңбек әрекетіне бейімделуі мен кәсіби шеберлігін дамытуда оның рухани-

адамгершілік тәрбиесі, мамандыққа деген мотивациясы, шығармашылық әлеуетін арттыру мен жеке 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруды есепке алу маңызды. Осы орайда біз психологиялық  тренингтер, 
топтық дикуссиялар, іскерлік әңгімелер арқылы жас мамандарды педагогикалық іс-әрекетке бейімдеу 

мақсатында психологиялық қолдау жұмыстары ұйымдастырылады [6]. Мәселен, топтық дискуссияда жас 

мамандармен кез келген мәселені талқылау барысында ой-жүйесін біріктіруге, дамытуға жаңа ойлардың 

туындауына түрткі болады. Ал, іскерлік әңгімелер – көпшілік алдында жас маманға сұрақ қою арқылы 
сұхбат алу болғандықтан диалогты қарым-қатынас орнатылады. Сұхбаттың құрылымы талқыланып, 

айтылу барысы, стилі, қатысушылар мен қарым-қатынасты ыммен ғана түсінуі, яғни әңгіме барысында ым-

ишара, күлімдеу, мақұлдау және т.б. қарым-қатынас құралдары қолданылады. Осындай жұмыстардың ең 
негізгісі психологиялық тренинг арқылы жас мамандармен топтық жұмыс арқылы қажетті мақсатты 

дамытуға, ортаға жеңіл бейімдеуге, үйлесімді қарым-қатынас жасауға, ұжымның психологиялық ахуалын 

реттеуге, конфликтінің алдын алуға болады. Біздің жұмысымызда жас амандармен ұйымдастырылған 

тренингтер еңбек ұжымында әлеуметтік-психологиялық ахуалды жақсарту, өзара әріптестік сезімді 
қалыптастыру, жас мамандардың кәсіби бейімделуіне қолдау көрсету мақсаты көзделді.  

Әрқандай іс-әрекетке байланысты адам қандай да қызметті орындауы қажет және сол істің тиімді 

нәтижесін қамтамасыз етуге жәрдем беретін сапаларға ие болуы тиіс. Мұндай дара психологиялық 
ерекшеліктер міндетті түрде, бір жағынан, өзіндік психикалық табиғатына ие болудан, екіншіден - әркімде 

өз алдына, қайталанбас көрінісінен жеке адам қабілеті деп аталады. Сондықтан жас мамандарды еңбек 

қызметіне бейімдеуде төмендегі ұсыныстарға мән беруді ұсынамыз: 
-  еңбек ұжымымен үйлесімді қарым-қатынасқа деген дайындығын дамыту;  

-  өзіне деген сенімсіздіктен, ішкі қобалжудан, қорқыныштан, қарым-қатынастағы қиындықтардан 

арылуға қолдау көрсету; 

- кәсіби қабілетін көрсете алуына, өзін-өзі бекітуіне жағымды жағдай туғызу. 
Қорыта келе, жас мамандардың кәсіби қызметке бейімделуіне, шығармашылық әлеуетінің 

қалыптасуына психологтар, тәжірибелі  мамандар тарапынан қолдау көрсету тиімді нәтиже береді. Жас 

мамандардың кәсіби даярлығы, қарым-қатынас ерекшеліктері, мамандыққа деген қызығушылығы оның 
жетістікке жету мотивациясын және жаңа еңбек ортасына деген кәсіби бейімделуін қалыптастырады. 
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МОТИВАЦИЯСЫН  

ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін. Бұл мақалада болашақ мамандардың шығармашылық мотивациясын дамытуды қолдау мәселесі 

қарастырылады. Қазіргі заманғы қоғамда шығармашылықтың басымдылық мотиві ретінде тұлғаның өзін-өзі жүзеге 

асыруы, өзін-өзі өзектендіруі, өзін-өзі танытуы, өзін-өзі жетілдіруі, табысқа жетуі мен қоғамдық мойындатуы 

қатысады. Сондықтан, болашақ мамандардың шығармашылық мотивациясын дамытуды қолдаудың ерекшеліктері 

олардың құндылық-мотивациялық салаларынан және түрткі болатын ішкі әлеуетінен көрінеді.  

Түйін сөздер: шығармашылық, педагогикалық шығармашылық, креативтілік,  мотивация, мотив, өзін-өзі 

дамыту.  
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема поддержки развития мотивации творчества будущих 

специалистов. В современном обществе доминирующими мотивами творчества выступают стремление личности к 

самореализации, самоактуализации, самоутверждению, самосовершенствованию, успеху и общественному 

признанию. Таким образом, особенности мотивации творчества будущих специалистов определяются их ценностно-

мотивационной сферой и внутренним потенциалом, которые выражаются через побудительные мотивы.  

Ключевые слова: творчество, педагогическое творчество, креативность, мотивация, мотив, саморазвития. 

Summary. This article discusses the problem of supporting the development of motivation of creativity of future 

specialists. In modern society, the dominant motives of creativity are the desire of the individual for self-realization, self-

actualization, self-assertion, self-improvement, success and social recognition. Thus, the features of motivation of creativity of 

future specialists are determined by their value-motivational sphere and internal potential, which are expressed through 

incentive motives. Thus, the features of motivation of creativity of future specialists are determined by their value-motivational 
sphere and internal potential, which are expressed through incentive motives. Thus, the features of motivation of creativity of 

future specialists are determined by their value-motivational sphere and internal potential, which are expressed through 

incentive motives. 

Keywords: creativity, pedagogical creativity, creativity, motivation, motive, self-development. 

 
ХХІ ғасырда білім мен ғылым саласындағы әлемдік білім беру кеңістігіне сәйкес білім алу, жалпы 

ғаламдық таным мен ойлауды дамыту, ұлттың интеллектуалдық әлеуетін арттыру, өз іс-әрекетінің 
субъектісі болуына мүмкіндік туғызу болашақ мамандарды кәсіби даярлауда жоғары оқу орындарының 

алдына қойылған кезек күттiрмес мiндет болып саналады. 

Осыдан жоғары мектепті модернизациялаудың заманауи кезеңдерінде болашақ мамандардың жеке 

тұлғалық дамуы мен өзіндік білім алуына, оларды белсенді оқу-танымдық шығармашылық іс-әрекетке 
тартуға, болашақ мамандардың шығармашылық мотивациясын дамытуына қолдау көрсетуге  ерекше назар 

аударылуда.  

Бұл жоғары оқу орнындағы білім беру үрдісін жаңартуды реттеуді қамтамасыз ететін нормативтік-
құқықтық құжаттарда көрініс табады, атап айтқанда, «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 

инновациялық даму тұжырымдамасы», онда: «қоғамның негізгі капиталы адам және оның  жасампаз іс – 

әрекетін жүзеге асыру мүмкіндіктері жасалуы тиіс» - деп белгіленген [1].  
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Осы міндеттер болашақ мамандардың тұлғалық қасиеттерін, оның кәсіби іс-әрекетінің 

ерекшеліктерін анықтау және дамыту, өзін-өзі дамыту біліктіліктерін қалыптастыру, олардың 
шығармашылық мотивациясын дамытуды қолдау  мәселесінің өзектендіре түседі.  

Тұлғаны кәсіби дайындау болашақ мамандарға мотивация, білім, тәжірибе, шығармашылықтан 

тұратын кәсіби мәдениетті беруге бағытталған.  
Болашақ мамандардың шығармашылығын қалыптастыру үрдісі жоғары педагогикалық білім берудің 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде әртүрлі аспектіде зерттелінгені: болашақ мамандардың креативтілігін 

қалыптастыру (Б.А.Оспанова, А.С.Швайковский және т.б.), студенттердің креативтілігін қалыптастыру 

мақсатында инновациялық технологияларды пайдалану (Г.Қ.Нұрғалиева, Қ.М. Нағымжанова және т.б.), 
мұғалімдерді шығармашылық әрекетке даярлау (В.В. Шахгулари, Н.А. Гончарова, Р.Ш. Сыздықова және 

т.б.) оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыру жолдары (Ә.С.Әмірова, А.А.Сағымбаев 

және т.б), педагогтердің шығармашылық әлеуетін дамыту логикасы (Б.А. Тұрғынбаева және т.б ) 
зерделенді. 

Психологиялық және педагогикалық әдебиеттерді зерттеу шығармашылық іс-әрекеттің мәнін ашатын 

белгілерін бөліп көрсетуге мүмкіндік туғызады: міндеттерді шешу үрдісінде жаңа білімдер меңгереді 

(Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, т.б.); жаңа мақсаттар мен  ақыл-парасаттың пайда болуына ықпал етеді 
(А.Н.Леонтьев, О.К.Тихомиров, т.б.); іс-әрекеттің бағдарлық негізі ретінде қатысатын жаңа білімді меңгеру 

өтеді (И.П.Калошина, Н.Ф.Талызина, т.б.). 

Шығармашылық бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың, тіршіліктің көзі. Табиғат, қоғам 
құбылыстарында жеке адамның санасында, ішкі жан дүниеснде шығармашылықтың табиғи үрдстері 

үздіксіз жүріп жатады. Табиғат ішкі шығармашылық үрдістерді өзі басқарады.  

Шығармашылық өте күрделі үдеріс, ол адамға ғана тән іс-әрекеттің түрі, оның нәтижесінде 
шығармашылық қабілеттер дамиды және қалыптасады. Мұндай әрекеттің ерекшелігі, даму деңгейі тек 

әлеуметтік факторларға ғана емес, биологиялық факторларға да байланысты. Сыртқы факторларды (оқыту 

және тәрбиелеу жүйесі) басқару, реттеу жеке адамның ой санасына, қызметіне байланысты.       

Қ.М.Нағымжанова «педагогикалық креативтік» ұғымының мәнін аша отырып, университеттің 
инновациялық білім беру ортасында студенттердің педагогикалық креативтігін қалыптастыруды тиімді 

жүзеге асыратын педагогикалық шарттарды анықтап, педагогикалық креативтікті қалыптастырудың 

моделін құрастырады [2].  
Шығармашылық белсенділік білімнің теориялық мәнін түсінуді, мәселені шншудің өзіндік жолын 

табуды талап етеді. Ол білімді меңгеруде танымдық қабілеттерін дамытады, мақсатқа жетуде өздігінен 

білім алуға үнемі талаптануға тәрбиелейді.  
Сондықтан тұтас педагогикалық үрдісте шығармашылық белсенділікті қалыптастыру тұлғаның жан-

жақты дамуының қажетті шарты болып табылады. 

Б.А.Оспанова белсенділіктің болашақ мамандардың креативтілігін қалыптастыру процесіндегі 

тұлғаның іс-әрекетін, мінез-құлық стратегиясын және қарым-қатынасын жобалау рөлін айқындайды [3].   
Ғылымда шығармашылық белсенділікті сипаттайтын көпқырлы ұғым ретінде анықталады.  

Сөздіктерде «шығармашылық қайталанбастығымен, бірегейлігімен және қоғамдық-тарихи 

сонылығымен ажыратылатын сапалы жаңаны тудыратын іс-әрекет деп анықталады. Шығармашылық 
тұлғаны шығармашылық іс-әрекет субъектісі ретінде сипаттайды [4].    

Д.Б.Богоявленскаятың пікірінше, шығармашылықтың негізгі көрсеткіші  интеллектуалды белсенділік 

болып табылады, ол екі компоненттің, атап айтқанда, танымдық (жалпы ақыл-ой қабілеті) және 

мотивациялық (меңгерілген білімді ұғынуы) үйлесімділігін көрсетеді. Сондықтан шығармашылықты 
көрсету өлшемі ақыл-ой тапсырмаларын орындауды сипаттайды [5].  

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, шығармашылық белсенділік бірмезгілде тұлғаның өзіне, 

оның іс-әрекетіне тән, шығармашылық жағдаяттарды жете ұғынып іздестіруін, мотивтері мен әрекетінің 
бірегей мақсатқа бағытталуын сипаттайды деп тұжырымдауға болады.  

Мотивация қолданылу ыңғайына қарай қазақша «ниет», «түрткі», «кірісу», «жігерлену», «ынталану» 

сөздерінің мағынасына жақын келетін, қазіргі заман мәдениеті мен гуманитарлық ғылымдарында кең 
қолданылатын ұғым. Бұл ұғымды алғаш рет немістің иррационалды волюнтаризм философы А.Шопенгауэр 

өзінің философиялық шығармасында жеткілікті төрт негіздің бірі ретінде қарастырған. Мотив латын сөзі, 

«қозғалу, әрекет ету» мағынасын береді, демек «motіvation» сөзбе сөз мағынада «қозғалту, әрекетке келтіру» 

мағынасын береді. Бірақ қазіргі заман мәдениетінде ол тіке мағынасында емес, көбіне көп ауыспалы, 
жетілдірілген, түрлендірілген мағынада қолданылады. 

Бүгінгі таңда мотивацияға психологиялық құбылыс ретінде көптеген анықтамалар берілген: 

мотивация мотивтер жиынтығы (К.К.Платонов); мінез-құлықты анықтайтын факторлар жиынтығы 
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(К.Мадсен); бағыттылықты айқындайтын белсенділік (М.Ш.Магомед-Эминов); іс-әрекетке бағыттау 

процестері жүйесінің жиынтығы (В.К.Вилюнас).  
М.Г.Ярошевский ғылыми шығармашылық мотивациясын зерттей отырып, мотивацияның сыртқы 

және ішкі түрін бөліп көрсетеді, сондай-ақ оны тұлғалық, әлеуметтік және логикалық үйлесімділік нүктесі 

деп сипаттайды [6].     
Жалпы алғанда, ғалымдар мотивацияны екі бағытта анықтайды. Бірінші бағытта мотивацияны 

құрылымдық ұстанымда факторлар немесе мотивтердің жиынтығы ретінде қарастырады. Мотивация 

оқытудың маңыздылығын түсіндірумен жүзеге асырылады, мәселелік жағдаяттар мен кәсіби міндеттер 

оқыту үдерісін дилогтық өзараәрекетке айналдырады. 
В.Д.Шадриковтың пікірінше, мотивация тұлғаның қажеттіліктері мен мақсатына,  әрекетке талаптану 

деңгейіне, іс-әрекет шарттарына (объективтік немесе сыртқы және субъективтік немесе ішкі – білім, білік, 

қабілет, мінез-құлқы) және тұлғаның дүниетанымы, сенімі және бағыттылығымен Осы факторларды есепке 
алу нтәижесінде шешім қабылдайды [7].     

Б.Г.Ананьевтің пікірінше, мотивациялық білім өзіне табиғи қажеттіліктерден бастап құндылық 

бағдарға дейінгі тұлғалық сипаттарды енгізеді [8]. 

Екінші бағытта мотивация динамикалық білім, үдеріс, тетік ретінде қарастырылады. Мұнда 
мотивация мотивтердің бірегей жүйесі және іс-әрекеттің ерекше саласы ретінде қажеттіліктер, мотивтер, 

мақсаттар мен қызығушылықтардың күрделі өзара әрекеттестігі деп түсіндіреді.  

В.Г.Асеев «мотивация» ұғымына мотивтерді, қажеттіліктерді, қызығушылықтарды, талпыныстарды, 
мақсаттарды, ой-пікірлерді, мотивациялық ұстанымдырды жатқызады [9]. 

Болашақ мамандардың шығармашылық мотивациясын дамытуды қолдаудың ерекшеліктерін 

айқындауда мотивация мінез-құлықты өзгертетін факторлар жүйесі және белгілі бір деңгейде мінез-құлық 
белсенділігін қолдауды ынталандыратын процесс ретінде қарастырылады.  

Э.Ф.Зеер кәсіби маман тұлғасының төрт компонентті құрылымын ұсына отырып, оның ішінде, кәсіби 

бағыттылық және кәсіби құзыреттілік компоненттерін ерекше бөліп көрсетеді. Сондай-ақ іс-әрекеттің 

өнімділігін анықтайтын жеке тұлғалық және психикалық ерекшеліктерімен бірге, кәсіби маңызды 
психологиялық және физиологиялық сапа-қасиеттерді сипаттайды [10]. 

Cонымен, кәсіби маман бұл тұлға кәсібилігінің және іс-әрекеттің жоғары көрсеткіштеріне ие, жоғары 

кәсіби және әлеуметтік мәртебесі бар, жағымды әлеуметтік маңызға ие, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі 
жетілдіруге, тұлғалық және кәсіби жетістіктерге бағдарланған, тұлғалық және әрекетшіл нормативтік 

реттеудің серпінді дамушы жүйесінің субъектісі.  

Mұндағы өзін - өзі дамыту алгоритмдері жүйесі:  
- тұлғалық – кәсіби өсу мақсатымен тұлғалық және кәсіби өзін-өзі танудағы қажеттіліктерді 

жандандыруды;  

- психологиялық тұрғыда өзін-өзі диагностикалау және оларды игерудің негізгі тәсілдерімен 

танысуды;  
- кәсіби іс-әрекет объектілері мен субъектілеріне кәсіби және гуманистік құнды нұсқауларды, 

эталондар мен нормаларды қалыптастыруды;  

- іс-әрекет және адам кәсібилігі дамытуды;  
- өзін-өзі кәсіби жетілдіруде қажеттіліктерді қалыптастыруды қамтиды.  

Ғылыми шығармашылық мотивациясы немесе ғылыми іс-әрекет мотивациясы ұғымы ғылымтану, 

психология, педагогика секілді шығармашылық іс-әрекетті арнайы зерттейтін ғылымдарда қолданылады. 

Ғылыми іс-әрекеттің жоғары мотивациясы ғалымның өз ісіне деген қызығушылығы мен табысқа жету 
талпынысынан көрінеді деп тұжырымдалған.    

Адамның кез келген іс-әрекетінің негізі оның мотивациялық саласы болып табылады, ол тұлғаның 

мотивтер жиынтығы мен оның шығармашылық ғылыми еңбекке жарамдылық маңызымен сипатталады.  
Ғылыми шығармашылық мотивациясы тұлғаның қызығушылықтары мен қажеттіліктерінің 

көптүрлілігін көрсетеді, ғылыми шығармашылықтың табыстылығы негізінен ғылыми сұраныстарды және 

қажеттіліктерді  қанағаттандыруымен байланысты.   
Ғалымдар мотивтердің бірізділік иерархиясын төмендегідей бөліп көрсетеді:   

- жетістік мотивтері;  

- өзін-өзі жүзеге асыру мотивтері; 

- мойындату немесе мойындау мотивтері; 
- тиістілік мотивтері; 

- статус немесе мәртебе мотивтері.   

Осыдан, тұлға мотивациялық саласында шығармашылық мотивтерін де, сондай-ақ ішкі мотивтерді де 
меңгеруі тиіс.   
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Біздің зерттеу контекстімізде қолдау тұлғаның дамуына көмектесу және оның денсаулық, қатынас, 

оқыту, өзін-өзі өмірлік анықтауы мәселелерін шешуге бағытталған өзін-өзі дамытуына ықпал ету деп 
сипатталады. Мұндағы өзара қарым-қатынас тұлғаны қалыптастырудың құралы ғана емес, оның адамдық 

болмысын да шыңдайды, тұлғаның белсенділігі, өзін-өзі үнемі дамытып отыруға ұмтылуы өзгелерден 

бөлек жағдайларда емес, өзге адамдармен диалогтік қатынастарға түсу кезінде жүзеге асырылады.  
Педагогикалық қолдаудың мәні болашақ маман ретінде студенттің ішкі күші мен қабілетіне қарауға 

негізделген тұлғаның субьективтілігін қалыптастырумен сипатталады.  

Тұлғаның субъектілік сипаты қоршаған ортамен ұстамдылық қарым-қатынасынан, өз көзқарасынан, 

өзіндік әрекеттерінің қалыптасқандығынан көрінеді. Субъектінің тәжірибесі тұлғаның өзінің басынан 
өткізгені негізінде құрылатын жеке тәжірибесі. Оның мәні тұлғаның өзінің әрекеттеріне талдау жасау, өзі 

үшін маңызды мәселелерді анықтай алу және оны шешу жолдарын таба білу. 

Педагогикалық іс-әрекеттің маңызды компоненттерінің бірі оның мотивациясы болып табылады. 
Педагогикалық іс-әрекетте де оқу іс-әрекетіндегі сияқты мотивациялық бағдарланулар ажыратылады. Олар 

ішкі түрткілер, мысалы жетістік түрткісі және ішкі түрткілер, мысалы өз іс-әрекетінің процесі мен 

нәтижесіне бағдарлану. Белгілі бір оқу орнындағы жұмыс істеу беделінің сыртқы түрткісі мен 

еңбекақысының сәйкестілік түрткісі көбінесе, тұлғалық және кәсіби өсу, өзін-өзі жігерлендіру 
түрткілерімен теңестіріледі. 

Сондықтан, тұлғаның барлық мотивтері мен мотивация саласы бір-біріне қатысты сан алуан түрлі 

болуы мүмкін және олар жетекші әрі бағынушы мотивтер ретінде қатысады, мотивациялық сала өзінің 
динамикалығымен де сипатталады.  
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ЖЕКПЕ-ЖЕК СПОРТ ТҮРІНДЕГІ ЖАТТЫҒУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МОДЕЛЬДІК 

СИПАТТАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ (бокс мысалында)  

 

Аңдатпа. Мақалада спортшылардың модельдік сипаттамаларын құрудың жүйелік тәсілі көрсетілген. 

Түрлі даярлықтардың (техникалық-тактикалық, психикалық, жалпы және арнайы дене) интегралдық 

бағалануы әзірленген. Олар боксшылар даярлығының құрылымында деңгейді сандық түрде сипаттауға, 

мықты және әлсіз тұстарын анықтауға мүмкіндік береді. Оннан астам жарыс алдындағы кезе ңдер зерттеліп, 

талданған. Кезеңдер боксшылардың қазақстандық және халықаралық ауқымдағы жарыстарда табысты өнер 

көрсетуімен аяқталды.  

Кілт сөздер: модельдік сипаттамалар, жүйелік тәсіл, тестілеу, жаттығу жүктемелері, боксшылар, 

жаттығу әсері.  

         Резюме. В статье представлен системный подход к построению модельных характеристик спортсменов. Была 

разработана комплексная оценка различных видов обучения (технического и тактического, умственного, общего и 
специального). Они позволяют количественно описать уровни в структуре тренировки боксера, выявить сильные и 

слабые стороны. Более десяти этапов перед гонкой были проанализированы и проанализированы. Этапы завершились 

успешными выступлениями боксеров на национальных и международных турнирах. 

         Ключевые слова: модельные характеристики, системный подход, тестирование, физические нагрузки, боксеры, 

физические нагрузки. 

        Summary. The article presents a systematic approach to building model characteristics of athletes. An integrated 

assessment of various types of training (technical and tactical, mental, general and special) has been developed. They allow 

quantitative description of the levels in the structure of the boxer's training, to identify strengths and weaknesses. More than 

ten pre-race stages have been analyzed and analyzed. The stages ended with successful boxers performing at both national and 

international tournaments. 

         Keywords: model characteristics, system approach, testing, exercise loads, boxers, exercise effects. 

 

Кіріспе. Дайындықтың жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін жаттыққандықты дамытуды 

басқару үдерісі жаттығудың дайындық кезеңінен басталады. Жарыс алдындағы дайындық 

үдерісінде дайындық жағдайын басқару осы кезеңде спорттық күйге жету және оны сақтау 
заңдылықтарын және спортшылардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып жүргізіледі. Нақты 

спорт түріндегі жекпе-жектің сандық және сапалық моделін құру мәселесі осы үдерісті зерттеу 

әдіснамасына келіп тіреледі.  
Осы жолдағы негізгі қиындық спорттық жекпе-жек үдерісінің заңдылықтары мен себеп-

салдарлық байланыстарының тұтас көрінісін беретін біртұтас теорияның болмауымен байланысты. 

Спорттық жекпе-жек үдерісін жүйелі зерттеу әдіснамасын әзірлеген кезде үш озық теорияны 
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қатыстыру арқылы көрсетілген қиындықты жеңуге болады: іс-әрекет теориясы [1], белсенділік 

физиологиясы тұжырымдамасы [2] және функционалдық жүйелер теориясы [3]. Біз жаттығу 
үдерісіндегі жүктеме көлемі мен қарқынының сандық өзгеруін де, жаттығу құралдары мазмұнының 

сапалық өзгеруін де, олардың дайындық кезеңдерінің түрлі бағыттары бойынша арақатынастарын 

да ұсынып отырмыз. 
Жоғары білікті боксшылар дайындығын кешенді бақылау мен басқару әдіснамасының 

негізінде функционалдық (немесе үш деңгейлі) жүйе жатыр [4].  

Ұсынылған жүйе оның функционалдық элементтерінің иерархиясын анықтап, осының 

негізінде басқарушылық әсерлер жоспарланады: І деңгей – жарыс қызметі; ІІ деңгей – даярлықтың 
негізгі жақтары; ІІІ деңгей – ағза жүйесі, спортшының жаттығу құралдары мен әдістері және 

олардың мөлшері. 

Зерттеудің мақсаты. Оңтайлы жаттығу әсерлеріне қол жеткізу, деңгейді сандық түрде 
сипаттауға, боксшылардың даярлық құрылымындағы мықты және әлсіз тұстарын анықтауға 

мүмкіндік беретін даярлықтың түрлі жақтарының (техникалық -тактикалық, психикалық, жалпы 

және арнайы дене) интегралдық бағалануын әзірлеу.  

Зерттеу нәтижелері. І деңгейдегі модельдік сипаттамалар жетекші рөлге ие. Әлемнің ең күшті 
боксшыларының жарыстың экстремалды жағдайларындағы іс-әрекеттерін талдау оның жеке 

элементтерінің ерекшеліктерін анықтауға және көрсеткіштердің  тиісті деңгейін болжауға мүмкіндік 

береді. 
Жоғары жетістіктер деңгейіне шығуды қамтамасыз ететін жарыс қызметін интегралдық 

бағалауды есептеу кезінде келесідей параметрлер пайдаланылады: ұрыс тығыздығы, соққылар мен 

қорғаныстардың тиімділік коэффиценттері, техникалық әрекеттердің тығыздығы. 
ІІ деңгейдегі модельдік сипаттамалар болжанған нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті жарыс 

қызметінің деңгейіне сәйкес болуы тиіс.  

Жалпы және арнайы дене, психикалық және техникалық-тактикалық даярлық бойынша 

даярлықтың осы жақтарының интегралдық бағалануы қарастырылады.  
ІІІ деңгейдегі модельдік сипаттамалар ең күшті боксшылар даярлығының негізгі жақтарының 

талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуге бағдарланған.  

Боксшылар даярлығының ең маңызды жақтарын - дене, техникалық, тактикалық және 
психологиялық даярлықтарын көрсететін сандық және сапалық көрсеткіштер ғана боксшылардың 

даярлық деңгейінің модельдік сипаттамалары бола алады. Жарыстардағы тікелей қарсыластық 

жағдайларындағы жарыс қызметінің модельдік сипаттамаларының көмег імен де спортшылар 
даярлығының дәл осы жақтары бағаланғандығын атап өту маңызды. Сондықтан, жаттығу үдерісі 

барысында анықталған боксшылардың даярлық деңгейінің көрсеткіштері арқылы олардың шеберлік 

дәрежесін анықтау мүмкін болса өте дұрыс болар еді. Бұл жарыстардағы мінез-құлық 

ерекшеліктерін анағұрлым нақтырақ болжауға, демек, боксшылардың дайындығын анағұрлым 
тиімді басқаруға мүмкіндік берер еді.  

Мұны тәжірибеде жүзеге асыру үшін сәйкес тесттерді таңдау қажет. Тестің сәйкестігі оның 

зерттелудегі құбылыстың сипатына сәйкестігін көрсетеді, яғни, тест өзі арқылы ненің бекітілмекші 
екендігін көрсетуі тиіс. Мысалы, егер біз тестпен боксшының төзімділігін өлшейтін болсақ, онда 

басқа емес, дәл осы қасиеттің анықталатындығына сенімді болуымыз керек. Мұны тексеру үшін 

корреляциялық талдаудың немесе басқа тәсілдің көмегімен тест көрсеткіштерінің жарыс қызметінің 

төзімділік деңгейін көрсететін модельдік сипаттамаларының бірімен өзара байланысын анықтау 
қажет. Мұндай сипаттамаға төзімділік коэффицентін жатқызуға болады. Егер тест көрсеткішінің 

төзімділік коэффицентімен байланысы айтарлықтай тығыз болса, онда бұл тестті сәйкес деп 

есептеуге және боксшылардың даярлық деңгейінің модельдік сипаттамаларының бірі ретінде 
пайдалануға болады. 

Зерттеу барысында боксшылардың даярлық деңгейінің модельдік сипаттамалары ретінде 

пайдалану үшін жарамды болатын бірнеше көрсеткіштер анықталды. Бұл – соққылардың күші мен 
төзімділік деңгейін, сонымен бірге, шабуыл және қорғаныс әрекеттерінің нәтижелілігін көрсететін 

тесттер. 

Соққылардың күшін бағалау үшін біз мынадай тест қолдандық: біздің арнайы жасаған 

әдістемеміз бойынша 5 секунд және 8 секунд бойы максималды күш пен жиілікті бекітіп соққылар 
жасау. Жиынтық күш пен соққылардың күш импульстерінің жиынтығы анықталды. Бұл көрсеткіш 

жарыс қызметіндегі жалғыз және сериялы соққылардың күшін сарапшылық бағалаумен 

айтарлықтай тығыз байланысты болып шықты.  
Төзімділікті тексеру тесті: 180 секунд бойы динамометрге максималды күшпен және 
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жылдамдықпен соққы жасау. Бұл тестідегі соққылардың жиынтық күші жарыс қызметінде 

тіркелетін төзімділік коэффицентімен тығыз байланысты.  
Осылайша, боксшылардың даярлық деңгейінің аз ғана модельдік сипаттамаларын анықтай 

алдық. Бұл зерттеуде спортшылардың даярлығын көрсететін тесттер салыстырмалы түрде аз 

пайдаланылғандығын айта кеткен жөн. Атап айтқанда, тесттер арқылы техника, тактика, 
жылдамдық, ептілік, сондай-ақ боксшылардың арнайы қасиеттері (қашықтықты сезіну және т.б.) 

тексерілмеді. 

Дегенмен, тіпті алынып қойған нәтижелер негізінде де боксшылардың арнайы даярлығының 

моделін құру мүмкіндігіне негіз бар екендігі туралы айтуға болады. Айтылған модельдік 
сипаттамалар білікті боксшылардың дайындығын басқару тәжірибесінде табысты пайдаланылған.  

Модельдік сипаттамаларды әзірлеу әдіснамасының негізгі бөлімі – олардың сәйкес модельдегі 

сандық деңгейін бекіту тәсілін таңдау [3,4].  
Міндетті нормалардың негізінде білікті боксшылардың ЖДД мен АД моделін жасау ерекше 

қызығушылық тудырады. Міндетті нормалар жоспарланған нәтижелерді орындау үшін қажетті дене 

қасиеттерінің даму деңгейін анықтау үшін енгізіледі. Көпжылдық зерттеуіміздің нәтижесінде біз 

білікті боксшылардың ЖДД мен АД моделін әзірледік.  
Білікті боксшылардың жаттығу жүктемелерінің модельдік сипаттамаларын талдай отырып, 

біздің жаттығу жүктемелерінің модельдік сипаттамасы ұғымына тек жаттығулардың әсер ету 

дәрежесін ғана емес, сонымен бірге, олардың орындалу ерекшеліктерін де қосатынымызды белгілеу 
қажет. 

Жаттығу жүктемелерінің модельдік сипаттамаларын әзірлеу үшін алдымен жаттығуларды 

спортшылар ағзасына әсерінің мамандану және бағдарлану дәрежесі бойынша жіктеу қажет.  
Әдетте көлемімен және қарқындылығымен көрініс табатын жаттығу жүктемелерін бағалау 

параметрлерін анықтау маңызды. Жаттығу үдерісін басқаруды жақсарту үшін олар сандық 

параметрлерде көрініс табуы тиіс.  

Қорытынды. Жаттығу жүктемелерінің мақсатты модельдік сипаттамаларын алу мақсатында 
білікті боксшылар жаттығуларының жарыстарда табысты өнер көрсетуді қамтамасыз еткен 

тәжірибелерін жинақтау, негіздеу және талдау қажет. Сонымен қатар, жаттығу жүктемелерінің 

маңыздылығы кем емес басқа да ерекшеліктерін – жаттығудың орындалу шарттары мен жаттығу 
әдістерін ескеру қажет.  

Қазақстандық және халықаралық деңгейдегі жарыстарда боксшылардың айтарлықтай табысты 

өнер көрсетуімен аяқталған оннан астам дайындықтың жарыс алдындағы кезеңдері зерттеліп, 
талданды. 

Болашақта білікті боксшыларды дайындаудың басқа да мәселелері бағытында зерттеулер 

жүргізу, біз әзірлеген модельдік сипаттамалар мен ұсынған тәжірибелік ұсынымдардың сенімділігін 

эксперименттік түрде тексеру ұсынылады.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗЕТНОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Түйін. Орыс тілді оқытудағы ең басты мәселе - студенттердің жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын 

дамыту. Ең таралған және тиімді тәсілі - газеттерді пайдалану. Газет материалдарын үнемі пайдалану өзіндік жұмыс 

дағдыларын дамытады. Газет материалдарымен жұмыс жасау топтың тілді меңгеру деңгейіне байланысты. 

Бұл мақалада сабаққа дайындалу кезінде қажетті болып табылатын өзіндік ізденіс жұмыс дағдылары 

қарастырылган. 

Түйінді сөздер: орыс тілі, оқушылардың еңбексүйгіштікке үйрету, газет материалдары, тәуелсіз іздеу 

жұмысының шеберлігі. 

Резюме. Одна из главных задач преподавания русского языка - развитие устной и писъменной речи студентов. 

Наиболее распространенным и доступным источником является газета. Постоянное обращение к ней развивает 
навыки самостоятелъной поисковой работы. Работа с газетным материалом зависит от степени языковой 

подготовленности группы. 

В статъе рассматриваются навыки самостоятелъной поисковой работы, которые являются необходимым 

элементом при подготовке к занятиям. 

Ключевые слова: преподаванние русского языка, развитие речи у студентов, газетный материал, навык 

самостоятельной поисковой работы. 

Summary. One of the main tasks of Russian language teaching - development of oral and written speech of students. 

The most popular and available source is newspaper. Constant use of it develops skills of independent search work. Wok with 

newspaper materials depends on level of language readiness of group. 

Skills of independent seach work, which are necessary element at preparation for lessons are considered in the article. 

Keywords: teaching Russian language, reading the students, newspaper material, self-loading lettering work. 
 

Методика работы c газетным материалом зависит от степени языковой подготовленности аудитории. 

В группах со слабовладеющими студентами необходимо провести вводную, ознакомительную работу, т.е. 

научить студентов пользоваться печатным материалом, наглядно продемонстрировать композиционные 
особенности газеты (расположение газетного материала), объяснить значение новых для студентов 

специальных слов-терминов: «статья», «корреспонденция», «репортаж», «фельетон», «абзац», «рубрика» и 

т.п.. После этого можно переходить к комментированному чтению отдельных абзацев, отрывков статей, 
попутно записывая незнакомые слова и выражения. 

Конечной целью работы с газетным текстом является умение пересказать его (развитие навыков 

устной речи). 

Необходимо тщательно отбирать материал, который будет прорабатываться на занятиях, стараясь 
избегать сложных синтаксических конструкций, большого количества незнакомых слов. 

Отобрав тексты, используемые в процессе будущей работы, надо разработать целый комплекс 

заданий, обеспечивающих наиболее полное понимание прочитанного, способствующих навыкам устной и 
письменной речи. К каждому тексту составляется целый ряд лексических заданий. Работу с газетным 

текстом можно и необходимо связывать также с прохождением того или иного грамматического материала. 

Работая над языком газетной статьи, необходимо обращать внимание студентов на многозначность 
русского слова, проводить соответствующую разъяснительную работу. 

Одна из главных задач преподавания русского языка - развитие устной и письменной речи студентов. 

Как показывает опыт, подавляющее большинство студентов национальных групп слабо владеют русской 

речью. Работа по развитию речи может быть очень разнообразной. Помимо аудиторных занятий, 
значительное место отводится специальной речевой практике студентов, которая предусматривает чтение 

материалов периодической печати, просмотр и участие в тематических радио- и телепередачах и т.д.. Здесь 

создается конкретная речевая ситуация, студенты вступают в живой контакт с русской аудиторией. 
Коммуникативная направленность обучения русскому языку как второму требует, чтобы языковые явления 

изучались не изолированно, а во взаимности. Такую возможность предоставляет газетный текст, так как он 
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является законченной (по смыслу и структуре) единицей речевого общения, поскольку роль связных 

текстов очень велика в обучении речи.  Желательно использовать их в качестве дидактического 
материала на каждом занятии. Текст дает материал для обучения всем видам речевой деятельности - 

аудированию, говорению, чтению - в их органической взаимосвязи для выполнения упражнений, 

направленных на усвоение новых слов, словоформ, речевых оборотов. Он служит источником информации, 
и уже само чтение текста должно быть осмысленным и направленным на извлечение из него необходимой 

информации. 

Можно утверждать, что наиболее распространенным и доступным источником для этого является 

именно газета. Постоянное обращение к ней развивает навыки самостоятельной поисковой работы. 
Разумеется, пока не каждый студент регулярно читает периодическую печать. Это лишний раз 

подчеркивает необходимость систематической работы в этом плане. Чтение газет, журналов должно стать 

естественной потребностью, необходимым элементом при подготовке к занятиям. 
Газета предлагает студентам актуальную информацию о событиях деловой, общественной и 

культурной жизни. Однако,  наряду с этим часто целые страницы заполнены рекламными объявлениями, 

что может отвлекать от поставленных целей. 

В Казахстане газетные тексты на русском языке осуществляют коммуникацию, в которой 
отправители и получатели информации - это носители русского языка как родного, так и как неродного, 

имеющие длительные совместные социокультурные традиции и в силу длительности совместного 

проживания и общения обладающие приблизительно одинаковой лексической базой. 
Казахстанские СМИ характеризуют русский язык функционирующим в условиях контакта с 

казахским языком и имеющим коммуникативное различие, воплощающееся в пространстве текста по-

разному: в заголовках, в введении фактографических    данных,    в    содержании    материала    и    в    
самой последовательности развертывания информации. Наибольший интерес, несомненно, представляет 

сама информация, поскольку в нее в большей или меньшей степени включаются лексические единицы 

другого языка. 

Газета дает возможность познакомить студентов с самыми различными новостями, событиями из 
жизни нашей страны и за ее пределами. Эмоциональность газетного текста способствует его восприятию и 

запоминанию. 

Знакомясь с разнообразным газетным материалом, студенты узнают:  
а) о жизни народа своей Республики; 

б) о жизни стран ближнего и дальнего зарубежья; 

в) о своих ровесниках, близких им людях; 
г) об их развлечениях, успехах, неудачах; 

д) о событиях в своем городе, в селе, в области в любое время года. 

Это дает возможность ввести студентов в разнообразные жизненные ситуации, стать их активным 

участником. 
При использовании газетного материала нужно проводить комплекс условно-речевых и речевых 

упражнений, которые дают возможность направить внимание студентов на содержание высказывания. Это 

имеет большое значение в работе по развитию устной речи. Газетный материал в данном случае выполняет 
роль внешней опоры, дает тему для высказываний [ 1 ]. 

Направляя свое внимание на продуцирование своего высказывания, студенты будут непроизвольно 

употреблять в своей речи изученные конструкции. В данном случае газетный материал даст возможность 

студентам увидеть изучаемые явления русского языка в разнообразных жизненных ситуациях. 
Как правило, заметки газет и журналов дают живой и богатый языковый материал для занятий, 

помогают в обучении студентов связной речи, в решении на современном материале многих 

воспитательных задач. 
В данной работе газетные тексты относим к газетно-публицистическому стилю, что обусловлено 

основными функциями газетных текстов - информативной и воздействующей (регулятивной), которые 

присущи текстам публицистического стиля вообще. Термин «газетно-публицистический стиль» 
используется не только ввиду его наибольшей распространенности, но и потому что он, на мой взгляд, с 

одной стороны, подчеркивает близость языков газеты и публицистики и в то же время указывает на 

отсутствие полного тождества между ними, a, с другой стороны, определяет в полной мере исследуемое 

нами явление [ 2 ]. 
Исследователями отмечено, что информативная и воздействующая функция являются наиболее 

важными и определяющими для текстов газетно-публицистического стиля. Взаимодействие этих функций 

и составляет языковую специфику газетно-публицистического стиля. Современные ученые считают, что 
специфический характер конфликтного соединения стандарта и экспрессии в газетно-публицистической 
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речи обусловлен двойственностью той функции, которую выполняет газетная публицистика: 

информационно-содержательная функция и функция воздействия. Обслуживание информационной 
функции связано с тенденцией к стандартизованности, a выполнение функции убеждения, воздействия, 

сопряженной с эмоциональными элементами, неизбежно порождает другую конструктивную ориентацию - 

тенденцию к экспрессивности [3]. 
Обычно выделяют три группы жанров: 

а)  информационные (заметка, репортаж, интервью, отчет); 

б) аналитические (беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор,обозрение); 

в) художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет).  

В последние полтора десятилетия в жанровой системе газеты произошли существенные изменения. 

Усиление личностной тенденции отразилось в распространении таких жанров, как эссе, комментарий.  

Анализ   газетных   текстов   показывает,   что   происходит   расширение лексической системы 

русского языка. 
Язык наш постоянно развивается и меняется. Современный газетный материал дает возможность 

изучать язык в его современном состоянии. Это богатый языковой материал для использования на занятиях  

русского языка. 
Конечно, нужно учитывать, что газетные тексты не всегда являются лучшим образцом 

словотворчества. Зато, как правило, газетные тексты богаты средствами выразительности. На примере 

газетных текстов можно показать богатство русского языка, многозначность и метафоричность слов, 
использование пословиц, поговорок и фразеологизмов в речи. 

Таким образом, работа с текстами периодической печати дает возможность: 

- формировать у студентов умение «грамотно» прочитывать газетную статью; 

- использовать газетные тексты в качестве иллюстративного языкового материала на занятиях 
русского языка при изучении разделов науки о языке; 

- использовать газетные тексты на занятиях развития речи при обучении различным видам речевой 

деятельности. 

Современный язык средств массовой информации отличается большой эмоциональной 

насыщенностью и экспрессивностью, а в настоящее время наблюдается более консервативное 

использование средств, нужных для передачи социально значимой информации. Именно этот факт 

необходимо иметь в виду при использовании газетных материалов на занятиях по русскому языку.  
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SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF TRAINING AND INTERACTION OF PARTICIPANTS IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 
 Түйін. Мақалада ауылшаруашылық жоғары оқу орындарының студенттеріне шет тілдерін оқыту процесінде 

әлеуметтік желілердің білім беру мүмкіндіктері қарастырылған, шет тілін оқытудың негізгі проблемалары 

сипатталған. Әлеуметтік желілердің оқу-тәрбие процесінде пайдалану тұрғысынан олардың негізгі сипаттамалары мен 
сипаттамаларына ерекше назар аударылады. Мақалада бейресми және ақпараттық білім тұрғысынан негізгі 

артықшылықтар мен олардың кемшіліктері көрсетілген. Қорытынды ретінде шет тілін оқытуда әлеуметтік желілерді 

пайдалану процесінде қалыптасқан дағдылар мен әдеттер ерекшеленеді. 

Қиын сөздер: әлеуметтік желі, ақпараттық білім, әлеуметтік желінің принциптері, негізгі қағидаттары, 

артықшылықтары, кемшіліктері. 

Резюме. В статье рассматривается образовательный потенциал служб социальных сетей в процессе обучения 

иностранным языкам студентов, описываются основные проблемы преподавания иностранного языка. Особое 

внимание уделено основным характеристикам и характеристикам социальных сетей с точки зрения их использования 

в образовательном процессе. В статье раскрываются основные достоинства и их недостатки с точки зрения 

неформального и информативного образования. В заключение выделены навыки и привычки, сформированные в 

процессе использования социальных сетей при обучении иностранному языку. 
Ключевые слова: социальная сеть, информативное образование, принципы социальной сети, основные 

принципы, преимущества, недостатки. 

Summary. The article examines the educational potential of social networking services in the process of teaching 

foreign languages to students, describes the main problems of teaching a foreign language in an agricultural university. 

Particular attention is paid to the basic characteristics and characteristics of social networks in terms of their use in the 

educational process. The article reveals the main advantages and their disadvantages from the point of view of informal and 

informative education. As a conclusion, the skills and habits formed in the   process of using social networks in teaching a 

foreign language are highlighted. 

Keywords: Social network, informative education, principles of a social network, main principles, advantages, 

disadvantages. 

 
At the present stage, there is a comprehensive mass introduction of information technology in all areas of 

education. The leading goal of informatization of the education system is the transformation of modern information 

resources and information and communication technologies into a resource of the educational process, ensuring the 

formation of qualitatively new educational results. The advent of information and communication technologies 
could not but affect the change in the management strategy of the educational institution. This means that 

organizational changes are needed in all areas of the educational institution, ensuring the introduction of modern 

technologies in the system of educational, educational, methodological and managerial activities, the formation of 
the educational information environment of the institution. In the context of the active introduction of modern 

information technologies, the urgent need is the formation of ICT competencies for all teachers. This will allow us 

to effectively address the issues of updating the forms and methods of educational and educational activities, taking 
into account the development trends of the information society, the interests and needs of modern children and 

adolescents. [Bondarenko E., 1992 p.6] 

Social networks on the Internet continue to be at the peak of popularity. New opportunities are opening up 

for their use: they enter many areas of the business and become its integral part. According to the survey of the 
“Online Runs Online Survey Service” survey, which did more than 2,000 active Runet users, including 86% living 

in Kazakhstan and 14% abroad, the majority (66%) of respondents know about the existence of social networks on 

the Internet and take advantage of their capabilities, attend.  
However, Internet education, if not at the beginning, then in the cumulative period of its path: certain issues 

of Internet education still remain unresolved, the formation of the necessary number of such educational 

technologies that will gradually turn into quality is required. According to optimists, this transition point is 
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somewhere in the near future: as Western experience shows, Internet technologies are used in combined 

educational programs already outside the framework of one university. A number of Western universities - 
including the most respected Harvard, Stanford and others - are participating with interest in the formation of joint 

educational products, special courses, and lectures. Today, one of the most popular areas of Internet education can 

be considered successful - language. Learning services bring together native speakers from different countries. 
People can communicate intensively in forums, get to know each other and help each other with language practice. 

Moreover, members of such communities can become tutors and students at the same time. So, wanting to learn 

English, on such sites you can check the mistakes of those who study the Russian language, get points for this and 

pay them for access to advanced English courses.[G.V. Mozhaeva, A.V. Feshchenko 1992, p.15] Of course, it is 
not possible to pay for a serious program only with virtual points: you cannot do without using a credit card on 

such sites. However, before buying a full-fledged course, a demo version is usually offered, which you can test and 

understand if this method is suitable for the student. So, foreign language learning sites can be considered one of 
the most successful projects in amateur Internet education. They do not imply any certificates and diplomas, 

however, the effectiveness of such language learning can be comparable with the level of professional training. 

Among those who know about the existence of social networks, only 10% do not use them. Young people 

aged 16 and over are particularly active in using social networking opportunities. The most famous social networks 
in Kazakhstan are Odnoklassniki, Vkontakte, Instagram, and Vkontakte has a younger audience: the share of 

respondents from 18 to 24 years old in this network is 85%. Vkontakte is the leader in the activity of visiting the 

project: 45% of users registered on this portal visit it daily, and 70% more often than once a day; every third 
participant in Vkontakte spends more than half an hour of their time on one visit. Data, it is logical to assume that 

"In contact" is the most popular social resource for a young audience.[http://en.wikibooks.org] 

 

 
 

 
  
                                                                                                    [Source: Compiled by the author] 

 

Recently, researchers are trying to find new areas of application of social networks in various areas of human 
activity, making maximum use of all the capabilities of this object of information technology. The term "social 

network" in the field of information technology refers to an interactive multi-user website, the content of which is 

filled in by the network participants themselves. This definition differs from that used in sociology, where the term 
"social network" is understood to mean a social structure consisting of a group of nodes, which are social objects, 
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and the connections between them. [https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/] The site is an automated social 

environment that allows a group of users to share a common interest. 
The main principles of a social network are:  

1) identification - the ability to provide information about yourself (school, institute, date of birth, favorite 

activities, books, movies, skills, etc.); 
 2) presence on the site - an opportunity to see who is currently on the site and enter into dialogue with other 

participants;  

3) relationships - the ability to describe the relationship between two users (friends, family members, friends 

of friends, etc.);  
4) communication - the ability to communicate with other network participants (send private messages, 

comment on materials);  

5) groups - the ability to form interests within a social network;  
6) reputation - an opportunity to find out the status of another participant, to trace his behavior within a 

social network;  

7) exchange - an opportunity to share with other participants material that is relevant to them (photos, 

documents, links, presentations, etc.). [Vishnevskaya, G.V., 2010, p. 22] 
There are four types of social networks. Professional social networks that were created for job seekers and 

employers. Blog Networks. Dating websites. Sites for searching people. For communities of specialists, the 

platform is usually specialized social networks. Communities of practitioners differ from communities of interest - 
its participants are united not only by the desire for a certain field of knowledge, but also by the desire to cooperate 

in the process of applying this knowledge in practice. Community members understand each other well, as they 

work on similar issues. Communities of practice may consist of scientists, engineers, marketing and sales 
professionals, and other professionals. Moreover, these communities do not have to be limited to the framework of 

one company, but can unite people with similar interests in different organizations around the world. They are able 

to assess the level of qualification, problems of colleagues, to get from each other the knowledge they lack. For 

companies with a large number of branches, a corporate social network can become a tool for employees to interact 
with each other often in order to quickly obtain the necessary information and provide mutual assistance. This 

happens when a newcomer turns to a more experienced colleague working in a similar position in another branch of 

the company.  
Recently, educational and scientific social networks began to appear. The social network Facebook has long 

been recognized as one of the most popular tools (software) for training and development. The American social 

network Facebook uses about 800 million people. Facebook allows university teachers to create courses for 
students, organizations can create a closed corporate network of employees on the Facebook platform: employees 

of one company can be in constant contact with colleagues from different branches, publish news of their 

organization, etc. MySpace works similarly to the same principle. [Volyanyuk, D.S., 2011, p.61] 

Adobe and Cisco conference organizers found the social networking tool very convenient for conference 
participants. It has also been noticed that people like to learn foreign languages using the Internet. At the moment, 

there are several social networks on the Internet designed to learn foreign languages. A user registering on these 

sites learns a foreign language, interacting with another native speaker of that language, in response, teaching him 
his native language. The value of social networks for training and development is not yet sufficiently appreciated: 

many methodologists are skeptical about the possibility of using this object of information technology as a 

pedagogical means of training, since traditionally social networks are considered as an environment for spending 

free time and entertainment. However, in pedagogical activities, the capabilities of social networks can be used to 
solve various problems: in social networks, you can effectively organize the collective work of a distributed 

educational group, long-term project activities, international exchanges, including scientific and educational, 

mobile continuing education and self-education, network work of people located in different countries, on different 
continents of the earth.  

We can distinguish the following advantages of using a social network as a training site.  

1) A familiar environment for students.  
2) In a social network, a person acts under his first name and surname.  

3) Wiki technology allows all network members to create online training content.  

4) The ability to work together.  

5) The presence of a forum, wall, chat.  
6) Each student participant can create his own blog as an electronic notebook.  

7) The activity of the participants is traced through the feed of friends.  

8) It is convenient to use for the project.  
9) Suitable as a portfolio for both student and teacher.  
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The use of forum and wiki technologies in virtual study groups allows all participants to independently or 

jointly create online educational content, which stimulates independent cognitive activity. The possibility of 
combining individual and group forms of work contributes to a greater degree of understanding and assimilation of 

the material, as well as building individual educational paths. The communicative space common to all participants 

in the educational process makes it possible to collectively evaluate the processes and results of work, monitor the 
development of each participant and evaluate his contribution to collective creativity. A high level of interaction 

ensures the continuity of the educational process that goes beyond the scope of classes. 

The clarity of the ideology and interface of social networks for most of the Internet audience allows you to 

save time bypassing the stage of adaptation of students to a new communicative space. The multimedia nature of 
the communicative space makes it extremely easy to download and view video and audio materials, interactive 

applications in a virtual study group. An example of the use of social networks in learning can be learning through 

blogs and wikis, where students can review, create, comment, edit their own and collaborative written online 
projects. In addition, social networks can be used to maintain relations between participants in conferences, 

seminars, summer schools, which will not only improve the emotional climate of the group, but also improve the 

quality of events by exchanging ideas and comments. [Bondarenko E.A., 2012, p. 9] 

Using social media, you can organize club activities by bringing together students from different regions. 
The use of social networks in the educational process facilitates the exchange of information, increases the 

motivation of students in educational activities, stimulates the development of creative abilities and cognitive 

interest. All these factors have a positive effect on the formation of knowledge and skills.  
Do not forget about such an important moment in the educational process as the relationship between teacher 

and parents. In the modern rhythm of life, parents do not always have the opportunity to be aware of all the events 

of the school life of the child. Using the network space will allow not to lose the teacher’s connection with parents. 
Social networks make it possible to directly participate in the educational process, in management, in assessing the 

quality of education, in discussing and creating projects, concepts that determine the strategy for the development 

of education in the country. There are a number of problems associated with the use of social networks in the 

educational process. For example, the lack of network etiquette of the participants, the low level of motivation and 
ICT competencies of the teacher, the high degree of labor to organize and support the educational process for the 

teacher, the frequent lack of open access to social networks from classrooms. In addition, the teacher must 

intuitively feel the learning audience and it is advisable to select a training site and tools for it. [Klimenko, O.A., 
2012, p.13] 

To solve these problems, it is necessary to create conditions for improving the ICT qualifications of teachers, 

to provide material and moral incentives for teachers who are actively using new technologies, to develop effective 
methods for applying social networks in the educational space. Partnership of the pedagogical community with 

social media developers and legislative regulation of this sphere can provide conditions for making constructive 

solutions to the information security problem of virtual networks.  

Of course, social networks are not the main means of network learning, but today their opportunities in 
solving educational problems are underestimated by the professional community.  
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Түйін. Мақалада жеткіншектер арасында  тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру,тренинг 

арқылы коммуникативті құзыреттіліктерін  дамыту болып табылады. Қарым-қатынас жасау мәселесі  қазіргі таңда 

өзекті  мәселелер болып  қарастырылады. 

Кілттік сөздер: қарым-қатынас, тренинг,тұлғааралық қарым-қатынас,психологиялық тренинг. 
Резюме. В статье рассматриваются формирование навыков эффективного общения среди подростков, а также 

развитие коммуникативных компетенций через тренинг. Проблема общения в настоящее время является актуальной 

темой. 

Ключевые слова: общение, тренинг,межличностное общение, психологический тренинг.  

Summary. In this article: formation of skills of effective communication among teenagers, and also development of 

communicative competences through training. The problem of communication is currently a hot topic. 

Keywords: communication, training, interpersonal communication, psychological training. 

 

Адам баласы өсіп келе жатқанда оның жетекші қызметінің сипаты ғана емес, оның айналасындағы 
адамдармен өмірінің әр түрлі кезеңдерінде қарым-қатынасқа түсу сипаты маңызды болады. Сол себепті жас 

жеткіншектердің өздерінің құрбыларымен тұлғааралық қатынастары,олардың тұлғалық дамуының 

маңызды шарты болып табылады.Қазіргі кезеңде жеткіншек жасының шегі шамамен балалардың орта буын 

сыныптарында білім алуымен сәйкес  келеді, яғни 11-12 жастан бастап, 15-16 жасқа дейін созылады. 
Жеткіншектік кезең психолог-педагог ғалымдардың қарқынды зерттеу нысанына айналған мәселе болып 

табылады.  

Жеткіншектік жас – тұлға болып қалыптасу кезеңі, бұл жаста оқу іс-әрекетімен және 
айналасындағылармен өзара қарым-қатынас орнатумен байланысты өзіндік сана, адамгершілік және 

интеллектуалды сезімдер дамиды.  

Жеткіншек тұлғасының дамуы психологиялық тұрғыда З.Фрейд және А.Фрейд еңбектерінде де 

талданып, сипатталады. Ал Э.Эриксон жеткіншек кезеңі мен жасөспірімдік шақты адамның өзін-өзі 
тұлғалық анықтау, ұқсастығын ұғыну міндеттерінің шешіміне қол жеткізудің орталық кезеңі ретінде 

қарастырады. 

Кеңестік психологияда жеткіншек кезеңіндегі дамудың, қарым-қатынас заңдылықтарын ұғынудың 
негіздері Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман 

және т.б. еңбектерінде көрініс табады. 

Жеткіншектік жас – тұлғааралық қатынастардың қалыптасуының негізгі кезеңі болып табылады. 
Тұлғааралық қатынастар – бұл адамдардың нағыз өзара әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болатын және 

индивидтердің әртүрлі эмоциялық және басқа да әсерлерімен (симпатия, антипатия) сүйемелденетін 

субъективті байланыстары.  Тұлғааралық  қатынастар арқылы индивид қоғамдық қатынастар жүйесіне 

енеді [1; 2].  
Жеткіншектік кезеңде достық, жолдастық қатынастың тірегі – эмоцияға негізделетін тұлғааралық 

қатынастар болып саналады. Топтағы және ұжымдағы тұлғааралық қатынастарда өмірлік тәжірибе 

меңгеріліп, тұлға қалыптасады, бұл –  жеткіншектердің сыртқы ортамен және адамдармен қатынастарының 
күрделі жүйесін анықтайды. Қарым-қатынас барысында әлеуметтік-мінез-құлық  нормалары меңгеріледі, 

жеткіншектерде  бір-біріне деген өзара құрмет, өзара түсіністік, достық қатынастар орнап, өзге адамдарды 

түсіну, қабылдау қабілеттігі қалыптасады. 
Жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарын оларды тұлғалық дамытудың маңызды шарты деп 

санауға болады. Жеткіншектер тұлғааралық қатынастарды орната отырып, өзіне қажетті ақпараттарды 

алады, тәжірибені қабылдайды, өзін моральды білімдермен және адамгершілік құндылықтармен байытып, 

қоғамдағы мінез-құлық ережелерін игереді, қарым-қатынастың өзіндік стилін қалыптастырады. Сондықтан 
да жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарына қатысты мәселелер өзінің өзектілігін ешқашан жоймайды.  
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Жеткіншек  жасы – үлкендерден шеттелу кезеңі ретінде қарастырылады. Жеткіншектер үнемі өзінің 

көзқарасын, өзінің дербестілігін, еркіндігін, құқықтарын қорғағанымен, өзінің отбасынан көмекті, 
қолдауды, қорғауды және сенімді қажетсінеді. Психологтар баланың отбасында қалыптасқан 

қатынастарының оның «Мен» тұжырымдамасының, өзіндік бағалауының қалыптасуына және оның 

салдарының құрбы-құрдастармен өзара әрекеттесу сипатына ықпал ететіндігін дәлелдеген. Отбасы – 
жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарының қалыптасуында аса маңызды рөл атқарады. Бала өз ата-

аналарының мінез-құлқын, олардың қарым-қатынасын көшіріп, өз өміріне енгізеді. Егер отбасы бірлігі 

жарасқан, тату болса,  жеткіншек те осындай бірлігі жарасқан, тату құрдастарға талпынады және керісінше.  

Ғалымдар ата-ананың жылулығы, қамқорлығы жетіспейтін балалардың қарым-қатынаста, ерекше 
қиындықтарды сезінетіндігін анықтаған. Көп жағдайда әлеуметтік-экономикалық бұзылыстар балаға әсер 

етуші қиын жағдаяттар мен үлкендермен, құрбы-құрдастармен тұлғааралық қатынастардың бұзылыстары 

салдарынан туындайды [3].  
Жеткіншектердің құрбы-құрдастармен тұлғааралық қатынастарын зерттеу айрықша назар аудартады. 

Бұл кезеңде қарым-қатынас анағұрлым таңдамалы болып келеді. Жақсы жолдас бола білетін құрдастар 

жоғары бағаланады. Жеткіншектерге топтың бір бөлшегіне айналуға ұмтылыс тән. Жеткіншектер өздерін 

жақсы танытуға, топқа бейімделуге, басқаларға ұнайтын жетістіктерге жетуге тырысады. Құрбы-
құрдастармен қарым-қатынас барысында әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдылары, бағыну, сондай-ақ өз 

құқығын қорғау ептілігі де қалыптасады. Сонымен қатар, қарым-қатынас жеткіншектер үшін ақпарат 

арнасы болып табылады. Жеткіншектер құрбы-құрдастармен қарым-қатынасты аса маңызды әрі тұлғалық 
қалыптасу ретінде қабылдайды. Дегенмен де жеткіншектік кезеңде тұлғааралық қатынастардың дұрыс 

дамымауына негізделген мәселе – жалғыздық та кездесіп жатады. Жеткіншектер бұл қиындықты өзін-өзі 

бағалаудың төмендігінен айналадағылармен байланыс орнатуда қиналғанда, мазасыздықты сезінгенде, 
айналадағылармен сенім болмағанда сезінеді. Психологтар, педагогтар мен ата-аналар мұндай балаларды 

мұқият қадағалап, оларға қолдау көрсетуі қажет. Жеткіншектерде жалғыздық, невроз, мінез-құлықтың 

бұзылуы, құқық бұзушылыққа бейімділік құрбы-құрдастармен өзара қатынастар қиындығын сезінгенде 

туындайды [4].  
В.В. Абраменков,   Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Е. Личко,  Я.Л. 

Коломинский, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.В.Петровский, А.А.Реан  сынды ғалымдардың еңбектерінде 

тұлғааралық қатынастардың негізгі психологиялық параметрлері мыналар болып саналады: үйлесімділік, 
ресми және ресми емес іс-әрекет ұйымшылдығы (С.Г. Елизаров, С.В. Сарычев, А.С. Чернышев т.б.); 

топтың біртұтастығы (Н.Н.Обозов, Р.С.Немов); бірлік, ұйымшылдық (А.В.Петровский), шағын топ 

мүшелерінің адамгершілік және аффективті үйлесімділігі (И.П.Волков, Р.Х. Шакуров).  
Тұлғааралық қатынастар – бұл адамдардың бір-бірін түсінуі және қабылдауы, адамдар арасындағы 

жақын тарту және симпатия (тұлғааралық тартымдылық), рөлдік мінез-құлық және өзара әрекеттесу. 

Соңғы жылдардағы әдебиеттерде тұлғааралық қатынастар – бұл өзара әрекеттесу барысында, 

бірлескен іс-әрекетте, қарым-қатынаста адамдардың бір-біріне көрсететін өзара ықпал  сипаты мен 
тәсілдерінде байқалатын адамдар арасында субъективті сезілетін өзара байланыстар болып табылады. 

Тұлғааралық қатынасқа ғалымдар өз еңбектерінде әр түрлі қырынан  қарастырып, анықтама берген. 

А.В. Петровский ұсынған тұлғааралық қатынастардың тұжырымдамасында аталған қатынастар үш 
қабатты сфера түрінде беріледі: қарым-қатынасқа түсетін адамдар ұжымының мүшелерінің ұнату немесе 

ұнатпауына байланысты эмоциялық қатынас; екінші қабат ретінде қатынасқа түсетін адамдар қабылдаған 

құндылықтар және нормалар және үшінші қабаты ортақ мақсат және бірлескен қызметпен сипатталады 

шағын топтардың қалыптасуы болып табылады.   
Тұлғааралық қарым-қатынас ұғымына кең тұрғыда түсініктеме берген В.Б.Ольшанский осы жүйеге 

әлеуметтік-перцептивті үдерістер мен аттракцияны және адамдардың өзара ықпалы мен рөлдік 

қатынастарын қосады. В.Б. Ольшанский тұлғааралық қатынастарды төрт түрге жіктейді: 

- инструменталдық; 

- функционалдық; 

- экспресссивті; 

- эмоциялық. 

Я.Л. Коломинский шағын топтардағы тұлғааралық қарым-қатынастарды  жүйесін тұлғалық және 

іскерлік түрлеріне жіктейді. Т.Е. Конникова бұл екі компонентті қосады, ал үшіншіден, гуманистік 
қатынастардың ішкі жүйесімен бөліп көрсетеді.  Бұл жағдайда жеке қарым-қатынастар топтың өздігінен 

дамуы ретінде түсініледі, ал гуманистік жүйенің алғашқы екі құрамдас бөлігінің өзара әрекеттесу 

нәтижесін көрсетеді [5]. 
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Осылайша, тұлғааралық қатынастар топтардың психологиясының маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады, оларды сипаттайтын және олардың қызметі мен мүшелеріне жан-жақты әсер етуге негізделеді.   
Адамдардың  тұлғааралық қатынасы - олардың өзара іс-қимылының нәтижесінде туындайтын 

субъективтік қарым-қатынастар және оларға қатысатын адамдардың түрлі эмоционалдық және басқа да 

тәжірибелерімен (ұнатуы мен ұнатпауы) сүйемелденеді. 
Тұлғааралық  қатынастар ең алдымен сезім мен бір-біріне эмоциялық-тұлғалық қатынастар негізінде 

қалыптасады. Аталған сезімдерді екі түрге жіктеуге болады: 

1.Конъюнктивті, оған адамдарды жақындастыратын және оларды біріктіретін сезімдер жатқызылады; 

осы сезімді басынан өткізетін адамдар әріптестік пен бірлескен әрекеттерге дайын болады; 
2.Дизъюнктивті сезімдер, адамдарды ажыратады, бір-бірімен әрекеттестікте жұмыс жасауға ниеті 

болмайды. 

Сондықтан, адамдар арасындағы қарым-қатынастар – бұл адамдар арасында сезімталдық, пікір мен 
талқылау түрінде қалыптасатын селективті қарым-қатынас жүйесі болады [6]. 

Н.Н. Обозов тұлғааралық қатынастар – бұл субъектілердің белгілі өзара әрекеттестік типіне 

дайындығы деп есептейді. Обозов Н.Н. жазбаларында, қарым-қатынасты қалыптастырудың ерекшелігі оны 

қандай да бір арнайы тәрбие процесіне оқшаулауға болмайтынын айтқан. Қалыптастыру оқушылардың 
барлық көп қырлы іс-әрекеті процесінде (сыныптан тыс оқу іс-әрекеті), өздерінің құрдастарымен, 

балалармен және ересектермен әртүрлі жағдайларда кіретін әртүрлі қатынастарда өтеді. Дегенмен, бұл 

процесс мақсатты, психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұнының, формаларының, әдістерінің 
және тәсілдерінің белгілі бір жүйесін болжайтын болып табылады. 

Осы процесті ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін жұмыстың әр түрлі бағыттарын пайдалану 

қажет: 
- Әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қызмет мамандарының жұмыс жоспарына сәйкес 

бірқатар іс-шараларды жүзеге асыру (тренингтер, түзету-дамыту бағдарламалары, топтық және жеке 

консультациялар және т.б.); 

- ақпараттық лекториялар; 
-  видеолекторий, семинар-практикумдар өткізу; 

- тақырыптық парақтарды, буклеттер мен брошюраларды әзірлеу, ресімдеу және тарату; 

- тақырыптық іс-шараларды, сынып сағаттарын және психологиялық акцияларды ұйымдастыру. 
Басқа психологиялық әдістер арасындағы тренинг сабақтары жасөспірімдердің тұлғалық сана-

сезімінің дамуының қажетті психологиялық жағдайларын іске асыруға және олардың ресурстарын 

өзектендіруге, олардың мінез-құлқы мен әлемге және басқа адамдарға деген көзқарасын өзгертуге 
мүмкіндік береді. 

Тренинг сабақтарын "өмірдің кейбір үлгісімен", "шынайылыққа ұқсас шындықты құрастыру 

тәсілімен"салыстыруға болады. Осындай сабақтар арқылы жасөспірімдер қандай да бір жағдайда "өмір 

сүруі", мінез-құлық стилін апробациялау, түсінікті себептермен шындықты шеше алмайтын қандай да бір 
міндетті шешуге тырысуы мүмкін. Сұраныс тұрғысынан практикалық психологиялық қызметтің төрт 

маңызды мақсатын және тиісінше оларға қол жеткізудің төрт тәсілін атап көрсетуге болады:  

а) ақпараттандыру; 
б) кеңес беру; 

в) интервенция; 

в) тренингтік сабақтар. 

Тренинг-қысқа мерзім ішінде қысқа теориялық семинарлар мен практикалық дағдыларды өңдеуді 
үйлестіретін оқытудың қарқынды курсы. Тренинг адамның ішкі санасына әсер ете отырып, психологиялық, 

әлеуметтік - психологиялық және басқа салаларда сапалы өзгерістер жасауға мүмкіндік береді. 

Тренингтер рөлдік ойындарды қолдана отырып, топтағы жұмыс белсенділігін арттыру, теорияны 
практикалық тапсырмалармен байланыстыру, ақпараттар көлемін саналы меңгеру арқылы эвристикалық 

әдістемеге жол ашады. Тренинг мақсаты: қатысушылардың ойлары мен сезімдерімен бөлісу, пікірлерін 

ортаға ашық айтып, топтық тұтастыққа әкелу. Сонымен қатар тығыз қарым-қатынас орнату мен өзін-өзі 
түсінуге, басқа адамдарды түсіне алу қабілетін арттыруға, шын ниетпен адамды тыңдай білу және оны 

терең түсінуге, басқа адам тарапынан сынға тура қарау қабілетін арттыруға, сезімдерін шығарудан 

қорықпау, өзін-өзі бағалауын көтеруге бағытталады.  

Тренинг сабақтары әдіс ретінде қатысушыларға қандай да бір қызметті игеруге көмектесу үшін 
бағытталған. Келесі шарттар жаңа іс-әрекетті меңгеруді қамтамасыз етеді, яғни жасөспірім:  

а) мұны істеу керек;  

б) мұны қалай істеу керектігін білу,  
в) мұны істей білу керек.  
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Тренинг сабақтарына қатысты  төмендегідей міндеттерді шешуге болады: 

1. Жаңа қызметке жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру және ынталандыру міндеті. 
Қарым-қатынас тек маңызды объектіге ғана басталуы мүмкін, эмоциялық салада ол сезім, ниет ретінде 

уайымдалады, объектіні түсіну кезінде мағынасы ретінде, ал тұлғаның бағыттылық аспектісінде құндылық 

ретінде, мінез-құлықты орнату  немесе аттитюд  ретінде реттеу кезінде, әлеуметтік ортаға қатысты 
диспозиция ретінде өзін-өзі анықтау кезінде пайда болады.  

2. Жасөспірімдердің көрініс жүйесін қалыптастыру міндеті. Көріністер-бұл әлем туралы игерілген 

ақпарат ғана, ол, әдетте, әлемді түсіну үшін пайдаланылады және оның негізінде онда өзінің мінез-құлқын 

қалыптастырады. Бұл көріністер дұрыс және қатаң анықталмайды. Олар адам өміріне игерілген, бірақ 
тұрмайтын, саналы емес, қабылданбаған, наным-сенімсіз білімге қарағанда анағұрлым күшті әсер ете 

алады. 

3. Жасөспірімдердің іскерлігін қалыптастыру міндеті. Іскерліктер - нақты жағдайдың шарттарына 
сәйкес қолданыстағы түсініктерді, қарым-қатынастар мен дағдыларды қолдануды басқару қабілеті. 

Іскерліктердің үш негізгі түрі болуы мүмкін: технологиялық, стратегиялық және диспозициялық. Егер 

технологиялық іскерліктер – белгілі бір жағдайда білім мен дағдыларды қолдану қабілеті, ал стратегиялық-

құрылымдағы көріністерден осы жағдайда неғұрлым барабар қызмет стратегиясын пайдалану қабілеті 
болса, онда диспозициялық-бұл қолда бар субъективті қатынастар жүйесінің негізінде жағдайға қатысты 

белгілі бір диспозицияны алу қабілеті [7]. 

Тренинг-бұл тұлғааралық өзара әрекеттестікте модельделетін өмірлік тәжірибені алу және түсіну 
арқылы белсенді оқыту. Мұндай оқыту әсіресе жасөспірімдік жаста, қарым-қатынас қажеттілігі 

шиеленіскен, ал өмірлік тәжірибе жеткіліксіз болған кезде айқын көрінеді. Тренинг тәжірибе алуға 

мүмкіндік береді, бір жағынан, барынша шоғырланған түрде, ал екінші жағынан – психологиялық қауіпсіз 
жағдайларда, оны түсінуді жеңілдетеді [8]. 

Осылайша, тренингтік сабақтарға қатыса отырып, оқушылар оптимизм, позитивті ойлау деген не 

екенін тұжырымдайды, өз жетістіктерімен (физикалық, моральдық), өмірлік қиын жағдайларды шешу 

тәсілдерімен бөліседі және жағымсыз үрдістерге қарсы тұру үшін өз ресурстарын ашады. Әр түрлі жұмыс 
түрлері (тренингтер, сынып сағаттары, психологиялық акциялар) салауатты өмір салтын насихаттаумен 

үйлеседі және жастар арасында маскүнемдіктің, нашақорлықтың және суицидтің алдын алу тәсілдері 

болып табылады, өйткені оқушыларды өз өмірі үшін жауапкершілікті қабылдауға және қиындықтарға 
қарсы тұруға үйретеді. 
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ТІЛДІК ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТІЛДІК ЕМЕС МАМАНДЫҚТАРДЫҢ СТУДЕНТТЕРІ 

САБАҚТА ОРЫС ТІЛІ 

 
Түйін. Бұл мақалада қалыптастырудың әдістемелік тәсілдері мотивация үйрену орыс тілін тілдік емес 

мамандықтардың студенттері. Автор қаралады кейбір жұмыс аспектілері, қолдану, олардың әкеледі тұрақты оң 

нәтиже жетілдіру және бекіту тілдік құзыреттілігін тілдік емес мамандықтардың студенттері. 

Түйін сөздер: шығармашылық, технология, әдістер, коммуникативті уәж, қызығушылық, қарама-қайшылық, 

жағдайлық есептер, тілдік және кәсіби құзіреттілік. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   

НА  ЗАНЯТИЯХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются методические приемы формирования мотивации к изучению 

русского языка у студентов неязыковых специальностей. Автором рассматриваются некоторые рабочие аспекты, 

применение, которых приводит к устойчивому положительному результату в усовершенствовании и закреплению 

языковых компетенций у студентов неязыковых специальностей.  

Ключевые слова: творчество, технология, методы, коммуникативная мотивация, интерес, противоречие, 

ситуативные задания, лингвопрофессиональная компетентность. 

 

 

FORMING OF LANGUAGE PERSONALITY OF STUDENTS OF UNLANGUAGE SPECIALITIES   

ON  EMPLOYMENTS  OF RUSSIAN 

 
Annotation. In this article the methodical receptions of forming of motivation are examined to the study of  Russian 

for the students of  unlanguage specialities. An author is examine some working aspects, application, brings that over to the 

steady positive result in an improvement and fixing of language competenses for the students of unlanguage specialities. 
Keywords: work, technology, methods, communicative motivation, interest, contradiction, situation tasks, 

languorously competence. 

 

Одной из главных задачей современного вуза сегодня является создание условий для 

самостоятельного выбора человека, формирования готовности и способности действовать на основе 
постоянного выбора и умение выходить из ситуации выбора без стрессов.   

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, овладевать новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и профессиональной сфере. В этих условиях для 
достижения наиболее оптимального результата в подготовке будущих специалистов применение 

творческих заданий  приобретает особое значение. Оно должно оперативно реагировать на изменение 

спроса на рынке трудовых ресурсов и незамедлительно откликаться на возникающие потребности.  
Современное состояние подготовки специалистов в высших учебных заведениях диктует 

необходимость поиска новых путей повышения качества их теоретической подготовки, готовности к 

самостоятельному творческому труду, а главное - средств и методов подготовки выпускника вуза к 
практической и профессиональной деятельности. 

Проблема становления самостоятельной активной личности студента в ходе его подготовки к 

будущей профессиональной деятельности - одна из ключевых в психолого-педагогических исследованиях. 

Ее изучению посвящены многочисленные научные исследования, в том числе работы Б.П. Есипова [1] 
В настоящее время идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Образовательная система предлагает новое содержание, новые 

подходы, новое право, отношения, поведение, иной педагогический менталитет. Содержание образования 

mailto:kurmanovab@list.ru
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обогащается новыми подходами, умениями, развитием способностей, оперированием информацией, 

творческим решением проблем образования.[2] 
Важнейшей и неотъемлемой частью современного образования в вузе является речевое развитие 

обучающихся, осуществляемое на занятиях русского языка через работу с текстом, которая способствует 

формированию мировоззрения, знаний жизненной позиции студентов, способности выражать и защищать 
свою позицию словом. Задача преподавателя – научить студентов создавать текст. 

Практика показывает, что занятия русского языка не относится к числу любимых, у студентов очень 

часто отсутствует коммуникативная мотивация, что мешает осуществить обучение языку как средству 

общения. 
Правильно организовать этот путь помогут активные формы обучения, где увеличена степень 

самостоятельности обучающихся и развиваются творческие способности каждого студента. 

Работая с группами неязыковых факультетов, я обратила внимание на то, что у студентов слабо 
сформированы навыки развития речи. Обучающиеся не всегда могли свободно аргументировать свои 

выступления, делать обобщённые выводы или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. 

Зачастую они старались заменить живую, культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, 

т.е. примитивными невербальными способами общения. Студенты затруднялись в создании 
самостоятельных, связных, обобщённых устных и письменных высказываний, допускали большое 

количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.  

В моей педагогической деятельности возникла проблема: противоречие между общим снижением 
уровня культуры речи обучающихся, их интеллектуального уровня и требованием общества – развитие 

языковой личности, способной анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать 

собственное речевое высказывание и применять результаты интеллектуальной деятельности на 
практике.  

Методы обучения являются механизмом реализации замыслов, которые позволят практически 

воплотить в жизнь цели, задачи, содержание, принципы обучения. В то же время, методы обучения, 

определяются и как движущая сила всего процесса обучения, и должны соответствовать современным 
требованиям общества, тенденциям развития образования. Через внедрение новых методов и методик 

обучения происходит реальное реформирование процесса обучения и образования в целом, которое 

может реализовать каждый учитель на каждом конкретном занятии. Выбор методов обучения 
обусловлен, прежде всего, содержанием учебного материала и целями обучения, которые 

применительны к разным дисциплинам.  

По мнению известного лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, для полноценного общения человек 
должен располагать целым рядом умений: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, 

уметь спланировать свою речь, правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения 

мысли и обеспечить обратную связь. [3]. 

Содержание опыта работы по теме исследования «Работа с текстом на занятиях русского языка 
как средство формирования коммуникативной компетенции студентов» помогает преодолеть 

вышеназванное противоречие. 

 Приемы работы с текстом на уроках русского языка 
1. Комплексный анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом продиктован 

необходимостью подготовки студентов к итоговому экзамену.       

Работа над анализом текста начинается с первой недели учебного семестра на уроках русского 

языка и продолжается до окончания курса с учетом уровня и полученных знаний. Студенты  приучаются 
к первичным основам лингвистического комплексного анализа текста. 

2. Сложение целого текста из частей.  Работа на занятии организуется в  группах таким образом, 

чтобы  большой материал темы  был разбит на более мелкие части. В группах идет обсуждение 
материала, сразу по ходу формулируются вопросы,  на которые обучающиеся хотели бы получить 

ответы. Так, например, при изучении темы «Виды подчинения» студенты работали с материалом, 

разбитого на части, и в конце занятия сложился  полный текст, причем студенты могли комментировать 
теорию не только примерами из СМИ, но и своими собственными. Когда приводятся собственные 

примеры, можно говорить о большей степени усвоения материала. 

В результате работы над развитием речи хочется видеть выпускника вуза, который умел бы 

непринужденно общаться, умел слушать и говорить так, чтобы его слушали; умел оценивать чужую и, 
конечно, свою речь, умел словесно импровизировать и стремился бы постоянно совершенствовать её. 

Большое значение уделяю в своей работе развитию речи студентов. Это очень сложная и кропотливая 

работа, которая должна проводиться постоянно, а не только на специальных занятиях. На обычных 



150 
 

занятиях такую работу веду со словарными словами, при игре-тренинге по составлению предложений по 

схемам, посредством приёма «Восстанови предложение по опознавательным признакам». 
Изучение новой темы, как правило, базируется на уже имеющихся у обучающихся знаний.  В 

связи с этим вместо традиционных вопросов, позволяющих выявить, что помнят студенты  по данной 

теме, предлагаю приём «Инсерт».   
Во время самостоятельного знакомства с теоретическим материалом студенты делают на полях 

пометки: 

«*» – знаю; 

«+» – новое для меня; 
«-« – думал иначе; 

«?» – не понял, есть вопросы. 

Затем результаты этой работы обсуждаются всеми студентами. Этот приём помогает устранить 
пробелы в знаниях обучающихся. Очень важно, чтобы студенты  задавали вопросы, замечая некоторые 

противоречия в сложившейся для них системе знаний.  

Особенно эффективны при развитии творческих способностей студентов инновационные 

педагогические технологии ( например, технология развития критического мышления). Создание 
синквейнов, кластеров, инсерта к тексту позволяет учащимся осмыслить всю полученную информацию, 

присвоить новое знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому 

материалу.  
Работа с текстом  «Вред мобильника» при изучении темы: Сложные предложения. 

Проблема, поднятая автором очень актуальна, поэтому  в этой группе  я применила прием 

«Инсерт», затем  студенты  определили тему  текста, его идею   и выполнили  грамматическое задание:  
найти и выписать СПП, объясняя знаки препинания, определяя вид придаточных. 

Текст «Вред мобильника». 

«С момента их появления и до наших дней ученые не прекращают споры о вреде мобильных 

телефонов на наше здоровье. Огромное количество ученых во весь голос заявляют, что при пользовании 
мобильной связью возрастает риск возникновения опухолей мозга и уха, может развиться астма и 

экзема, также есть вероятность разрушения клеток крови. Такие опасения ученые высказывают на 

основании результатов многочисленных опытов, которые проводились как на животных, так и на 
человеке. 

Так, шотландский ученый Уильям Стюарт проводил свои эксперименты на дождевых червях. 

Результаты были впечатляющими, оказалось, что под излучением мобильных телефонов у червей 
менялась структура белка. «Живые ткани просто поджариваются на манер куска мяса в микроволновой 

печи», – утверждает Стюарт. 

В России тоже проводились подобные исследования, в московском институте биофизики. 

Подопытными были обыкновенные лягушки, которых помещали в высокочастотное электромагнитное 
поле на 5-10 минут. Даже при очень низком облучении у каждой второй лягушки останавливалось 

сердце, а у остальных снижалась частота его сокращений 

Еще летом 2003 года шведские ученые заявили, проводя такие же опыты над крысами, что 
мобильная радиация приводит к необратимым последствиям в головном мозге крыс. Животные 

подвергались облучению мобильными телефонами в течение двух часов. А спустя 50 дней после этого 

ученые исследовали их мозг с помощью микроскопа и обнаружили многочисленные повреждения 

сосудов и очаги отмерших нейронов. Чем сильнее была мобильная радиация, тем серьезнее был ущерб. 
Выводы ученых пессимистичны: «Не исключено, что на мозг человека мобильные телефоны оказывают 

точно такое же воздействие, ведь по своему строению он аналогичен мозгу крыс. И если наши 

предположения подтвердятся, сегодняшняя молодежь, весьма интенсивно пользующаяся сотовыми 
телефонами, столкнется с болезнями Альцгеймера и Паркинсона уже в возрасте 33 лет (это неизлечимое 

дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся постепенной потерей 

умственных способностей (память, речь, логическое мышление).  
Болезнь Паркинсона – “дрожательный паралич” со следующими характерными проявлениями: 

“непроизвольные дрожательные движения, ослабление мышечной силы, ограничение активности 

движений, туловище больного наклонено вперед, ходьба переходит в бег, при этом чувствительность и 

интеллект больного остаются сохранными”. 
На какие мысли наводят вас эти факты? 

Этап «Обсуждение в группах» 

Что же делать, что бы обезопасить себя от вредного воздействия мобильного телефона? 
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Студентам  предлагается провести обсуждение по группам и разработать памятки «Как уменьшить 

вред мобильника на организм человека». 
После работы в группах студенты зачитывают памятки со своими правилами безопасного 

пользования мобильным телефоном. 

В группах технических специальностей   тема обсуждения звучит так «Что такое воспитанность». 
Текст интересен своей жизненной основой, а в продолжении текста студенты писали о занятиях  

доброты,  человечности, которые должны  показывать взрослые своим детям. Я  говорю   студентам  о 

том, что они когда-нибудь  будут родителями, и пример их поведения, как в зеркале, отразится в детях. 

Представленные приемы работы с текстом  позволяют решать такие речевые задачи: 
●     учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

●     пополнять речевую память обучающегося; 

●     продуктивно усваивать учебный материал; 
●     прививать  эстетический вкус; 

●     формировать собственное мнение, высказывать его, уметь аргументировать. 

 Главное в работе преподавателя, по-моему, – вселить в студентов      уверенность в их силы, в 

творческий потенциал.  
Средством создания речевых возможностей на занятии  признается система ситуативных 

упражнений. (4) 

Преподаватель  моделирует ситуативные задания самостоятельно, а также использует и те 
задания, которые предполагаются в электронных  учебниках по русскому языку. Приведу пример: « Вы 

экскурсоводы, ведете экскурсию для младших классов. Стараетесь описать картину ярко, образно и 

доступно. Объясните, что и почему вам особенно нравится, вы хотите вызвать заинтересованный отклик 
у зрителей. Кто лучше справится с этой задачей?»  Конкурс на лучший рассказ экскурсовода. Запишите 

получившийся текст. 

Подобные упражнения учат вдумываться в речевую ситуацию, соотносить свое высказывание с 

адресатом, готовит к эффективному речевому общению. 
Помогают в этом и коммуникативно-речевые упражнения. 

Например, задание: прочитайте пословицы русского народа о языке и речи. Какие из них, на ваш 

взгляд, характеризуют язык и речь с эстетической стороны? 
1. Язык не стрела, но пуще стрелы разит; 

2. Красную речь хорошо и слушать; 

3. Коротко и ясно, оттого и прекрасно; 
4. Красное дерево редко, красное слово метко. 

Одним из наиболее эффективных методов активного обучения для формирования 

лингвопрофессиональной компетентности является деловая игра. 

Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление студентов, повысить 
самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении, подготовить к 

профессиональной практической деятельности. [4] 

Данный метод раскрывает личностный потенциал студента: каждый участник может 
продиагностировать свои возможности в одиночку, а также и в совместной деятельности с другими 

участниками. Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер и «заставляет» их 

быть активными. В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый участник должен иметь 

возможность для самоутверждения и саморазвития. Преподаватель должен помочь студенту стать в игре 
тем, кем он хочет быть, показать ему самому его лучшие качества, которые могли бы раскрыться в ходе 

общения. 

Деловая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и корректируется 
преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не вмешиваться в 

игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия 

выходят за пределы плана, срывают цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность 
игры и ее эмоциональный настрой. До проведения деловой игры в учебном процессе, рекомендуется 

начинать с имитационных упражнений. Они отличаются меньшим объемом и ограниченностью решаемых 

задач. Имитационные упражнения ближе к учебным играм. Их цель – предоставить студентам возможность 

в творческой обстановке закрепить те или иные навыки, акцентировать внимание на каком-либо важном 
понятии, категории, законе. В условии должно содержаться обязательное противоречие, то есть в 

имитационном упражнении есть элемент проблемности.  

После имитационных упражнений можно переходить к деловым играм. В учебном процессе вуза – 
это скорее, ролевая игра, так как студенты еще не владеют в полной мере своей специальностью. Цель 



152 
 

данной игры  - сформировать определенные навыки и умения студентов в их активном творческом 

процессе. Социальная значимость деловой игры в том, что в процессе решения определенных задач 
активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения. Для подготовки 

деловой игры могут использоваться все дидактические методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. Так же следует 
соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической темы 

(раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 
3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 
6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

Положительное в применении деловой игры: высокая мотивация, эмоциональная насыщенность 

процесса обучения, формирование знаний и умений, закрепление знаний при обсуждении игры. Деловая 
игра помогает достижению учебных, воспитательных и развивающих целей коллективного характера на 

основе знакомства с реальной организацией работы. Познавательная эффективность осуществляется в 

процессе игры, путем знакомства студентов с диалектическими методами исследования вопроса 
(проблемы), организацией работы коллектива, с функциями своей будущей профессиональной 

деятельности на личном примере. Воспитательная эффективность заключается в том, что в процессе 

деловой игры, формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу, сообща определяется 
степень участия каждого из них в работе, их взаимосвязь при решении общих задач, коллективное 

обсуждение вопросов, что формирует критичность, сдержанность, уважение к мнению других, 

внимательность к другим участникам игры. 

Таким образом, для повышения познавательной активности студентов, преподавателю предлагается 
множество различных разработанных методов, которые он может использовать в своей преподавательской 

деятельности. Для реализации задач подготовки специалистов следует применять активные методы 

обучения систематически и целенаправленно. При использовании групповых и коллективных форм 
организации работы со студентами необходимо учитывать индивидуальные особенности учебной группы и 

каждого студента в отдельности. 

В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, 
свободно владеющих навыками устной и письменной речи. Профессиональные, деловые контакты, 

межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к 

порождению множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Ақпараттық технологиялардың үздіксіз дамуы мен кеңеюі оқыту әдістемесінде «мәдениетаралық 

құзыреттілік» терминін алып келдалып келді, бұл адамның мәдениетаралық қарым-қатынасқа тиімді қатысу қабілетін 

қалыптастыруды көрсетеді. Құзіреттілікке сәйкес тұлғаның жеке қасиеттері, дамудағы мотивтері, шығармашылық 

салада нормативтік-қолайлы мінез-құлық үлгілерін пайдалану шеберлігі негізінде адамның шығармашылықпен 

айналысуға қабілеттілігі жоғарылады. Кәсібилік пен шеберлікті дамыту құзыреттіліктерді қолдану арқылы жасалады. 

Мәдениетаралық құзіреттілік - бұл шығармашылық және танымдық еңбектің барлық түрлеріндегі адамдар 

арасындағы ақпарат алмасудың және маңызды ойлармен, өзара қатынастармен алмасудың жалпы әлеуметтік 
байланысты процесі.  

Түйінді сөздер: құзыререттілік, мәдениетаралық құзыреттілік, ақпараттық технологиялар, коммуникативті 

тәсіл, кәсіби қызмет, қарым-қатынас дағдылары. 

         Аннотация. Непрерывное развитие и расширение информационных технологий привело к появлению термина 

«межкультурная компетентность» в методах обучения, что отражает формирование у человека способности 

эффективно участвовать в межкультурной коммуникации. В соответствии с компетенцией способность человека 

заниматься творчеством повышается благодаря личностным качествам человека, его мотивам развития, умению 

использовать образцы нормативного поведения в творческом поле. Развитие профессионализма и навыков 

достигается за счет использования компетенций. Межкультурная компетенция - это социально связанный процесс 

обмена информацией и важными идеями и взаимоотношениями между людьми во всех формах творческой и 

познавательной работы. 

         Ключевые слова: компетентность, межкультурная компетентность, информационные технологии, общение, 
профессиональная деятельность, коммуникативные навыки. 

Abstract. The continuous development and expansion of information technology has created the term "intercultural 

competence" in the teaching methodology, which shows the formation of a person's ability to effectively participate in 

intercultural communication. Under the competence, the person’s ability to creatively carry out activities on the basis of 

personal qualities, formed motives, the art of using normatively acceptable behavioral patterns in the professional field, is 

clarified. The basis for the development of professionalism and skill is created with the use of competence. Intercultural 

competence is a generally socially interdependent process of transmitting information and exchanging thoughts, relationships 

between people in all kinds of fields of creative and cognitive labor.  

Keywords: competence, intercultural competence, information technology, communicative approach, professional 

activity, communication skills. 

 

Начало XXI вв. характеризуется существенными изменениями направленности, целей, содержания 

образования. Согласно посланию первого президента РК «Человеческий капитал – основа модернизации» 
(Послание 7) мотивирует к становлению грамотного общества, значимой особенностью которого является 

открытая связь с другими гражданами иноязычных стран. Как средства общения роль иностранного языка 

требует эффективный подход к обучению, развитию коммуникации со сверстниками из зарубежных стран 

посредством использования различных социальных сетей, использованию информационных технологии в 
формировании межкультурной компетентности, приобретения культурной осведомленности посредством 

применения различных образовательных программ.   

Актуальность исследования - Благодаря масштабному развитию информационных технологии к 
образованию призвано порождать у студентов способности, позволяющие каждому по собственной 

инициативе ориентироваться в течение профессионально-значимой информации. Особенность подготовки 

специалистов определяется их умением применять информационных технологии в целях роста 

профессиональной компетентности и общей культуры. 

mailto:adilbek_farida@mail.ru
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2019 год по инициативе Первого Президента РК объявлен «Годом молодежи». Принятая дорожная 

карта призывает не только улучшения уровня образования, а также формирования  мышления, 
рационального умения пользоваться с информацией, владения коммуникативными и компьютерными 

технологиями, в котором каждый человек может мыслить более профессионально-прагматично. 

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс в языковых вузах. 
Предмет исследования — образовательные возможности современных информационных технологий 

в формировании межкультурной компетентности у студентов иностранного языка в языковых вузах. 

На основе изучения теоретических происхождении и личного педагогического опыта была объявлена 

гипотеза, основанная на том, что под формированием межкультурной компетентности у студентов 
понимается процесс смена мотивации студентов к изучению иностранного языка в контексте будущей 

профессиональной деятельности, знание важнейших элементов культуры изучаемого языка, развитие 

навыков разговора, данный процесс станет успешным, если: 
- в преподовании инocтранных языков использовать образовательный потенциал новейших 

информационных технологий; 

- выработать и внедрить педагогический макет формирования межкультурной компетентности на 

основе применения информационных технологий, также интернет-ресурсов; 
В теперешнем обществе профессионалы должны владеть мастерством переработки  и анализа с 

лишним объемов информации, в противном случае осуществляется  задержка принятия решений, а в случае 

лимитирования времени возможно будут допущены заблуждения в профессиональной деятельности . 
В качестве категории интегрального социально-личностного феномена когнитивных составляющих 

выступает понятие «компетентность». 

Компетентность – представляет собой «актуальное, отражающееся в деятельности характерное 
качество, в категорию которого входят запас знания как изученная информация, отношений, компоненты 

практики и опыта, эмоционально-волевой регуляции». Образование компетентности базируется в средах 

практики открытого взаимодействия с людьми, выработки собственного отношения к различным 

профессиональным  и актуальным обстоятельствам,  обмена опытом, и способам действия в них. Все 
перечисленное  подтверждает продуктивность использования информационных технологий в процессе 

преподавания,  позволяют решать предстоящие педагогические задачи: поддержание более эффективному 

пониманию академических материалов; содействие установлению диалога или бесед всех студентов 
учебного процесса;  обновление умении и навыков командной деятельности по принятию согласованного 

заключения, основание многосторонних социальных осведомленности взаимодействия, расширение 

квалификации комплексного решения задач. Опора каждого активного метода является процесс усвоение, 
реализующие через динамичное экспериментирование, повторение рассматриваемого эксперимента, 

мониторинг за новыми людьми,  моделирование поступка на основании теоретических законов, моделей, 

правил и рефлексии как процесса размышления, интеллектуальной проработки и осмысления принятого 

опыта. Ключевой технологией каждого интерактивного метода является коллективно-групповая 
распределенная деятельность, в рамках которой учащийся формирует компетентность творческого 

сотрудничества[1]. 

Информационные технологии способствует развитию интенсивных методов и форм практики, 
созданию самостоятельной учебной активности в виртуальном просторе, увеличенью мотивации ученья. 

Информационные технологии играют еще более существенную роль в любой профессиональной 

деятельности и также повседневной жизни сегодняшней личности. Гораздо развитые лица 

киберпространства занимаются поиском и обработкой, также приобретением знаний, передачей и 
трансляцией информации. С онлайн помощью интернета выполняется целостный список человеческих 

деятельностей, основу некоторых составляют коммуникативная, когнитивная и игровая деятельность. 

В тотальной информационной системе студенты, которые изучают иностранный язык, могут 
применять разные информации и эффективные ресурсы: поисковые системы (Yandex, Yahoo, Google, 

WebCrawler, Open Text), электронная почта (gmail.com, mail.ru, google drive), специализированные 

сайты(drive.google.com),  справочные каталоги (Galaxy ,UltraSmart, Flamp, Infotorg), электронные 
библиотеки (www.litres.ru, aldebaran.ru, litmir.info разговор в сети (Skipe, Facebook, IMO, Shared Talk, 

Vkontakte) и т.д. В связи с этим важнейшей задачей в формировании межкультурной компетентности 

является поиск продуктивной комбинации методов обучения с педагогическими технологиями, 

построенными на использовании интернет-ресурсов. 
Ввиду распространением связей в межкультурном сообществе пользуется спросом личность, которая 

обладает главными навыками участие с представителем чужой культуры, сотрудничать в иностранных 

переговорах, увеличивается ценность владения иностранного языка как языка делового контакта. 
Студентам в информационно-образовательном сфере безусловно значимо уметь легко переориентироваться 

http://www.litres.ru/
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в иноязычной обществе, кроме всего прочего в виртуальной реальности. Решением этой задачи является 

развитие интереса у студентов к чужой культуре, подготавливать их диалогу культур, критическому 
сознанью картины целого земного шара.  

Важнейшим фактором объединение специалистов развитых стран становится обмен и  передача 

информациями между аппаратами культурных обществ, которая включает еще и взаимопонимание. По 
этой причине значимый из ключевых компонентов будущих специалистов является межкультурная 

компетентность, которую мы  рассматриваем как неотълемое персональное качество, определяющее 

готовность человека к межкультурному сотрудничеству. 

Иностранный язык имеет естественное применение в современном обществе. Вследствие чего в 
формировании межкультурных компетентности у студентов языковых вузов обязательно 

переориентировать на активное использование полученных знаний, работоспособности с поисковыми 

системами, при оформлении конкурсной документации по грантам, заявок на важные стажировки, также 
ведения межкультурной переписки включая важных переговоров и т.д [2]. 

Мелькает актуальная потребность использования информационных технологий именно в 

педагогической практике -  обучении иностранных языков, включая в формировании межкультурной 

компетентности.  А.С.Лесневский , С.В.Глушаков , В.Д. Байков, С.В.Глушаков, Л.И.Долинер, А.Н.Тихонов, 
Е.И.Карелова, О.Ю.Овакимян– исследователи отмечают что интернет-технологии являются одним из 

значимых видов информационных технологий, которые использованы в качестве доступного символьного, 

наглядного средства обучения. 
Информационные технологий снабжают следущими возможностями: 

1. Целесообразно подготовить пoзнавательную деятельность студентов во время учебного процеcca; 

2. Разработать  более эффективное oбучениe, вовлекая все типы качественного восприятия студента в 
мультимедийный контекст и обеспечивая личность новым кoнцептуальным орудием; 

3. Создать открытую cиcтемy oбразования, которая oбеспечивает на каждого индивида личную 

траекторию oбучения; 

4. Привлечь активный процесс oбучения у студентов, которые отличаются стилем обучения и  
cпособностями; 

5. Иcпользовать cпецифические свойства компьютера, которые позвoляют индивидуализировать 

учебный процесс и oбратить внимание к принципиально современным когнитивным средствам; 
6. провести интенсификацию вceх ypoвни yчебно-воспитательного процесс [3]. 

В соответствии с темой, объектом, предметом и целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 
1. уточнить методологическую базу исследования и проанализировать общенаучные, психолого-

педагогические исследования по данной проблеме; 

2. выявить психолого-педагогические элементы использования интернет-ресурсов в формировании 

межкультурной компетентности и определить образовательный потенциал информационных технологий в 
преподавании иностранного языка; 

3. составить и апробировать в процессе педагогического эксперимента модель формирования 

межкультурной компетентности с помощью современных информационных технологий; 
Следующие методы исследования были использованы для решения поставленных задач: 

- теоретические: исследование психолого-педагогической, научно-методической и специальной 

литературы; классификация и абстракция передового педагогического опыта; 

-эмпирические: опрос и тестирование студентов, исследование педагогического опыта, 
анкетирование, количественный и качественный анализ полученных данных с использованием методов 

математической статистики, опытно-экспериментальная работа, графическая обработка результатов 

исследования [4]. 

Важные результаты и их научная новизна; 

- подведена перспектива формирования межкультурной компетентности с применением  

современных  информационных технологий (социальной, семиотической, имитационной); 
- выработано экспериментально и теоретически обследовано, с помощью современных средств 

информационных технологий, разновидность модели формирования межкультурной компетентности 

студентов;  

- установлено, что такое профессионально-ориентированное обучение на базе актуальной 
страноведческой информации содействует  развитию положительной мотивации у студентов в процессе 

изучении иностранного языка; признанны теоретико_прикладные основания использования 

информационных технологий в формировании межкультурной компетентности у студентов; 
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- поставлены индивидуальные особенности компетентносного подхода в создании образовательных 

проектов. 
Teоpетичecкaя знaчимocть иccлeдoвaния складывается когда в нeм: 

- установлена понятие «межкультурная компетентность», представляющая из себя комплексное 

индивидуальное качество, которая обеспечивает продуктивное взаимосвязь со специалистами чужой 
культуры и принимать участие в межкультурном коммуникации, в котором сделан акцент на 

мотивационный, высокоэмоциональный,  информационный, поведенческий элементы данного 

индивидуального качества; 

- назначены современные подходы использования информационных технологий, обеспечивающие 
выполнения интенсивных форм и методов  изучения, образованию индивидуальной учебной деятельности 

в виртуальном интернет_пространстве, влияет на повышение мотивации обучения студентов; 

- объяснены организационно-содержательные форматы использования эффективных 
информационных технологий в формировании межкультурной компетентности студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в последующем: 

- осуществлена модель формирования межкультурной компетенции студентов с помощью средств 

современных в то же время эффективных информационных технологий; 
- подготовлен справочник со списком интернет-ресурсов по иностранному  языку, в целях 

обеспечения мотивации учебной деятельности, также продвижения информационно_компьютерной 

осведомленности; 
- основные материалы данного исследования могут быть использованы в практике обучения 

иностранного языка, еще и в системе повышения квалификации экспертов. 

Данный эксперимент утвердил значимость организации учебного процесса с использованием 
современных и эффективных информационных технологий. В процессе возрос уровень информационно-

компьютерной грамотности студента, отношения студентов с преподавателями стали основываться на 

позиции сотрудничества (в особенности при совместной разработке творческих заданий), также выросла 

мотивация студентов в учебной процессе  изучения иностранного языка, повысилось качество письменной 
речи студентов, увеличился интерес к процессу изучения языка с помощью использования электронной 

переписки и разговора 

Содружество Казахстана в международном обществе сопровождается с некоторыми проблемами 
культурного  и информационно-технологического отношения с иноязычными партнерами. В данных 

условиях главной целью преподавателей иностранных языков является формирование межкультурной 

компетентности у студентов, которые обеспечивают и вхождение в чужую культуру, и также освоение 
информированной практической деятельности. По проблеме исследования были уточнены понятия 

«межкультурная компетентность», «информационные технологии», «коммуникативный подход», которые 

были основаны на анализе психолого-педагогической и методической литературы. 

Межкультурная компетентность отличается готовностью субъекта к контакту с иностранной 
культурой и проявить толерантность, также адекватному поведению. Значимые черты межкультурной 

компетентности составляют интерес и чуткое отношение к иноязычной культуре,  понимание иноязычной 

культуры, адекватное восприятие, навыки быстро ориентироваться в иноязычной культуре, вести  
качественный диалог с представителями другой культуры. Основные элементы межкультурной 

компетентности (позновательный, эмоциональный) надлежащим образом отражаются в осведомленности о 

культуре страны изучаемого языка, присутствии реальных навыков межкультурного общения, 

толерантности, открытости, уважительном отношении к иноязычной культуре. Формулируется 
межкультурная компетентность с помощью знакомства и познания другой культуры (очно также заочно в 

виртуальном пространстве), использования аутентичных текстов, изучения произведений искусств, музыки 

и литературы, освоения языковых навыков в реальных жизненных ситуациях, профессионально-
ориентированное чтение. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ТАБЫСЫ 

 
Түйіндеме. Мақалада педагогикалық технологияның қай-қайсысы да қандай да бір философиялық тұғырға 

негізделгені туралы баяндалады. Педагогикалық технологияның дерек көздеріне педагогикалық, психологиялық және 

әлеуметтік ғылымдар, озат педагогикалық тәжірибе, халықтық педагогика кіреді.  Педагогикалық технология кешенді, 

бірігімді үдеріс. Педагогикалық технология - алдын ала жоспарланған оқу-тәрбие үдерісін бірізді жүзеге асыруға 

бағытталған жүйе. Педагогикалық технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл 
ғылыми жоба. Әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. 

Кілт сөздер: педагогикалық технология, оқыту, тәрбиелеу, білім, оқыту технологиялары, тәрбиелеу 

технологиясы, үздіксіз үдеріс, мұғалім. 

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность, структура, принципы и значение педагогических 

технологий в учебном процессе. Педагогические технологии включают педагогические, психологические и 

социальные знания, передовую педагогическую практику и народную педагогику. Педагогические технологии – это 

единый комплексный процесс. Педагогическая технология — это упорядоченная совокупность действий, операций и 

процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагогические технологии, учебный процесс, воспитание, обучение, обучающиеся 

технологии, воспитательные технологии, непрарывный процесс, учитель. 

Annotation.This article deals with essence, structure, principles and value of pedagogical technologies in educational 
process. Pedagogical technologies include pedagogical, psychological and social knowledge, pedagogical practice and folk 

pedagogics. Pedagogical technologies are unique and complex process. Pedagogical technology is well-organized totality of 

actions, operations and procedures and the instrumental providing the achievement of the forecast result in the changing terms 

of educational process. 

Keywords: pedagogical technologies, educational process, education, teaching technologies, upbringing technologies, 

educational process, teacher. 

 

Еліміз егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық салаларында, соның ішінде білім беру саласында 
жүріп жатқан демократияландыру, жаңа технологияларды енгізу, компьютерлендіру бәсекеге қабілетті 

тұлғаны қалыптастыруға жол ашуда. 

Елбасы өз Жолдауында «ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен 
айқындалады» деп атап өтті. Өйткені, соңғы жылдары пайда болған «ілімге негізделген экономиканы» 

ескермесе болмайды. Әлемдік бәсекелестік заманда әрбір адамның білім санасын, қабілеттік деңгейін 

іскерлік мүмкінділігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері күн тәртібіне өткір қойылып, 

адамның білімі мен біліктілігі қазіргі кезеңде мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды 
көрсеткішіне айналып отыр. Бүгінгі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті – білім 

берудің ұлттық модуліне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. 

Қазақстанның экономикалық, саяси, мәдени дамуына үлес қосатын, әлемдік цивилизацияға 
көтерілетін білімді де мәдениетті, парасатты, денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару – бүгінгі 

мектеп, ұстаздар қауымының міндеті. 

Педагогикалық әдебиеттерде қандай да педагогикалық технологиялар сипатын айқындаушы көптеген 
терминдер ұшырасады, мысалы: оқу-үйрену, тәрбиелеу, оқыту технологиялары, білімдендіру және дәстүрлі 

технологиялар, бағдарламаластырылған және проблемді оқу технологиялары, авторлық технология және 

т.б. 

Алғашқыда педагогтар «педагогикалық технология», «оқу-оқыту технологиясы» және «тәрбиелеу 
технологиясы» ұғымдарының өзіндік мән-мағыналарына назар аудармай келді. Ал бүгінде педагогикалық 

технология оқу және тәрбие аймағындағы педагогикалық міндеттердің шешілуіне байланысты 

орындалатын педагог іс-әрекеттерінің бірізді жүйесі ретінде танылуда. Осыдан «педагогикалық 
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технология» мәні «оқу технологиясы», «тәрбие технологиясы» ұғымдары мәндерімен салыстырғанда 

тереңдеу де ауқымдылау.  
Педагогикалық технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми 

жоба. Әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. 

Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс. Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал-
жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары 

жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды. 

Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы 

бар. Біріншісі – теориялық негізде орындалуы (В.Б.Беспалько, В.В.Данилов, В.К.Дьяченко және т.б.), 
екіншісі – тәжірибемен жүзеге келуі (Е.Н.Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталов және т.б.) [1, 86]. 

Қазіргі педагогика теориясы жаңашылдыққа бет бұрып, білім беру мазмұны жаңарып жаңа көзқарас  

пайда болуына байланысты даму бағытын қамтитын 50-ден астам оқыту технологиялары өмірге келді. 
Мысалы, саралап деңдейлеп оқыту технологиясы, тұлғаны жекелей дамытуға бағытталған технология, 

модульдік оқыту технологиясы, жеделдетіп оқыту технологиясы және тағыда басқа оқыту технологиялары 

белсенді түрде қолданылуда. 

«Оқу технологиясы» түсінігі бүгінгі таңда дәстүрлі педагогика тарапынан жалпылай қабылданбаған. 
ЮНЕСКО құжаттарында оқу технологиясы тәлім-тәрбие формаларын ыңғайластыруды өз міндетіне алып, 

техникалық және адамдық мүмкіндіктер мен олардың әрекеттестігін ескерумен жүргізілетін білім ұсыну 

және оны игеру үдерісін қарастыру, қолдану арқылы анықтап берудің жүйелі әдісі ретінде қарастырылады. 
Бір тараптан – оқу технологиясы - бұл оқу ақпараттарын өңдеу, жүзеге шығару, өзгеріске келтіру 

және оқушыларға ұсыну әдістері мен құралдарының жиынтығы, екіншіден – бұл  оқу-тәрбие үдерісінде 

техникалық не ақпараттық құралдарды қолданумен жүргізілетін мұғалімнің оқушыға ықпал ету әдістері 
жөніндегі ғылым. Оқу-тәрбие мазмұны, әдістері мен жабдықтары педагогикалық технологияда бір-бірімен 

өзара байланысты, себебті шарттасқан әрекетке келеді. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі бағдарламаға 

сәйкес және тәлім-тәрбие міндеттері белгілеген қажетті мазмұнды іріктеп, өнімді әдістер мен құрал 

жабдықтарды қолдана білуі арқылы жоғары нәтижелерге қол жеткізумен көрінеді, тәлім-тәрбие 
технологиясы жүелі категория осыдан оның құрылымында келесі бірліктер болатынын естен шығармау 

керек: 

- тәрбие және оқу мақсаттары; 
- оқу мазмұны; 

- педагогикалық өзара ықпал, әсер жасау құралдары; 

- тәрбие және оқу үдерісін ұйымдастыру; 
- оқушы, мұғалім; 

- іс-әрекет нәтижесі. 

«Педагогикалық технология» ұғымы үш жоба күйінде іске асуы мүмкін: 

- ғылыми; 
- әрекеттік-сипаттама; 

- әрекеттік-іскерлік; 

Сонымен, педагогикалық технология тәрбие мен оқудың аса пайдалы жолдарын зерттейтін ғылым. 
Сондай-ақ оқу барысында қолдакнылатые тәсілдер , принциптер реттеу тетіктерінің жүйесі әрі нақты оқу-

тәрбие үдерісі ретінде қызмет жасайды. 

Педагогикалық технологияның қай-қайсысы да қандай да бір философиялық тұғырға негізделеді. 

Философиялық қағида, ережелер, тәлім-тәрбиелік технологияларды әдіснамалық қамсыздандыру 
құрамындағы барынша жалпыланған реттеу, түзету тетіктері санатында иеленеді. Тәлім-тәрбиенің жалпы 

мазмұнында да, жекеленген пән мазмұнында да философиялық бағыт, көзқарас - бұл алғы  шарт. Алайда, 

көп жағдайда олардың идеологиялық бағыттары сан қилы. Сипат алып, өзара қайшылыққа түсіп жатады. 
Осыдан мектеп тәлім-тәрбиесінің мазмұны дүниенің тұтастай бейнесіне сай келмей, ортақ философиялық 

негізде құрастырылмай жатыр.  

Қазіргі заманғы әлемдік педагогикалық технологиялар негізінде сан қилы философиялық бағыттар 
мен ғылыми ұстанымдар арасында жиі кезігетіндері төмендегілер: 

- материализм және идеализм; 

- диалектика және метафизика; 

- сцентизм және табиғи сәйкестік; 
- гумагизм және антигуманизм; 

- атропософия және теософия; 

- прагматизм және эксизтенциализм.  
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Педагогикалық технологияның дерек көздеріне педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік 

ғылымдар, озат педагогикалық тәжірибе, халықтық педагогика, сондай-ақ өткен жылдары отандық және 
шет елдік педагогика топтаған баршаға ұтымды идеялар мен ғылыми ұсыныс, тұжырымдамалар кіреді. 

«Педагогикалық технология» ұғымы «оқу әдістемесі» ұғымынан әлдеқайда кең. Технология тәлім-

тәрбие мақсаттарына қалай ең жоғары тиімділікпен қол жеткізуге болады және сол үдерісті басқарудың 
жолы қандай?» деген сұраққа жауап іздейді. Технология алдын ала жоспарланған тәрбие үдерісін бірізді 

жүзеге асыруға бағытталған. 

Педагогикалық технологияны жоспарлау үшін нақты жағдайда тиімді болатын педагогикалық 

технологиялар жүйесін таңдастыра білу қажет. Ол тұлғаның дара ерекшеліктерін зерттей отырып, 
оқушылардың дамудың жас кезеңдері мен олардың дайындық деңгейіне сәйкес іс-әрекет түрлерін 

іріктепбаруды талап етеді. 

Технологияларды ажыратудың бірнеше жолдары бар. Педагогикалық ғылым мен тәжірибеде белгілі 
болған технологияларды жоғары жалпылыққа келтіріп жүйелестірген Г.К.Слевко [2, 115]. Ол ұсынған 

жүйедегі педагогикалық технологиялар тобы төмендегідей: 

 Қолдану деңгейіне орай: жалпы педагогикалық, пән әдістемелік және бөлімдік (модульді) 

технологиялар ажыралады; 

 Философиялық негізіне орай: материалистік және идеалистік, диалектикалық және 
метафизикалық, ғылыми (сценитикалық) және діни, гуманистік және антигуманистік, антропософтық және 

теософтық, прагматикалық және экзистенциалистік, еркін тәрбие және мәжбүрлеу технологиялары және 

басқалар; 

 Жетекші психикалық даму бағдарына орай: биогендік , социогендік, психогендік және ақыл-сана 

технологиялары, бүгінгі таңда қалыптасқан пікір тұлға биотекті, әлеуметтікті және психотекті 
жағдаяттардың бірлігінің нәтижесі, алайда нақты технология аталғандардың біреуіне бағытталып, оны 

жетекші жүйе ретінде пайдалануы мүмкін.  

Іс жүзінде қандай да жекеленген жағдаятты, әдісті, принципті пайдаланатын бір бағытты технология 
болмайды, техноглогия әр уақытта да кешенді. Дегенмен , оқу үдерісінің қандай да бір қырды көздеуіне 

байланысты технология белегілі сипат алып, өз атамасын иелейді.  

 Өткендегі тәжірибені игерудің ғылыми тұжырымына орай: ассоциативті-рефлекторлы (байланыс-

жауапты), биховиористік (ықпал-жауап әрекетті), гештальт технологиялары (тұтастыққа негізделген), 

интериоризаторлық (ағзаның ішкі, сырттай көрінбейтін ықпалдарына орай) дамытушы. Бұлар қатарында 
әлі де көпшілікке танымал технологияларды да ескерген жөн, олар: нейролинквистикалық (жүйкелік 

құрылымына орай), бағдарламаластыру және суггестивтік (иландыру негізіндегі).  

 Тұлғалық құрылымға орайласқан: ақпараттық технология (пәндер бойынша білім, ептіліктер мен 

дағдылар қалыптастыруға орай): нақты амал-әрекеттік  (ақыл-ес әрекетті тәсілдерін қалыптастыру): 
эмоциалы-көркемдік және эмоциалы-адамгершіліктік (эстетикалық және инабаттылық аймақ 

қалыптастыру) : өзіндік даму технологиясы (тұлғаның өзін-өзі басқару тетіктерін дамыту): суырып салма 

шығармашылық (эвристикалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту) және қолданбалық (күнделікті 
тіршілік – оқу, тұрмыс, өндірістік әрекеттер аймағын қалыптастыру). 

 Мазмұн және құрылым сипатына орай технолгиялар: оқытып үйретуші және тәрбиелеуші, зиялы 

және діни, жалпы білімдік және кәсіби білімдік, гуманитарлық және технологиялық, әрқилы салалық, жеке 

пәндік, сондай-ақ бар бағытты кешенді және әмбебап - ауысымды   ( проникающая)  технологиялар.  

Бір бағытты монотехнологиялары біртұтас оқу-тәрбие үдерісі қандай да бір нақты жағдайда өте 
қажет басымды идеяны, тұжырымды арқау етеді, ол кешенді технология-бір бағытты технологияның 

құрамдас бөлшектерінің бірігімінің құрастырылады. Құрамдас бөліктері жиі басқа технологияларға еніп, 

онда үдеткіш, белсенділік арттырушы қызметін атқаратын болса, ондайлар әмбебап-ауысымды технолдогия 
аталады.  

 Техникалық қызметті ұйымдастыру мен оны басқару сипатына орайласқан педагогикалық жүйені 

(технологияны) ажырата, топтастырған В.П.Беспалько, оның пікірінше, мұғалім мен оқушының өзара 

әрекеттестігі (басқарымы) ажырасқан болуы мүмкін (яғни оқушы іс-әрекетіне бақылау да реттеу-түзету де 
болмайды); айналамда (циклді) – бақылаулы; өзіндік және өзара бақылаулық; шашыраңқыт (фронталь) 

немесе жекеленген бағытты және қолды (сөзді) не автоматтандырылған (оқу құралдары жәрдемемен) 

технологиялар болуы мүмкін [3, 148]. 

Педагогикалық жаңа технология – іс-әрекетке, оқыту барысында жүзеге асатын педагогикалық жүйе. 
Ол дара тұлғаны жетілдіруге, белгілі бір мақсатқа жету жолында арнайы ықпалды ұйғаруға қажетті 

байланысқан әдіс-тәсілдер. Ендеше педагогикалық технология – оқу-тәрбие үрдісінің шығармашылықпен 

оқытумен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі, технология – ақырғы мақсатқа 
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жететін әрекеттер жүйесі. Жаңа педагогикалық технология баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін 

маңызы зор. Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшілігі – баланың тұлғалық дамуына 
бағытталған жаңа оқыту технологияларын өмірге енгізуге ұмтылуы. «Педагогикалық технологиялар – бұл 

білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген  пәндер мен әдістемелердің: оқу-тәрбие процессін 

ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен  байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, тұрпаттары  
мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда әрбір құрамның  басқаларына әсер етіп, ақыр аяғында 

оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды». Жаңа технология түрлерін математика 

пәнінің кіріктірілген сабақтарында пайдалану, оқушының шығармашылык, интеллектік қабілетінің 

дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі.  
Оқытудың жаңа технологиясын жете меңгерген, оны оқушылардың жас және психологиялық 

ерекшелігіне қарай таңдап пайдаланудың маңызы зор. 

Педагогикалық технология – қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп реттелген оқытудың жаңа 
мазмұн, әдіс – амалдарының дидактикалық талаптарының психологиялық-педагогикалық жиынтығы. 

 Ж.Қараевтың  педагогикалық технологиясы – оқытуды диференциялауға негізделген. Оқу үрдісіндегі 

мұғалім мен оқушының, оқу мазмұны мен түрлерінің, әдістер мен амалдардың, оқу мақсатының ықпалдасу 

заңдылығының жүйесі. Бұл технологияның маңызды ерекшелігі оқушының әсерлену жүйесін 
қалыптастырады. Яғни деңгейлік тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы оқушының өзіндік жеке жолы, 

даму динамикасы, ынтасы, ойлау қабілеті, есте сақтауы, оқу сапасы арта түседі. 

Педагогикалық технологияның басты мәселесі біріншіден оқушының оқу танымдық  әрекеттерінің 
құрылымы мен мазмұны, яғни сатыланған және тәртіптелген іс-әрекет жүйесі, екіншіден 

технологияландырудың түбегейлі проблемасы ретінде мақсат құрудың әдіснамасы алынады, ал мақсат - кез 

келген технологияның оқу процесін басқаруының негізі болып табылады. Педагогикалық  технологияның  
басты мәні алға қойған мақсатқа толықтай жету, міне осыдан педагогикалық технологяның тиімділігі 

шығады. 

Педагогикалық технологияларға барлық елдер ғалымдары қызығушылық танытуда. Шетел 

зерттеушілері педагогикалық технологияны психология, әлеуметтік философия, басқару және мақсат қою 
теориясы, техника, қарым-қатынас, аудиовизуалды білім беру және кибернетика элементтерінен тұратын 

пәнаралық конгломерат ретінде қарастырады.         

Сонымен, педагогикалық технологияны - оқыту үрдісін түгелдей қолдану және бағалау, сол сияқты, 
білімді адамдар мен техника ресурстарын ескеру арқылы білімді игеру, және осы жолда тиімді түріне жету 

үшін оларды жоспарлаудың жүйелі әдісі ретінде қарастыруға болады. 

Білім берудің технологиясы педагогикалық пән ретінде дидактикадан кейінгі орынды алады. 
Оқытудын технологиясын -  қолданбалы дидактика десе де болады. Бір сөзбен айтқанда, оқытудың 

технологиясы - оқыту іс-әрекетінін әдіс-тәсілдері мен құралдарын ұйымдастыру және қолдану теориясы. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты 

маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру тұлғаның интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, 
рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі 

дамытып, оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Қазіргі педагогика жаңалықтарын пән 

ерекшелігіне қарай қолдана білу - оқыту мақсатына жетудің бірден - бір жолы. Осы жолда педагогикалық 
технология оқыту мақсатына жетудің тиімді, нақты жолдарын көрсетеді. Оқытудың жаңа технологиясы іс-

әрекеттің жоспарланған нәтижесіне жетудің шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің 

жиынтығынан тұрады. Оның дәстүрлі оқыту технологиясынан ерекшелігі мынада: 

-  білім алушы тұлғаның интеллектуалды дамуы аз уақыт ішінде қабылдау дәрежесінің жоғары 
мөлшеріне жетуіне бағытталғандығы; 

-   білім алушы мен мұғалімнің белсенділігінің сәйкес болуы; 

-  мұғалім мен білім алушының өзара қарым - қатынасында жауапкершіліктің міндеттілігі. 
Қорыта келе, қазіргі кездегі барлық білім беру технологияларының алдына қоятын мақсаты - білім 

алушының жеке басының дара және дербес  ерекшіліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, 

шығармашылығын қалыптастыру болып табылады. Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісінегі 
жүйесі – мақсат, мазмұн, әдіс-тәсіл, амал - жол  екендігін ұмытпаған жөн. Себебі, жаңа педагогикалық 

технология ұстаз  шеберлігін жетілдіруге ықпал жасап, шәкірттің  ойлау қабілетінің ұштала түсуіне әсерін 

тигізеді, сонымен бірге әлеуметтік рухани жан дүниесінің маңыздылығын іріктеуге, ізгілікті жағын 

дамытуға бағыттайды және өзінің психологиялық даралық сипатын анықтауға ниеттендіреді. Сонымен 
қатар білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, оқу тәрбие үрдісінде оқушының жеке 

тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияны қолдануды басты назарда ұстау керек. 

Әрбір ұстаз күнделікті сабақта компьютер, интерактивті тақтаны тұрақты пайдаланумен қатар, электронды 
оқулық және интернет материалдары арқылы оқушының пәнге деген ынтасын арттыра түсуге міндетті. 
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Бүгінгі таңда танымал болып отырған оқыту технологияларын белсенді түрде қолдана білсек, жаңа 

мазмұнды білім беру процесі нәтижелі болып, оның сапалық көрсеткіштерін арттыру қиынға соқпайтыны 
белгілі. Олай болса оқытуды ізгілендіру жағдайында, өздігінен даму бағдарын анықтап, дамитын және 

өздігінен дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, өзін-өзі тәрбиелеуші тұлға 

қалыптастыруға тілектеспін. 
Шәкәрім «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын 

адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп 

есептейді. Құнды қасиеттерге адамды баулу – туған кезден басталса керек. Адамның адам болып 

қалыптасуында ата-аналармен қатар тәрбиеші мен мұғалімнің орны зор. Ендеше ұрпақ тәрбиесі - бұл 
болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс. 
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ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДА БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНЕ 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Түйін. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін арттыруда өзіндік жұмыстарды 

ұйымдастыру және оқушы құзіреттілігі -  оның өзінің игерген білім, білік, дағдыларын белгілі бір жағдайда не оқу 

әрекеті барысында қолдана алуы, белгілі бір нәтижеге жетуі қарастырылады. 

Кілтті сөздер: өзіндік жұмыс, танымдық белсенділік, бастауыш сынып. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы в целях повышения  

познавательных деятельности начальных классов и отражены такие моменты, как анализ самостоятельной работы и 

возможности для формирования компетентности обучающегося. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательный деятельность, начальная школа. 

Abstract. This article considers a question of organization of independent work in order to improve professional 

competence of future specialists. It reflects the analisis of independent work and opportunities for formation of a competent 

primary school. 
Keywords:independent work,cognitive activity, primary school. 

 

Жаһандандыру заманында бәсекеге қабілетті, өз білімін тәжірибеде еркін қолдана алатын құзіреттілі 

тұлғаны тәрбиелеу білім берудің бүгінгі талабы. Оқу-тәрбие үдерісін тұлғалық-бағдарлы, іс-әрекеттік, 
түйінді құзыреттілік тұрғыдан ұйымдастыру қарастырылады. Яғни, білім мазмұны жеке тұлғаның санасын 

қалыптастыруға бағытталған білім, білік, дағды және құзыреттіліктер жүйесінде қалыптасуына байланысты 

білім беруде оқушылардың танымдық белсенділіктерінің артуына көңіл бөліну қажет. 

Жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сатысы оқушының интеллектілігі дамуының 
іргетасын қалайтын оқу іс-әрекетін қалыптастырудың қуатты жүретін кезеңі. Бастауыш сынып оқушысы 

объектілер мен құбылыстардың тек сыртқы түрін, белгілерін бақылап қана көріп, тану тәсілін ғана емес, 

ішкі байланыстарды, өзара тәуелсіздікті, заңдылықтарды өздігінен ашып, түсініп танитындай әдіс-
тәсілдерді қолдана алады. Оқушылардың осындай мүмкіндіктерін ескере отырып танымдық белсенділігін 

арттырудағы өзіндік тапсырмалардың бағдарламаларда берілу деңгейі оқушыны ынталандырып, 

шығармашылық әрекетке жетектейтін дәрежеде болуы тиіс.  

Көрнекті педагог Мағжан Жұмабаев: «Бала еш уақытта іссіз отыра алмайтын болғандықтан, балаға 
ылғи пайдалы іс беріп отыру керек. Сыныпта отырғанда балалардың тез шаршауы, оның ақылының 

жұмыссыз қалуынан, әсіресе тек отыруда ауаның бұзылуынан. Сондықтан сабақ уақытында сабақты 

дидактикалық жарыс-ойын түрінде өткізсе, балалар сергіп өздерін еркін ұстайды»,деп ойынның, қызықты 
жаттығудың балалардың оқу әрекетін жандандырып, оқуға деген ынтасын арттыратын маңызды құрал 

екенін атап көрсетеді.[1, 154 б.] Бастауыш сынып оқушыларының ойлау және танымдық іс-әрекетін 

жандандырудың, дербестігін дамытудың маңызды шарты-қызықты материалдар мен ойындар. Ойын 
оқушының белсенділігін оятады, қабілеттерін іске асыратын әсерге бөлейді.  

Ғылыми зерттеу барысында бастауыш сынып мұғалімдерінің өзіндік жұмыстары арқылы 

оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыруды арнайы ғылыми негізделген формалары, әдістері, 

тәсілдері мен құралдары негізінде қарастырамыз. 
Бастауыш сынып мұғалімі әрбір сабақты ұйымдастыруда оқушылардың белсенділігін 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызатындай жағдай жасауы тиіс деп санаймыз. Ол үшін мұғалім өзі әрбір 

сабаққа үлкен ізденіспен, шығармашылықпен дайындалып, оқытудың әдістері мен технологияларын 
сабақта тиімді пайдаланудың жолдарын қарастырады. 

П.И.Пидкасистыйдың пікірінше, өзіндік оқу жұмысы мұғалімнің арнайы бөлген уақытында білімді 

іздеу, оны ұғыну, бекіту, білім мен дағдыны қалыптастыру, дамыту, білімді қорыту мен жүйеге келтіру 

сияқты дидактикалық мақсатты орындауға бағытталған оқушылардың белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру 
болып табылады. [2, 21 б.] 

Оқушылардың өзіндік іс-әрекетін жекелеудің екі формасы жүзеге асырылады. Бірінші форма – 

«қиындық дәрежесі біртіндеп төмендетілген тапсырмалар». Бүкіл сыныпқа танымдық тапсырмалардың ең 
қиын нұсқасы ұсынылады. Тапсырманы өздігінен орындай алмаған оқушыларға мұғалім оны шешудің 

жолдары туралы жалпы түсінік береді. Бұл түсіндіру жеткіліксіз болған жағдайда мұғалім тағы да қосымша 

мағлұмат береді. Ал шығармашылық жұмысқа мүлде кірісе алмаған оқушыларға мұғалім танымдық 
тапсырманы шешудің жолдары көрсетілген карточка береді. 
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Екінші форма – бұл «біртіндеп күрделене беретін тапсырмалар». Бұл сыныпқа жеңіл вариантты 

тапсырмалар ұсынылады. Тапсырманы кім дұрыс, тез орындаса, соған біршама қиын тапсырмалар беріледі. 
Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесіп отырады. Ең соңында күрделі тапсырмаларды дайындығы 

күшті оқушылар алады. Оқушылардың өзіндік жұмысын жекелеудің бұл формасының құндылығы мұғалім 

оқушылардың үлгерім деңгейін өзі көрсетпейді және оқушылардың тапсырмаларды орындай алу деңгейін 
байқауға мүмкіндік береді. [3,  136 б.] 

М.А.Құсаинованың пікірінше, оқушыларға жеке тұрғыдан қарауды толық жүзеге асыру үшін, оқу 

үдерісі дайындығы жоғары оқушылардың ақыл-ойын барынша дамытатындай, оларға жоғары талаптар 

қоятындай, ал дайындығы төмен оқушылардың білімді ойдағыдай меңгеруіне жағдай жасайтындай жеке 
тапсырмалар құрылуы қажет. [4, 87 б.] 

Сондай-ақ оқушыларға қызығушылығы мен белсенділігіне қарай өз таңдаулары бойынша вариантты 

тапсырмалар ұсынудың мәні зор. Бұндай вариантты тапсырмаларды әсіресе, қайталау, бекіту сабақтарында 
қолдану орынды. Оқушылар өз қалауы бойынша меңгерген біліміне, іскерлік, дағды даңгейіне қарай 

тапсырмаларды таңдап алады. Бұл әр оқушының өз мүмкіндігін байқауға, өз күшіне сене білуіне мүмкіндік 

туғызады. 

Баланың өзіндік жұмыстарында танымдық белсенділігін қалыптастыру бүгінгі оқыту процесінің 
алдында тұрған міндеттердің бірінен саналады. Осы міндетті шешу барысында мұғалім арнайы 

дамытушылық тапсырмаларды ойластырып, оқушылардың танымдық іс-әрекетінің дамуына жағдай 

жасайды. Сондай-ақ мектепте және отбасында балалар өмірін мәнді қызғылықты уақиғалармен толтырып, 
олардың қиялының пайда болып дамуын қамтамасыз етеді. Бұл тәжірибелер бақылау, сабақ, өзіндік 

жұмыстар барысындағы қарым-қатынас жасау барысында жинақталады.  

Оқушылар белсенділігін қалыптастырудың тағы бір жағдайы – ол оқыту. Оқыту аясында оқушыларда 
қоршаған ортаны сезімталдықпен көре білу, дүниетанымын көркем жеткізе білу, таным белсенділігіне 

деген талпыныс енеді. Көркемдік іс-әрекетке баулуда тиісті білім, білік, дағдыны меңгеруді құрал ретінде 

қарастырамыз. Оқыту үрдісінде оқушылар бейнелі-мәнерлік құралдарды меңгереді, оларды өз ойын 

жеткізуге мүмкіндік беретін білім әрекет амалдары қалыптасады, қабілеттері дамиды. Мұндайда 
мұғалімдердің оқушы белсенділігіне қажетті ахуал тудыруының маңызы өте зор. Мұғалім оқушылардың іс-

әрекетіне, оның нәтижесіне қамқорлық жасап, қызығушылық, сезімталдық білдіруі керек.  

Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың тағы бір жолы әдіс-тәсілдер мен оқытудың жаңа 
технологияларын кешенді әрі жүйелі түрде пайдалана білуі. Мысалы: ойын сәттері оқушылардың 

шығармашылығын ұштайды десек, оның қалыптасуына өнердің де түрлері ықпал етеді. Музыка тыңдау, 

тақпақ оқу, ертегі айту оқушыда басқаша көңіл-күй тудырып, образды жандандырады. Бұл жерде әрине 
белсенділікке жеке тұлғалық тұрғыдан қарау керектігін ескерген жөн. Оқушының жеке бас тұлғалық 

ерекшелігін ескеру–оқытудағы белсенділікті дамытудың негізгі жағдайларының бірі. Оқушының мінез-

құлқын, темпераментін, психикалық ерекшеліктерін ескерудің мәні өте зор. Себебі: оқыта отырып 

белсенділікті дамытамыз, әрбір танымдық тапсырмада оқу элементі бар. Оқушылардың танымдық іс-
әрекетін мақсатты ұйымдастырып, бірте-бірте күрделендіре, олардың дербестікке ізденімпаздыққа  деген 

ықыласын ояту мұғалімнен үлкен біліктілікті қажет етеді. Бастауыш сыныптарда білімнің маңызды 

міндеттерінің бірі мұғалімнен проблемалық ситуацияны, технологияны, қолданатын техникалық 
құралдарды, әдіс-тәсілдерді таңдай білу, талдау-жинақтау қабілеті, жүйелі ойлауы, өз шешімін сауатты 

негіздеумен байланыстыруды талап етеді. 

Оқушылардың өзіндік жұмыстарын нәтижелі ұйымдастыру үшін жоғарыдағы талаптарды 

басшылыққа алған орынды. Оқушылардың өзіндік жұмысы (әсіресе бастауыш сыныпта) міндетті түрде 
мұғалімнің басшылығы мен оқушылардың дербестігін, яғни қызығып, өз ықыласымен істейтін әрекетін де 

қажет етеді. Сондықтан олардың өзіндік жұмысына дер кезінде басшылық жасап, көмек беріп, сырттай 

бақылап отыру қажет деп есептейміз. 
Алдыңғы қатарлы оқытушылардың іс-тәжірибелері бастауыш сынып оқушыларының өзіндік 

жұмысының сан алуан түрлері бар екенін байқатты. Мысалы, оқушылардың сабақ үстінде меңгерген оқу 

материалдарын пысықтау үшін оқулықпен не басқа құралдармен жеке жұмыс істеу, көркем әдебиеттерді, 
газет-журналдарды пайдалану, жаттығу жұмыстарын орындау, шығармашылық дағдыларын дамыту 

мақсатындағы жұмыстар т.б. 

Мұғалімнің басшылығымен өткізілетін сабақ кезеңінің бір бөлігін балаларды өз бетімен жұмыс 

істеуге үйретуге, оларда математикалық материалмен жұмыс істеуінің жалпы әдістерін қалыптастыруға 
бөлу қажет. Барлық сабақтардың елеулі бөлігінде өз бетімен жұмыс істегенде оқушы жұмыстың мақсатын 

айқын түсіне білуі, оны орындауы, тексеруі және қателерді түзетуі сияқты, өз бетімен істелген жұмыстың 

жалпы әдістерін бірте -бірте игеріп алуы. 
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Өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар бергенде оның мазмұны жөнінен ғана емес, сондай-ақ оның 

тәптіштеп жазылуы жөнінен де қысқаша, айқын нұсқау беру қажет. Ауызша түсініктеменің ең жақсысы – 
бір мысалдың (есептің, теңдеудің, теңсіздіктің т.б.) шешуін тақтаға үлгі ретінде жазып көрсету. Балалардың 

тапсырманы дұрыс түсінген – түсінбегенін тексеру үшін бір-екі оқушыға тапсырманы қалай 

орындайтындарын айтқызуға болады немесе бір оқушыға бір тапсырманы үлгі ретінде тақтаға орындатуға 
болады. Тапсырма ауызша ұсынылған жағдайда, оны тақтаға шартты түрде қысқаша болса да жазып, 

тапсырманың нөмірін, оқулықтың беттерін көрсету керек.[5, 43 б.] 

Оқушылардың жекелеген пәндер бойынша білім деңгейін, белгілі бір тапсырма түріне немесе белгілі 

бір іс-әрекеттерге байланысты ұғымдары мен түсініктерінің көлемін анықтау үшін сауалнама жүргізіп, 
оқушылардан алынған сұрақ-жауап тапсырмаларының қорытындысы шығарылды. Оқушылардың 

сауалнама сұрақтарына берген жауаптарынан мысалы: «Бейнелеу өнері» жанрларынан портреттік жанрға 

көп көңіл аударатындықтарын, бірінің жауабын бірі қайталайтындарын байқадық. Сұрақтарға қайтарған 
жауаптарынан және сабақ барысында «Қазақ тілі» мен «Математика», «Бейнелеу өнері» пәндеріндегі 

ұғымдар мен түсініктерді игеру мүмкіндіктеріне қарай мынадай қорытынды жасалды: 

- оқушылар тілдік ұғымдарды толық жеткізе алмайды; 

- өзіндік жұмыстар туралы ұғымдары мен түсініктері төмен; 
- өзіндік тапсырмаларды орындауда танымдық белсенділіктері жеткіліксіз; 

- сабақта және сабақтан тыс берілген өзіндік жұмыстарды орындауда олардың түрлерін толық 

ажырата алмайды. 
Сауалнамаға қайтарған жауаптарды қорытындылағанда оқушылардың сабақты бекітуге арналған 

өзіндік тапсырмаларды орындауға ынта-ықыласпен қарайтындықтарын, сонымен қатар, кейбір 

тапсырмаларда өз нәтижелерін түсіндіруде қиналатындықтарын және жүйелі сөйлем құруға 
шорқақтықтары байқалды. Мысалы, сүйікті жыл мезгілі көктемді сипаттағанда оның жылылығы мен жап-

жасылдығы туралы ғана айта алады. Ал өз жерлеріндегі табиғат көріністері туралы айтқанда көбіне 

ағаштардың көптігін, ол жерде көп жүгіріп ойнауға болатындығына баса көңіл аударатындығы байқалды. 

Бұл бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай туындайтын құбылыс екендігі белгілі. 
Себебі, олардың ойын әрекеттері басым болғандықтан, табиғатқа шыққанда үнемі осы әрекетке 

қолайлылығы олардың есінде жақсы сақталады. Бұл мәселе келешекте оқушыларды мақсатты түрде 

табиғатпен таныстыру барысында ойын элементтерін кеңінен қолдана отырып, оны табиғат көрінісімен 
байланыстыруға баса көңіл бөлу керектігін көрсетті. 

Зерттеу тақырыбымыз бойынша бастауыш сыныптарда оқушылардың өзіндік жұмысында танымдық 

белсенділігін арттыруды жүзеге асыру үшін мұғалімдерге арналған арнайы семинар бағдарламасы 
дайындалды. 

Тақырып  Мазмұны  Жұмыс 

түрі 

Сағат 

саны 

Танымдық белсенділік, 

өзіндік жұмыстардың 

мәні мен сипаты 

1. Оқу пәндерінің мақсаты мен міндеттері. 

Бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық белсенділігі мен өзіндік 

жұмыстарының мәні мен мазмұны.  
3. Оқу пәндерінде жүргізілетін өзіндік жұмыс  

түрлері 

 

Дәріс 
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4 

Өзіндік жұмыстар 
арқылы танымдық 

белсенділікті 

арттырудың шарттары 

Пән сабақтарында өзіндік жұмыстарды 
ұйымдастыру. 

Пән сабақтарының құрылымы мен 

мазмұны 

Сабақта және сабақтан тыс уақытта 
бастауыш сынып оқушыларының өзіндік 

жұмысында танымдық белсенділігін 

арттыру. 

Семинар-практикум 4 
 

2 

 

4 

Бастауыш сыныптарда 

өзіндік жұмыстарында  

танымдық белсенділікті 
арттыру әдістемесі 

Пән сабақтарында өзіндік жұмыстарды 

ұйымдас тырудағы алдыңғы қатарлы іс-

тәжірибелер. 
Сабақта және сабақтан тыс өзіндік 

жұмыстарында танымдық белсенділікті 

Дөңгелек үстел  

 

 
Семинар- практикум 
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Кесте 1.  Мұғалімдерге арналған семинар бағдарламасы 

 
Егер әрбір мұғалім оқу бағдарламалары мен сабақ жоспарлары арасында мақсатқа бағыттылық және 

келісімділік орнатпаса, бұл мәселенің шешімін табу қиынға соғады. Сабақта және сабақтан тыс өзіндік 

тапсырмаларды беруде пәндер негізінде жоспарлау жүйелі түрде болуы керек. Бұл принциптік талаптар 

тиімді орындалу үшін төмендегідей мәселелер іске асырылады. Ең алдымен, педагогтар ұжымындағы 
«Қазақ тілі» мен «Математика» «Дүниетану» және «Бейнелеу өнері» пәндері бойынша мұғалімдер 

бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру жұмыстарын ғылыми-әдістемелік 

негізде жоспарлаудың қажеттігін түсінудіруді жөн көрдік. Алдын ала жоспарланбаған бірде-бір жұмыс 
табыс әкелмейтіні белгілі, ал бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру үшін 

өзіндік жұмыстарды алдын ала жоспарламай жүзеге асыру өте қиын. Ол өзіндік жұмысты терең меңгеріп, 

дұрыс ұйымдастыруды, жоғарғы педагогикалық шеберлікті, оны қолданудың амал-тәсілдері мен әдістерін, 
технологияларын жетік меңгеруді талап етеді. Істің табысты болуы үшін сыныпта ойластырылған, 

педагогикалық тұрғыда мақсаты өзара байланыстырылған өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың барлық 

шараларын жоспарлау, ең алдымен, сабақта және сабақтан тыс тапсырмаларда өзара байланыстарды 

қолдану керек. Бұл үшін бастауыш сынып мұғалімдерімен осы сыныптарда жұмыс істейтін жеке пән 
мұғалімдерінің келісімді түрде жүргізетін жұмысы болуы қажет деп санаймыз. Атап айтсақ, бейнелеу 

өнері, дене шынықтыру, технология, орыс тілі және т.б. Осы семинар бағдарламасы бойынша тірек 

мектептеріндегі мұғалімдер дайындықтан өткізілді. Бұл бағдарламаның мақсаты – «Қазақ тілі» мен 
«Дүниетану», «Математика» «Бейнелеу өнері» пәндерінен білім мазмұнын меңгертудің мақсаттары мен 

қызметтерінің бір типтестігіне сай арнайы элементтері мен бөлімдерін іске асыруда өзіндік тапсырмаларды 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру үшін қолдануда мұғалімдерге көмек көрсету (кесте 5). 

Бастауыш сынып оқушыларының пәндер мазмұнын меңгеруде өзіндік жұмыстар негізінде танымдық 
белсенділігін арттыру үшін оқушылардың талаптары, қабілеттері, қызығушылығы мен мүмкіндіктерін 

есепке ала отырып, жоспарлы түрде жүзеге асыру мұғалімнен үлкен шеберлікті қажет етеді. Зерттеу 

тақырыбымыздың мақсатына сәйкес бастауыш сыныптардың мұғалімдері үшін 36 сағатқа арналған арнайы 
семинар бағдарламасы ұсынылды. Осы семинар бағдарламасының негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының өзіндік жұмыстарында танымдық белсенділігін арттырудың әдістемесімен мұғалімдерді 

қаруландырып, тәжірибелік-эксперимент өткізуге арнайы даярлықтан өткізілді. Оқылған дәрістер, семинар 
практикум, ұйымдастырылған дөңгелек үстел тәжірибелік-эксперимент жүргізетін мұғалімдердің 

біліктілігін арттыруға мүмкіндік туғызды. Жаңа сабақты бекітуге арналған оқулықтағы өзіндік 

жұмыстармен бірге алған білімін тереңдету мақсатында арнайы дайындалған өзіндік тапсырмалар жүйесі 

мен оны іске асыру әдістемесі де талқыланды. Әрине бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмысында 
танымдық белсенділігін арттыратын басты тұлға мұғалім. Зерттеу барысында мұғалімнің бастауыш сынып 

оқушыларының өзіндік жұмысын ұйымдастыру арқылы танымдық белсенділігін арттыруда ол өзінің 

ізденімпаздығы, педагогикалық құзыреттілігі, оқу пәндері бойынша  өзіндік тапсырмаларды іріктеуі, 
оларды үйлесімді қолдана білуі, оқыту процесін ұйымдастыру формасы, тиімді әдіс тәсілдері, 

технологияларын саралап қолдана білу қажеттілігі айқындалды. Осы қажеттілікті өтеу үшін мұғалімнің 

инновациялық әрекеттері қажет болып табылады. Олар: субъекті мен субъектілік қарым-қатынас орнату; 
мұғалімнің ізденімпаздығы, кәсіби шеберлігі, құзыреттілігі; инновациялық технологиялар мен әдіс-

тәсілдерді, технологияларды пайдалану мүмкіндігі; мұғалімнің креативті әрекетке түсудегі жаңашылдығы 

және т. б.  

Теориялық-әдістемелік тұрғыда жасалған талдауларды басшылыққа ала отырып, бастауыш 
сыныптарда оқыту процесінде оқушылардың өзіндік жұмыстарында танымдық белсенділігін арттыру үшін 

оларды топтастыруды жүзеге асыруда мұғалімге қойылатын талаптар анықтауға мүмкіндік туды: 

– әр сынып бойынша оқушылардың қызығушылығы, бейімділігі, танымдық белсенділігін ескере 
отырып топқа бөле білу; 

– оқушылардың танымдық дербестігін жеке ерекшелігін білімі мен 

біліктілігін өздігінен жұмыс істеу деңгейін есепке алып, топтастыра білу; 

– әр топтағы оқушылардың өсу мониторингін бақылап, талдай отырып, келесі топқа өтуін қадағалау; 

арттыру жолдары. 

Сабақта және сабақтан тыс өзіндік 
жұмыстарды орындатуда педа- гогикалық 

технология- ларды пайдалану жол- дары. 

Оқыту процесінің нәтижелерін саралау, 

өңдеу. 
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– өзіндік тапсырмалар жүйесін оқушылардың ұжымдық, топтық, жұптық, жеке дара түрлеріне сәйкес 

құрып, жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызуы қажет; 
– тапсырмаларды орындауда оқушының белсенділігін ескеріп, оларға жұмыс тобын таңдауға 

мүмкіндік туғызу; 

– тапсырмалардың түрлеріне қарай орындауда ол тапсырманы қорғауда топтағы барлық балалардың 
қатысуын қамтамасыз ету олардың бір топтан екінші топқа өту динамикасын анықтай білу. 

Зерттеуімізге сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмыстарында танымдық 

белсенділігін арттыруды мұғалімдердің педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда ұсынылған талаптарды 

орындауы қадағаланып отырылды. Мұның өзі мұғалімнің оқыту процесін ізденімпаздықпен 
ұйымдастыруына мүмкіндіктер туғызуға ықпал етті.  
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ПРИМЕНЕНИЕ  КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОРРЕКЦИИ 

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

 
Түйін. Мақалада тұлғаның депрессиялық бұзылыстарын түзетуде когнитивті мінез-құлық әдістерін қолдану 

мүмкіндіктері қарастырылған, түзету бағдарламасы сипатталған. 

Кілттік сөздер: депрессия, когнитивті-жүріс-тұрыс психотерапия, депрессивтік күй. 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения когнитивно-поведенческих методов в коррекции 

депрессивных расстройств личности, описана коррекционная программа. 

Ключевые слова: депрессия, когнитивно-поведенческой психотерапии, депрессивные состояние. 

Abstract. The article discusses the possibilities of using of cognitive-behavioral methods in the correction of depressive 

personality disorders, describes a correction program. 

Keywords: depression, cognitive-behavioral psychotherapy, depressive states. 

 

Проведенные во многих странах мира исследования показывают, что депрессия, подобно сердечно-

сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Это 

распространенное расстройство, которым страдают миллионы людей. Проблема профилактики и лечения 

депрессии очень актуальна в наше время и требует своего изучения. 
Кембриджский словарь переводит слово «depress» как угнетать, подавлять, снижать. При депрессии 

происходит угнетение всех сфер личности, что проявляется в снижении эмоционального тонуса с 

преобладанием уныния, ангедонии (неспособности переживать радость, испытывать удовольствие), спаде 
умственной и физической активности. 

Термин «депрессия» появился в лишь в XIX веке, однако подобное состояние давно было известно 

человечеству, и называлось оно меланхолией. Гиппократ дал описание меланхолии (греч. melainachole - 

«черная желчь»): «Если чувство страха или малодушия продолжаются слишком долго, это указывает на 
наступление меланхолии».  Оно может привести человека к отчаянию, а отчаяние к самоубийству, другому 

тяжкому греху. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости применения когнитивно-поведенческих 
методов в коррекции депрессивных расстройств личности. 

На сегодняшний день в медицинской психологии разработаны эффективные методы лечения 

депрессивных расстройств, среди них психофармакологическое лечение, психотерапевтическое лечение, 
электросудорожная терапия и другие методы лечения физическим воздействием. Однако, проблемы 

терапии депрессивных расстройств трудно назвать решенными.  Возникла необходимость поиска новых 

эффективных схем лечения, применения комбинированных методов, выявления факторов, связанных с 

высокой эффективностью лечения депрессивных расстройств. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ 
или СВТ на анг.яз.) показала себя в качестве эффективной терапии при депрессии. Проведем обзор 

результатов исследований для иллюстрации эффективности когнитивной терапии поведения при лечении 

депрессии. Эта цель будет достигнута путем сравнения различных результатов после применения лечения 
СВТ для пациентов с диагнозом депрессии. Сегодня КПТ- это наиболее изученный метод психотерапии, 

один из самых научно-исследованных психотерапевтических методов, относительно эффективности 

которой существует большая доказательная база. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) как система 
психотерапевтических подходов для лечения психических заболеваний существует уже более 45 лет. 

Особенностью КПТ является ее тщательно разработанная теоретическая база, которая была 

сформулирована на основе длительного наблюдения за большим числом пациентов. Она имеет доказанную 

эффективность при лечении депрессии.    
По мнению сторонников когнитивной модели данного аффективного расстройства, депрессия во 

многих случаях обусловлена и поддерживается дисфункциональными убеждениями, возникающими в 

детстве и активизирующимися у взрослого человека, вследствие конкретного жизненного события. 
Подобные убеждения ведут к характерным искажениям мышления.Так, человек, страдающий депрессией, 

обычно низкого мнения о себе, своём окружении, своем будущем. Депрессивные люди находят в 

происходящих событиях подтверждение своим негативным взглядам на окружающую действительность, 
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делают выводы, чрезмерно сгущая краски: «у меня всегда так», «все плохо», «ничего не получится», 

«никто меня не любит» и т.п.  При депрессивных расстройствах в равной мере значимы как убеждения и 
поведение, так и биохимические процессы.  

На сегодняшний день в мире накоплены результаты сотен исследований, мета анализа и 

систематических обзоров, которые подтверждают эффективность этого метода для лечения аффективных 
расстройств, депрессивных расстройств личности, различных видов зависимости, а также некоторых 

психотических расстройств.  

 Так, в статье «CognitiveTherapyforChronicDepression» рассматриваются последствия при проведении 

когнитивной терапии (СВТ) с хронически депрессивными пациентами.СВТ у хронических пациентов 
требует большего акцента на борьбе с безнадежностью, беспомощностью и перфекционизмом, на решении 

проблем, связанных с ранним неблагоприятным жизненным опытом, и на изменении схем, приводящих к 

плохим условиям жизни. Авторы утверждают, что эффективностьСВТ может быть повышена за счет 
сосредоточения внимания на плохих социальных навыках пациентов, неэффективных навыках 

рассуждений и их депрессивной идентичности [1].   

Tracy D., Jesse H., Marna S.в статье «Computer-Assisted Cognitive-Behavior Therapy for depression» 

рассматривают применение компьютерной технологии длялечения депрессии в качестве замены или 
дополнения для стандартной терапии. В ней обсуждаются преимущества и недостатки внедрения 

компьютерных технологий в качестве варианта лечения, проблемы и барьеры для расширенного 

использования, разновидности компьютерной психотерапии для серьезных депрессий и соответствующие 
исследования. Описываются, оцениваются и сравниваются три конкретные интернет-программы: 

GoodDaysAhead, BehaviortheBlues и SportsTRAIT. Авторы делают вывод, что эти и подобные программы 

перспективны. Предварительные итоговые исследования позволяют предположить, что эти программы 
дают результат, аналогичный стандартной терапии, хотя методологические недостатки ограничивают 

доверие к этим выводам. Для специалистов-практиков, рассматривающих возможность добавления 

компьютерной помощи к лечению депрессии, предлагаются соответствующие предложения [2]. 

E. Kaltenthaler, G. Parry, C. BeverleyandM. Ferriterв статье «Сomputerised cognitive-behaviouraltherapy 
for depression: systematicreview»приводятся данные, подтверждающие применение компьютеризированной 

когнитивно-поведенческой терапии (CCBT) с использованием веб-сайта для обучения депрессии и 

внимания для лечения депрессии. Занятия обеспечивают потенциально полезное плацебо. Этот метод 
является альтернативой психотерапевтической когнитивно-поведенческой терапии (СВТ)[3]. 

MatsunagaM. провел анализ влияния групповой КПТ на социальное функционирование пациентов с 

резистентной к лечению депрессией. Принимало участие 43 пациента с депрессией, которые получали 
комплексное лечение, включавшее 12 еженедельных сессий групповой КПТ.  Оценка эффективности 

проводилась до начала, по окончанию лечения и 12 месяцев спустя. Состояние больных оценивалось по 

целому ряду известных шкал. Так, у 50-55% пациентов по окончанию лечения была констатирована 

ремиссия, и у половины пациентов наблюдалось значительное улучшение состояния Авторы отмечают, что 
в процессе работы группы, участники оказывали друг другу взаимную поддержку, активно отрабатывали 

когнитивные и поведенческие навыки в предложенных упражнениях, а также приобретали навыки 

социального взаимодействия. По их мнению, именно это и оказало значительный эффект на 
психосоциальное функционирование пациентов, принявших участие в курсе групповой КПТ. Авторы 

пришли к выводу о выраженном положительном влиянии групповой КПТ в комбинации с 

медикаментозным лечением на симптомы депрессии и социальное функционирование у пациентов с 

депрессией легкой и умеренной степени тяжести[4]. 
Встатье «Cognitivebehaviourtherapyfordepressioninprimarycare: systematicreviewandmeta-analysis» 

рассматриваетсяприменение когнитивнойтерапиивлечениидепрессиивпервичномедико-санитарнойпомощи. 

Депрессия распространена в первичной медико-санитарной помощи, и большинство пациентов 
предпочитают психологическое лечение, а не фармакотерапию. Когнитивная поведенческая терапия (СВТ) 

является эффективным средством лечения, но в настоящее время существуют пробелы в знаниях о СВТ в 

контексте первичной медико-санитарной помощи, особенно в отношении долгосрочных эффектов и 
эффективности конкретных форматов оказания первичной помощи[5]. 

Было изучено влияние когнитивной поведенческой терапии тревожных расстройств на депрессию с 

помощьюмета-анализа, авторы хотели узнать, различаются ли эффекты лечения тревожных расстройств на 

депрессию по генерализованному тревожному расстройству (GAD), социальному тревожитидизму (SAD) и 
паническому расстройству (PD). Были сравнены результаты этих методов лечения с результатами 

когнитивной и поведенческой терапии основной депрессии (MDD)[6]. В статье «Neural predictors and 

effectsof cognitive behavioral therapy for depression: the role of emotional reactivity and regulation» 
рассматриваются нейронные показатели и эффекты познавательной поведенческой терапии при депрессии: 
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роль эмоциональной реактивности и регулирования. Авторы констатируют, что когнитивно-поведенческая 

терапия (CBT) является эффективным лечением многих пациентов, страдающих от серьезного 
депрессивного расстройства (MDD), но мало известно о его нейронных механизмах[7]. 

В статье «The Effects of Cognitive Therapy Versus ‘Treatment as Usual’ in Patients with Major Depressive 

Disorder» авторы  рассмотрели разницу в  воздействии когнитивной терапии и привычных методов лечения 
у пациентов с тяжелым депрессивным расстройством. Было выявлено что когнитивная терапии не столь 

эффективна в лечении депрессивного расстройства как привычные методы лечения[8]. 

Bieling R.E. McCabe R.E., Antony M.M. отмечают, что реализация КПТ в формате группы 

представляет собой уникальную терапевтическую возможность, эффект от которой может наступать не 
только от освоения когнитивных техник, но и усиливаться в результате группового терапевтического 

процесса[9]. 

Сравнительный анализ эффективности индивидуальной и групповой КПТ депрессивных расстройств 
среди взрослых был проведен P. Cuijpers и соавторами на основании результатов 15 рандомизированных 

клинических исследований. Во всех вошедших в метаанализ исследованиях было проведено сравнение 

эффективности психотерапии при ее проведении в индивидуальном и групповом формате и дополнительно 

проводилось сравнение этих методов с индивидуальным психологическим консультированием, с методом 
интерперсональной терапии и другими психотерапевтическими приемами. Было установлено, что 

индивидуальная когнитивно-поведенческая психотерапия оказывается кратковременным результатам более 

эффективным, чем групповая[10]. 
ChenT. И его соавторыпровели исследование для оценки мощности КПТ на некоторых клинически 

депрессивных пациентах. Было задействовано 26 пациентов, которых лечили КПТ в течение двенадцати 

недель, и еще 25 пациентов для сравнения. Все пациенты получали предварительное лечение, 
постобработку и последующие операции в течение одного месяца. Пациенты, получавшие КПТ, показали 

большее улучшение как депрессии, так и самооценки по сравнению с пациентами из контрольной группы, 

взятых для сравнения, у которых после одного месяца без лечения ситуация осталась прежней[11]. 

Проведенный обзор был сделан с целью иллюстрации эффективности когнитивной терапии 
поведения при лечении депрессии. Эта цель была достигнута путем сравнения различных результатов 

после применения лечения СВТ для пациентов с диагнозом депрессии.  

Остановимся на особенностях коррекционной программы, предназначенной для работы с 
депрессивными пациентами. В рамках проведенного исследования, выполненного при поддержке гранта от 

Министерства Образования и Науки Республики Казахстан Кустубаевой А. М. "Психофизиологическое 

исследование коррекции и диагностики депрессивного состояния" - АР05135266, была внедрена программа 
коррекции депрессивного состояния для 10 клиентов.  

Коррекционное воздействие на депрессивное состояние клиентов составляло от 20 до 24 встреч, 

проводимых еженедельно, индивидуально по 50 минут. 

Вся работа по коррекции депрессивного состояния клиентов была разбита на этапы.Примерно 7 
встреч уходит на распознавание и оценку симптомов депрессии, выявление когнитивных аспектов 

депрессии, опознание неадаптивных мыслей. На первой сессии создается список проблем. В список 

вносятся специфические симптомы, формы поведения, внутри личностные проблемы. Проблемы 
располагаются по приоритету в качестве мишеней терапевтического воздействия. Основой иерархизации 

симптомов служила их тяжесть, удельный вес в структуре жизнедеятельности. Подготовка клиентов к 

когнитивно-поведенческой терапии, работа над снижением выраженности симптома. Клиенты получали 

домашние задания. 
На втором этапе, с 8 встречи до 13 встречипроводится когнитивное реструктурирование или 

отдаление. Задача состоит в том, чтобы с одной стороны, поддержать пациента, с другой – дать 

психологическое объяснение трудностей. Показать, что консультант готов, также, как и клиент «сразиться» 
с депрессией, это укрепляет надежду пациента и нейтрализует его отчаяние. Поддержка и понимание 

уменьшают страдание и переживание вины, помогают восстановить самоуважение. Клиенты, видя в 

консультанте человека, понимающего и ценящего его, пытается изменить установку по отношению к 
окружающим в позитивном направлении. В целях восстановления у клиентов веры в собственные 

возможности было обращено внимание на скрытые у них ресурсы. Были мобилизованы агрессивные 

побуждения клиентов, чтобы они могли успешнее бороться с жизненными испытаниями. 

На следующем этапе проводится перцептивный сдвиг, ресинтез прошлого, ресинтезирование ранних 
воспоминаний, семейных убеждений и т.д. проверка истинности неадаптивной мысли.Далее, следующие 

сессии, наведение мостов, улучшение межличностных отношений. Планирование деятельности. 

Частота встреч на первых 4 неделях была 2 раза в неделю с постепенным ее уменьшением в 
зависимости от состояния клиента. В процессе консультирования велась работа по преодолению 
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зависимости клиента от терапевта и побуждение его к более активной роли с каждой последующей 

встречей.  
Эта цель была достигнута путем сравнения различных результатов после применения лечения СВТ 

для пациентов с диагнозом депрессии. Когнитивная терапия на сегодняшний день прочно завоевала 

репутацию наиболее научно обоснованной, эмпирически воспроизводимой, хорошо структурированной 
терапевтической системы. 

Остановимся на описании клиентского случая с клиенткой Z. Было проведено 24 встречи. Клиентка - 

женщина средних лет, казашка, замужем, мать 3 детей.Анамнез: жалобы на плохой сон иногда бессонницу, 

пониженное настроение, немотивированное изменение отношения к ранее значимым вещам и людям. 
Объясняет свое реактивное состояние, связанное с повышением кровяного давления, изменением работы 

сердечно-сосудистой системы, конкретно жалобы на аритмию, напряжение в области сердца, замечает 

нарушения дыхательной системы. Свое тревожное состояние связывает с непониманием близких, с 
необходимостью много работать.  

Состояние это было вызвано с ситуацией, когда сын клиентки совершил суицид. У клиентки 

повышенное чувство вины, отсутствие смысла жизни, апатия, ненависть к мужу, необоснованная 

гиперопека за другими детьми, повышенный уровень тревожности. Часто проявляет специфическую 
реакцию на кажущуюся опасность на когнитивном, эмотивном и поведенческом уровне. Клиентка не 

может выделить конкретной ситуации, которая вызывает состояние тревоги. Ее описания не имеют 

системы, ярких признаков, в основном, говорит о неприятных предчувствиях, нежелательных 
соматических реакциях.  

В целом, грустная, ее одолевают мысли о своей неудавшейся жизни, жжет острое чувство вины, 

потерян вкус к жизни и способность сопротивляться трудностям, утрачен интерес к вещам, которые раньше 
привлекали. Замедлены двигательная активность, процессы мышления. Продолжает работать, выполнять 

повседневные задания, однако все это перестает доставлять ей удовольствие. Все вокруг она видит в 

«темном свете».  Самоуничижение. Состоянии депрессии считает единственно правильным, а периоды 

жизни без депрессии представляются ей иллюзией.Запрос: как и я для кого жить, помогите мне найти 
смысл жизни. 

Вся работа по коррекции депрессивного состояния клиентки была разбита на этапы.Было проведено 

7 встреч с целью распознавания и оценки симптомов депрессии.  Выявление когнитивных аспектов 
депрессии. Опознание неадаптивных мыслей. На первой сессии создан список проблем. В списке были 

внесены специфические симптомы, формы поведения, внутри личностные проблемы. Проблемы были 

расположены по приоритету в качестве мишеней терапевтического воздействия. Основой иерархизации 
симптомов служила их тяжесть, удельный вес в структуре жизнедеятельности. Подготовка клиентки к 

когнитивно поведенческой терапии, работа над снижением выраженности симптома. Клиентка получала 

домашние задания. 

На втором этапе с 8 встречи было проведено еще 5 встреч, где целью было когнитивное 
реструктурирование или отдаление. Задача состояла в том, чтобы   с одной стороны, поддержать пациента, 

с другой -  психологическое объяснение трудностей. Показать, что консультант готов, также, ак и клиент 

«сразиться» с депрессией, это укрепляет надежду пациента и нейтрализует ее отчаяние. Поддержка и 
понимание уменьшают страдание и переживание вины, помогают восстановить самоуважение. Клиентка, 

видя в консультанте человека, понимающего и ценящего его, пытается изменить установку по отношению 

к окружающим в позитивном направлении. В целях восстановления у клиентки веры в собственные 

возможности было обращено внимание на сферы, в которых она компетентна, и ее бывшие достижения 
(работа в компании MaryKey). Были мобилизованы агрессивные побуждения клиента, чтобы она могла 

успешнее бороться с жизненными испытаниями. 

На следующем этапе был проведен перцептивный сдвиг, ресинтез прошлого, ресинтезирование 
ранних воспоминаний, семейных убеждений и т.д. проверка истинности неадаптивной мысли. Далее, 

следующие сессиии, наведение мостов, улучшение межличностных отношений. Планирование 

деятельности. 
Частота встреч на первых 4 неделях была 2 раза в неделю с постепенным ее уменьшением в 

зависимости от состояния пациента. В процессе консультирования велась работа по   преодолению 

зависимости клиента от терапевта и побуждение ее к более активной роли с каждой последующей 

встречей. Депрессия, возникшая в силу внешних причин (суицид сына), стала исчезать при изменении 
жизненных условий. Частые и продолжительные встречи в зависимости от ее настроения, теплое 

отношение и уважение сделали свое дело. Для того, чтобы выйти из депрессивного состояния, пришлось 

помогать клиенту переосмыслить травмирующее событие, взглянуть на него по-другому, сформировать 
новую картину мира. Понадобилось также   получить разрешение на выражение негативных чувств, 
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обучить адекватным способам их выражения, помочь в освобождении подавленных чувств, обучить 

самоподдержке, помочь в избавлении от чувства вины, помочь простить себя, принять случившееся как 
факты своей биографии. Клиентка стала более общительной, у нее появились краткосрочные и дально 

срочные планы, она поменяла свое отношение к мужу, к детям, решила поменять местожительство, исчезло 

чувство вины. 
Улучшилось самочувствие, она почувствовала прилив сил, стала активной, давление перестало 

беспокоить. Отмечена положительная динамика эмоционально-волевой сферы клиента, а также изменения 

образа мыслей, поведения и функционирования организма. Позитивную динамику совместной работы 

подтверждали новые обстоятельства ее жизни (поиск нового дома, работа с риелторами по продаже старого 
дома, по работе записалась на новый курс обучения, провела поминки сына). Терапия помогла клиентке 

развить иное мировоззрение, которое не мешает ей строить отношения с окружающими людьми, помогает 

развиваться и совершенствоваться. Эффективность программы была оценена по результатам 
психофизиологического  обследования, которое проводилось в начале и в конце коррекционных занятий. 

Таким образом, когнитивная терапия на сегодняшний день прочно завоевала репутацию наиболее 

научно обоснованной, эмпирически воспроизводимой, хорошо структурированной терапевтической 

системы. Когнитивная терапия хорошо комбинируется с медикаментозной терапией, в ряде случаев 
демонстрируя свое преимущество перед последней. Когнитивно-поведенческая психотерапия при легком и 

умеренно выраженном депрессивном расстройстве являются эффективной альтернативой и фактором, 

потенцирующим действие антидепрессантов. Контролируемые исследования демонстрируют 
эффективность этих методов в качестве купирующего и поддерживающего лечения, как при 

изолированном использовании, так и в комбинации с другими видами лечения, в частности 

антидепрессантами. 
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БАЛАЛАРДЫҢ  СӨЙЛЕУ  МӘДЕНИЕТІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 
Түйіндеме. Бұл мақалада балалардың сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктері туралы 

мәселе сөз болады. Мектепке дейінгі шақта баланың тілін дұрыс қалыптастыру, яғни мәдениетті сөйлеуге үйрету баланың 

психологиялық ерекшелігіне де байланысты екенін ескеру керек. 

Кілт сөздер: мектеп жасына дейінгі бала, сөйлеу мәдениеті, қарым-қатынас, эмоционалды қатынас, автономды 

сөздер, сөздік ойлау. 
Аннотация. В статье рассматривается формирование психологических особенностей культуры разговорной речи. 

Формирование правильного разговорного языка у дошкольных детей, что указывает 

Ключевые слова: дошкольные дети, разговорная культура, отношение, эмоциольное отношение, автономные слова, 

словарь. 

Annotation. The article is devoted to formation of psychological peculiarities speaking culture of children. Formation of  

speaking at kindergarden children, to notice that psychological peculiarities of speaking culture at children. 

Keywords: kindregarden children, speaking culture, relationship, emotional relationship, autonomic words, thinking of words.   

 

Егеменді еліміздің талабына сай мемлекеттік тілді меңгеру, оқыту, қазіргі заманға сай білімді де, 
тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу педагогтар еншісінде. Мектепке дейінгі балаларға тәрбие мен білім беру 

жұмыстарын ұйымдастыруда олардың сөйлеу, тілін дамыту, байланыстырып сөйлеу мәдениетін 

жетілдіруге, құрастыра сөйлеуге, сөздік қорының молаюына баса көңіл бөлген жөн. 
Соңғы жылдары бала тәртібі, мінез-құлқының дамуына отбасындағы бөлме саны, бөлмедегі балаға 

арналған аймақтың болу, болмауы да әсер ететіндігі көрсетіліп жүр. Дәлірек айтсақ, бала ұзақ уақыт бойы 

өзіндік аймақсыз жағдайда, яғни аймақтық оқшаулануда болмаса, ол әлсіз, дәрменсіз күйде болғанға 
үйренеді, бұл құбылыс «үйретілген дәрменсіздік» нәтижесі деп аталады. 

Сонымен, нәресте туған сәтте, жаңа әлеуметтік, психикалық өлшемдерге тап болғанымен де, ол әлі 

де болса көпке дейін ментальды симбиозды күйде болады. Бұл туралы Ж.Пиаже өзінің психика дамуының 

кезеңдік тұжырымдамасында, алғашында нәресте өзін ортамен біртұтас күйде сезінеді, бала өзінің дара, 
дербес тұлға екенін тек 2-3 жасқа толғанда түрлі әрекеттер орьшдап, өзіндік «Мен» бейнесін түсіне 

бастағанда ғана сезінеді деп көрсетеді. 

Ол «үлкен болуды» армандайды, арманын тез іске асырғысы келеді. Бірақ, баланың «үлкен болу» 
тілегі мен мүмкіндігі сай келмейді. Сондықтан, бала өзінің талап-тілегін үлкендерге қарсы кояды. Үлкендер 

рұқсат етпеген нәрсені әдейі жасап, өзінің үлкендігін, тәуелсіз екенін, күштілігін көрсеткісі келеді. 

Бала тәртібіндегі бұл өзгерістер үлкендер тарапынан ұйымдастырылған эмоционалды қарым-

қатынастар нәтижесінде орындалады. А.Г.Рузскаяның айтуынша: эмоционалды терең байланыс сәби мен ата-
ана арасында сөздің пайда болып, дамуының ең маңызды шарты болып табылады [1]. 

Себебі, эмоционалды қарым-қатынас өздігінен сөзді қажет етпесе де, сөздің дамуының екі жолын 

қалыптастырады: біріншіден, сәби үшін үлкендермен қарым-қатынаста бостандық, теңдік, еркіндік 
жағдайы баланың белсенділігін арттырады, екіншіден, үлкендермен қарым-қатынас жасауға қызығушылық 

сәбиді сөзге дегенде ыждағатты болуға итермелейді. 

Алғашында, үлкендермен вербальды емес коммуникация - түрлі қимыл-қозғалыстар, ым-ишарат 
арқылы қарым-қатынасқа түскен баланың сөйлеу тілі үш жастан бастап қалыптасады. Бала тілі дамуының 

сензитивті кезеңі 1-3 жас аралығы екенін ескерсек, сөздік қарым-қатынастың тапшылығы бала психикасының 
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дамуына тежеу болатыны көрінеді. Осы кезде нәресте үлкендермен ұзақ уақыт бойы қарым-қатынаста 

болмаса, ол деградацияға ұшырап, соңында жалпы дамуы тоқтауы мүмкін. Эмоционалды қатынастың 
тапшылығы қайтпас нәтижелер береді. Керісінше, эмоционалды қарым-қатынастың дер кезінде, қажет 

мөлшерде жүргізілуі - балада үлкендер әрекетіне еліктеу қабілетін тудырып, сөйлеуге деген ынтасын 

қалыптастырады. 
Көп жағдайда баланың алғашқы сөздері үлкендердің сөздеріне ұқсамайды. Баланың өз ойын 

білдірудегі қолданатын сөзін, «автономды сөздер» деп айтады. В.С.Мухина баладағы «автономды 

сөздердің» пайда болуының үш жағын көрсетеді. Біріншіден, автономды сөздер - баланың анасы, 

тәрбиешісі қарым-қатынаста жиі қолданып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан, балаға қолайлы ойдан 
шығарылған сөздер. Мәселен: ав-ав - бұл күшік, пи-пи - бұл машина т.с.с.  

Екіншіден, автономды сөздер - бұл, баланың бұрмалаған сөздері. Дыбыс артикуляциясын толық 

меңгермеген бала сөйлеуде, еріксізден сөздің дыбыстық түрпішінін өзгертіп айтады. Мәселен: трактор - 
тыактр, балапан - бапан т.с.с. 

Үшіншіден, бала автономды сөздерді өздігінен ойлап та қолданады. Мәселен: сүт - фа, руль – ули, 

қаламсап - ля т.б. 2,5-3 жаста байқалатын бала тіліндегі бұл сөздерді дұрыс тәрбие мен үйретулер арқылы 

жоюға болады, керісінше, үлкендер бұл құбылысты қызықтап, қолдаса, баланың автономды сөйлеуі ұзақ 
уақыт бойы байқалуы мүмкін. Осы кезде үлкендер өз тарапынан балаға әдепті мінез-құлық көрсетіп, оның 

бойында көрініс тапқан өзгерістерді байқап, бала мүмкіндігін ескеріп, іс-әрекеті мен сөйлеуін басқарып, 

бағдар беруі тәрбиедегі қиындықтарды азайтады. 
Жасқа жас қосқан сайын балада жаңа сұраныстар мен қажеттіліктер пайда болады, өзін қоршаған 

заттар мен құбылыстардың мәнін түсінуге деген ұмтылыстары арта түседі. Ата-ана осы кезде баланың ішкі 

сезімдерін реттеп, жағымды қатынас ұйымдастырмаса балада айқайлау, заттармен ойыншықтарды лақтыру, 
қирату сияқты теріс қылықтар пайда болуы мүмкін. Баламен қарым-қатьшаста отбасындағы ата-ана әр іс-

қимылға тиісті баға беруді үйретулері керек. Отбасында жақсы деген не, жаман деген не екенін ұққан бала 

әдептілік ережелерін де сондайлық ерте түсінеді. 5-7 жаста балада өзіндік сана-сезім қалыптасады. Осы 

кезде ол өзіне-өзі жоғарғы баға бергенді ұнатады. М.И.Лисина баланың өзіндік сана-сезімінің дамуын 
бақылау барысында, мектеп жасына дейінгі балада өзіндік сана отбасындағы тәрбиеге байланысты деп 

көрсетеді. Осыған дейін орындалып жүрген баланың манипуляциялы, бейберекетсіз қимылдары сөйлеудің 

пайда болуымен саналы әрекетке айнала бастайды. Бұл жайында А.Н.Леонтьев, бала қандайда бір іс-
әрекетке тікелей қатысуының нәтижесінде оның өмір тәжірибесі, тәртібі қалыптасады деғен қорытынды 

жасаған [2]. 

Бес-жеті жастағы баланың көңіл-күйлері сезімтал келеді. Отбасындағы ұсақ-түйек жайсыз 
қылықтардан оның ыңғайсыз мінезі қалыптасады. Бала жастайынан «рұқсат етіледі» және «рұқсат етілмейді» 

деген ұғымды жақсы игеруі керек. Бұл жастағы баланың сөз қоры өте жылдам өскенімен, ол әр балада әр 

түрлі дөрежеде болады. Ш.Бюлер зерттеулері бойынша екі-төрт жас аралығындағы баланың кейбіреуі - 

2346 сөз білсе, кейбІреуінІң білетіндері - 598 ғана сөз [3]. Реті келгенде ата-ана баланы табиғат 
құбылыстарымен таныстырып қажетті түсініктер бергені абзал. Бала өмірінің бесінші жылы мектепке 

дейінгі кезеңнің бастамасы болып есептелінеді. Осы кезде баланың тіл белсенділігі артып, сөздік қоры 

күрделене түседі. Ішкі ойын сыртқа жаңғыртуда жәй сөйлемдермен бірге күрделі сөйлемдерді де қолдана 
бастайды. Көп жағдайда бала тілінде зат есімдер етістіктермен алмастырылады. Мәселен: ол қойды, ол 

көрді, ол айтты - деген сәзі баланың атасы жайлы әңгімелеп тұрғанын білдіреді. Үлкендер бала тілін 

күнделікті тұрмыста, серуен кезінде кеңейтіп, белгілі заттың аталуын ғана емес, сол заттың немесе 

құбылыстың жекелей бәлімдерін, түр-түсінің аталуын үйретулері тиіс. Осы кездегі балаға қойылған «бұл 
не?», «бұл кім?», «неден жасалған?» т.б. оны дұрыс ойлауға итермелейді. Бес жаста бала тілі экспрессивті, 

қысқа болады. Бала сөзі осы кезде түрлі қимыл-қозғалыстармен толықтырылады. Төрт-бес жастағы 

баланың сөзі өзіне өзі бағытталған эгоцентрлі болады. 
Бес жасар баланың сезімталдығы, көңіл-күйі, ырқымен кетуі басым болса айналасындағыны көріп-біліп 

тәжірибе алған сайын оның ойлау қабілеті де, тілі де жетіле түседі. Ол көрген-білгендерін салыстырып, бір 

затпен келесі заттың ерекшеліғі мен ұқсастығын пайымдап, ой түйе бастайды. Бұл туралы «Балбөбек» 
бағдарламасының «баланың жас шамасына сай даму ерекшеліктері» атты тарауында: алты жасар 

балалардың үлкендермен және құрдастарымен арадағы қарым-қатынасы күрделеніп, іс-әрекеттің мазмұны 

мен түрпішіні жоғарылайды. Сюжетті-рөлдік ойындарда олар адамдар арасындағы қарым-қатынасты, 

қоғамдық өмірдің түрлі оқиғаларын бейнелейді. Ұйымдасқан түрде бірлесіп ойнау барысында балалардың 
өзара қарым-қатынас жасау дағдылары (жақсы, жаманды ажырату, жақсыға еліктеп, жаманнан жирену т.б.) 

қалыптасады делінген. 

Мектеп жасына дейінгі баланың тіл дамыту мәселесімен айналасып жүрген ғалым А.Бакраденова, 
балабақшадағы қазақ тілі сабақтары бастапқыда сөздік жұмыстарынан басталып, дыбыстарды дұрыс айтуға 



175 
 

бағытталуы керек, балаларды қазақ тілінде қарапайым, құрылымы жеңіл сөйлемдер құра білуге үйрету, 

олардың байланыстырып сөйлеуінің бастамасы болып табылады дейді [4]. Әр баланың жаратылысы әр 
басқа. Бір шаңырақта тәрбиеленіп жатқанымен бір балаға екінші бала ұқсамайтыны белгілі жәйт. Бұлай 

болатын себебі: әр баланың жоғарғы жүйке қызметінің өзіндік бітіміне байланысты, мұндай ерекшелік 

адам бойына туа бітеді және ғұмыр бойы сақталады. Бір отбасында туып, тәрбиеленген баланың 
жағдайлары ортақ болса да, оларда бірдей әлеуметтік орта болмайды. Ата-ананың балаға деген қатынасы, 

отбасында келесі бала туғанда өзгеріп отырады. Бұл туралы баланың тұлға болу үрдісін қарастырып жүрген 

А.Адлер отбасындағы бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас, балалардың туу ретіне байланысты 

қалыптасатынын айтады. Адлер тұжырымдасына сөйкес, отбасындағы бірінші бала лидер болуға бейім, 
қарым-қатынаста отбасы бағдарын сақтауға тырысады. Ал, отбасындағы кенже бала ата-ананың ғана емес, 

аға-қарындастарының назары мен қамқорлығында бола тұра, тәуелділік барысында толыққанды емес күйде 

болады. Бұл тұрғыда қазақ халқында басқаша үрдіс қалыптасқандығын айта кетейік. Ата салты, дәстүрі 
бойынша  кенже  бала - шаңырақ  иесі  деп танылып,  оған  үлкен жауапкершілік артылған. Бұл жағдай көбіне 

ауылдық жердегі көп балалы отбасында сақталғанымен де, қалалық жерде көбіне сақтала бермейді. 

М.И.Лисина, Қ.Т.Шериазданова өздерінің қарым-қатынас генезисі тұжырымдамаларында бала 

туғаннан мектепке барғанға дейінгі аралықта үлкендермен төрт түрлі тәсілдегі қатынаста болатынын 
көрсетіп, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктерін ашатынын жоғарыда көрсетіп кеттік.  

 

1-кесте.  М.И.Лисина, Қ.Т.Шериазданова  көрсеткен баладағы қарым-қатынас тәсілдері 
 

Баланың жасы Жас кезеңдер Қарым-қатынас тәсілдері Қарым-қатынаста қажет 

қосымша әрекеттер 

 1 жасқа дейін Нәрестелік кезең Жағдайлы - жеке 

тұлғалық қарым-қатынас 

Айналасындағы адамдардың 

мейірімді сезімдерін 

қажетсіну 

1-3 жас Ерте сәбилік кезең Жағдайлы - іскер қарым-

қатынас 

Ортақ әрекеттерді қажетсіну 

3-4 жас Төменгі мектепке 
дейінгі шақ 

Жағдайдан тыс 
танымдық қарым-

қатынас 

Танымдық қажеттілік, 
үлкендердің құрметтеуін 

қажетсіну 

5-7 жас Жоғарғы мектепке 
дейінгі шақ 

Жағдайдан тыс жеке 
тұлғалық қарым-қатынас 

Өзара түсіністік пен 
ынтымақты қажетсіну 

 
Алты-жеті жасар бала қарым-қатынасты өзі дербес ұйымдастыра алады. Бұл кезде бала ана тілінің 

барлық дыбыстарын дұрыс айтып, дауыс ырғағын меңгеріп, өзіне қойылған сұрақтарға түсінікті жауап 

қайтара алады. Бұл туралы отандық ғалым Б.Баймұратова да өз пайымдауын айтады. Ол алты жастағы 
балалардың тілін дамытуда байланыстырып сөйлеуге үйрету басты орын алады, ал байланыстырып сөйлеуді 

дамыту сөздің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу ісімен де тығыз байланысты деп көрсетеді [5]. Баланың тілінің 

таза шығуымен қатар осы кезде ойлаудың ең жоғарғы формасы - сөздік ойлауы белсенді дами бастайды. 
Баланың орындаған барлық іс-әрекеті мақсатқа байланысты бола бастайды. Отбасында ата-анасымен 

жүргізген өзара қарым-қатынас барысында туғаннан жеті жасқа дейін бала: 

 ана тілін меңгеріп, сол тілдің грамматикалық  формаларын  ажыратады, белгілі сөз қоры 

пайда болады; 

 күнделікті тұрмыста, қарым-қатынас барысында балада өзін айнала қоршаған әлемді танып-білуге 

деген қызығуы пайда болады; 

 сөйлеушінің сөзін тындау және тыңдаушының сөзінің дұрыс  болуы сияқты сөйлеу 
формалары қалыптасады. 

Осы аралықта бала тіршілік әлемінің саы түрлі құпияларын түсініп, сауат ашудың алғашқы 

сатысын бастайды. Бұл кезде бала шешендік өнерінің қарапайым белгілерімен танысып, ішкі ойын 
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мәнерлі сыртқа бейнелеуді үйренеді. Сурет, ойыншықтар бойынша шағын әңгімелер құрайды. Мектеп 

жасына дейінгі бала психологиясымен айналысып жүрген ағылшын ғалымы Д.Лешли, өзінің 1991 
жылы жарық көрген алғашқы «Кішкентай балалармен жұмыс жүргізу» атты еңбегінде ата-ана ертегі, 

әңгіме айтқанды бала үшін ұнамды іске айналдырса, сол әрекетке деген баланың қызығуы пайда болады, - 

деп көрсетеді [6]. Бұл кезде баланың ситуативті, яғни жағдайлы сөйлеуі, контексті сөйлеуге көшеді, тіл 
- қарым-қатынастың басты құралына айналады. Ал, осы тілді үйрену, мәдениетті сөйлеу үлкен тәрбие мен 

ұзақ үйретуді қажет етеді. Бес-жеті жастағы бала дербес әрекет орьшдауға қабілетті болғанымен, ол ата-

ананың эмоционалды қарым-қатынасынсыз тіршілік ете алмайды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Түйін. Мақалада мектепте сандық ресурстарды енгізу және пайдаланудың өзекті мәселелері қарастырылады. 

Білім беру процесінде BYOD тұжырымдамасын қолдану ерекшелігі көрсетілген. Білім беруді цифрландырудың негізгі 

бағыттары ашылады. Білім беру тәжірибесін жақсарту үшін педагогтарға өз жұмысында қолдануға болатын кейбір 

мобильдік қосымшалар қарастырылды. 

Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения и использования цифровых ресурсов в 

школе. Отражена специфика использования концепции BYOD в образовательном процессе. Раскрываются основные 

направления цифровизации образования. Рассмотрены некоторые мобильные приложения, которыми педагогам 

можно пользоваться в своей работе для улучшения образовательной практики. 

Summary. The article deals with topical issues of implementation and use of digital resources in school. The specificity 
of the use of the byod concept in the educational process is reflected. The main directions of digitalization of education are 

revealed. Some mobile applications that teachers can use in their work to improve educational practice are considered. 

 
Все отрасли экономики переживают цифровую трансформацию. Технический прогресс проникает во 

все области жизни, меняет способы общения и организации труда, формы обучения.  Цифровая 

трансформация происходит и в образовании, невзирая на характерную ему консервативность. 
Согласно исследованию ученых из Оксфорда Карла Фрея и Майкла Осборна, профессиям 

преподавателя, тренера и менеджера в образовании исчезновение от роботизации не грозит. Однако 

цифровизацию образования никто не отменял, и к ней нужно будет приспособиться, осваивая новые 
инструменты и приобретая новые навыки. По прогнозу университета «Синергия», уже через пару лет на 

рынке станут, востребованы новые профессии, такие как разработчик образовательных траекторий, тьютор 

или архитектор виртуальной реальности. 
Нынешние школьники наделены способностями взаимодействовать с современными технологиями  

практически с рождения. Они повсеместно пользуются для обучения различными электронными 

устройствами, которые всюду доступны, цифровое обучение предоставляет возможность для обучения там, 

где находится школьник, дает возможность строить индивидуальную траекторию образования. Обучение с 
применением цифровых технологий, благодаря своим возможностям стало необходимым в современной 

жизни. Оно соответствует современному образу жизни, неразрывно связанному с доступом, получением и 

использованием информации [1]. Но все резко меняется, когда ребенок приходит в школу, и использование 
мобильных телефонов в процессе обучения запрещается.  

Попробуем разобраться, так ли плох телефон для школы? Мы говорим о концепции BYOD: 

Bring Your Own Device (Принеси свой собственный гаджет). Как возник данный термин? В западных 

странах, достаточно давно (приблизительно с 2004 года) появилась тенденция, когда рабочие места 
перестали быть статичными, работодатели, предоставив своим работникам корпоративные мобильные 

устройства, сделали, таким способом, своих сотрудников мобильными. Это позволяет сотрудникам не 

находиться на своих рабочих местах, а выполнять свою работу в удобное для них время, в удобном месте. 
Тенденция дистанционной занятости, сейчас, становится все более популярной. Работодатели, замечают, 

что их сотрудники стали применять личные гаджеты в работе. По данным недавнего исследования iPass, 

такие сотрудники приносят компании примерно 240 человеко-часов дополнительного рабочего времени в 
год, за которые компании обходятся бесплатно [2]. 

Сейчас же технология BYOD проникла во все сферы деятельности. Как в школе применить идеи 

концепции BYOD? Мобильные технологии пришли в образование не так давно. В 2008 году компания 

Интел запускает программу «1 ученик -1 компьютер».  Технологии мобильного обучения сильно 
изменились, когда мобильные телефоны «поумнели» и стали называться смартфонами что значит «умные 
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телефоны». Смартфоны стали сочетать в себе все, необходимое для обучения: мобильность, доступность 

для приобретения, наличие инструментов, таких как камера, микрофон, экран и пр. и самое главное – 
интернет-доступ. Смысл концепции BYOD состоит в том, что не следует запрещать, а, наоборот, разрешить 

использование мобильных устройств в процессе обучения, что всячески мотивирует обучающихся на то, 

чтобы они приносили на занятия свои ноутбуки, планшеты и смартфоны. Одним из аспектов концепции 
BYOD является изменение представления обучающихся о потенциале их электронных устройств и 

предоставление возможности пользоваться ими в процессе обучения, что долгое время запрещалось.  

В 2013 году Институтом ЮНЕСКО по Информационным Технологиям в образовании была 

опубликована аналитическая записка «Рекомендации по политике в области мобильного обучения» в ней 
говорится о той важной роли, которую играют мобильные устройства в жизни современных школьников, и 

о том, что педагоги не могут не обращать внимание на этот факт [3]. 

Ученики активно пользуются смартфонами на занятиях, для того чтобы участвовать в 
образовательном процессе. Разумеется, такой подход вносит в обучение эффект новизны и возбуждает 

интерес учащихся. Однако для удержания этого интереса, следует четко продумать какие приложения 

целесообразно выбрать для совместной работы в классе.  

Перед казахстанскими педагогами стоит задача поэтапного перехода к электронному образованию, 
центральной темой которого, является цифровизация образовательных и научных процессов. Вполне 

очевидно, что ученикам и педагогам доступно множество конкурирующих источников: цифровые 

образовательные ресурсы, обучающие программы, онлайн-курсы и различные онлайн-сервисы, обучающие 
платформы такие как ЯКласс, BilimLand.kz, iMektep.kz и др. В Интернете содержатся сотни тысяч 

образовательных ресурсов, благодаря которым имеется возможность выбирать материалы для учебы, 

учитывая индивидуальные особенности и потребности обучающихся, дифференцируя их учебную работу и 
стремиться к полноценному достижению каждым из них требуемых образовательных результатов. 

Одним из основных направлений цифровизации образования, является обучение с помощью 

мобильных устройств на различных обучающих платформах, таких как BilimLand.kz, iMektep.kz и др. 

Также, многие педагоги в своей работе пользуются облачными хранилищами: Google Drive, 
Яндекс.Диск и др. Облачное хранилище данных позволяет открывать доступ к различным материалам для 

учеников, ссылку на данный материал, учитель отправляет ученикам прямо на уроке через мессенджеры. 

Функция достаточно удобная, экономит время и бумагу.  
Можно отметить такие мультимедийные приложения как ANIMOTO, IMovie, Clips, Еducreations, 

приложения для заметок Notepad+, Evernote, Skitch. Для креативной групповой работы подойдут такие 

приложения как  
Bamboo Paper, Backchannel – для общения с учениками вне уроков, электронная платформа для публичных 

высказываний Padlet или другие.  

Также могут положительно повлиять на обучение и социальные сети. Например, подготовка к 

контрольной работе через чат-ботов социальных сетей.  
При помощи современных смартфонов можно организовать тестирование учащихся при помощи 

мобильных приложений, таких как Kahoot!, Plickers, ZipGrade, Quizzez, Triventy, Socrative, Quizalize и др.  

Kahoot! – приложение для образовательных проектов, подходящее для любой учебной дисциплины и 
для любого возраста.  Учитель создает опрос на сайте Kahoot!. Для участия в тестировании учащимся 

необходимо открыть сервис, затем ввести PIN-код, предоставленный учителем. Выполнять созданные 

учителем тесты, учащиеся могут с планшета, ноутбука или смартфона, имеющего доступ к Интернету. На 

сайте сервиса собраны игры и викторины по разным темам и предметам.  Созданные в программе задания 
позволяют включать картинки и видеосюжеты, также имеется возможность ограничить время на 

выполнение теста. Результаты теста отображаются на экране компьютера учителя. 

Система позволяет показывать не только те задания, которые созданы педагогом в личном аккаунте, 
но и использовать материалы других пользователей, и при необходимости редактировать их. Система 

собирает статистику по каждому ученику, а также дает учителю возможность проанализировать, на какой 

вопрос учащиеся дают больше верных ответов, на какой вопрос учащиеся отвечали быстрее [4]. 
Если у учащихся нет доступа к смартфонам, во время образовательного процесса, то опрос можно 

организовать лишь с помощью смартфона учителя. В этом случае отлично подходит система Plickers. В 

этом сервисе опросов используются бумажные карточки со специальным QR кодом. Каждая из сторон кода 

соответствует одному из четырех вариантов ответа на вопрос. Карточки с кодом номерные, то есть мы 
можем распечатать карточки на каждого и приклеить, например, на дневник. Учитель выводит вопрос на 

экран и озвучивает его. Учащиеся поднимают карточки, причем сверху находится сторона кода с литерой 

соответствующей правильному ответу. Учитель наводит камеру смартфона с установленной программой на 
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карточки и ответы автоматически собираются. Подходить к учащимся не обязательно, можно все ответы 

собрать с места. По учащимся также ведется статистика   
Следующий инструмент, о котором стоит рассказать это ZipGrade. Это приложение, используемое на 

Android и IOS устройствах для проверки тестов заданного формата.  Учителю необходимо загрузить на 

свой смартфон приложение, в котором нужно заполнить соответствующие поля: название теста, фамилии 
учеников, классы.  Во вкладке Edit Key отметить верные ключи к тестам. С сайта ZipGrade скачать, 

распечатать и раздать учащимся специальные бланки ответов. После того как учащиеся отметят верные 

ответы, отсканировать смартфоном бланки ответов. Приложение считывает ответы, сразу показывая 

фамилию (ее внес в бланк ученик) и процент правильных ответов. Учителю остается только выставить 
оценки. 

Также удобным мобильным приложением для применения на занятиях является приложение Quizlet. 

Quizlet.com – бесплатно распространяемая обучающая программа, предназначенная для составления и 
использования флешкарточек по разным дисциплинам школьной программы.  

Смартфоны  и планшеты могут значительно облегчить труд учителя и помочь ему организовать 

быстрые опросы и мотивировать к обучению. 

Использование концепций BYOD предоставляет возможность ученикам работать в режиме реального 
времени и за короткое время получить оценки, проходить опросы, экономить время в работе с различными 

методическими материалами, создавать личные закладки, а также заходить в личный кабинет без логина и 

пароля. 
В применении идей BYOD кроме увлекательности есть еще один ценный момент – существенная 

экономия времени, которое ранее тратилось на различные действия, такие как открыть дневник, найти 

страницу в учебнике, перечертить график. С BYOD это время можно потратить на более важные вещи: 
обсуждение, личные консультации, совместную проектную и исследовательскую работу. Вероятно, задача 

образовательных организаций не стараться вытащить молодое поколение из Сети, а направить их интерес в 

правильное русло. Этим целям соответствует концепция BYOD. 

Конечно, идея BYOD не родилась из ничего. Она появилась в то время, когда внимание чуть ли не 
всех современных подростков бросилось в всевозможные уголки Всемирной информационной сети.  

Внедрение цифровых технологий в учебный процесс позволит повысить интерес обучающихся  к 

получению новых знаний,  навыков работы с различными прикладными программами. Цифровизация 
образования – путь к освоению новых знаний и улучшения образовательной практики учителя. Широкое 

использование цифровых средств обучения в школе делает привычный способ преподавания еще более 

эффективным. Грамотное использование цифрового обучения поможет учителю развить природные 
задатки и таланты у учащихся, дает возможность учащимся самостоятельно изучать материал, создают 

среду для творческого самовыражения учащихся и учителя способствует более глубокому усвоению 

учебного материала. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Мубараков А.М., Бейсенбаева Г.К. «Цифровые технологии в обучении геометрии» //Сборник материалов 

международной научной конференции ISCIENCE «Актуальные научные исследования в современном мире».- 

Переяслав-Хмельницкий.-2018.-№ 4, стр.123 https://elibrary.ru/item.asp?id=36948408 

2. https://investgazeta.delo.ua/blogi/byod-ili-ne-byod-v-chem-276605/(дата обращения 30.10.2019) 

3. Рекомендации Юнеско по политике в области мобильного обучения [Электронный ресурс] / 2015. - 44с .-URL: 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf (дата обращения 21.10.2019) 

4. Kahoot (пошаговое руководство по работе с сервисом) [Электронный ресурс]/ [https://infourok.ru/kaoot-poshagovoe-

rukovodstvo-po-rabote-s-servisom-2955531.html] (дата обращения 23.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36948408
https://investgazeta.delo.ua/blogi/byod-ili-ne-byod-v-chem-276605/
https://infourok.ru/kaoot-poshagovoe-rukovodstvo-po-rabote-s-servisom-2955531.html
https://infourok.ru/kaoot-poshagovoe-rukovodstvo-po-rabote-s-servisom-2955531.html


180 
 

Мынбаева А.К., 

д.пед.н., профессор, 
кафедра педагогики и образовательного менеджмента, 

КазНУ им.аль-Фараби, 

Е-mail: umo200709@mail.ru 

 

Изтаева П.О. 

магистрант 2 курса, 

специальность 6М012300 – Социальная педагогика и самопознание, 
КазНУ им.аль-Фараби 

 

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІК МАЗМҰНЫНДАҒЫ 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕНІҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ  

Аңдатпа. Мұғалім кәсіби қызметінде елдің және әлемнің жаңа буын өкілдерін тәрбиелеу міндетін атқарады. 

Мұғалім үшін ежелден келе жатқан бағыт оқушылардың адамгершілік тәрбиесі болды. Сондықтан авторлардың 

пікірінше, жаңа ғасырдың цифрлық қоғамында адамгершілік білім  беру мен тәрбиелеу  тарихының  үздіксіз 

сабақтастығын қоса отырып, жаңа заманауи теориялық түсініктерді қамтитын аксиологиялық құзыреттілікті 
қалыптастыру керек. Рухани-адамгершілік тәрбие мен білім беру жақсылық пен зұлымдық, ақиқат пен жалғанның 

шешімін іздеуге байланысты өте күрделі, көп еңбекті қажет етеді. Мақаланың мақсаты - болашақ "Өзін-өзі тану" 

мұғалімдерін дайындаудың аксиологиялық құзыреттілігінің мазмұнына енгізу үшін адамгершілік тәрбие 

теорияларының тарихи дамуын жүйелеу және аксиологиялық тәсілді талдау. Мақалада Я. А. Коменский, И. 

Гербарттың, т.б. адамгершілік тәрбиесінің теориясы мен әдістері, ізгілік пен құндылық сабақтастығы қарастырылған. 

Кілттік сөздер: аксиологиялық құзыреттілік, "Өзін-өзі тану", адамгершілік тәрбие. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СОДЕРЖАНИИ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Учитель в профессиональной деятельности выполняет функцию воспитателя нового поколения 

граждан страны и мира. Важным направлением испокон веков для учителя было нравственное воспитание учащихся. 

Поэтому, по мнению авторов, необходимо формирование аксиологической компетенции учителя в новый век 
цифрового общества, включающего блок знаний истории нравственного воспитания и образования в преемственном 

поступательном движении, понимании выхода на новые современные теории. Духовно-нравственное воспитание и 

образование очень сложное направление, трудоемкое, связанное с поиском решений в дилеммах добра и зла, истины и 

лжи. Цель статьи - анализ аксиологического подхода и систематизация исторического развития теорий нравственного 

воспитания для включения в содержание аксиологической компетенции подготовки будущих учителей, в частности, 

учителей «Самопознания». В статье рассмотрена преемственность понимания добродетелей и ценностей, теорий и 

методов нравственного воспитания Я.А. Коменского, И.Гербарта и др. 

Ключевые слова: аксиологическая компетентность, самопознание, нравственное воспитание. 

 

HISTORICAL BASES OF MORAL EDUCATION IN THE CONTENT OF AXIOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 

TEACHERS 

 
Annotation. The teacher in professional activity carries out a function of the educator of new generation of citizens of 

the country and the world. An important direction from time immemorial for the teacher was the moral education of students. 

Therefore, according to the authors, it is necessary to form the axiological competence of the teacher in the new age of digital 

society, including the block of knowledge of the history of moral education and education in the successive progressive 

movement, understanding of new modern theories. Spiritual and moral education is a very difficult direction, time-consuming, 

associated with the search for solutions to the dilemmas of good and evil, truth and lies.  

The purpose of the article is to analyze the axiological approach and systematization of the historical development of 

theories of moral education for inclusion in the content of axiological competence of training future teachers, in particular, 

teachers of "self – cognition". The article considers the continuity of understanding of virtues and values, theories and methods 

of moral education Of Y. A. Komensky, I. Herbart and others. 

Keywords: axiological competence, self-сognition, moral education. 

 
Кіріспе. 
Тұлғаның аксиологиялық құзіреті дегеніміз – тұлғаның интеграциялық қасиеті, сондай-ақ 

құндылықтарды, өмірге деген құндылық тұрғысындағы қарым-қатынасты түсінуге, гуманистік 

құндылықтар қағидаларының негізінде шешімдерді позитивті қабылдауға қабілеттілігі. Мұғалімдердің 
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аксиологиялық құзіреттілігіне біз педагогикадағы аксиология және аксиологиялық көзқарас туралы білімін, 

өнегелі адамдар туралы білімді, іс-әрекеттің этикалық реттеуіштерін, адамгершілік тәрбие туралы ілімді, 
тұлғаның аксиологиялық дамуына құндылықтар тұрғысынан қарауды қосамыз. Яғни, біздің түсінігіміздегі 

аксиологиялық құзіретке аксиология ілімін дәстүрлі түрде қосумен қатар, мұғалім үшін адамгершілік 

тәрбие мен білім берудің теориясы тураы ілімді, сондай-ақ соны ұстануды қосамыз. Мақаланың мақсаты 
– аксиологиялық тәсілді сараптау, адамгершілік тәрбие теориясының тарихи даму сабақтастығын түсіндіру, 

жаңа адамгершілік білім теориясымен ұштастыру, аксиологиялық негіздерді тереңдету. Мақалада ХХ 

ғасырдағы ғылым деректеріне шолу жасалып, қысқаша қарастырылады.  

Құндылықтар мен ізгіліктер. 
Аксиология (гр. Axia – құндылық және logos – сөз, ілім) – құндылықтар туралы ілім. Құндылықтар – 

адамға немесе қоғамға арналған оң және теріс мәндерін білдіретін құбылыстардың заттық-нысаналық 

қасиеттері, адамның психологиялық сипаттамасы, қоғамдық өмірдің құбылыстары [1, б. 5]. Құндылық 
қандай да бір мән-маңызы, сондай-ақ оның бағасы, құны ретінде қабылданады. «Құндылық» түсінігінің 

өзін ХІХ ғасырдың 60-жылдары Т.Гоббс енгізген. Бірақ құндылық философиялық көзқарас 

тұрғысынан ізгілік ұғымында Ежелгі әлемде де қарастырылған.  

Ежелгі Грекияда Сократ негізгі ізгілікке сабырлықты (құлшынысты басу), ерлікті (қауіпті жеңу), 
әділеттікті (жаратушының және адами заңдылықтарды сақтау)  қосқан. Ізгі қасиеттерді адам танымды 

жолда және өзін-өзі тану жолында бойына сіңіреді. Сократ ізгіліктер мәңгілік әрі өзгеріссіз деп санайды. 

Платон ізгіліктерді әртүрлі әлеуметтік таптарға жатқызған. Философтың пікірінше, Даналық басшылар мен 
пәлсапашылардың, ал Батылдық – сарбаздардың, Байыптылық – халықтың ізгі қасиеті.  Төртінші ізгі қасиет 

– Әділеттік, ол әлеуметтік ізгілік болып табылады. Аристотель ізгі қасиеттерлі дианоэтикалық (саналы, 

инделлектуалды және ой-сана қызметіне жатады) және этикалық (адамның мінез-құлқына жатады) деп 
бөледі. Аристотель бойынша, бірінші топтағы ізгіліктер білім алу арқылы, екінші топтағылар әдет 

нәтижесінде туындайды. [1]. Шартты түрде Ежелгі Грекияда негізгі төрт ізгілік: Даналық, Батылдық (Күш, 

Ерлік), Байыптылық және Әділеттік анықталған.   

Орта ғасырда Еуропада діни рухани-адамгершілік тәрбие беру дәстүріне негізделген діни көзқарас 
басым болған. Философия мен педагогикада бұл ағым томизм деп аталады, оның негізгі идеялары Фома 

(Тома) Аквинскийдің «Теология құны» трактатында баяндалған.  Соған сәйкес, ақиқат Құдайға жақындасу 

арқылы «жоғарғы сананың» көмегімен танылады. Неотомизм адамға білім және тәрбие берудегі діннің 
негізгі рөлін дәлелдейді. Тәрбиенің мақсаты – тұлғаның құдайдан қорқуына ықпал ету, мейірімділік, парыз, 

адалдық, рақымшылық, көну, қарапайымдылық, төзімділік сияқты ізгі қасиеттер жүйесін тәрбиелеу. Негізгі 

тезисі – «Тәрбие – мәңгілік өмірге дайындық». Негізгі ұғымы – «руханилық». Педагогтың міндеті – баланы 
мейірім мен қатігездікті, ақиқат пен жалғанды ажыратуға үйрету, дұрыс таңдау жасауға көмектесу.  

Тәрбиенің басты бағыты – жастарды діни құндылықтар негізінде мәдениетке баулу [2-3]. 

Орта ғасырда құндылықтар санасына Сенім, Үміт, Махаббат сияқты рухани құндылықтарды 

мойындау тән болған [1]. Бұл үш христиандық ізгіліктер төрт антикалық ізгілікке қосылды. Осылайша, 
орта ғасырда оңай түсіну үшін маңызды адамгершілік ізгіліктері жетіге бөлінген:  

7 ізгілік = Даналық + Батылдық (Күш, Ерлік) + Әділеттік + Байыптылық + + Сенім + Үміт + 

Махаббат. 
Құдайда жоғарғы игіліктің бәрі жинақталған, ол Ақиқат, Мейірім мен Сұлулықтың біртұтас бірлігінің 

көрінісі болды. Бұл Ақиқат + Мейірім + Сұлулық құндылықтары ежелден бері адамның іс-әрекеті мен 

ойларымен салыстырғанда адамның тәрбиелілігінің қарапайым алғышарттары болып қалды.   

Ізгілік «адам әрекетінің тұрақты адамгершілік бейнесін білдіретін мінез-құлық қасиеті» ретінде 
анықталады. Адамгершілік ізгілік өнерде Рафаэльдің, Антона Франческо делло Шегианың 

(Anton_Francesco_dello_Scheggia) және басқа да суретшілер фрескаларының әйел бейнелерінде көркем 

бейнеленген (1-сурет).  
 

Даналық, Байыптылық және Күш 
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1-сурет.  Рафаэль. Ватикан стансасы. Даналық, Байыптылық және Күш.Рим 
 

Қабырғаны әсемдейтін фрески осындай қызметтің төрт ипостін көрсетеді: философия («Афиналық 

мектеп» еңбегі), теология («Диспута», басқаша – «Қасиетті Қатысу туралы дау»), әділет («Даналық, 
Байыптылық және Күш»), поэзия («Парнас»). 

Ізгілік өнерде әйел бейнелерінде сипат алған. Бір қызығы – бұл негізі христиан дәстүріне тән. 

Исламда кейіптеу тәсілін қолдану дұрыс емес, алайда сондай-ақ Батылдық, Байыптылық, Әділеттік, 

Даналық сияқты төрт ізгілік қарастырылады. 
Суреттегі әр ізгіліктің өзіндік символикалық белгілері болған. Мысалы, Сенімнің белгісі жалынды 

жүрек, крест, шам және кітап (Библия); Үміт – зәкір, көгершін, кеме, байлық мүйізшесі; Махаббат (жақынға 

деген махаббат) – қозы, бала, нан. «Басты төрт ізгіліктің» белгілері: Батылдық – қарулы салт атты (сері), 
арыстанның терісі, қылыш пен қорған, Самсон бағанасы, ту; Әділеттік – таразы, шаршы, жер шары, заңдар 

кітабы; Ақылдылық – жылан («жылан сияқты дана бол»), айна, от, табыт (өлім туралы ой); Байыптылық 

үшін – су мен шарапты араластыратын екі ыдыс, мінуге арналған жануарлар ретінде түйе мен піл, құмсағат, 

жел диірмені [4]. 
Жеті ізгілікке қарама-қарсы адамның жеті күнәсі қойылады. Оларды Иероним Босх (нидерландылық 

суретші художник) «Жеті өлім күнәсі» (1475-1480) картинасында «жаратушының жанары» бейнесінде 

көркемсуретке айналдырған (2-сурет).  
 



183 
 

 
 

2-сурет. Иероним Босх. Жеті өлім күнәсі мен төрт соңғы дүние.  Мадрид, Прадо ұлттық мұражайы 

 
Рафаэльдің, Босхтың, Шегианың және басқа да суретшілердің картиналарында  бейнелік-символдық 

түрде қоғамның құндылықтары мен жағымсыз қылықтары бейнеленген. И.Босхтің картинасында бір 

жағынан автордың, екінші жағынан сол дәуірдің орта  ғасырлық қоғамының  діни ой-санасын, 
дүниетанымы мен дүниені қабылдауын айқын көрсетеді.  Испандық жазушы  Лопе де Вега И.Босхтың 

еңбектері «моральдік философияға алып келетін негіз» деп санайды [6] Шартты түрде, 7 ізгілік пен 7 күнә 

адамдағы «Мейірім мен Қатыгездік» оппозициясының дихотомиясын құрайды.  

Шығыс философтары сондай-ақ қоғам мен адамның адамгершілік ізгіліктерін бөліп қарастырған. Әбу 
Насыр әл-Фараби ізгі тұрғындар өмір сүрген «ізгі қала» туралы тракт жазған. Әл-Фараби бойынша, ізгілік 

материяның бір бөлігі.  

Әл-Фараби тәрбие мен білімнің адамның өзіне, адамгершілік және интеллектуалдық дамуына, 
бақытты адам болып қалыптасуына маңызы көп екенін баса айтқан («Бақытқа жету туралы»). 

Аристотельдің соңынан Әл-Фараби ізгілікті екіге бөліп қарастырады:  

 «Ізгілік екі түрлі болады: этикалық және интеллектуалдық. Интеллектуалдық – жанның даналық, 
сана, зеректік, ақылдылық, түсіне алушылық сияқты саналы бөлігінің ізгі қасиеттері. Этикалық – 

байыптылық, батылдық, жомарттық, әділеттік сияқты жанның ұмтылғыш бөлігі» [7, б.309]. 

«Ізгі болып табылатын әрекеттер, екеуі де есерсоқ болатын екі шекараның арасындағы орталықта 

орналасқан ұғым, бірі – артықшылық, бірі – кемшілік. Дәл солай ізгілік те бір жағынан артықшылық, 
екінші жағынан кемшілік болатын екі күйдің арасында, тура ортасында тұрған түсінік.  Мысалы, пәктік – 

қалау мен ләззат алу сезімінің жоқтығы, қалау – артықшылық, ал екіншісі – кемшілік. Жомарттық – 

сараңдық пен шашпалық екеуінің ортасы. Батылдық – ессіздік пен қорқақтық арасы. Әдемі әзілдесе білу, 
әдемі көңіл көтере білу – беті ашылып кету, еліру мен екінші жағынан тұйықтық арасындағы орта тұс. 

Парасаттылық – өзімшілік, өркөкіректік пен өзіңді тұқырту екеуінің аралығында. Мейірімділік – 

ашушаңдық пен сабырлық арасында тұр. Достық ниет – ұнатпау мен тым елпілдеп кетудің ортасын 

біріктіреді. Міне, ізгілік дегеннің басты сипаты осы» [7, б.311-312]. 
«Теориялық және ойшылдық ізгілік кейде практикалық ізгілік пен практикалық өнердің 

туындауының басты себебі мен негізі болып табылады» [7, б.345].  

Осылайша, әл-Фарабидің айтуынша, тәрбиелі адам этикалық та, интеллектуалдық да ізгі қасиеттерге 
ие. Интеллектуалдық қасиеттер этикалықтан еш ажырай алмайды: ақылды болса, мейірімді, өнегелі [7, б. 

221].  

Сондай-ақ, Әбу Насыр әл-Фарабидің өз тракттарында Аристотельдің «орта» туралы (кейбір 
дереккөздерде «Аристотельдің орта мән туралы ілімі» деп аударылады), яғни, адам жанының жай-күйінің 

«ортасы» туралы  идеясын қайталайды. Осы жерден көптеген қасиеттердегі, «қайшылықтар 

тұтастығындағы», «мейірімділік пен қатыгездік» амбиваленттіліктегі, «ақиқат пен жалғандағы» және орта 
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тұсын іздеудегі Байыптылық құндылықтарының идеясы анықтала түседі. Дәл осы тұсты табу үшін, адамға 

ойлану, когнитивті үдеріс маңызды, онда адамның өзімен іштей жұмыс істеуіне қажетті негіз бар.  

 

Құндылықты көзқарас идеялары. 
Томас Гоббстың «Левиафанасының» «Құдыреттілік, құндылық, ар-ождан, құрмет пен лайықтылық 

туралы» бір тарауының атауына «құндылық» ұғымын пайдаланған. «Құндылық» түсінігін ол экономикалық 

бағалау ретінде және маңыздылық, мәні бар деген екі мағынада қолданған [1, б. 5]. 

Г.И. Чижакова айтып өткендей, «Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза «білімді» ең ұлы құндылық ретінде 

санаған. «Этика» деген еңбегінде Б.Спиноза мейірімділік пен қатыгездікті құндылықты дүние (мейірімділік 
пен қатыгездіктің өзі сияқты) және құндылықты сана (адамның мейірімділік пен қатыгездікті түсінуі) 

ретінде сипаттайды.  Б.Спиноза құндылық ретінде Ерік-жігер мен Еркіндікті, жеке тұлғаның ішкі 

белсенділігін қарастырды;  Б.Паскаль қүндылық ретінде «адамның ойлау қабілетін» қарастырады; 
Г.В. Лейбниц құнды деген түсініктің мазмұнын «игілік тұрғысынан маңызы» бар ұғым ретінде анықтады. 

Құндылықтардың қызықты жіктемесін ұсынғандардың бірі – неміс философы Г.Мюнстерберг. Ол 

құндылықтарды өмірлік (бастапқыдан берілген) және мәдени (мақсатты түрде жасалған) деп бөледі.   Екі 

топ та логикалық, эстетикалық, этикалық, метафизикалық құндылықтармен ұсынылған [1]. 
Адамгершілік пен интеллектуалдық байланыстың, адамның білімдік құрамының бағыты тарихта да, 

заманауи ғылымда да белсенді түрде ұсынылған. Алайда, біздің ойымызша, көптеген теориялар мен 

идеяларда математикалық тілмен айтқанда,  тура пропорционалдық тәуелділік емес, өзге компоненттердің, 
катализаторлардың қосылуы/араласуы бар.   

Я.А. Коменский мен И.Гербарттың адамгершілік тәрбие беру түсінігіне және бала мен ересек адам 

тұлғасының адамгершілік дамуының заманауи теориялары туралы пікірталарстарына тоқтайық.    

Я.А. Коменский мен И.Гербарт адамгершілік тәрбие беру туралы. 
Дінтану факультетінде оқып, епископ болған, рухани деңгейі бар Я.А. Коменский – дін негіздерін 

білімге қосудың айқын көрінісі. Алайда, оның адамгершілік тәрбие беру әдістері, оның ойлары қазіргі 

уақытта да өзектілігін жоймай отыр. 
«Ұлы дидактиканың» 23-тарауында баяндалған Я.А. Коменскийдің «адамгершілік тәрбие берудің 

әдістеріне» жасалған талдау «даналық, байыптылық, ерлік пен әділеттік» сияқты «басты» ізгі қасиеттердің 

дамуына бағытталғанын көрсетуге мүмкіндік береді.   Педагогиканың негізін құраушы басты ізгі 
қасиеттерді қалай қалыптастыру керек екенін жазады: «III. 5. Жасөспірімнің даналығы заттар мен олардың 

артықшылықтарының арасындағы айырмашылықты зерттей отырып, жақсы өнегеден ғибрат алады...  

IV. 6. Байыптылыққа бүкіл білім алу барысында үйренуі керек. Осы кезде ол тамақ пен сусында, 
ұйқы мен сергектікте, жұмыс пен ойында, сөйлеу мен үндемеуде белгілі бір байыптылықты сақтап үйренуі 

керек.  

V. 7. Ерлікке артық жүгіріс немесе шектен тыс ойынқұмарлық, шыдамсыздық пен ашуланшақтық 

кезінде өзімен күрес барысында үйренеді.  
VI. 8. Ешкімге тіл тигізбей, әркімге өзіне лайықтысын беріп, өтірік пен жалғанға жол бермей,бәріне 

жауапкершілік пен сыпайылық танытып әділеттікке үйренеді» (Я.Коменский). 

Бұл қасиеттерді тұлғаның бойында күшейту, жетілдіру үшін, «жеке өнеге», «позитивті орта», 
«еңбекке баулу» әдістері қолданылады.  

Педагогика ғылымының негізін құраушылардың бірі И. Гербарт адамгершілік тәрбие берудің баланы 

тәртіпке үйрету және интеллектуалдық білім беру идеясын ұсынған.  Ол неміс философтарының 

идеяларымен таныс болған. Атап айтқанда: Канттың адамгершілік метафизикасы туралы, Фихтенің 
адамгершілік ғылымы және т.б.  Иоганн Ф. Герберт өзінің «Жалпы педагогика» кітабында ешқандай білім 

беру мақсатынсыз ешқандай педагогикалық қызметтің болмайтынын айтқан. Оның пікірінше, адамгершілік 

тәрбие білім берудің маңызы болып табылады және кез келген таза педагогикалық қызметтің білім 
берушілік мәні болады, яғни, мақсаты – ақылыңды дамыту [9].  Негізгі мақсаты  – адамгершілігі мықты 

адам қалыптастыру (Джуринский, 2014: 308-309). Тәрбие беру үдерісіне басқару → оқыту, және тікелей → 

адамгершілік тәрбие беру. Өнегелік үдеріс негізінде бес алғышартқа сәйкес келуі керек: ішкі еркіндік, 
мінсіздік, мейірімділік, заңдылық, әділеттік. Гербарт бойынша адамгершілік тәрбие беру әдістері:  

ұстамшылдық, бағыттаушылық, нормативтік, өлшемді анық, моральдік, заттанған [10]. Яғни: 

1. Тәрбиеленушіні ұстап тұру (бұған балаларды басқару, оларды тыңдауға үйрету жатады). Балалар 

үшін іс-әрекет шекарасын бекіту керек.  
2. Тәрбиеленушіні анықтау, балаға тәрбиешінің нұсқауларынан ғана емес, оның сөзіне құлақ 

аспағанның салдарынан да қиын болатынын өз тәжірибесінен көзін жеткізу.  

3. Нақты іс-әрекет ережесін бекіту.  
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4. Тәрбиеленушінің жан-дүниесінде «тыныштық пен айқындылықты» ұстап тұру, яғни, 

«тәрбиеленуші ақиқаттан күмәнданбайтындай» болу керек.  
5. Мақұлдау арқылы баланың жан-дүниесін «толқыту».  

6. Тәрбиеленушіге ескерту жасау, оның қателіктерін көрсету, оларды түзету [11]. 

Осылайша, И.Гербарттың адамгершілік тәрбиесі интеллектуализмге толы, адамның жақсы 
қасиеттеріне сүйенуі, тәрбиеленушінің өзіндік Менін тереңінен қозғайтын мақұлдаулдың ықпалымен 

көтеруге тырысу керек».  

Егер ХХ және ХХІ ғасырларда пайда болған  жаңа теорияларды  алып қарасақ, атап айтқанда Л. 

Колбергтің адамгершілік даму теориясы, А. Маслоудың гуманистік педагогиканың жаңартылған теориясы, 
«өзін-өзі тану» пәніндегі тұлға теориясында  өзара сабақтастықты және жаңа түсінікті қалыптастыруды,  

мұғалімнің аксиологиялық ұстанымдарын одан әрі тереңдетуді байқауға болады. 

Қорытынды. 
Қазіргі таңдағы педагогикадағы білім мен білім беру жүйесі құндылық ретінде қабылданады. Білім 

беру мәдениетті насихаттау, дәстүрді сақтау, мораль нормаларын, адамгершілік құндылықтарды түсіндіру, 

адамды әлеуметтендіру, үнемі өзгерістегі экономикалық, саяси, әлеуметтік жағдайларға бейімделуінде 

аксиологиялық қызметін атқарады.   
И.Ф. Исаевтың анықтамасы бойынша, құндылық-білім – педагогикалық қызметті жүзеге асыру 

барысында психологиялық-педагогикалық білімнің мәні мен маңызын ашатын құндылықтар [1, б. 83]. 

Чижакова Г.И. бойынша, білім беруге аксиологиялық тұрғыдан қарау құндылықты сананы, қарым-
қатынасты, адамның іс-әрекетін қалыптастырудың маңызын көрсетеді.  

Сондықтан, біздің ойымызша, қазіргі педагогтар үшін адамгершілік тәрбие беру теориясын білу, 

олардың педагогика және білім беру тарихындағы даму үрдістерін түсіну қажет. Өзін-өзі тану пәнінің 
болашақ мұғалімдері үшін адамгершілік тәрбие беру теориялары идеясының ұрпақтан ұрпаққа берілуіне 

баса назар аудара отырып, теорияны құрылымдық тұрғыдан зерттеуді ұсынамыз. 
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ИСТОРИЯ УЧЕБНИКА И МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА: 

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ И ВЛИЯНИЯ 

Аннотация. Мақалада оқулықтардың тарихы пәнді оқытудың әдістемелік жүйесінің элементтері ретінде 

ашылады. Мақаланың мақсаты - тарихи талдау және оқытудың мазмұнды және процедуралық аспектілерінің 

біртұтастығын түсінетін әдістемелік жүйе мен оқулық арасындағы байланысты жүргізу. Үш революция - жазу, 

типография, электронды сөздердің пайда болуы, білімге, мектептердің таралуына, оқулықтар мен оқу құралдарының 

шығарылуына әсер етті. Мектептегі пәнді оқытудың әдістемелік жүйесінің дамуы және оқулықтың әдістемелік жүйесі 
оқулықтың өзі сияқты бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың мақсаттары, күтілетін нәтижелер, тұжырымдамалық 

негіздер, жетекші идеялар, оқыту әдістері келісілуі керек. Сонымен қатар, мақсатты және тиімді блоктар бір-бірімен 

сәйкес келеді және тіпті бір нәрседе сәйкес келуі мүмкін. 

Түйінді сөздер: оқулық, оқытудың әдістемелік жүйесі, оқытудың әдістемелік жүйесі, білім беру тарихы, 

дидактика. 

Аннотация. В статье раскрыта история учебников как элементов методической системы преподавания 

предмета. Цель статьи – исторический анализ и выявление связей методической системы и учебника, реализующих 

единство содержательной и процессуальной стороны обучения. Три революции – появление письменности, 

книгопечатания, электронного слова повлияли на образование, распространение школ и производство учебников и 

пособий. Разработка методической системы преподавания предмета в школе и методическая система учебника, как и 

сам учебник, тесно взаимосвязаны. Их цели, ожидаемые результаты, концептуальные основы, ведущие идеи, 

методики обучения должны быть согласованы. Более того целевые и результативные блоки тесно перекликаться, и в 
чем-то даже могут совпадать. 

Ключевые слова: учебник, методическая система преподавания, методическая система обучения, история 

образования, дидактика. 

Annotation. The article reveals the history of textbooks as elements of the methodological system of teaching a subject. 

The purpose of the article is a historical analysis and identification of the links between the methodological system and the 

textbook that realize the unity of the substantive and procedural aspects of training. Three revolutions - the emergence of 

writing, typography, electronic words, influenced education, the spread of schools, and the production of textbooks and 

manuals. The development of a methodological system for teaching a subject at school and the methodological system of a 

textbook, like the textbook itself, are closely interconnected. Their goals, expected results, conceptual foundations, leading 

ideas, teaching methods should be agreed upon. Moreover, target and effective blocks closely overlap, and may even coincide 

in something. 
Keywords: textbook, methodological teaching system, methodical teaching system, history of education, didactics. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества - наука, духовность человека, образованность и творческий 

потенциал, открытость инновациям расцениваются как интеллектуальный капитал социума. Документы 
Республики Казахстан, определяющие образовательную политику, подчеркивают направленность системы 

образования и воспитания на развитие нравственности и духовности современного человека. Большое 

значение уделяется гармонизации общечеловеческих, национальных, этнокультурных и личностных 
ценностей, гражданского сознания, жизненных навыков и творческой активности учащихся. Одним из 

важных и новых школьных предметов, направленных на реализацию данных целей, является 

«Самопознание». Он введен в систему образования Казахстана по инициативе и под патронажем С.А. 
Назарбаевой. За почти двадцатилетнюю историю становления предмета дисциплина «Самопознание» также 

развивалась и совершенствовалась.  

Цель статьи – исторический анализ и выявление связей методической системы и учебника, 

реализующих единство содержательной и процессуальной стороны обучения. Для этого раскроем сущность 
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понятий «учебник», «методическая система обучения», выявим влияние и связи методической системы и 

учебника в школьном образовании.  
Методы исследования: исторический анализ появления учебников в образовании, понятийный анализ 

терминов «учебник» и «методическая система обучения», сравнение и сопоставление понятий, обобщение 

подходов к проектированию учебников. 
 

История учебников в образовании 

Проводя исследование, связанное с построением методической системы учебника «Самопознания», 

проанализируем историю появления учебников. Учебник понятие дидактическое. Появление первых 
учебных пособий относят к Античности, хотя их прообразы в виде табличек появились в древнем Шумере, 

Древнем Египте. Изложим в табличном виде периоды и опишем события (таблица 1).  

 

Таблица 1. История учебников с древних времен до ХХ века 

 

№ История школьных 

учебников (эпохи, 
страны, названия…) 

Учебные пособия 

1 Первые обучающие 

тексты появились еще 
в древнем Шумере. 

Таблички в виде 

пособий 

Около пяти тысяч лет назад в Шумере возникли первые школы 

«эдубба» (в переводе — «дом табличек»), в которых 
люди пользовались учебными глиняными табличками. Кроме 

самих учебников были прописи, таблички с выполненными 

упражнениями (своего рода древние тетради), а также эссе 

учителей о нелегкой школьной жизни. Для заучивания 
и копирования на табличках учителя давали ученикам 

стереотипные фразы, списки названий трав, животных, стран или 

городов. Часто учебники состояли исключительно из таких 
перечней. Литературные тексты могли дополнять их, рассказывая 

не только о названиях изучаемых предметов, но и об их свойствах 

[1]. 

2 Тенденцию шумерской 
цивилизации к 

усложнению 

образования продолжил 
Египет. 

Первым известным науке письменным учебником в истории 
человечества является древнеегипетская книга «Кемит», созданная 

около XX века до н. э. В переводе ее название означало 

«компендиум» или «итог», подразумевая всеохватные знания, 
которые это пособие дает своему владельцу. В книге «Кемит» 

содержались различные общие выражения, термины и лексические 

формулы, необходимые писцу для работы, например, образцы 

того, как вежливо начать письмо [1]. 

3 Античность.Письменные 
пособия 

 

Первые письменные пособия по риторике создавались софистами: 

философами, взимавшими деньги за обучение. Одна из самых 

известных греческих школ находилась на Родосе — ее возглавлял 
знаменитый философ Посидоний. Ее обучающие материалы 

оказали огромное влияние на учебники Рима. 

Александрийские учителя, в частности, ввели практику 

конспектирования лекций; использовали они и учебные пособия, 
созданные по греческим «лекалам» [1].  

4 Раннее 

Средневековье 

Письменные книги 

В качестве обучающих пособий в средневековых монастырях 

использовались также текст Библии, часословы и псалтыри, а так 
называемые абецедарии, похожие на буквари, не только помогали 

освоить буквы, но и рассказывали о Христе. Многие тексты тогда 

было принято заучивать наизусть, а для учебных записей 

использовались вощеные доски и заостренное стило, что 
позволяло сэкономить дорогие чернила и пергамент [1]. 

5 Средневековье В качестве пособий могли использоваться труды ученых и их 

компиляции. Письменные книги, например, «Логика» Аристотеля. 
Лекторы и студенты часто приходили на занятия с книгами, о 

которых беседовали, истолковывая текст и проводя диспуты на 
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определенные темы. На экзамене студент показывал, насколько 

хорошо понял пройденную литературу [1]. 

6 Первые печатные 
учебники 

После того, как Иоганн Гутенберг в XV веке создал способ 
книгопечатания подвижными литерами, появились школьные 

учебники по арифметике и грамматике, которые были крайне 

популярны.  
России первые нерукописные книги появились в XVI веке 

благодаря первопечатнику Ивану Федорову. Среди них было 

пособие по чтению, учебник по грамматике и основам 
арифметики. Книга «Часовник» не только служила для обучения 

грамоте, но и использовалась в ходе богослужений, а «Евангелие 

учительное» позволяло изучать Библию [1].  

Однако самым главным учебником Федорова стала «Азбука» 1574 
года. Она была отпечатана в Львове и содержала не только 

материалы по грамматике, но и тексты для чтения [1].  

Например, Я.А. Коменский «Мир чувственных вещей в 
картинках» (1658) – первый иллюстрированный учебник [2]. 

Использовался в школах Европы до конца 19 в. 

Также Я.А. Коменский автор учебников «Открытая дверь к 
языкам» (1631), «Астрономия» (1632), «Физика» (1633) 

7 ХVII – ХХ века – печатные 

учебники. 

Наиболее известные учебники -  

К.Д. Ушинский издал учебник «Родное слово» (1864) 

И.Алтынсарин написал учебник «Қазақ хрестоматиясы» - 
«Казахская хрестоматия» (1879), «Начальное руководство к 

обучению казахов русскому языку» (1879). 

А.Байтурсынов в 1912 г. в Оренбурге выпустил учебник «Оқу 

құралы». В 1925 г. вышел его учебник «Әліппе» для начальной 
школы. Учебники на казахском языке «Жаңалық» Шонанова и 

«Жаңа арна» Шонанова и Жолдыбаева вышли в 1927-1929 годах 

[3]. 
В советское время в связи со всеобучем постепенно внедрялось 

массовое производство учебников. 

8 Электронные учебники Конец ХХ – начало ХХI века. 

Помимо печатных учебников появились учебники в электронном 
виде со специальной средой в компьютере. 

  

Из таблицы 1 видно, что три революции – появление письменности, книгопечатания, электронного 
слова повлияли на образование, распространение школ и производство учебников и пособий.  

Каримова Б.С. [3], выступая на международной конференции НИШ-2016, обобщила эволюцию 

казахстанского учебника, выделив характерные черты их изменения по условным периодам (таблица 2). 

 

Таблица 2. Обобщение эволюции казахстанских учебников Б.С. Каримовой 

 

Период  Требования образования Особенности учебников 

Советская 
эпоха 

Централизованные учебники и их переводные 
версии 

Идеологизированное 
содержание. Опора на 

фундаментальные знания 

Первые 
казахстанские 

учебники 

Формирование системы подготовки казахстанских 
учебников. 

Постановление ПРК - Государственная целевая 

программа подготовки и издания учебников и 

учебно-методических комплексов для 
общеобразовательных школ РК. 

В 1997-2001 годах введено издание и печать 

учебников и УМК на конкурсной основе. Издание 
и печать учебников и УМК осуществляли: 

Сохранение советской 
концепции. Расширение 

казахстанского 

содержания 



189 
 

“Корпорация Атамұра” (1-7 классы), издательство 

“Мектеп” (8-11 классы) и издательство “Жазушы” 
(1-11 классы на узбекском языке).  

Традиционные 

учебники 

Создание конкурентной среды в издании 

учебников 

_____ 
В соответствии с “Инструкцией по организации 

подготовки и издания учебной литературы для 

организаций образования”, утвержденной  24 мая 
2004 года, начато внедрение  альтернативных 

учебников 

Опора на 

фундаментальные знания. 

Информационная функция. 
Монологичность 

Учебники 

обновленного 
содержания 

Новая система разработки и оценки качества 

учебников 
____ 

Повышение качества экспертизы: 

Разработка новых методологических подходов к  
оцениванию качества учебных изданий.  

Увеличение количественного и усиление 

качественного состава предметных комиссий. 

- Повышение транспарентности процесса 
экспертизы (Портал общественной оценки, чат). 

Кодификация   экспертируемых учебных 

материалов.  
- Передача авторских прав Министерству. 

- Лингвистический анализ 

Усиление развивающей 

функции, практико-
ориентированность, 

Внедрение инновационных 

подходов 
Интерактивность 

электронные и 

мультимедийные 

приложения 

 

В настоящее время в Казахстане внедряются в школе и вузах электронные учебники и пособия. Такие 
учебники и пособия снабжены иллюстрациями и анимацией, интерактивными материалами, видео, 

игровыми средствами, электронными глоссариями, словарями. Сейчас электронные учебники можно 

просматривать не только на компьютерах, но и на планшетах и мобильных телефонах. Например, для 
школьников по многим предметам подготовил учебники Национальный центр информатизации 

образования, под руководством Г.К. Нургалиевой.  

Возможно в будущем, в электронном учебнике каждый термин будет поясняться по клику, задания 

будут сопровождаться обучающими видеороликами, электронный лектор сможет появляться в комнате 
в виде голограммы.  Может появится обратная связь с создателями учебника — для того, чтобы каждый 

обучающий материал создавался в соответствии с  индивидуальными особенностями и  потребностями 

ученика [1]. Но главное, чтобы учебники давали не только интеллектуальные (теоретические) знания, а еще 
содержали в себе элементы духовно-нравственного образования. 

 

Взаимосвязи методической системы и учебника 
Методическая система преподавания и обучения предмету в школьном образовании тесно связана с 

учебником. С одной стороны, учебник отражает разработанную концепцию и методическую систему 

преподавания предмета. С другой стороны, учебник является явным атрибутом и определяет стержень 

методики преподавания предмета в формальном образовании. Например, в случае действия параллельных 
учебников по предмету, по факту учебник и будет задавать методическую систему обучения. Другое дело, 

вузовская система образования, где методическая система в виду академической свободы преподавателя 

определяется более самостоятельно, и учебники, по сути, не всегда играют первую скрипку в методической 
системе преподавания. В вузе педагог опирается на разнообразие учебников, а также на свой практический 

опыт профессиональной трудовой деятельности. 

С. В. Казакова [4] подчеркивает, что методическая система как понятие трактуется в науке по-
разному: как концепция, образовательная модель взаимосвязанных компонентов, совокупность 

взаимосвязанных компонентов, сложное динамическое образование, система обучения какому-либо 

предмету и т. д. Учебник - книга, в которой систематически излагаются основы знаний в определённой 

области на уровне современных достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учебной 
литературы. Методическая система обучения - это упорядоченная совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных методов, форм и средств планирования и проведения, контроля, анализа 
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направленных на повышение эффективности обучения [5]. Учебник - книга, излагающая  основы научных  

знаний по определенному  учебному  предмету [6]. Учебник - книга, предназначенная для изучения какого-
либо учебного предмета [7]. Учебная книга - ведущее средство, призванное организовать учебный процесс, 

содержащее систематизированное изложение знаний по определенному курсу, способствующее 

воспитанию и развитию детей [8].  
В педагогике известны функциональный подход к проектированию методической системы авторов - 

А. М. Пышкало, Н. В. Кузьмина, А. И. Архангельский [9-10]. Здесь «методическая система – это структура, 

компонентами которой являются цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и 

средства обучения» [9, с.16]. Изменение одного из ее компонентов ведет к изменению другого. В. И. 
Загвязинский предлагает деятельностный подход: методическая система – это «… любые образовательные 

концепции и системы требуют для своей реализации, определённой системы действий. Если эта система 

достаточно вариативна и гибка, её чаще называют методической…», в противном случае такая система 
приобретает форму педагогической технологии [10]. Г.И. Саранцев говорит о личностно-ориентированном 

подходе: «В центре внимания методической системы - ученик, его саморазвитие, поэтому сейчас к 

исходным положениям, определяющим специфику методической системы обучения добавляют структуру 

личности, закономерности ее развития» [9-10]. М.В. Рыжаков заявляет о концептуальном подходе, если 
система строится на определенной теоретической концепции [10].  

 

Заключение 
Мы рассмотрели исторические аспекты развития школьного учебника, в том числе в Казахстане, а 

также взаимосвязи учебника и методической системы преподавания предмета.  

В заключении, подчеркнем, что разработка методической системы преподавания предмета в школе и 
методическая система учебника, как и сам учебник, тесно взаимосвязаны. Их цели, ожидаемые результаты, 

концептуальные основы, ведущие идеи, методики обучения должны быть согласованы. Более того целевые 

и результативные блоки тесно перекликаться, и в чем-то даже могут совпадать. Объективная часть 

методической системы обучения предмету также помимо учебника отражается во всем учебно-
методическом комплексе: методических руководствах для учителей и тетрадях для учеников. Субъективно 

– методическая система связана с методикой преподавания каждого урока непосредственно учителем, а 

поэтому может зависеть от методических компетенций и стиля обучения/преподавания учителя.  
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БОКСТА СОҚҚЫ СЕРИЯЛАРЫНА ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Аңдатпа. Мақалада жаттықтырушыларды спортшылардың дайындық резервтерін іздеуге ынталандыратын 

ұрыс әрекеттерінің өсіп келе жатқан қарқынын көрсететін боксшылардың жарыс қызметінің талдануы беріледі. 

Авторлармен зерттеу нысаны ретінде - білікті боксшылардың техникалық-тактикалық дайындығы, пәні ретінде 

боксшыларды соққы серияларына үйрету әдістемесі таңдалды. Зерттеудің мақсаты соққы серияларының ырғақты-

қарқынды құрылымын зерттеу және оған үйрету әдістемесі болды. Жүргізілген эксперимент әзірленген әдістеменің 

дәстүрлімен салыстырғанда тиімділігінің жоғары екендігін көрсетті. 

Кілт сөздер: әдістеме, серия, соққы, техника, симметрия, тиімділік, ырғақ, қарқын. 

         Аннотация. В статье представлен анализ боксерской активности боксера, показывающий растущую скорость 

боевой активности, которая побуждает тренеров искать резервных спортсменов. Предметом исследования является 

техническая и тактическая подготовка квалифицированных боксеров и методика подготовки боксеров к попаданию в 

серии в качестве предмета их исследований. Целью исследования было изучение методики обучения и изучения 

ритма и интенсивности ударных рядов. Эксперимент показал высокую эффективность по сравнению с традиционным 

методом. 

         Ключевые слова: техника, серия, хит, техника, симметрия, эффективность, ритм, темп. 

          Summary. The article presents an analysis of the boxing activity of a boxer showing an increasing rate of combat 

activity that encourages coaches to seek out reserve athletes. The subject of the study is the technical and tactical training of 

qualified boxers and the method of training boxers to hit series as the subject of their research. The purpose of the study was to 

study the methods of teaching and learning the rhythm and intensity of the shock series. The experiment showed high 

efficiency compared to the traditional method. 

         Keywords: technique, series, hit, technique, symmetry, efficiency, rhythm, pace. 

 

Кіріспе. Боксшылардың жарыс қызметінен көретініміздей, заманауи бокс ұрыс әрекеттері 

қарқындылығының өсуімен сипатталады [1], [2]. Бұл жаттықтырушыларды спортшылардың дайындық 
резервін іздеуге, соның ішінде техникалық-тактикалық дайындық бөлімінде де, ынталандырады [3], [4]. 

Боксшылардың техникалық-тактикалық дайындық резервтерінің бірі соққы серияларының ырғақты-

қарқынды құрылымын жетілдіру болуы мүмкін. Қимыл әрекеттерінің ырғағын бағытталған қалыптастыру 
мен жетілдіру оның дене тәрбиесінде үйретілуінің негізін құрайды [5]. Ұрыс әрекеттерінің тығыздығын 
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арттыру үшін боксшылар ұрысты жүргізу соққы сериялары арқылы орындалатын орта және жақын 

қашықтықтарда көп уақыттарын өткізеді. Соққы серияларын орындау кезінде тек 1-2 соққы ғана күшпен, 
ал қалғандары жеңіл орындалады. Осылайша, оларды орындаудың белгілі бір ырғағы байқалуы мүмкін. 

Зерттеудің мақсаты: соққы серияларының ырғақты-қарқынды құрылымының мазмұнын зерттеу 

және оған үйрету әдістемесін әзірлеу. Зерттеудің мақсаты келесідей міндеттермен нақтыланған: 
1. Соққылардың жұп және тақ санынан тұратын симметриялы және асимметриялы соққы 

серияларының қимыл ырғағының айырмашылықтарын анықтау; 

2. Серияның басы мен соңында орындалатын діттелген соққылардың күшін анықтау; 

3. Түрлі қолдармен орындалатын соққылардың күшін зерттеу; 
4. Сериядағы соққылардың арасындағы уақыт аралықтарының ұзақтығын зерттеу; 

5. Боксшыларды қимылдың ырғақты-қарқынды құрылымын жетілдіруге негізделген соққы 

серияларына үйрету әдістемесін әзірлеу. 
Қойылған міндеттерді шешу үшін келесідей зерттеу әдістері қолданылды: педагогикалық бақылау, 

сауалнама, тензодинамометрия, педагогикалық эксперимент. 

Нәтижелер және оларды талқылау. Жарыс жекпе-жектерінің талдануы көрсеткендей, ұрыста екі 

жақты – симметриялы (қолдар кезекпен ауысады) соққылар сериялары (79,3%) анағұрлым жиі, ал бір 
жақты – асимметриялы (екіден аз емес бірінен кейін бірі жасалатын соққылар бір қолмен орындалады) 

соққылар сериялары сирек (7,7%) қолданылады. 

Алыс қашықтықта тіке және қапталдан жасалатын соққылардың үйлесімінен тұратын симметриялы 
сериялар – жиі (69,5%), төменнен жасалатын соққылармен үйлестірілген сериялар сирек қолданылады. 

Орта қашықтықта соққы серияларының басым бөлігі қапталдан және төменнен жасалатын соққылардан 

тұрады, ал тіке жасалатын соққылар саны біршама азаяды. Жақын қашықтықта – төменнен және қапталдан 
жасалатын соққылар, ал тіке жасалатын соққылар мүлдем болмайды. Сериядағы соққылар саны, ереже 

бойынша, 3-4 соққыдан аспайды. Бұл түрлі себептермен түсіндіріледі: біріншіден, ұзақ уақыт бойы 

соққылардың қарқыны мен күшін сақтап тұрудың мүмкін еместігі; екіншіден, соққыны өткізіп алу қаупі 

себебінен орта және жақын қашықтықта болу уақытының шектеулі болу қажеттілігі. 
Сериядағы соққылар күші бойынша ерекшеленеді. Ең күшті соққы, ереже бойынша, - соңында 

(61,6%,), серияның басында – сирек, бұл қарсы соққы болуы мүмкін, серияның басы мен соңында өте сирек 

орындалады. Күшті соққыны орындау әдеттегіден көбірек уақытты талап етеді. Мұның себебі: күшті 
соққыны орындау үшін соққы траекториясын көбейту (сермеу), дене салмағын тірек аяққа әдеттегіден көп 

ауыстыру, жай соққыдағыға қарағанда көбірек бұлшықеттерді қосу қажет. Ал бұл, өз кезегінде, күшті 

соққыдан кейінгі үзілістің (серияның келесі соққысын орындаудың бастауға дейінгі уақыт) сериядағы жай 
соққылардың арасындағы үзілістен айтарлықтай көбірек болуына әкеледі. Бұл факт діттеген соққыдан 

кейінгі бұлшықеттердің босаңсуына көбірек уақыт қажет екендігімен түсіндіріледі. 

Сонымен бірге, діттеген соққыда жұдырық мақсатты жермен әдеттегіден ұзағырақ жанасады. 

Сериядағы күшті соққылар кері және шабуылдаушы түрде басым, ал қарсы түрде сирек орындалады. 
Мұны қарсы қарымта шабуылды орындаудың қиынырақ екендігімен түсіндіруге болады, себебі, ол 

қорғаныс әрекетімен бір уақытта орындалады. Ал уақыттың шектеулілігіне және қарымта шабуылдаушы 

боксшының өзіне соққы өткізіп алуына үлкен қауіп болғандығына байланысты бұл қимыл өте сирек 
орындалады. Серияда соққылар санының тақ болуы анағұрлым жиі қолданылады (67,1%). 

Симметриялы және асимметриялы сериялардағы шабуылдың нәтижелілік коэффиценттерін (ШНК) 

салыстырғанда соңғыларының нәтижелілігі анағұрлым жоғары екендігі анықталды (0,27±0,01; 0,31±0,03; 

р<0,05). Біздің пікірімізше, бұл асимметриялы сериялардың пайызы жалпы санның бар болғаны 8 
пайызына жуығын ғана құрайтындығымен байланысты, сондықтан, көптеген спортшылар олардан тиімді 

қорғануды үйренбеген. Сонымен қатар, симметриялық соққыларды болжау оңай болғандықтан, олардан 

қорғану да жеңіл болады. Сондай-ақ, асимметриялы сериялар, ереже бойынша, (79,9%) мақсатты нүктені 
ауыстырумен бірге жүреді (бас – кеуде). Бір қолмен қайталап жасалатын соққыда мақсатты нүктені 

ауыстыру келесі соққыны жасау кезінде қолды бұру үшін (сермеу) қажет. Егер мақсат өзгермесе, келесі 

соққыда жұдырықты доға немесе шеңбер (ілгек) бойынша екпіндетіп әкеп, соққыны жылдам орындауға 
болады. Соққылардың симметриялы серияларының кемшілігі – орта қашықтықта соққылармен алмасқанда 

қолдардың шатасуының орын алуы (спортшылар бір уақытта аттас қолдармен соққы жасайды), бұл 

боксшылардың ешқайсысына басымдылық бермейді. Сондықтан, соққылармен алмасқанда бір жақты 

соққылардан тұратын асимметриялы серияларды қолданған дұрыс. 
Соққы серияларын орындаудың анықталған ерекшеліктерін ескере отырып, орындау ырғағы 

белгіленген соққы серияларына үйрету әдістемесі әзірленді, мұндай соққылар: басқа сол-оң қолдармен тіке 

жасалатын соққы арқылы шабуыл – оңға жалтару – оң қолмен төменнен – оң қолмен қапталдан жауап 
қайтару; басқа оң қолмен тіке – сол қолмен қапталдан жасалатын шабуыл – солға жалтару – кеудеге сол 
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қолмен төменнен – басқа сол қолмен қапталдан жауап қайтару; дәстүрлі айқастар: кеудеге сол-оң 

қолдармен төменнен - басқа оң қолмен қапталдан; кеудеге оң-сол қолдармен төменнен - басқа оң қолмен 
қапталдан және т.с.с. Тапсырманың 1-ші нұсқасы: үш соққыға төртіншісін қосамыз – кеудеге оң қолмен 

төменнен. Соңғы екі соққысы асимметриялы және мақсаты бойынша әртүрлі жаңа серия алынады. Ырғақты 

сипаттамасы келесідей болады: оң-сол қолдармен төменнен – оң қолмен қапталдан (шамамен бір 
жылдамдықпен және күшпен орындалады) – жалтару – оң қолмен төменнен (діттеген соққы). Осылайша, 

соңғы күш салу соңғы соққыға қарай өседі. 2-ші нұсқа: күшті соққы (бұл – шабуылдаушы немесе қарсы) 

серияның басында болады. Бұл жалтару арқылы қорғаныстан кейін жасалатын кері соққы да болуы мүмкін, 

себебі, ол күшті соққы үшін объективті бастапқы алғышарттарды жасайды (дене салмағын соққымен аттас 
аяққа ауыстыру, иық белдеуін бұру, жамбас пен кеуденің арасында бұрыш жасау, соққы жасау үшін қолды 

артқа жіберу және т.с.с.). Мысал: солға жалтарып қорғану – кеудеге сол қолмен төменнен жасалатын күшті 

соққы – басқа оң қолмен қапталдан – басқа тіке – басқа сол қолмен қапталдан. 3-ші нұсқа: діттеген соққы 
серияның басында да, соңында да болған кезде. Мысал: солға жалтарып қорғану – кеудеге сол қолмен 

төменнен жасалатын күшті соққы – басқа оң қолмен қапталдан – оңға жалтару – кеудеге оң қолмен 

төменнен жасалатын күшті соққы және т.с.с. Ырғақты-қарқынды құрылымның үшінші нұсқасына 

үйреткенде бірінші нұсқаны үш санына орындаймыз: бір (діттеген күш салу) – екі – үш (бір орында) және 
екінші жаққа – бір (діттеген күш салу). Болды, цикл аяқталды, енді оны екінші жаққа орындауды бастай 

беруге болады. 

Ырғақты-қарқынды құрылымы белгіленген жаттығулар алдымен сабақтың дайындық бөлімінде 
дәстүрлі «көлеңкемен» жекпе-жекті орындау кезінде, айнаның алдында, алға-артқа түзу сызықты 

қозғалуда, бір орында пысықталып, түрлі нұсқаларда (соққылармен және қорғаныстармен) меңгеру 

шамасына қарай орындау қарқынын біртіндеп арттырады. Сабақтың негізгі бөлігінде – жаттығуларды 
снарядтарда орындау кезінде, содан соң жұппен, серіктестің қарсы әрекет ету жағдайында, шартты және 

ерікті ұрыстарда. 

Білікті боксшылардың шабуылдаушы әрекеттерінің белгіленген ырғақты-қарқынды құрылымын 

қалыптастыруда әрекеттің діттеген кезеңі (басқалармен салыстырғанда үлкенірек амплитудамен, күшпен, 
жылдамдықпен және т.с.с. орындалатын амалдар) соққы, қорғаныс, қадам, қарсыласты алаңдатуға 

бағытталған амал және т.с.с. болуы мүмкін екендігін есте сақтау қажет. Орындау ырғағын айналысушылар 

өздеріне-өздері дауыстап немесе іштей санау арқылы белгілейді. Үйретуді боксшыларда белгіленген 
ырғақты-қарқынды құрылымды қалыптастырумен бастаймыз, содан соң қимыл ырғағын сақтай отырып, 

қарапайым амалдарды да, әрекеттің діттеген кезеңін де алмастырып, орындаудың қажетті нұсқаларын 

аламыз. 
Сонымен бірге, барлық соққыларды (кейбір жалғыз және асимметриялы сериялардан басқа) айқыш 

үйлесімде орындаған дұрыс. Бұл мүлт кеткен жағдайда реактивтік күштерді сөндіру және сол арқылы тепе-

теңдікті сақтау үшін жасалады. Сериядағы соққылардың өздері күші бойынша бірдей емес. Сәйкесінше 

қадамдар мен соққылардың орындалу ырғақтары сәйкес болуы тиіс. Ырғақтардың сәйкессіздігі кезінде 
аяқтардың кеш қалуын, шатасуын, қолдарға үлгермей қалатындығын көреміз. Сондықтан алдымен 

аяқтардың ырғағын үйрену қажет, ал қолдар әрдайым аяқтардың артынан үлгеріп кетеді. Осыны ескере 

отырып, қадамдар саны шамамен соққылар санына тең болуы тиіс. 
Ұсынылған әдістеменің тиімділігін тексеру үшін педагогикалық эксперимент жүргізілді. Алдын ала 

тестілеу мәліметтерінің негізінде боксшылар екі біртекті топқа бөлінді (эксперименттік және бақылау), 

олар жасы (17-19 жас), сабақ өтілі (4-5 жыл), біліктілігі (1 спорттық разряд және спорт шеберлігіне 

үміткерлер) және салмақ дәрежелері бойынша бірдей болды. Барлық боксшылардың жетекші қолы оң 
қолдары болды. Эксперимент барысында барлық спортшылар аптасына алты рет, бірдей жаттығу 

бағдарламалары бойынша жаттықты. Эксперименттік топтың спортшылары 5-7 минут бойы (2-3 раунд) 

сабақтың дайындық және қорытынды бөлімінде ырғақты-қарқынды құрылымы әртүрлі жаттығуларды 
орындады. Бақылау тобы жалпы қабылданған әдістеме бойынша айналысты. Айналысушылар 

эксперименттің басында және тұрақты сегіз айлық сабақ өткеннен кейін 12 бақылау жаттығулары бойынша 

тестілеуден өтті. Мәліметтерді статистикалық өңдеу педагогикалық эксперименттің басында бақылау және 
эксперименттік топтардың арасында айырмашылық болмағандығын көрсетті. 

Ырғақты-қарқынды құрылымы белгіленген 12 жаттығуды (44 соққыдан тұартын) орындау кезінде 

көрсетілген соққылардың күштік және уақыттық көрсеткіштерінің талдануын ескерсек, эксперименттік 

топтың боксшыларында эксперимент аяқталған соң соққы күшінің 88,6%-ға өскендігін атап айтуға болады. 
Бұл ретте 69,4% жағдайда олардың орындалу уақыты қысқарды. Бақылау тобында бұл көрсеткіштер бар 

болғаны 18,1%-ды және сәйкесінше 8,3%-ды құрайды. 

Бақылау және эксперименттік топтардың мәліметтерін салыстырған кезде эксперименттік топта 
соққы күші 58,33% жағдайларда өскен, ал соққы серияларын орындау уақыты 91,66% жағдайға қысқарды. 
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Мұның барлығы - ұсынылған әдістеменің білікті боксшылардың шабуылдаушы әрекеттерінің 

ырғақты-қарқынды құрылымының көрсеткіштерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретіндігінің 
көрінісі. Бұл соққы күшінің көбейіп, оларды орындау уақытының қысқаруымен көрініс табады (р<0,05). 

Жүргізілген педагогикалық эксперимент әзірленген әдістеменің дәстүрлімен салыстырғандағы 

жоғары тиімділігін көрсетті. 
Қорытындылар. Жүргізілген талдауды басшылыққа ала отырып, асимметриялы соққы сериялары 

симметриялы сериялармен салыстырғанда үлкен тиімділікке ие, бірақ техникалық орындалуы жағынан 

анағұрлым күрделірек деген тұжырым жасауға болады. Сонымен бірге, кез келген соққы сериясы тиімді 

болуы үшін бірқатар белгілерге жауап беруі тиіс (дайындық әрекеттерін есепке алмай): соққылар саны 3-4-
тен көп болмауы тиіс; сериядағы бірінші соққы шабуылдаушы немесе қарымта шабуылдаушы болуы және 

кез келген қолмен орындалуы мүмкін; басқа және кеудеге бағытталған күші бойынша әртүрлі соққылардан 

тұруы; мүмкіндігінше асимметриялы соққылардан тұруы; серия күшті соққылармен басталуы және 
аяқталуы мүмкін; серия өзіне қорғаныс әрекеттерін қосуы мүмкін (соққы серияларының құрамына жалтару 

арқылы қорғаныстар анағұрлым үйлесімді кіреді, себебі, қорғанумен бір уақытта кезекті соққыны жасау 

үшін қолайлы бастапқы қалыпта тұруға мүмкіндік береді). 

Боксшылардың шабуылдаушы әрекеттерінің ырғақты-қарқынды құрылымын қалыптастырудың 
әзірленген әдістемесі орта және жақын қашықтықтарда соққы серияларын орындау кезінде қимыл ырғағын 

оңтайландыруға мүмкіндік береді, бұл, өз кезегінде, үйрету үдерісінің тиімділігін арттырады, оның 

мерзімін қысқартады, жарыс қызметін жақсартады. Бұл әдістеме білікті боксшылардың жаттығуында оқу-
жаттығу үдерісіне кедергі келтірмей, табысты қолданыла алады. 
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КӘСІБИ БІЛІМ АЛУ БАРЫСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ МЕДИАҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Түйіндеме. Мақалада студенттердің медиақұзіреттілігін қалыптастырудың  маңыздылығы ашылады. Олардың 

бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жүргізе алуға жан-жақты дайындығын қамтамасыз ететін медиабілімдері 

мен  медиақұзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық және қолданбалы жолдарын қарастыру сөз етіледі. 

Түйін сөздер: БАҚ, Интернет, медиабілім, медиасуаттылық, ақпараттық қауіпсіздік. 

Аннотация. В статье раскрывается важность формирования у студентов медиакомпетентности при работе 

студентов со СМИ, чтобы получить всестороннюю подготовку на их пути к формированию теоретической и 

прикладной медиакомпетености.  

Ключевые слова: СМИ, Интернет, медиаобразование, медиаграмотность, информационная безопасность. 

Abstract. The article deals with importance of formation of students' media competence when dealing with the media 

to receive comprehensive training on their way to formation Theoretical and Applied media competence. 

Keywords:  media, the Internet, media education, media literacy, information security. 

 

Кіріспе 

Өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап, мектеп оқушыларын, жастарды баспа өнімдерін сыни 
қабылдауға тәрбиелеу туралы мәселелер көтеріліп келеді. Мұндағы мақсат: БАҚ – ның қызмет ету 

тәсілдерін, көздейтін мән- мағынасын терең ұғу арқылы, олар өнімдерінің күшті және әлсіз жақтарын 

ажырата алатын, құрылған «тұзақты» тани, түсіне алу, нәтижесінде өз бетінше алшақтай алатын, 

ақпараттық қоғамның белсенді мүшесін қалыптастыру болып табылады. Әсіресе, студенттерді ашық 
ақпараттық қоғам жағдайында БАҚ өнімдерін белсенді тұтынушысы ретінде қалыптастыру мемлекеттің 

білім беру саясатында маңызды орын алады. 

Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің педагогикалық мамандықтарына арналған 
жұмыс оқу жоспарларында «Ақпараттық-комуникациялық технологиялар», «Білім берудегі цифрлық 

технология» сияқты пәндер оқытылады. Олардың басты мақсаты: болашақ мұғалімдердің оқу-тәрбие 

процесінде және сабақтан тыс жұмыста жеке тұлғаға бағытталған, интерактивті, АКТ-технологиясын, смарт 
және стем технологиялық қолдануға даярлау ретінде белгіленген. Байқап отырғанымыздай, бұл пәндер 

студенттердің медиақұзыреттілігін арнайы қарастырмайды. 

 

Негізгі бөлім 
Дегенмен, зерттеу жүргізу барысында еліміздің педагог мамандарын даярлайтын кейбір оқу 

орындарында болашақ педагогтардың медиақұзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған курстар әзірленіп, 

тәжірибеде қолданылып жатқаны мәлім болды. Атап айтсақ, Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы П.Б. Сейтқазы көп жылдардан бері 

медиабілімге байланысты курстар жүргізіп, дәріс барысында жастарға арналған телерадио 

бағдарламаларды, басылымдардағы материалдарды, интернет өнімдерін, әртүрлі сайттардың өнімін талдау 
мақсатында олардың тәрбиелік жағына, жағымды, жағымсыз әсеріне мән беруге назар аударып келеді 

[Сейтказы П.Б. Болашақ мұғалімдерді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тәрбие үрдісіне дайындаудың 

ғылыми-теориялық негіздері: пед. ғыл. докт. ... дисс.: 13.00.08. – А., 2009.]. 
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Медибілім беруге байланысты мазмұнды қазіргі білім жүйесіне, ЖОО оқу-тәрбие үрдісіне ендіруге, 

соның нәтижесінде студент тұлғасының медиақұзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз етудің 
тәжірибеде жеткілікті еместігін, мұқият әзірленген бағдарламалық-мақсатты және технологиялық 

құрылымдауды талап ететін әдістемелік жүйенің жоқтығын ескеріп, біз бұл кемшілікті толықтырып, ЖОО 

білім алушыларына арналған, арнайы курстың бағдарламасын жасау жауапкершілігін өзімізге алдық. 
Педагогика және психология мамандығының студенттері үшін жобаланған, 2 кредиттен тұратын 

«Медиабілім негіздері» элективті курсының жалпы көлемі 30 сағат аудиторлық сабақты құрайды, олар 15 

аптаға бөлінген. Теориялық сабақ - 15 сағат, практикалық сабақ (семинар) – 15 сағат; СОӨЖ- 30; СӨЖ – 30 

сағаттан тұрады. Барлығы 90 сағат. 
Элективті курстың бағдарламасы кафедра отырысында қаралып, оны эксперименттік топта өткізу 

туралы Педагогика және психология институтында шешім қабылданды. 

Курс бағдарламасы - қазіргі әлемдегі медиа және медиабілім рөлін, медиабілімнің бағыттарын, негізгі 
терминдерін, теорияларын, медиабілімнің шетелдерде және Қазақстанда тарихи даму кезеңдерін, 

медиақабылдау мәселелерін, медиатүрлерінің өнімдері арқылы сананы билеушілік әрекеттер техикасының 

жүзеге асырылуы, медиабілім сабақтарын ұйымдастыру түрлерін жобалауға үйретуді көздейді.  

Бағдарламаны игеру үрдісі дәрістік сабақтар мен олардың негізінде оқу мазмұнын игерудің 
интербелсенді формалары, проблемалық, эвристикалық, ойын әдістемелері мен шығармашылық сипаттағы 

практикалық сабақтарды біріктіру арқылы құрылған. Семинар сабақтарында студенттердің теориялық 

білімдерді тәжірибеде қолдана алуға машықтандыру көзделеді. СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары негізінен 
шығармашылық бағыт алып, медиақұзыреттіліктің алынған көрсеткіштеріне сай қалыптасуын нәтижелі 

етеді деп күтіледі. 

Бағдарлама - студенттердің медиамәтіндерді сыни талдау негізінде толыққанды саналы қабылдау мен 
даму қабілетін қалыптастыруға өтуді қарастырады. ЖОО-ның оқу бағдарламасына медиасауаттылық 

сабақтарын қоса отырып, біз жастарға БАҚ-тың олардың өміріне әсерін өз бетімен реттеуіне көмектесетін 

дағдылар береміз деп ойлаймыз. 

Курстың мақсаты: ақпараттық қоғам жағдайында студенттердің (болашақ педагогтардың) медиа 
жайлы, медиабілімнің даму кезеңдері турасында түсініктерін қалыптастыру, медиаөнімдеріне деген сыни 

көзқарасты дамыту, медиаөнімдерін саналы қабылау тетіктерін меңгерту. 

Пәннің міндеттері: 
- әлемде, алыс жақын шетелде, өз еліміздегі медиабілімнің дамуының негізгі тарихи кезеңдерін 

сипаттау арқылы студенттерге медиа, медиапедагогиканың генезисі жайлы білім негіздерін қалыптастыру; 

-заманауи социомәдени, ақпараттану мен цифрлану жағдайларда, медиабілімнің теорияларын, 
терминдерін, олардың қызметтерін, тұлғаның дамуына әсерлерін талдау;  

- медианың негізгі түрлері мен олардың өнімдерін тұтынудағы құзыреттіліктерін мен қауіпті 

ақпараттан қорғану тәсілдерін, жолдарын оқып-үйрену.  

Элективті курс мазмұнын игеру барысында студент: 
- бұқаралық ақпарат құралдарының даму тарихын; 

 - «медиа», «медибілім», «медиақұзыреттілік» ұғымдарының мәні мен түрлерін; 

- медиабілімнің заманауи әлемде алатын орны мен рөлін; 
- медианың жағымды және жағымсыз әсерін білетін болады. 

 Студент:  

- бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін талдай алады; 

- медиаөнімдерін талдай алады; 
- медиаөнімдердің мазмұндық, қызметін жасай алатын болады. 

Студент: медиабілім тарихы, жанры мен формалары бойынша ғана білім қорын игеріп қоймай, 

сонымен қатар осы білімдерді пайдалана білуді меңгеретін болады. 
Сонымен бірге, студенттердің практикалық жұмыстарының: семинар, СОӨЖ және СӨЖ жұмыстары 

жоспарланды. Оларда студенттердің өздік жұмысы барысында орындауға арналған жаттығулар мен 

тапсырмалардың дидактикалық кешені жасалды. 
Жалпы кредиттік жүйеде берілетін сабақтардың ерекшеліктерінің бірі — екі деңгейлік өздік 

жұмыстардың берілуі. Сабақта студенттердің үйренгендерін нақтылау үшін, білім деңгейлерін, теориялық 

қорын кеңейтуге, ойларын жүйелеп дұрыс құрып, оны айтып үйрену үшін маңызы зор. Өздік жұмысы 

студенттердің оқытушымен бірге жасалады (СОӨЖ), студенттің өз бетінше орындалатын жұмысы (СӨЖ) 
түрінде болады. СОӨЖ — негізгі сабақтың танымдық мақсаттағы құрамдас бөлігі, студенттің білім алдағы 

өз белсенділігін көрсетер тұсы. Ал танымдық белсенділік — үйренушінің танымдағы жігерлілігі және өзіне 

таныс емес нәрсені іздеу қабілеті. Олай болса, үйренушінің танымдық белсенділігі — оқудағы жылдамдық 
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деген сөз, яғни білімге деген жан-жақты терең қызығушылықпен дербес қабілеті белсенділігін таныту. 

СОӨЖ әр сабақта өтілген тақырыптар негізінде шығармашылық тапсырмалар түрінде беріледі.  
Ұсынылып отырған элективті курстың дәрістік сағаттарында негізінен жаңа ақпараттар ұсынылатын 

болса, практикалық: семинар, СОӨЖ, СӨЖ жұмыстарында студенттердің белсенділігін тудыратын, өз 

бетінше іздену жағдайына қоятын жұмыс түрлерін орындаулары ойластырылды. Практикалық жұмыс 
түрлері студенттердің медиақұзыреттілікті құрайтын білім, білік, дағыларын  тиімді дамуына бағытталды. 

Элективті курс бағдарламасындағы семинар сабақтарда төмендегідей мәселелер талқылану 

жобаланады: 

1.«Қоғамның ақпараттануы – өркениеттіліктің белгісі» тақырыбында ой талқы. 
2.Қазақстандағы радио, теледидар, Интернет жүйелерінің пайда болуы жайлы материалдар жинақтау, 

презентациялар әзірлеу. 

3.«Медиабілім – қажеттілік» тақырыбында хабарламалар әзірлеу. 
4.Медиабілімге қатысты терминдердің қысқаша сөздігін жасау. 

5.Медиабілімнің өзіңіз таңдаған елдегі жағдайына сараптамалық талдау жасау. 

6.Медиабілім саласының өзіңіз қалаған бір ғалымы жайлы деректер жинап, хабарлама әзірлеңіз. 

7.«Сананы билегіштік және жапа шегуші» ойыны. 
8.«Медиаманипуляция дегеніміз ...... ойды жазбаша аяқтау. 

9.Медиа азаматтардың жеке құқықтарын бұзады ма?» тақырыбында пікірталас. 

10.Медиаөнімдерінің сананы билеушілік әдістерін сипаттаңыз (нақты мысалдар негізінде).  
11.«Қазақстан» телеарнасында бір апта ішінде берілетін хабарларды Г.Марси-Бенке мен М. Рат 

ұсынған түрлеріне қарай жіктеу. 

12.Тақырыпқа қатысты бейнероликті көріп, талдау. 
13.«Ақпараттық қауіпсіздікке дайын болу» жайында жазбаша хабарлама жазып келу, талқылауға 

қатысу. 

14.КТК телеарнасында бір апта ішінде берілген хабарларға сыни тұрғыда талдау жасап, 

презентациялау (шағын зерттеу). 
15.«Медиа және біз» атты қорытынды конференция сабақ. 

Ендігі кезекте практикалық сағаттарға арналған мазмұнның кейбірін сипаттауға көшеміз. 

Мәселен, 1 дәріске қатысты СӨЖ тапсырмасы төмендегідей: 
Ақпараттың бүркемеленген болуы мүмкін бе? Ақпаратты таңдау мен бақылау, қажетсіз немесе 

бұрмаланған ақпаратты алып тастау мүмкіншілігі болуы мүмкін бе?» - деген сұраққа өз жауабыңыздың 

дәлелдемелерін дайындаңыз. 
№ 2 дәріске СӨЖ тапсырма төмендегідей: 

Медиа мүмкіндігімен әртүрлі елдердің өзара әрекеті мен қарым-қатынастары, соның ішінде 

«мәдениеттер диалогына» шығуға жол ашуды қамтамасыз ететіні жайында реферат дайындаңыз. 

Студенттер 2 топқа бөлінеді, олардың әрқайсысы, өздерінің пікірі бойынша, БАҚ-та берілетін өзекті 
тақырыптарға қатысты эмоционалдық тұрақтылықты көрсететін балама және 

сенсибилдеуші/десенсибилдеуші реакциялардың тізімін жасауы керек. Мысалы: «Конгодағы 

авиакатастрофа: сәйкессіз реакция - десенсибилизация; сәйкес реакция – қаза тапқандар мен олардың 
туыстары үшін күйзелу, жеке көмек көрсету жолдарын іздеу және т.б.). Тізімдер өзара салыстырылады да, 

пікірталас барысында студенттердің қоршаған адамдарды бақылау бойынша өздерінің жеке тәжірибесінде, 

осындай реакциялар көріністерінің таралымдылығы талқыланады. Сәйкес қорытындылар жасалады. 

Практикалық сабақтарда студенттерге ақпараттық жарнамалар мен мәтіндерден қандай да болмасын 
сананы билегіштік техникаларды пайдаланудың барынша көп жағдайларын табуы тиіс. Жаттығумен жұмыс 

жасап болғаннан кейін, оқытушымен бірге алынған нәтижелерді талдайды. Студенттің тапқан сананы 

билегіштік тәсілдердің санын ғана емес, сонымен қатар оларды пайдалану себептері мен ерекшеліктерін 
түсіндіре білуі маңызды. 

Элективті курс мазмұнында студенттерді медиа өнімдерінің сананы билеу әсерінен қорғана білуге 

үйретуге берілетін жаттығулар ерекше орын алды. Солардың бірі «Факт-түсініктемесі» жаттығуы. Онда 
ұсынылған медиамәтіндердің нақтылығын және бағалау ақпаратын ажырату қажет етіледі. 

«Ойлан, тап!» жаттығуында оқытушы жекелеген жаңалықтар туралы мақалалардан бір немесе 

бірнеше сананы билегіштік тәсілдерді атауы керек. Студенттер жауаптары, мәселен: «анықталмаған 

рефлекторлық индекс», метафора», «номинаттау» және т.б. Жаттығу жарыс негізінде құрылады. Әрбір 
студентке техника атауын тапқаны үшін 1 ұпай беріледі. Студенттер орнында отырып, қолын көтеріп 

жауап береді. Мадақтап ынталандыруға болады. 

«Іздер» жаттығуы студенттердің желілік БАҚ-тармен өз бетімен жұмысы негізінде жүргізіледі. 
Студенттер желілік БАҚ-тардағы жаңалық мақалаларға контент-талдау жүргізу тапсырылады. 
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Міндеттеріне – сананы билеудің әртүрлі техникаларды пайдаланудың барынша көп жағдайларын табу, 

нақты медиамәтіндерде олардың пайдалануын анықтау кіреді. Іздеу-сараптамалық жұмыстардың 
нәтижелері оқытушының қатысуымен топта талқыланады. 

Желілік БАҚ-тармен өз бетімен жұмыс (үй тапсырмасы). Желілік БАҚ-тың жаңалық мақалаларының 

тереңдетілген контент-талдауы, онда тілдік сананы билеу бірліктерін сандық есептеуден басқа, медиаәсер 
мақсатын, себептерін, бастамашыларын тәптіштеп зерделеу, басқа желілік БАҚ-тардың осы тақырыптағы 

жаңалық материалдары бар әртүрлі мақалаларды салыстыру керек. Іздеу-аналитикалық жұмыстар 

нәтижелері топта оқытушының қатысуымен талқыланады. 

7 дәріске семинар сабағы «Сананы билегіштік және жапа шегуші» түріндегі ойын түрінде өткізу 
жобаланды. Ойынның шарты: студенттердің барлығына белгілі қандай да болмасын болған оқиғамен 

байланысты ойын тақырыбы беріледі. Қатысушылар командаларға бөлінеді. Барлық командалар 

тапсырылған тақырып бойынша құрамында сананы билеу техникалар бар жаңалық мақалаларын әзірлейді, 
яғни студенттер желілік БАҚ авторларының рөлін атқарады. Бұдан әрі командалар жасалған мәтіндермен 

алмасады да, сананы билегіштіктің мақсатын, бастамашының, технологияларын сәйкестендіру, сондай-ақ 

ойдан шығарылған жаңалық мақаласында пайдаланылған барлық техникаларды анықтаулары керек. Келесі 

кезең – әзірленген мақалаларды құндылық, шынайылық, шындық, фактілік сипаттамаларына төтеп бере 
алатын «манипулятивтік емес» мақалаларға айналдыру. Екі тапсырмамен де жемісті жұмыс істеген топ, 

«қорғалғандар» деген, ал осы тапсырманы орындай алмағандар «жапа шегушілер» деген атқа ие болады. 

Мадақтауды қолдануға болады. 
Курс бағдарламасында жоспарланған практикалық жұмыстар студенттердің зерттеушілік 

жұмыстармен айналысуларын да көздеді. Атап айтсақ, дәріс тақырыбына орай ойластырылған тапсырмада 

студенттер өздерінің курстастарынан, достарынан, жолдастарынан, медиақолданудағы олардың уәждері 
қандай екендігі туралы сұрап, сауалнама жүргізіп, анықтайды. Нәтижелері арнайы дайындалған 

бланкілерге «жағымды» және «жағымсыз» мотивтерін түрінде қарапайым формада есептеледі. 

Студенттер, сауалнамаға қатысқан достарының БАҚ-қа жүгіну қажеттілігі конфигурациясына байланысты, 

олардың БАҚ сананы билегіштік әсеріне түсушілігіне өз болжамдарын береді. Студенттердің өз 
болжамдарын негіздегендіктері маңызды болып табылады. 

Бағдарламаның 11 дәріс тақырыбы жарнамаға қатысты медиақұзыреттіліке арналған. Дәрістен кейінгі 

семинарда «Артық салмақтан қалай арылуға болады?» деп аталатын жарнамалық роликті талқылау 
жоспарланған. Әлеуметтік желіде 07.03.2017ж. жүктелген. [URL:hhttps://youtu.be/GCIL1qCCrBo]. 

Бейнеролик (бейнежазба) басталған уақыттан бастап, екі түрлі суретте бейнеленген қыз-келіншектер 

бейнелері жарияланады. Бірінде толық болған кезі және арықтап салмақ тастаған сәттері бейнеленеді. 
Артынан олардың қанша салмақ тастағаны (18, 30, 25кг.) айтылады. Кадрдың соңына қарай хабарландыру 

айтылған нұсқаулық беріледі. Бейнеролик осымен аяқталады. 

Бұл роликті таңдау себебіміз студент қыздардың көпшілігі осы проблемамен «ауырады». 

Бейнероликте бір көргенге бастапқы және кейінгі нәтижесі көрсетілген осындай мәселесі бар адамға сенім 
ұялататынын бейнеленген суреттер. Нәтижесін көргенде, еріксіз адамда қызығушылық пайда болады. 

Әсіресе, аз уақыт ішінде: 18, 30, 25 кг салмақ тастау, өте еліткіш сандар. 

Студенттер бейнероликті талдау арқылы ақпараттың ақиқаттығына не жалғандығына пікірлерін 
білдіруі тиіс. Мәселен: 

 Б.Сезім: Артық салмақтан қалай арылуға болады? – бұл бейне роликтен мен көп нәрсе 

күткенмін. Тақырыбына сай, артық салмаққа не себеп болатынын, қандайда бір ережелердің сақталу 

тәртібін, тамақ азығының қай түрі артық салмаққа соқтыратынын, тез салмақ тастағанның ағзаға 
кері әсерінің болатыны жөнінде түсіндірмелі жұмыстар жүретін шығар деп, үміттенгенмін. Олай 

болмай шықты, шын мәнісінде адамдарға пайдасынан гөрі, зияны көп екені аңғарылады. Мәселен, аз 

уақыттың ішінде: 18,25,30 килле тастау, ғажайыппен пара-пар емес пе!? Бұл адам нанғысыз нәрсе ғой!? 
Демек, дәрінің зияны айдан анық, деп ойлаймын. Өйткені, біріншіден, бұл дәрі ағзадағы майды ерітіп, 

бірден жоятын болса, химиялық элементтер қосындысының бар болуы және кері әсер тигізуі ықтимал. 

Екіншіден, тамаққа тәбеті қашады делінген, онда ағзаға да, үлкен салмақ салатыны түсінікті жағдай. 
 Мен, өз басым мұндай жолмен жылдам, жеңіл семіздіктен арылуға болатынына күмәнмен 

қараймын. Сондықтан, артық салмақ тастаудың ең басты жолы – қимыл қозғалыстың көп болуы; екінші 

таңертеңгілік астың алдында жиырма минут алдын, бір стакан су ішу және жатар алдында екі сағат 

бұрын, ештеме ауызға алмау, яғни, сағат 6-дан кейін судан басқа ештеме қабылдамау; үшіншіден, жатар 
алдында таза ауа жұтып, жарты сағаттай аулада жүруге кеңес берер едім. Бұл әрекет денсаулыққа да 

пайдалы, жанға да шипа, сондай-ақ, артық салмақтың да жоғалуына әсері мол. 

 Қ.Арайлым: Мен, бейнероликті көрген бойда қатты қуандым. Бұл менің көптен бергі 
мақсатыма айналған еді. 18,25,30 килле аз уақытта тастау қандай тамаша! Мақсатымның орындалуына 
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- бұл дәрінің себебі тиер деп ойлаймын. Осы артық салмақтың кесірінен ұнаған киімімді кие алмай, 

сыйғанын кию әдетіме айналғанына көп болған, арық қыздарға қызыға қараймын... 
  Ал, бұл мен үшін таптырмас мүмкіндік болғалы тұр. Әсіресе, маған қалаған асымды ішіп, 

арықтауға болатыны қатты ұнайды. Тек, енді мақсатымды жүзеге асыру үшін, дәріге қаражат табу 

мәселесі туындап тұр. Оның да аз уақытта шешілетініне сенгім келеді. 
  М.Лаура: Бейнероликтің авторы баршамызға, арықтаудың жеңіл, жылдам жолын ұсынуда, бұл 

біздің өміріміздің ілгерлеуі, ғылымның алдыға жылжуы. Бұл көп адамның арманының орындалуы, 

ғажайып күткен өткен күндердің артта қалуы... 

  Осылайша, артық салмақтан кез келген уақытта арылып, мол мүмкіндіктерге жылдам қол 
жеткізу, көпшіліктің ықыласына бөлену, автордың негізгі ойы деп білемін. Жарнама авторына 

ризашылығым шексіз! Көпшіліктің сұранысына ие болған, осындай жарнамалардың легі көп болғай, - деп, 

шын тілейік! 
Тағы бір тапсырмада өздік жұмыс барысында білім алушылар жаңалықтар порталы 

пайдаланушыларының, қандай да болмасын жаңалық жариялымдарына түсініктемелерін талдайды. 

Реципиенттердің жұлдыздар өмірі, сенсациялар, қалыпты емес құбылыстар туралы жаңалықтарға 

реакцияларын талдау, содан кейін топта талқылау барысында сананы билегіштіктен қорғаныс бойынша 
шартты конференция үшін пайдалануға болатын 5 тезис әзірлеу ұсынылады. Тапсырма идеясы, студенттер 

өздерін адамның эмоционалдық саласына сананы билегіштіктің қаупін және одан қорғану мүмкіншілігін 

түсіндіруі тиіс спикерлер ретінде сезінуі жатады. 
Медиақұзыреттілікті қалыптастыру үшін берілетін шығармашылық тапсырмаларда медиамәтіндерге, 

кинофильмдердерге пікір жазу да тапсырылды. Тапсырманы орындау барысында осы курс үшін арнайы 

әзірленген терминдер сөздігін пайдалану ұсынылды. Дайын мәтіндер сабақта оқылып, жетілдіру бағытында 
оқытушы тарапынан ақыл кеңес берілу жоспарланды. 

Қорытынды 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылар болсақ,  практикалық сабақтар педагогикалық қызмет 

бойынша өздік тәжірибе негізінде іріктелген оқу материалын зерделеудің белгілі бір тәсілдері мен курс 
мазмұнын бойынша оқу-әдістемелік әдебиетті талдау негізінде ұйымдастырылуы жобаланды. Практикалық 

сабақтар, соның ішінде семинар сабақтарға алған білімдерді бекіту мен әртүрлі біліктіліктер мен 

медиақұзыреттілік қалыптастыруға бағдарланған топтық және жеке орындау үшін де әзірленген 
шығармашылық жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі кіреді. Студенттердің өзіндік жұмыстары 

репродуктивтік те, ізденіс, шығармашылық, зерттеу әрекеттерінен тұрды. Оларда білім алушылардың 

танымдық белсенділік танытуларына, жаңа білімді өз бетімен алуларына, сол бағытта өзін-өзі басқару 
үрдістеріне енулеріне мүмкіндік берілді. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА К НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ РК И КНР 

 
Түйін. Мақалада Қазақстан Республика мен Қытай Халық Республикасы жоғары оқу орындарының болашақ 

педагог-психологтарды ғылыми-зерттеу жұмысына даярлау тәжірибесі берілген. 

Кілтті сөздер: қалыртастыру, даярлық,  болашақ педагог-психолог, зерттеуші, ғылыми-зерттеу жұмысы, 

университет, білім беру реформа, инновация.  

Резюме. В данной статье представлен опыт вузов  Республики Казахстан  и Китайской Народной Республики 

будущего педагога-психолога к научно-исследовательской работе. 

Ключевые слова: формирование, готовность, будущий педагог-психолог, исследование, исследователь, 

научно-исследовательская работа, университет, образование, реформа, инновация.  

Summary. This article presents the experience of universities of the Republic of Kazakhstan and the People's Republic 

of China in preparing a future teacher-psychologist for research work. 

Keywords: formation, readiness, future pedagogue-psychologist, research, researcher, research work, university, 

education, reform, innovation.  

 
Педагогические исследования показывают, что в процессе развития образования внедрение новой 

теории и достижение нового достижения тесно связаны с реформой и нововведением и внедрением 

методов обучения.  Китай и Казахстан также претерпевают реформы и инновации в формировании 

готовности будущего педагога-психолога к научно-исследовательской работе, поэтому формирование 

готовности будущего педагога-психолога к научно-исследовательской работе является важной частью 
подготовки кадров университетов, которая предназначена не только для развития колледжей и 

университетов.  Это оказывает глубокое влияние на развитие и прогресс страны и общества. 

Начиная с 21 века Казахстан посвятил себя продвижению и развитию национальной инновационной 
системы, непрерывно увеличивая инвестиции в исследование и развитие. В процессе формирования 

элементов инновационной системы Казахстан также выдвигает новые требования к высшему образованию: 

университеты не должны ограничиваться образовательной функцией, а должны активно проводить 
научные исследования, создавать и развивать научно-исследовательские учреждения. [1]. 

В рамках выше указанных национальных стратегических договоренностей Казахстан непрерывно 

обновлял законодательную основу развития образования, способствуя адаптации высшего образования к 

социально-экономическому развитию Казахстана. В национальной программе развития образования и 
науки (2011-2020) отмечается, что высшее образование должно достигать высокого уровня и высокого 

качества, удовлетворять потребности рынка труда и достигать целей инновационного развития в 

промышленности страны. Программа разбивает высшие учебные заведения на несколько типов: 
национальные исследовательские университеты, государственные высшие учебные заведения, научно-

исследовательские университеты, университеты и институты. В частности, национальные 

исследовательские университеты имеют особый статус в области инновационного развития страны.  

Главной их целью является интеграция образования, исследований и промышленности; Во-вторых, 
создание условий для коммерциализации интеллектуальной собственности и технологий; В-третьих, 

исследователи и преподаватели должны культивировать высокое качество образования и научных 

исследований.  
Руководство Казахского национального университета имени аль-Фараби  уделяет особое внимание на 

учебно-методическое обеспечение процесса написания студентами выпускных работ, проведению 

конкурсов и олимпиад [2]. На кафедре педагогики и образовательного менеджмента, где обучаются 
магистранты из зарубежных стран, ведутся интенсивные поиски в области методологии и методики 

педагогических исследований. Так, например, профессором А.К. Мынбаевой подготовлено учебное 
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пособие «Основы научно-педагогических исследований, где представлены лекции о типологии научно-

педагогических исследований, методологии педагогической науки, научно-исследовательской культуре и 
творчестве, этике педагога-исследователя, методах и технологиях педагогического исследования [3].  

Государственные исследовательские университеты имеют внушительный научно-исследовательский 

потенциал, они могут начать осуществление высшего образования и последипломного образования, имеют 
право проведения фундаментальных и прикладных исследований, самостоятельно использовать 

полученные результаты научных исследований. В настоящее время в Казахстане существуют 

национальные исследовательские университеты такие как Назарбаев интеллектуальный университет и 

Казахский Национальный технический университет  имени К. Сатпаева и др. 
Возьмем, к примеру, Назарбаев интеллектуальный университет, где стратегия развития и 

деятельность университета тесно связаны с национальными приоритетами, определенными стратегиями 

«Казахстан – 2030» и «Казахстан -2050», и которые направлены на обеспечение и развитие национальной 
инновационной системы и общества Казахстана. В 2010 году, когда был основан университет Назарбаева, 

была сформулирована цель: «служить стратегии Казахстана для вступления в наиболее 

конкурентоспособную страну в мире, обеспечить Казахстан инженерными талантами, научными талантами 

и будущими руководителями для решения проблем промышленности и инноваций в Казахстане». 
Университет Назарбаева является флагманом, академическим институтом Казахстана, и правительство 

предоставляет ему достойные финансовые и человеческие ресурсы. 

Китайская Народная Республика находится сегодня на стадии «взлетa». Эта стадия предполагает 
ориентацию государства на высокие темпы экономического роста, реализацию крупномасштабных 

проектов, требующих больших вложений и затрат. В настоящее время в связи с обострением конкуренции, 

особенно в сфере информационных технологий, после вступления КНР во Всемирную торговую 
организацию, перед страной стоит острая проблема подготовки специалистов для различных областей 

экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования. 

В университетах и образовании в Китае существуют вопросы, которые ограничивают эффективное 

развитие. Это воплощено в следующих аспектах. Во-первых, идеологическая и политическая работа, 
идеологическое и нравственное воспитание студентов ведется не всегда эффективно.  Во-вторых, 

существуют проблемы в системе образования, сосредоточенные на теории и практике. В-третьих, система 

построения деятельности факультета несовершенна, что не способствует дальнейшему развитию 
студентов. 

Качественная подготовка таких профессионалов, отвечающих постоянно меняющимся требованиям 

времени, возможна лишь при наличии корпуса компетентных преподавателей и системы эффективной 
подготовки педагогических кадров. 

Педагогическое образование в Китае прошло долгий и славный путь своего развития. Во все 

исторические периоды оно было тесно связано с социально-экономическим устройством 

страны, ценностными ориентациями государства и общества, законодательством в сфере образования в 
целом, мировым и историко-педагогическим процессом, начавшись с педагогических идей. 

Если изучить готовности будущего педагога-психолога к научно-исследовательской работе в 

университетах РК и КНР, то это позволит обобщить основные проблемы, тенденции и зарубежный опыт 
готовности будущего педагогов-психологов, что может повлиять на разработку научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию процесса формирования педагогов-психологов так как исследования 

основано на теориях и концепциях педагогического образования. 

1) исходя из аспекта ориентации, мы устанавливается учебная программа по обучению 

нравственности и планированию карьеры учителей, формируем сознание начинающих учителей, 

развиваем их всестороннее качество и улучшаем их нравственное совершенствование. 

Разработаывается  всеобъемлющая учебная программа для совершенствования всестороннего 
качества учителей и улучшения их нравственного совершенствования, чтобы учителя могли выработать 

свою собственную концепцию качественной личности в рамках обучения людей. Национальная учебная 

программа устанавливает курсы «Обучение и воспитание людей, прежде всего, мораль учителя», 
«Психическое здоровье молодых работников колледжа и реагирование на стресс на работе», начиная с 

концепции действий «Обучение и воспитание людей», через интерпретацию профессии учителя и 

размышления о планировании жизни [4]. Введение и внедрение других аспектов, строгие требования 

учеников должны строго требовать от учителя собственных привычек поведения и помогать выработать 
концепцию учителя «быть учителем», чтобы помочь учителям глубже понять значение «учителей, 

евангелизации и исповеди» Это может быть реализовано: с психологической точки зрения нынешнего 

уровня образования, источника стресса работы преподавателей колледжа и в сочетании с характеристиками 
работы преподавателей колледжа, рекомендуется принять разумные и соответствующие декомпрессионные 
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решения, которые способствуют разработке научных концепций здоровья преподавателей колледжа. 

Самосовершенствование своей инновационной личности также играет важную роль в «демонстрации» 
студентов. 

2) с точки зрения пути, установите курс обучения преподаванию, класс наблюдения и 

обсуждение темы, чтобы улучшить навыки преподавания учителя и способность своевременно 

реагировать. 

Посредством изучения учебного курса наблюдения, суммирования точек интереса к обучению по 

смежным предметам и анализа методов введения в классе, чтобы выбрать и интерпретировать интересные 

истории для введения в классе из различных дисциплин, а также принять и взаимодействовать с 
соответствующим выражением языка. Новизна этого способа может способствовать активной атмосфере в 

классе: в ходе обзора класса подготовьте видеофильмы по четырем различным предметам для просмотра, 

обсуждения в группах и обобщения различных методов проектирования обучения. Например: учитель 
(преподаватель) - студент (учеба) - тест на усвоение знаний (обзор фактического применения) общего балла 

общей структуры, задание вопросов - обсуждение проблемы - решение проблемы с изменением структуры 

преподавания в классе; EarУзнайте проблему - проанализируйте проблему - решите проблему - получите 

заключение - полную структуру обучения первого и последнего эха и другие методы проектирования 
обучения, чтобы учитель мог объединить четыре процесса обсуждения, обобщения, объединения и 

размышления с собственной преподавательской дисциплиной. Характеристики выбора подходящего 

учебного плана для дальнейшего уточнения стратегий и целей обучения: в теме обсуждения и обмена 
дивергентное мышление группы, мозговой штурм, может улучшить коммуникативные навыки учителя и 

способность комбинировать знания, продвижение в разных ракурсах Улучшение педагогических навыков и 

способностей учителей [5]. 

3) вдохновляйте творческий потенциал учителей с точки зрения приложения, создавайте 

флип-класс, смешанный режим обучения и информационные средства, чтобы помочь учителям 

улучшить качество обучения. 

Обновление методов обучения в информационную эпоху побудило учителей постоянно осваивать 
новые навыки, и освоение режима поддержки обучения стало максимальной потребностью в обучении 

учителей, а также необходимо повысить педагогическое искусство учителей. Таким образом, объяснение и 

углубление учебной программы переворачивания классных комнат и смешанных режимов обучения может 
улучшить учебную практику, создание методов обучения, выполнение операций в классе и эстетику 

организации учебных программ для новых учителей, в полной мере использовать информатизацию. 

Возможность создавать наглядные схемы смежных дисциплин, динамическое видео и эффекты наложения 
сцен в реальном времени может повысить качество учебного процесса учителя. 

Важность талантов для социального развития очевидна, а академические таланты особенно ценны из-

за их небольшого числа и длительного периода обучения. Аспиранту требуется долгий процесс, чтобы 

стать педагогом и психологом. В настоящее время все колледжи и университеты ищут более широкое 
пространство для развития, наращивают свои силы и демонстрируют имидж школы через различные 

каналы и каналы. Сила университета включает в себя много аспектов, из которых сила научных 

исследований является важным аспектом. Колледжи и университеты являются не только учебным 
заведением, но и научно-исследовательским учреждением, сила их научных исследований тесно связана с 

построением дисциплины, силой преподавателей и качеством подготовки кадров. 

Содействовать органическому сочетанию изучения учебных программ и научных исследований, 

укреплять развитие инновационных способностей и исследовать формирование отличительных моделей 
обучения. Придавать значение систематическим исследованиям и подготовке педагогов и психологов, а 

также требовать и поддерживать педагогов и психологов для более активного участия в самых 

современных научных исследованиях высокого уровня, а также поддерживать преподавателей высокого 
уровня и психологов научными исследованиями высокого уровня. Учёное обучение. Поощряйте 

междисциплинарное перекрестное культивирование, помогайте педагогам и психологам больше 

участвовать в академических обменах и международном сотрудничестве, расширять академические 
горизонты и стимулировать инновационное мышление [6]. 

Можно видеть, что научные исследования являются важной частью совершенствования педагогов и 

психологов, они признают законы педагогов и психологов, а также с научной и рациональной точки зрения 

захватывают и организуют ученых и психологов в области образования для проведения научно-
исследовательских работ. Для педагогов и психологов очень важно стать зрелыми предметами 

исследования и появлением большого количества инноваций. 
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В соответствии с характеристиками унифицированных методов обучения и методов обучения, 

базовая система классификации методов обучения в высших учебных заведениях выглядит следующим 
образом: 

1) Методы преподавания в классе: обучение, дискуссия и эксперимент.  

2) Методы обучения на месте: визиты, опросы, стажировки (стажировки, производственные 
практики).  

3) Методы самостоятельного обучения и самостоятельного обучения: чтение, рецензирование, 

практика, домашняя работа и консультирование. 

 4) Методы исследования и обучения: научно-исследовательская деятельность, документы и дизайн 
(учебные материалы, дизайн учебной программы, дипломная работа, дизайн выпускной). 

5) Методы академического экзамена и оценки: обычный экзамен, итоговый экзамен, рецензирование, 

защита (оценка) и оценка.  
Из этой классификации видно, что статья занимает значительную долю в научных исследованиях и 

обучении, с одной стороны, написание дипломной работы является важной частью подготовки научных 

исследований, с другой стороны, статья также является воплощением результатов научных исследований. 

В настоящее время во многих колледжах и университетах созданы исследовательские фонды для 
аспирантов, что является отличным стимулом для аспирантов, чтобы эффективно улучшить свой 

исследовательский энтузиазм. 

На наш взгляд, готовность будущих педагогов-психологов к научно-исследовательской работе  в 
университетах РК и КНР означает способность их эффективно организовывать психолого-педагогическую 

работу  В структуре этой готовности мы выделяем: а) когнитивный; б) деятельностный; в) мотивационно-

эмоциональ-ный компоненты.  
Когнитивный компонент в готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности - это 

объем профессиональных знаний, характер профессиональной «картины мира», направленность на 

овладение спецификой деятельности практического психолога системы образования, познавательная 

активность, высокая обучаемость. Многие ученые считают, что знания составляют основной элемент 
любого вида образования. Знания, действительно, играют важную роль в формировании личности и в ее 

профессиональном становлении [7]. Они способствуют образованию взглядов, убеждений, мировоззрения, 

сознания. На основе знаний формируются черты характера, отношения, мотивы, интерес, желание, 
стремление, потребности и т.д. Без знаний нет и умений. Качество когнитивного компонента готовности 

будущих педагогов-психологов кнаучно-исследовательской работе в университетах РК оценивается с 

помощью таких показателей, как уровень усвоения психолого-педагогических знаний; уровень усвоения 
знаний овоспитании; степень осведомленности о методике работы в университетах РК; уровень усвоения 

системы знаний о региональных особенностях воспитания и методики работы  в университетах РК. 

Деятельностный компонент в науке объясняется как степень сформирован-ности определенных 

практических умений и навыков. Главным показателем мастерства в любой области профессиональной 
деятельности является владение человеком специальными обобщенными умениями. Показателями оценки 

деятельностного компонента готовности будущих педагогов-психологов к работе являются: уровень 

сформированное™ умения заниматься самообразованием по теории и практике организации работы; 
уровень сформированноеумений и навыков осуществлять работу с; уровень сформированное умения 

эффективно применять свои умения и навыки. 

Мотивационно-эмоциональный компонент состоит из мотивов, побуждающих будущего педагога-

психолога к работе. Его показателями являются: характер отаошения к работе; уровень 
сформированноемотивов психолого-педагогической работы; степень сформированное потребности в 

самообразовании по изучению теории и методики работы [7]. Китайская национализация педагогической 

теории. Это сочетание накопления опыта и теоретических инноваций в области образования в китае; То, 
что общая теория образования материализуется в китае, является особой педагогической теорией, богатой 

и развитой на основе китайской педагогической практики. Во-первых, у китая нет педагогической 

доктрины; во-первых, он должен учиться за границей, а также должен пройти через процесс 
экспансионизации, который позволил бы Китаю получить образование и национализировать иностранную 

теорию образования, т.е. национализировать ее.  Во-вторых, заключается в том, чтобы вернуться к 

экспансионизму на основе эндотаксизации, т.е. практической применении образовательной теории 

обучения к образованию в китае и решению практических проблем образования в Китае [8]. 
На протяжении всей истории китайской интеграции в педагогику можно заметить, что проблема в 

области образования в китае возникла в сопровождении "импорта" Китая в области педагогики. Только 

вначале введя чувственно, в "импорт", а также увидеть некоторые ученые, приступить к первичной и 
мечтательно размышления, главным образом проявляется в думать "импорт" педагогика, как лучше 
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использовать образования Китай фактически, именно педагогика в 1957 году до тех пор, пока мы не четко 

выдвинул педагогика вопрос. Можно констатировать, что сегодня   проблема не полностью решена.  

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет  суммировать необходимые шаги для обучения будущих педагогов и 
психологов всесторонней грамотности, способности к обучению и способности применения информации 

через три измерения, такие как  измерения позицирования, измерения пути и измерения приложения, от 

базового профессионального качества обучения до обучения навыкам преподавания, а затем обучение 

навыкам применения информации и, наконец, реализация новых видов обучения талантливых 
специалистов, включая в нее значительную  часть учебного курса по методологии и методике 

педагогического исследования. Здесь просматривается перспектива образования педагогов и 

разнообразных методов обучения психологов и самостоятельного обучения им следует интегрировать и 
обобщать различные методы обучения, находить точное позиционирование и полностью усваивать 

многомерные концепции обучения. Нужно добиться эффективного и универсального развития талантов, а 

также стремиться удовлетворить направление своего развития, повысить эффективность стоимости 

преподавания и исследований и, таким образом, соответствовать стандартам спроса учителей для перехода 
университетов к прикладным университетам. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 

ШКОЛАХ РК И КНР 
 

Түйін. Мақалада Қазақстан Республика мен Қытай Халық Республикасы жоғары оқу орындарының болашақ 

педагог-психологтарды дарында балалармен жұмысқа даярлау тәжірибесі берілген. 

Кілтті сөздер: данышпан, дарынды балалар, білім беру, даярлық,  болашақ педагог-психолог. 

Резюме. В данной статье представлен опыт вузов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по 

подготовке будущего педагога-психолога к работе с одаренными детьми.  
Ключевые слова: гений, одаренные дети, образование, готовность, будущий педагог-психолог. 

Summary. This article presents the experience of universities of the Republic of Kazakhstan and the People's Republic 

of China in preparing a future psychologist for working with gifted children.  

Keywords: genius, gifted children, education, readiness, future pedagogue-psychologist. 

 
Образовательное мышление о феномене «гениальные дети не могут быть гением». Гения можно 

разделить на великий гений и общий гений. Развитие талантов и гениальности не сбалансировано. Как 

правило, талант в определенной области необычайно заметен, а другие аспекты для него являются общими.  

Родители и учителя играют важную роль в поиске методов воспитания одаренных детей. Ответливое 
общение родителей и правильное руководство, всестороннее образование учителей и правильное 

руководство - все это важные условия для того, чтобы одаренный ребенок стал гением.  Воспитание 

одаренных детей - это не только правильное руководство, но и руководство со всех сторон.  Необходимо в 
полной мере использовать преимущества и особенности самих одаренных детей, максимизировать 

развитие талантов и поднять их уровень до гениальности. 

Одаренные дети и гений - это две разные концепции.  Одаренные дети не превращаются в гении, и 
даже если они обычные люди, хотя существуют объективные факторы, но неправильное образование 

послезавтра также несет неослабую ответственность.  Как заставить одаренных детей «избегать 

становления посредственными, а стараться становиться талантами и гениями» - важная тема в изучении 

образования одаренных детей.  Для этого нам необходимо сделать так, чтобы раннее образование 
одаренных детей было сфокусировано на непрерывном образовании и устойчивом развитии.  Нельзя 

переоценивать одаренных детей с нормальным сердцем, полностью развивать романтическую стадию 

своих одаренных детей, чтобы одаренные дети имели нормальное общение со сверстниками.  Школьное 
образование одаренных детей должно основываться на цели гармоничного и счастливого развития [1]. 

1) феномен, что «гениальным детям трудно стать гениями». Гении-дети и гений две разные 

академические концепции. Гениальных детей также часто называют вундеркиндами или 

сверхнормальными детьми. Они относятся к детям раннего возраста, чей IQ необычен и чьи академические 
достижения являются выдающимися. Они выражаются в знании установленных областей раньше или 

быстрее. Гений относится к особой способности в особых областях и выдающимся достижениям. Люди с 

выдающимся академическим статусом поощряются возможностью  развития в установленных областях или 
исследовании новых областей. Путь развития одаренных детей можно условно разделить на следующие 

три категории: развитие одаренных детей можно описать только как «внезапных людей», таких как Фан 

Чжунъюн из Китая, Сэйдз с запада и т. Д.; другие одаренные дети Он достиг значительных успехов во 
взрослом возрасте, но он не сделал никакой тенденции к совершенству. Одаренные дети, которые 

действительно гении, редки и они высокомерны. Все больше и больше исследователей обнаруживают, что 

между одаренными детьми и гениями действительно существует огромный разрыв [2]. 

Льюис Терман - профессор психологии в Стэнфордском университете и известен 50-летним 
исследованием одаренных детей. С 1921 года Тенгмен следил за более чем 1000 школьной и взрослой 
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жизнью более 1000 калифорнийских студентов с IQ выше 140. В школе приняты более быстрые темпы 

обучения для этих детей, такие как ускорение модернизации и сокращение школьной системы. Это 
стандартная практика, используемая для обучения одаренных детей. Согласно исследованию Мэн Мэн, эти 

люди с превосходным интеллектом, несмотря на их богатую жизнь, успешную карьеру и счастливый брак, 

ни один из них не достиг выдающихся достижений и не продемонстрировал выдающегося творчества. 
Однако в то же время некоторые дети, которые были исключены из одаренных детей, выросли и достигли 

замечательных достижений. 

По совпадению, с 1978 года, с начала исследования одаренных детей в Китае, ученые провели 

дополнительный опрос большого числа одаренных детей, но, к сожалению, были обнаружены результаты, 
что эти талантливые дети, которые показали несравненные таланты в детстве и подростковом возрасте, 

когда после взросления  нет никакой разницы по сравнению с обычными сверстниками, которые ходят в 

колледж и аспиранты по обычным каналам. Их таланты  были также плоскими. Кто бы ни был известным 
поэтом, или «математиком», или «художником», никто не имеет никаких признаков стать настоящим 

международным мастером. Единственное отличие, которое они могут иметь, состоит в том, что они 

преуспели за несколько лет до своих сверстников, а главные гении, такие как Моцарт и Гете, просто 

недостижимы. Это  может  заставить нас не переоценить значение одаренных детей [3]. 
В 2004 году Китайский научно-технический университет объявил такой набор данных: за 27 лет, 

прошедших с момента образования младшего класса Китайского научно-технического университета, в 

общей сложности было обучено 1134 молодых студента колледжа. Из 942 выпускников более 85% 
недавних выпускников получили приглашения в отечественные и зарубежные университеты и научные 

исследования. Более 300 аспирантов из этого учебного заведения получили докторскую степень, а Чжан 

Яцинь, президент Исследовательского института Microsoft в Китае, Лу Чжэнтянь, удостоенный награды 
«Президент для молодых ученых», и Цинь Лучан, известный как «Доктор Нано», первый в мире Доктор 

Чжан Цзяцзе, доктор познания, и другие всемирно известные выдающиеся таланты. Несмотря на то, что 

этот набор данных показывает, что уровень успешности и степень успеха в классе несовершеннолетних 

очень высоки, кажется, что ни у одного гениального ребенка нет признаков становления настоящим 
международным мастером и главным гением [4]. 

2) причина, по которой «гениальным детям трудно стать гениями» 

Ван Анши сказал в «Антологии и травме Линь Чуаня Чжунъюна», что Фан Чжунъён обладает таким 
высоким талантом, но в конечном итоге «внезапно ошеломлен», потому что «гения трудно превратить в 

гения». Хотя существуют объективные факторы, ошибки приобретенного образования должны нести 

значительную ответственность. 
Некоторые так называемые одаренные дети - нормальные дети, но не гении. Может ли каждый 

нормальный ребенок стать одаренным ребенком, благодаря раннему интеллектуальному развитию? 

Формирование одаренного ребенка зависит от врожденного фактора или приобретенного фактора? 

Психологи и педагоги придерживаются разных взглядов на это. Некоторые известные названия раннего 
образования, такие как «Образование Карла Витта», «Популярность и гений», «Раннее образование и 

гений», придерживаются следующего  мнения: человеческий мозг обладает огромным потенциалом, если 

соответствующий метод используется для раннего развития. Интеллектуально развиваясь, каждый 
нормальный ребенок может стать одаренным ребенком. Развитие детского потенциала лучше всего на 

ранних этапах жизни: чем раньше, тем лучше, тем быстрее и эффективнее. Родители не могут дождаться 

того момента, когда они потеряют время, они должны научить своих детей говорить, читать, считать и т. д. 

как можно скорее. Психологи, такие как Джон Локк и Уотсон, Джон Бродус придерживаются мнения о 
всемогуществе образования Джеймс Джеймс и Бенджамин С. Блум также подчеркивают, что человеческий 

потенциал можно только передать. Раннее образование может быть полностью использовано. Другие 

психологи и педагоги, такие как Жан-Жак Руссо и Гезель (Арнольд Люциус), настаивают на 
противоположном аргументе: они считают, что образование должно соответствовать естественным законам 

психологической зрелости детей. Руссо считает, что природа хочет, чтобы дети были взрослыми, как дети, 

а Гезелл использует своих знаменитых близнецов, чтобы подняться по лестнице, чтобы прийти к выводу: 
гениальные дети недостаточно зрелы, чтобы учиться продвигаться.  Родители должны научиться ждать, не 

тратить каждую минуту на «воспитание» детей. Эллен Виннер, известный эксперт по образованию 

одаренных детей в Бостонском колледже психологии, также является врожденным пороком и критиковала 

детей в книге «Гениальные дети: мифы и реальность». Гениально, что дети гениев и дети гениев вытеснены 
своими родителями. Любое образование должно основываться на неврологическом и психологическом 

развитии ребенка. Слепое осуществление развития приобретенного интеллекта независимо от закона о 

психологическом развитии ребенка не только будет способствовать интеллектуальному развитию ребенка, 
но и нанесет большой ущерб его физическому и психическому здоровью. Даже феномен, что интерес 
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ребенка к обучению исчезает, а знания познаются как поток зверей. Например, мальчик, который узнал 

более 2000 слов в возрасте 3 лет, также будет нести сотни стихотворений Тан, но в этом возрасте он 
страдает редкой очаговой алопецией. После тестирования экспертами он обнаружил, что его интеллект не 

удивителен. Его очаговая алопеция Результат родительского перегрузочного воспитания. 

Эти «гениальные» дети не только станут гениями, но их будущее развитие будет отброшено на тень, 
которую невозможно стереть. 

Условия для того, чтобы стать одаренным ребенком и стать гением, не одинаковы. Доктор 

Роберт Штайнберг, директор Йельского центра талантов, компетенций и экспертизы в области психологии, 

считает, что превращение ребенка в одаренного ребенка не обязательно делает его выдающимся взрослым. 
1) гений - это, в основном, дети с хорошими академическими достижениями и высоким IQ (за 

исключением детей с художественным талантом). Дети с высоким IQ имеют больше успеваемости в 

детстве, но с возрастом IQ важнее для их академических достижений.  Хулин обнаружил, что тесты 
интеллекта могут эффективно предсказать успеваемость человека в младших классах, но с повышением 

оценки его прогнозируемость постепенно снижается, и это не оказывает прогнозирующего влияния на 

успех человека в будущем. 

2) Напротив, гений - это в основном взрослый человек, который прорывается сквозь традиции и 
вносит выдающийся вклад в развитие и создание новых вещей. По сравнению с одаренными детьми, гению 

нужны более высокие и выдающиеся творческие способности. «Ключом к тому, чтобы отличить гения от 

умного, является предположение, что гений более тесно связан с творчеством, а интеллект - с сохранением 
и адаптивностью информации». 

3) Соотношение между творческими способностями, стилем семейного воспитания и личностью 

намного выше, чем в IQ. Согласно исследованию, проведенному Гетцлсом и Джексоном в 1962 году, в 
семьях с высоким уровнем творчества дети склонны подчеркивать внутренние качества, такие как 

ценности, интерес к чему-либо, открытость и т. д., но меньше внимания на внешние качества. Такие как 

хорошая семья, хороший путь, осторожный и так далее. Модель творческих детских семей поощряет 

приключение и независимость, в то время как семьи с высоким уровнем интеллекта подчеркивают способы 
адаптации к нормам поведения в школах и способы достижения хороших результатов. Таким образом, 

разница между детьми с высоким творческим потенциалом и детьми с высоким интеллектуальным 

потенциалом может исходить из разных ценностей, а не из разных генетических потенциалов. Некоторые 
исследования также показали, что творчество и личность важнее, чем интеллект. 

4) Следовательно, только те талантливые дети с выдающимся творчеством, скорее всего, станут 

гением. 
В то же время выдающиеся достижения гениальности в большей степени связаны с 

неинтеллектуальными факторами, такими как настойчивость, ответственность и преданность делу. За 

успехами гения стоит тяжелая работа. Поэтому Эллен Виннер сказала: «Характеристики более надежны, 

чем детские таланты, в прогнозировании статуса одаренных детей, когда они вырастут». 
5) Институт психологии Китайской академии наук обобщил процесс роста сверхнормальных детей 

на четыре различных типа посредством последующего изучения процесса развития более чем 100 

сверхнормальных детей от детства к детству → несовершеннолетние → молодежь: скачок вперед, подъем 
назад, Волна и скольжение. Для того, чтобы ребенок достиг необычайного развития, помимо материальной 

основы основных генетических качеств, существуют два чрезвычайно важных фактора: соответствующие 

экологические и образовательные факторы (включая семью, школу и социальную среду и образование), 

личность самого ребенка. Психологические характеристики.  Взаимодействие и ограничение этих двух 
факторов определяют, могут ли необычные дети развиваться ненормально, а также взлеты и падения 

процесса развития. Изучение одаренных детей показывает, что сформировавшиеся у детей тенденции и 

особенности личности являются важными внутренними условиями их необычайного развития. 
В 1978 году исследование, проведенное Кэрол Двек, психологом из Стэнфордского университета, 

также показало, что приписывание успеха усилиям в большей степени способствует личному развитию, 

чем приписыванию интеллекту. В своих экспериментах Двейк попросил 400 учеников восьмого класса 
завершить относительно простой набор загадок, а затем случайным образом разделил их на две группы. 

Каждый учащийся в первой группе получил признание своего интеллекта, а вторая группа студентов 

получила похвалу за свои усилия, после чего каждая группа детей получила возможность принять участие 

в одном или двух последующих тестах. Половина детей, чей интеллект хвалили, выбрали простую загадку, 
и около 90% выбрали загадку, которую было сложнее угадать из-за похвалы ребенка. Исследование Кэрол 

Двек доказывает, что дети с «мышлением развития» (они верят, что тяжелый труд и настойчивость будут 

работать) более предприимчивы, чем дети с «фиксированным мышлением», которые думают, что 
интеллект естественен и неизменен. И адаптивность. 
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Роль одаренных детей как гениев нельзя отделить от социально-исторической культуры и 

личных возможностей. В дополнение к таким факторам, как высокая креативность и настойчивость, 
становление гением неотделимо от влияния объективных факторов, таких как социальная история, 

культура и личные возможности. Победитель делит творческие достижения на два уровня: во-первых, он 

предлагает новые идеи, новые идеи и новые технологии в относительно зрелой области, называемой 
мелким творчеством, во-вторых, чтобы создать Новое поле или радикальная трансформация старого 

домена, называемого большим творчеством. Общество ожидает, что каждый одаренный ребенок станет 

большим создателем C, но на самом деле большинство гениальных детей могут стать только маленькими c 

создателями. , Основными причинами являются: во-первых, это определяется моделью социального 
развития. Требование стабильного социального развития делает невозможным ни для одной области 

предоставить такое большое пространство для развития. Следовательно, «воронка», которая превращается 

из одаренного ребенка в создателя большого С, также должна быть узкой и требовательной. Во-вторых, это 
определяется личностными различиями одаренных детей. Чтобы добиться превращения из одаренного 

ребенка в крупного создателя С, личность человека и будет играть ключевую роль, и одаренный ребенок 

имеет огромную разницу в этих двух факторах. Поэтому мы не можем и не должны ожидать, что каждый 

одаренный ребенок в конечном итоге станет великим творцом. Образовательные цели должны указывать 
больше на маленьких создателей [5]. 

Видно, что одаренному ребенку нужен гений, чтобы резонировать с эндогенными и экзогенными 

условиями. 

Чрезмерное побуждение одаренных детей, рыболовство и стагнация привели к серьезным 

дисбалансам в развитии гениальных детей. У гениальных детей есть разные положительные увлечения 

интеллектуальной деятельностью. Их концентрация и интерес к интеллектуальной деятельности лучше, 
чем у обычных детей. Однако их необыкновенные способности не удовлетворяют их родителей, а 

стимулируют тщеславие быстрого роста некоторых родителей. Они лишали одаренных детей времени для 

развлечений и позволяли им соревноваться со временем, днем и ночью. Чрезмерное побуждение родителей 

к гениальным детям нарушает одаренную природу одаренных детей и породило многих пожилых людей и 
сверхспособностей с личностными дефектами. Вундеркинд очень мало людей с хорошими детскими 

воспоминаниями. «Вундеркинд вундеркинда - это предвзятое отношение к жизни». Бывший музыкальный 

критик «Нью-Йорк Таймс» Гарольд Шек.  1. музыкальный гений, самый ранний в детской периоде, начал 
оттачивать свои таланты, и все это способствовало суровым тренировкам. Все остальное в жизни 

отвергается, что, в свою очередь, ведет к детскому детству и отсутствию образования у простых людей. 2. 

Учитель Ван Хуэйди, который в течение многих лет работал классным учителем Китайского университета 
науки и технологии, сказал: «Межличностные отношения, психическое здоровье, весь класс гениальных 

детей упали, им не удалось развить хорошее отношение, когда они пошли в школу. Там нет обычного 

сердца. Этот вид дефекта не временный, а пожизненный. Соответственно, некоторые ученики из числа 

несовершеннолетних признались, что им по-прежнему не хватает межличностных отношений. Это ни в 
коем случае. После этого возраста этот класс никогда не сможет составить. «Серьезный дисбаланс в 

развитии детей во всех аспектах трехдневного гения сделал психологическое качество детей и их 

социальную адаптивность намного хуже, чем у обычных людей. Под присмотром их родителей и учителей 
их недостатки явно не проявляются». Эти проблемы гениальных детей, несомненно, подвержены 

жизненному кризису (такому как подростковый возраст) или жизненным трудностям, и это важная 

причина, по которой многие одаренные дети не могут стать гениями или даже упасть [6]. 

Чрезмерное преследование одаренных детей, подрывающее их нормальную среду роста. 
Чрезмерное преследование талантливых детей в социальных сетях подрывает их нормальную среду роста, 

которая часто становится препятствием для роста одаренных детей. Прежде всего, погоня за средствами 

массовой информации и высокие ожидания общества делают их неспособными вести себя нормально: их 
чрезмерное беспокойство по поводу успеха привело к «дрожанию цели», что делает их еще более 

неспособными к достижению своих целей. В глазах общественности они могут только преуспеть, а не 

потерпеть неудачу, потому что они разные и превосходные, они одаренные дети. Внешняя гравитация 
виновна, и нормальный менталитет может заставить людей поднять вес и проявить свой максимальный 

потенциал. Слишком большая ценность только заставит людей нести тяжелое бремя и страхи. Теория 

мотивации достижений Аткинсона утверждает, что чрезмерный страх неудачи снижает мотивацию к 

достижению и, таким образом, не осмеливается пробовать перед лицом имеющихся целей. Например, 
первый ребенок в Китае, Нин Бо, потерпел неудачу из-за страха. 

Таким образом, изучение природы одаренных детей показывает, что дети имеют одинаковую 

мотивацию и веселье в различных видах деятельности. Чем больше родители и учителя могут помочь им 
приблизиться к этой мотивации и веселью, тем больше детей готовы преодолевать трудности и по-
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настоящему овладеть навыком. Трудности носят временный характер, и, преодолев их, дети смогут 

пожинать плоды своих усилий. 
Образование родителей и руководство учителей играют жизненно важную роль. Только правильный 

путь образования может превратить одаренного ребенка в гения. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY IN THE 

PEDAGOGICAL PROCESS 

Аннотация. Мақалада тұлғаның педагогикалық үдерісте әлеуметтенуіндегі педагогтың рөлі туралы мәселе 

қарастырылған. Мазмұнында тұлғаның әлеуметтенуінің әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық факторлары 

сипатталған. Жасерекшелік даму кезеңдегі әлеуметтенуге педагогикалық үдерістің ықпалы, оқушының жеке тұлғалық 

қасиеттерін қалыптастыру негізінде әлеуметтендірудің мазмұны мен күтілетін нәтижелеріне талдау жасалған. 

Кілт сөздер: әлеуметтену, әлеуметтік институт, әлеуметтік орта, әлеуметтену кезеңі. 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема роль педагога в социализации личности в педагогическом 

процессе. В содержании охарактеризованы социально-психологические и педагогические факторы социализации 

личности. Анализ содержания и ожидаемых результатов социализации основан на вличнии педагогического процесса, 

формировании личностных качеств учеников при социализации на этапе развития. 

Ключевые слова: социализация, социальный институт, социальная среда, период социализации. 

Abstract. The article considers the problem of the role of the teacher in the socialization of personality in the 

pedagogical process. The content describes the socio-psychological and pedagogical factors of socialization of the individual. 

The analysis of the content and expected results of socialization is based on the comparison of the pedagogical process, the 

formation of personal qualities of students during socialization at the development stage. 

Keywords: socialization, social institution, social environment, period of socialization. 

 
The existing system of education has focused on adapting all the efforts to the conditions of life. Man is 

considered the highest value of society and its purpose of social development. Social factors are shaped by changes 

in the social conditions of life, the development of society and the individual's needs. Continuous development of 

the society, dependence on the strength and vitality of every individual living there, education and personal 
development require social support. 

The development and formation of the personality is characterized by its activity and work, outlook in 

educational activities, in the expression of his thoughts. Personality is flexible and responsive to life and survival 
[1]. Therefore, although it is similar to other a person in appearance and it is characterized by its unique personality 

traits, abilities, and activity. 

Personality development is studied in various fields of science. The heredity, the natural-social environment 

and education are factors contributing to its development. Therefore, today's demand for life is a matter of directing 
the paradigm of human cognition, the development of students' personality, the development of their own 

experience, the formation of creative activity. 

According to the outstanding Kazakh scientist, Professor K. Zharykbayev, the psychological characteristics 
of a person are shaped by their direct influence on his environment. Man can not live outside society. Because his 

psyche is formed only in the process of communication with the people around him, and thanks to public education, 
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he has certain content [2]. Therefore, in addition to the components reflecting the orientation of his personality in 

the understanding of the psychology of the individual (social environment, education, professionalism, etc.), we 
also need to take full personality traits. 

In general, personality development has shown its relevance for three main factors: the social environment, 

heredity and education. 
First of all, at birth, the child receives the qualities inherited from the mother, the quality of the parents, and 

the necessary vitality for mental development. This is primarily formed and developed in the family, and then in the 

social environment. 

The second cognitive factor is primarily focused on family upbringing, education in institutions of pre-school 
education and upbringing in society. 

The third factor is the social environment. It is a community of people with a national identity, traditions and 

customs, a community of people and small, racial or non-governmental organizations. 
Socialization of a person is the development and active restoration of human social experience and consists 

of human relations, social behavioral norms, and necessary for productive interaction with other people. 

The key areas of socialization of the individual are activity, communication and self-awareness. 

Professor S.M. Zhakupov believes that social activity, moral and personal potential are the main goal of 
education, which is directly related to the correct decision of the pace and directions of school reform [3]. 

Socio-psychological and pedagogical factors of socialization of the individual are combined into two groups: 

First, a group that studies national characteristics, historical, cultural and social issues; 
Secondly, a social group is characterized by a certain level and stage of a person’s life. 

The socialization of the young generation is shaped by spontaneous influences, on the one hand, and the 

influence of various factors and the societies in which it lives, and, on the other hand, targeted upbringing through 
educational work, a highly skilled citizen is formed, public demand, qualification as an interdisciplinary specialist.  

The educational work is carried out by forming a highly educated citizen as an interdisciplinary specialist in 

accordance with the public demand. 

The content, scope, mechanism of socialization, social institutions, factors and stages are determined in the 
process of socialization. 

A community, kindergarten, school, family, working environment and etc. consist social factors, and they an 

important place in the development of the individual. Improving their personality demonstrates their personality 
and psychological qualities. First of all, it requires a high level of education and high culture of upbringing. All this 

is closely linked to the challenges facing the social community: it is important not only to educate children but also 

to teach them to read, work, and adapt to changes in the environment. In general, it will be a guarantee of the right 
socialization. 

Factors affecting the overall socialization process are biological heredity, physical integrity, culture, social 

environment, group experience, individual experience. 

L. Bojovich's research shows that the socialization of the general public due to changes in the society is 
characterized by its peculiarities of communication. This is determined by a number of motives. They are: 

 Self-respect, self-esteem and self-expression; 

 Individual display of personality; 

 Personality striving for independence; 

 The child needs friends’ and elders’ approval and support; 

 Striving for self-reliance [4].  

The key spheres of personality socialization are activities, communication and self-consciousness. Action is 

a dynamic system of interaction of the subject with the world. The person acts as a subject with respect to objects 
by the disclosure of their psychological traits in action and personally. Objects are objects before them, and people 

as individuals. 

If we consider education as a process of human development, creating favorable conditions for it, then the 
task of teachers is to bring the educational process to the child’s access to human culture. Of course, the factors of 

heredity are physical processes, temperament, speed of the process, vision and features of vision and hearing 

should be taken into account by the teacher when working with each student or student. 

Social factors can be significantly influenced by teachers and parents, in their opinion, a favorable moral and 
psychological state should be provided to a child or any kindergarten; transfer of a student to another class or 

school, where he is not influenced by a classmate with an asocial character; transfer of students to a sports or music 

school to develop their abilities. 
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But this influence is limited, because there are some formal educational institutions, such as kindergartens, 

families, schools, as well as non-formal educational institutions, such as a backyard club, reference group, friends, 
sports or music groups, many associations and persons who are involved in child development.  

Socialization of the child leads to the development of different social roles, social behavior, the place of the 

person in the society, social attitude, the formation of other social-typical manifestations of the person who is in 
agreement with the way of life. When analyzing the role of the social environment in human development, it is 

important to analyze a person from society, and a person is considered as an object of social development [5]. From 

this it follows that the process of socialization of a person is always through its individualization process. 

Every human life consists of developmental tasks. Commitments require new skills and special relationships. 
Some psychologists believe that these are the two main problems facing the younger generation. 

They: 

1. Independence from parents and autonomy. 
2. Formation of equality, the emergence of a single concept of "I", the combination of different elements of 

the person himself. 

The first factor of social excellence is determined by the subclinical study of all mental structures. They 

include personality traits that describe the mind, the intellect, the emotionally-behavioral character of the behavior, 
and the underlying indications of the directional orientation. In addition, this factor also includes the age-specific 

indicator, which is a description of the social experience of a person in a certain measure.  

The process of socialization depends on certain cycles such as physical, anatomical-physiological, sensory, 
emotional, cognitive and social development. The period of socialization is explained by the development of the 

human being and its social conditions, which are at a different stage of life [6]. 

Stages of socialization of a person: 
Childhood. At this stage, you should help the child find their social position. Their  understanding of “Me”. 

Image of "Me" is formed. And it is determined by learning complex skills such as walking, speaking, developing 

thinking, recognizing, working, drawing etc.  

Preschool age. The emergence of a new social situation in the development of a child and the creation of a 
"children's society". Features of social communication are reflected in the types of activities, first of all in plot 

games. 

Period of an Elementary school. The child's life covers a period from 6-7 years to 11-12 years. Like any 
transitional state, it is important to keep in mind and support them in a timely manner, with unobservable 

development opportunities. Knowledge, skills can be used to communicate with parents, peers, games, reading 

books, and etc. are connected with the social environment on the basis of development. 
Puberty. These are grades 5-8 of secondary school, the interval between 11-12 and 14-15 years. In the 

development of the child, they are described as "transitional", "turning", "complex". Qualitative new structures are 

formed in all spheres, as a result of the transformation of the body, consciousness, relationships with adults and 

comrades, social interaction with them, the content of moral and ethical norms based on behavior, appears. 
Youthful period. Adaptation to vocational guidance, oriented to professional activities, directed to changes in 

society due to accumulated knowledge and experience. 

Adult age. Vocational education, intervention in labor activity, family formation, family responsibility.  
In social environments, socialization of adults is divided into three stages. 

They are: 

• pre-work, 

• work, 
• post-work. 

It is important to take into consideration psychoanalytic views during socialization. They are: socialization, 

first, marginal, stable, socialization associated with the loss of status (post-retirement). 
The family is one of the most important institutions of socialization of the individual. Family is the starting 

point of society. There are also special cases of family survival and development. They include: social, class, 

national characteristics, habitat, financial situation, education and cultural result of family members, observance of 
customs, economic basis. They are related to the abilities, families, and responsibilities of family members. 

The effectiveness of socialization is based on its moral, cultural and economic status. The influence of social 

institutions on the person depends on authoritarian-referential. However, priority is given to the family. Family 

plays a special role in personalization. A child who is out of the family tired of instability, emotional contact 
disorder, group fraud. 

It is obvious that the human need appears in the process of communicating with the outside world. Therefore, 

a person needs to set goals and strive to solve them. The individual acquires social and personal consciousness, 
emotions, emotions, and behavioral norms by identifying, example, manners, learning, and imitation in the process 
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of communication. Due to age and personality development, each child is identified by the need to communicate, 

mainly through communication with adults. 
Due to the psychological changes in the age of youth, there are some difficulties in socialization. An 

important factor in solving this issue is the organization of joint-dialogue cognitive activities, increasing the 

effectiveness of development as a result of the participant's interaction with a subject-subjected harmonious 
psychological situation. It was determined by the criteria of knowledge, motivation, and ability component in the 

process of communication. 

Жауапкершілік - адам бойындағы белгілі бір істі, өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге 

асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет; тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, 
өнегелі және кұқықтық нормалар мен ережелеріне, борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау 

қабілеттілігі [7].  Баланың мектеп қабырғасында алған жауапкершілік қасиеттері оның болашақ өміріне 

дұрыс бағыт береді және әлеументтенуінің негізі болады.  
The content and expected results of socialization based on the student's personality traits in the learning 

process are described in Table 1 below. 

 

Table 1. 

 
Today, teachers are faced with large and complex tasks, and their solution requires professional knowledge 

and skills. Social upbringing is a kind of upbringing that is carried out in the human relationships, that is, direct 

inter-human relations and the activities of public institutions (charity funds, organizations, associations, etc.) 

specially organized for this purpose. The formation of a person's ability to socialize is the result of the joint work of 
any educational activity in the educational process. Therefore, teachers and educators teach the student to lead an 

active lifestyle, learn to properly evaluate self-control and behavior, find ways to coordinate with other students, 

and prevent and resolve conflicts during communication. 
 
 

Personal 

characteristics 

Content  Expected results 

Civil properties Knowledge of their duties and 

rights; 

Love the native land; 

Abusing nature; 
Preserving and respecting the 

traditions of our people; 

Can make the decision; 

Active civil position; 

Can prove their point of view; 

Understand the social political development; 

To be able to solve actual problems of the society; 
Patriot of his country; 

Active member of a democratic society 

Moral qualities  Kind; 
Gracious; 

Realist; 

Understanding the person; 
Respect for the elder; 

Good health; 

Respect for work; 
Humanity; 

Love to school; 

Responsibility. 

Humanity; 
True; 

Good faith; 

Fair; 
Нardworking; 

Self-respecting; 

Kind. 

Intellectual abilities A mature worldview; 
To be able to analyze; 

Self-centered thinking; 

High interest in knowledge; 

Able to be self-sufficient. 

Developed erudition; 
The formation of life skills; 

Кnowledge of new information technologies; 

A creative look at the environment; 

Critical thinking; 
Capable of self-development. 

General culture Behavioral culture; 

Knowledge of etiquette standards; 

Evaluating moral values; 
Respecting the past; 

High level of education. 

Multicultural; 

Tolerant; 

Developed culture of communication; 
Evaluating moral qualities; 
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ОТБАСЫЛЫҚ  ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  МӘДЕНИЕТІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

Түйіндеме. Бұл мақалада отбасылық қарым-қатынас  мәдениетін  қалыптастырудың педагогикалық негіздері 

туралы мәселелер қарастырылады. Баланы өзіне сенімді, бақытты, қарым-қатынаста ұнамды, шешімге келуге бейім 

етіп тәрбиелеу үшін, туғаннан бастап тәртіп мәдениетін меңгеріп, оны дұрыс қолдануға үйрету - өмір талабы болып 
отыр. 

Кілт сөздер: отбасылық қарым-қатынас, қарым-қатынас мәдениеті, ата-ана мен бала, аналар мектебі. 

Аннотация. В статье рассматривается формирование педагогической основы культурного отношения. Воспитание 

ребенка, счастливый ребенок, хорошее отношение, воспитать с рождения к культурности, потому что это требование жизни. 

Ключевые слова: семейное отношение, культура отношении, родители и ребенок, школа матери. 

Annotation. The article is devoted to formation of pedagogic basis to relationship culture problems. To educate child 

self – conscious, happy, good relationship, to have right decisions, from birth education culture, its life’s demands. 

Keywords: family relationship, culture of relationship, parents and child, mother’s school.  

 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы – Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»  атты Жолдауында: «...Бар 

жақсылық балаларға» ұраны барлық ата-ана үшін қағидаға айналуы қажет» деп атап көрсеткен [1].  

Осы тұрғыдан келгенде, қазіргі кезде елдегі экономикалық-әлеуметтік жағдайлардың қиындығы, 
жұмыссыздық, материалды, рухани қажеттіліктердің тапшылығы, осының бәрі отбасындағы ата-ана мен 

бала арасындағы қарым-қатынасты күрделендіріп отыр. Бала тәрбиесінің негізі – отбасы. Отбасы – бұл 

мәдени-тарихи және әлеуметтік-психологиялық құбылыс. Осы шағын әлеуметтік топ – бала үшін өмір 
мектебі. Отбасындағы ата-ана – баланың өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. Баланың болашағы, білімі, 

мәдениеті отбасындағы ата-ананың сіңірген еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне байланысты. Сондықтан да, 

балаларды жағымды ортада тәрбиелеу мен оқыту қазіргі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі болып 

табылуда. 
Қазақтың ұлы ойшылдары: Әл -Фараби, Ж.Баласағұн, Қ.А.Ясауи секілді ғұламаларымыз  

адамгершілік пен имандылық тәрбиесі арқылы адамдар арасындағы қарым-қатынастың біртұтастығын 

қалыптастыруға болатындығына аса мән берген, ал А.С.Макаренко, Я.А.Коменский қарым-қатынастың 
тәрбиелік ықпалына ерекше көңіл аударған .   

Отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас жасау мәселесін В.С.Мухина мен 

Л.А.Венгер де ғылыми тұрғыдан зерттеді. Олар «Отбасында дұрыс ұйымдастырылған қарым-қатынас пен 
тәрбие нәтижесінде  бала өздігінен дербес түрлі әрекеттер орындағандарымен, ата-ана тарапынан 

көрсетілген эмоционалды қарым-қатынасты әлі де болса аса қажет етеді»,- деп тұжырым жасайды [2]. 

В.С.Мухинаның айтуынша «адамдар арасындағы қарым-қатынастар барысында балада әр түрлі 

тәртіп формалары қалыптасады. Бұл жерде бала үшін ең бастысы – ата-ана тарапынан ұйымдастырылған 
жағымды қатынас. Ата-ана сенімі мен махаббаты балада оптимизм, жақсы, үлгілі болуға деген тілекті 

қалыптастырады. Бала әр уақытта өзіне жасалған жағымды эмоционалды қолдауды қажет етеді». 

Ұлы жазушы М.Әуезовтың шығармаларында да отбасындағы тәрбие мәселелеріне көп көңіл 
бөлінген. Отбасындағы тәрбиеде ананың орнының ерекше маңыздылығына назар аудара отырып, тәрбие түзелу 

үшін ең алдымен сол тәрбиені қалыптастыратын аналар жағдайының дұрыс болуын, аналардың өздерінің 

сол тәрбиеге лайықты болуын айрықша көрсетеді. 

С.Ұзақбаева қазақ халық педагогикасындағы эстетикалық тәрбие мәселесі бойынша жүргізген 
зерттеулерінде де отбасындағы бала тәрбиесіне үлкен көңіл бөлген. 

А.В.Петровский отбасының сипатын ол жердегі адамгершілік ахуал мен мақсаттар анықтайды 

дей келе, өз зерттеулерінде отбасы қарым-қатынасын төмендегідей бес түрге: 
1. үстемділік-әкімшілік қатынас, 
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2. қамқоршылдық қатынас, 

3. қақтығысушылық қатынас, 
4. араласпаушылық-немқұрайлық қатынас, 

5. ынтымақтастық қатынас, деп жіктеп, әрқайсысына жекелей 

сипаттама береді.  
А.В.Петровскийдің көрсеткен отбасы қарым-қатынасының түрлерін талдап көрсек, қазақ отбасында 

көбіне үстемдік қатынастың басым екенін аңғаруға болады. 

Батыстық ғалым А.Фромм: «отбасындағы баланың психологиялық тепе-теңдігі оның ата-

анасымен болған жақын да эмоционалды қатынасына байланысты» - деп көрсетсе [3], бала 
бойындағы невроздың болу себептерін зерттеген ресейлік ғалым А.И.Захаров соңғы жылдары 

экономикалық өзгерістер барысында тірлік етіп жүрген іскер, шешімге келгіш ата-аналар балаға деген 

эмоционалды, жағымды қатынасқа немқұрайлы қарайтындарын атап көрсетті. 
Отбасындағы қарым-қатынас мәселесі чех ғалымдарының да назарын өзіне аударта білді. Осы орайда 

И.Лангмейер мен 3.Матейчек баланың психикалық даму мәселелерін зерттей келе, «баланы айнала 

қоршаған әлеуметтік құбылыстар, тәрбиедегі олқылықтар, отбасындағы үлкендердің селқос қатынасы - 

балада ұзаққа созылатын оқшаулану (депривация) құбылысын тудырып, психика дамуын тежейді» деп 
көрсетеді. 

М.И.Лисина, Қ.Т.Шериазданова – «өздерінің қарым-қатынас генезисінің тұжырымдамаларында 

қарым-қатынасты баланың тұлға болып қалыптасуының басты белгісіне жатқызып, оны тұлға мазмұнының 
құрамдас бір бөлігі ретінде қарастырады» [4]. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан өзерістер ең алдымен отбасына үлкен әсерін тигізеді, осындай 

өзгерістерді басынан кешіріп отырған отбасы белгілерін біз былай жіктеуді жөн көрдік: 
1. Отбасының экономикалық әл-ауқатының төменділігі; 

2. Демографиялық жағдайдың нашарлауы, яғни отбасындағы бала 

санын шектеу қиыншылықтан шығудың бірден-бір жолы деп саналуы; 

3. Рухани-адамгершілік байлықтарға қарағанда материалды байлықты дұрыс көріп, ата-аналардың 
материалдық жағдайға көп көңіл бөлуі; 

4. Ата-аналардың бала тәрбиесіне қатысты білім деңгейінің төмендігі. 

Өзіндік үлгі-өнеге көрсете отырып, ата-ана баланың қарым-қатынасқа түсуге деген ынталарын 
арттыруы тиіс. Көп ата -ана ойлайтындай қарым-қатынас мәдениеті мен жағымды тәртіп мәнері 

өздігінен пайда болмайды. А.С.Спиваковская пікірінше, жақсы ата-ана, баласымен түсіністікте болатын 

қарым-қатынасты сауатты  түрде құра білетін ата-ана. Ол үлкендерден үлкен білімділік пен 
мәдениеттілікті талап етеді. Балада қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру үшін, біз ата-аналарға 

педагогикалық-психологиялық білімдерін жетілдіру жолдарын және баламен мәдениетті қарым-қатынас 

жүргізудің кейбір ережелерін ұсынып отырмыз: 

- Отбасы тәрбиесінде көзбояушылық болмау керек, ата-ана мен бала 
үнемі адал сезімдер негізінде қатынас жасауы керек. 

- Ата-ана отбасы тәрбиесі жағдайында бала бойына тіл мәдениеті  

қасиеттерін   қалыптастыруда   педагогикалық-психологиялық   білімін жетілдіріп отыруы тиіс. 
Бұл мәселені дұрыс шешу үшін біз төмендегі педагогикалық әдістерді пайдалану қажет деп 

ойлаймыз (1-суретте). 
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1 – сурет. Ата-аналардың психологиялық-педагогикалық білімдерін жетілдіру жолдары 
 

Ал, ата-аналарға арналған конференциялар, топтық терапия, нұсқаулар мен кеңестер түрінде 

ұйымдастырылады. Біз ұсынып отырған бұл шаралар - бала тәрбиесі, соның ішінде ата-ана мен баланың 

қарым-қатынас мәдениетін барынша жетілдіруге, оған шығармашылықпен келе білуге бағытталады. . 
Келесі 2-суретте ата-аналарға арналған баламен дұрыс қарым-қатынас ұйымдастырудың ережелерін 

ұсынып отырмыз. 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

2- сурет.   Балалармен қарым-қатынас ұйымдастырудағы ата-аналарға арналған ережелер 
 

Баланы өзіне сенімді, бақытты, қарым-қатынаста ұнамды, шешімге келуге бейім етіп тәрбиелеу үшін, 

туғаннан бастап тәртіп мәдениетін меңгеріп, оны дұрыс қолдануға үйрету керек. Ол үшін ең әуелі ата-ана, 

үлкендер өздерінің сөйлеген сөзіне, жүріс-тұрысына, киім-кию әдебіне аса назар салуы қажет. Қарым-
қатынаста баламен шынайы, мейірімді болып, жылы ниеттерін білдірулері тиіс. Өзін қоршаған адамдардан 

жағымды эмоция мен энергия алған бала, түрлі қиыншылықтарды жеңуге де бейім болады. Ол үшін ең 

алдымен балаға отбасылық қарым-қатынас әдебіне үйрету керек. Баламен отбасы туралы, оның қажеті 
жайлы, туысқан адамдар туралы, неліктен олармен мейірімді болу қажет екендігін түсіндіреміз. Балаға 

талап қою мен өтіну арасындағы айырмашылықты түсіндіру барысында; сөзге жылы рең беретін: «рұқсат 

па?», «береңізші», «рахмет», «өтінемін» т.б. сөздердің мәнін айтамыз. Отбасында өзара түсіністік пен 

мейірімді қатынас орнату үшін, баламен бірлесіп мерекелерді атап өту керек. Ол үшін сылтау өте көп. 
Айталық, қыстың алғашқы қары, жазғы жауын т.б. мерекелер барынша қызықты ұйымдастырылса, бала 

үшін ол үлкен ләззат әкелуі мүмкін. Осылайша бала, қонақ күту, дастархан басында дұрыс отыру, 

басқаларға сыйлық ұсына білу, туыстарымен тату болу, айналадағы адамдарға жылы шырай таныту, өзінің сырт 
бейнесіне, келбетіне ұқыпты болу сияқты отбасылық әдеп ережелерін меңгереді. Бала өзін түрлі ортада 

дұрыс ұстай білуі үшін, оған қонақта болудың кыр-сырын түсіндіру керек. Балаға шақырмаған жерге 

бармау, сыйлық бере білу, алғыс айту, қоштасу сияқты қарым-қатынас ережелерін мектепке дейінгі шақта 
үйрету керек. 
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Педагогикалық-психологиялық 

әдебиеттермен танысу 

 

   

Отбасы  

  қарым-қатынасы 

  ережелері 

 

Қарым-қатынастағы ата-ана 

төзімділігі 

Тәрбиедегі ата-ана әділдігі 

Қарым-қатынастағы әдептілік 
пен инабаттылық 

 Ата-ананың ой және сөз тазалығы 

 Қатынаста бала жетістігін  
объективті бағалап, жаңа әрекетке 

итермелеу 

 
Ата-ананың катынастағы өзіндік 

қатесін мойындап, түзетуі 

 

Қарым-қатынастағы ата-ана 

төзімділігі 
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УДК 7/79 

 

Утегенов Е.К. 

 к.п.н.,  

Жетысуский государственный университет им И.Жансугурова, 
Казахстан. г.Талдыкорган 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Приоритетное направление профессионального стандарта «Педагог» - реализация развивающего 
потенциала высшего образования (общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться). Актуальной задачей является  - 

развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся  умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию (психологическая составляющая фундаментального ядра 
образования) [1]. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся. Именно 

поэтому на современном этапе развития системы образования возникает потребность организации 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом и ОП «Физическая 

культура и спорт» в частности. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) 
личности, обеспечивающий его развитие в условиях образовательного процесса  

Важнейшими уровнями, на которых необходимо решить задачи и осуществить сопровождение 

являются: 

 - индивидуально-психологический уровень;  
- личностный уровень;  

- уровень индивидуальных особенностей личности [2]. 

Если рассматривать данные уровни в контексте экспериментальной работы, проведенной нами в 
ЖГУ им. И. Жансугурова, то можно увидеть следующие результаты: 
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Рисунок 1. Мониторинг индивидуально-психологического уровня студентов, обучающихся на 

ОП «Физическая культура и спорт» 

 

 
 

Как видно из рисунка на первом месте у студентов доминирует уровень обучаемости (50%).  

На втором месте – уровень обученности (20%), и третье место разделили между собой уровень 

интеллектуального развития и уровень креативности мышления (15%). 
Далее мы провели мониторинг личностного развития студентов и получили следующие результаты: 

 

Рисунок 2. Мониторинг личностного уровня студентов ЖГУ им. И.Жансугурова 
 

 
 

Как  видно из рисунка доминирует уровень тревожности (75%). 
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Следующим этапом нашей работы была диагностика критериев успешности психолого-

педагогического сопровождения на ОП «Физическая культура и спорт». 
 

Рисунок 3.  Диагностика критериев  успешности психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы «Физическая культура и спорт» 

 

 
 

Главная цель сопровождения – создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих 
требованиям стандарта «Педагог», на основе психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса [4] Однако результаты показали, что критерии успешности психолого-

педагогического сопровождения в полном объеме не реализуются.  
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения  достигается определенными  

функциями. И следующий этап нашей работы состоял в диагностике функций психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Рисунок 4.  Диагностика функций психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

В практической деятельности педагога-психолога личность обучающегося изучается только с целью 

оказания психологической помощи. Обучающийся не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 
Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

 совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся 

характер. [3] 
Нами была проведена диагностика компонентов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы ОП «Физическая культура и спорт». 
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Рисунок 5. Диагностика компонентов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы ОП «Физическая культура и спорт» в ЖГУ им. И.Жансугурова 

 

 

 
 

 Как видно из данной диаграммы ни один компонент психолого-педагогического сопровождения  в 
полном объеме не выполняется, в то время как психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса– система социально-психологических условий для развития личности студентов и их успешного 

обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 
основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития личности и формирования 

устойчивости мотивации познания. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в условиях нового 

профессионального стандарта «Педагог» перед  психолого-педагогическим сопровождением ОП 
«Физическая культура и спорт» ставятся следующие задачи: 

- предупреждение возникновения проблем развития личности студента; 

- помощь (содействие) личности в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; 
- психологическое обеспечение образовательной программы; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов [4]. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙЫН – БАЛА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ 

Түйіндеме. Бұл мақалада ойын баланың даму құралы, таным көзі, тәрбиелік дамытушылық мәнге ие бола 
отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ететіндігі баяндалады. Ойынның тәрбиелік маңызын 

жоғары. Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойыннан басталады. Ойын – баланың қажетті 

әрекетінің бірі ойынды кіші жастағы балалардың табиғаты керек етеді. Ойын арқылы баланы білім алуға, оқуға 

қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын қалыптастыруға болады.  

Кілт сөздер: педагогикалық ойын, бала, баланың дамуы, ойын,оқу, еңбек, ересек адам, шығармашылық ойлау, 

ойын теориялары, ойынның қызметі. 

Аннотация. В этой статье рассматривается система воспитательных средств игра занимает определенное 

значение в формировании личности. Роль и значение игры в учебно-воспитательном процессе очень велико. Поэтому 

воспитание основывается на использовании педагогических игр. Игры являются неотъемлемой частью деятельности 

детей младшего возраста. Игры способствуют формированию личности и привлечению интереса к учебе. 

Ключевые слова: педагогические игры, ребенок, развитие ребенка, игра, учеба, труд, взрослые, творческие 
игры, теория игр, функции игр. 

Annotation. Games play significant role in the system of educational process as one of the base of forming personal 

qualities. The essence of games in teaching process is great. Therefore, education is based on the use of pedagogical games. 

Games are inalienable part of junior age children’s activity. Games assist forming of personality and increasing their interest in 

studies. 

Keywords: pedagogical games, child, development of child, game, studies, labour, adult, creative games, function of 

games theory. 

 
Ойындар оқушылардың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, үйретілген, өтілген 

тақырыптарды саналы да берік меңгеруге үлкен әсер етеді. Ойындар оқушылардың шығармашылық ойлау 

қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, сауатты жазуға да баулиды. Оқушылар ойын 
ойнау барысында үйренген сөздерін айтып қана қоймай, оның қандай мағынада қолданылатынын да біледі. 

Ойын оқу пәндерінің мазмұнымен тығыз байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтижелер береді.  

Ойынның пайда болу сырын табу әрекеттері әртүрлі ғылыми бағыт өкілдері тарапынан бірнеше жүз 

жылдықтар ауқымында жүргізіліп келеді. Ойынның шығу тегі жөніндегі ұсыныс-жауаптар шеңбері өте кең. 
Ойын баланың даму құралы, таным көзі, тәрбиелік дамытушылық мәнге ие бола отырып, адамның 

жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ойынның тәрбиелік маңызын жоғары бағалай келіп, 

А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өмірінде ойынның маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, 
жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. Бала ойында қандай болса, өскен соң 

жұмыста да көп жағынан сондай болады». Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойыннан 

басталады. Ойын – баланың қажетті әрекетінің бірі ойынды кіші жастағы балалардың табиғаты керек етеді. 

Балалардың еңбегі, оқуы ойыннан басталады. Ойын арқылы оқушы білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, 
тұлғалы дамуын қалыптастыруға болады.  

Ойын мәселесі, бір пайымдаулар бойынша, қоғам дамуының көптеген діни, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени шарттарына байланысты адамдардың бос уақыты мен сол уақытта 
айналысатын қызығулар мәселесіне орай туындаған. Ежелгі дүниеде ойындар қоғамдық өмірдің өзегі 
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болуынан, оларға діни-саяси мән берілді. Ежелгі гректердің пайымдауынша, ойыншылар Алла аясында 

болған, осыдан Ф.Шиллер антикалық ойындардың жоғары рухтық сипаты болатындығын дәріптеп, оларды 
адамның бос уақыттағы қай қызығуларына да мұратты үлгі ретінде насихаттады. Ежелгі қытайда мейрам 

ойындарын император бастап, ашып, өзі оларға араласа, қатысқан. Кеңестік дәуірде әміршіл биліктің 

солақай талаптарынан бұзылысқа түскен халықтық ойын мәдениеті салттарының сақталуы мен дамуы 
қоғамдық ойындардың бай мұрасын сақтап қалған жазғы қала сырты лагерлерінің қызметтерінен бастау 

алатын [1, 84].  

Әлемдік педагогика ойын әрекеттері белгілі шарттарға (ережелерге) телініп, қандай да мақсаты 

(жеміс, ұтыс, байрақ) көздеген ойыншылар арасындағы қалаған жарыс не бәсеке ретінде қарастырылған.  
Ең алдымен ескеретін жәйт: ойын қарым-қатынас, оқу және тіршілік тәжірибесін жинақтауға 

арналған күрделі, әлеуметтік-мәдени құбылыс. Ойын күрделігі оның формаларының, жарысушылардың 

оған қатысу тәсілдерінің және ойынды жүргізу қағидаларының көптүрлілігінде. Ойындардың әлеуметтік-
мәдени табиғаты шүбәсіз, сондықтан да ол оқу іс-әрекеттерінің ажыралмас бірліктерін құрайды. Ойын 

барысында балалар: 

- әрекет-қылық ережелерін игеріп, ондағы әлеуметтік топтардың, яғни қоғамның кішігірім үлгісі – 

сыныптық рөлмен танысады, кейін бұл үйренгені «Үлкен өмірде» қолданылады; 
- ойын көлемінде шағын келген сол топтардың, ұжымдардың, өндіріс, фирма, әрқилы типтегі 

экономикалық және әлеуметтік мекемелердің өзіндік мүмкіндіктерін байқастырады (сәбилердің дүкенші, 

тәрбиеші, МАЙ қызметкері және т.б. болып ойнауы); 
- бірлікті ұжымдық іс-әрекет дағдыларын игереді, сонымен бірге өздерінің жеке дара сапа 

қасиеттерін әртүрлі жағдайларда үйлестіріп, шыңдауға, алдына қойған ойын мақсаттарына жету үшін қажет 

әлеуметтік-психологиялық шарттарды тануға және оларды тәртіпті орындауға үйренеді; 
- қатысушылар мұғалімдер тарапынан ойынға тартылған қосымша құралдар (көрнекіліктер, 

оқулықтар, компьютер технологиялары) ықпалымен ойынға енген мәдени салт-дәстүрлерді жинақтайды әрі 

меңгеріп бақылайды. 

Ойын теориялары. Ойын - өмір, тіршіліктің ғажайып құбылыстарының бірі, мұндағы іс-әрекет, бір 
қарағанда, пайдасыз, дегенмен, өте қажетті. Өмірлік құбылыс ретінде, өз ғажайыптылығымен адамды арбай 

тартып, ойын жағдайы маңыздылыққа ие әрі ғылым әлемінде аса бір қиын да түйінді мәселе сипатымен 

әйгілі болуда. Ресей педагогикасы мен психологиясында іс-әрекет мәселесін дамытқан ғалымдар: 
К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин. Ойын жөніндегі теориядан теорияға ауысып 

не теориядан теория туындатып жүрген ойшылдар мен зерттеушілер алыс-жақын шетелде де молшылық, 

олар арасында елеулілері – К.Тросс, Ф.Шиллер, Г.Спенсер, К.Бюллер, З.Фрейд және Ж.Патье. Бұлардың әр 
бірі өз алдына көп қырлы да сырлы ойын құбылысының қандай да бір тарапын ашқан сияқты, алайда 

олардың қай-қайсысы да ойынның шын мәнін қамти алмаған [2, 18]. 

Ерекше танымал болғаны – К.Гросс теориясы, ол ойын мәнін маңызды өмірлік іс-әрекетке дайындау 

қызметі деп қарастырады; ойында жаттыға жүріп адам өз қабілеттерін жетілдіреді. Әйгілі танымға ие 
болған бұл теорияның артықшылығы: ойынды дамумен байланыстырып, оның мән-мағынасын сол дамуда 

атқаратын рөліне орай бағалайды. Негізгі кемшілігі – бұл теория ойынның тек қана мәнін ашумен 

айналысып, ойынды жүзеге келтіруші дерек көзге назар аудармайды, ойынға ынталандырушы сеп-
түрткілерді есепке алмайды, ойын тегін түсіндіруге тырысқанның өзінде де К.Гросс адам дамуы 

эволюциясына қайшы келетін пікірге ойысып, адам ойынын жануарлар ойынымен теңестіреді де, оның 

негізін биологиялық шарттарға сабақтастырып, инстинктке телиді. Осыдан К.Гросс теориясы дамудың 

әлеуметтік-тарихи принципіне тікелей қарсы сипат алады. Г.Спенсер (Ф.Шиллер теориясын дамытушы) 
нақтылаған теорияда ойынның дерек көзі адамның шектен тыс күш-қуатында екендігі, яғни өмірде, еңбекте 

ақырына дейін сарп етілмеген артық күш ойында өз жолын тауып, сыртқа шығатыны дәріптеледі. Алайда, 

күш-қуаттың сарп етілмеген қорының болуы оның жұмсалу бағытының дәлелі бола алмайды: неліктен 
ондай күш басқа бір іс-әрекет түріне жұмсалмай, тек ойынға ғана қосылады; ойынды тыныс алу 

мақсатында шаршаған адам да пайдаланады емес пе? Бұл теория да осыдан ойын мәніне дәлелді түсінік 

бере алмайды [3, 47]. 
Ойынға ынталандырушы сеп-түрткілер негіздерін айқындауға ұмтылыс жасап, К.Бюлер қимыл-

әрекеттің ләззат алу (яғни, нәтижеге тәуелсіз қандай да әрекетке келудің өзінен рахат табу) теориясын 

ұсынады. Қанағаттанудан туындаған іс-әрекет сипаты ойын теориясы іс-әрекеттің гедонистік (геоданизм – 

рахатқа бөлену) теориясының бір жақты көрінісін береді, яғни адам қызметі рахат не ләззатқа бөлену 
принципімен сабақтасып жатады. 

Шиллер де Спенсердің қимыл-қозғалыс теориясы секілді, гедонистік теория қандай да көңіл-күй 

шарпуында өң беретін шынайы сеп-түрткіні қамтушы нақты әрекет мазмұнын ескермейді. Ойын мәнін 
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анықтау негізгі қимыл-әрекеттің қанағаттану немесе қимыл-қызмет орындаудан ләззаттану екендігін 

мойындай тұрып, бұл теорияның ойында елемейтін ағзаның қимыл-әрекеттік табиғи қажетсінулері ғана. 
Ойынның З.Фрейд қалаған теориясы өмірде іске аспай қалған адам ниеттерінің ойында орын тауып, 

іске асып жататындығын дәлелдемекші болады, себебі өмірде шапағатын бермеген ой, арман көбіне ойын 

барысында іске қосыла толғандырып, өз қанағатын беретіні белгілі. З.Фрейд шәкірті Адлер түсінігі: тұрмыс 
қиыншылығына төзе алмай, өмірден безген субъекттің тұлғалық кемістігі ойын барысында көрінеді. 

Айналып келгенде, «баяғы жартас – сол жартас» күйінде қалып, өмір сұлулығы мен рахатын қамтыған 

шығармашыл белсенділік көзі – ойын енді өмірге сиыспағандардың қоқысханасына айналды; даму өнімі 

және  шарты болатын ойын адамның тұлғалық болымсыздығы мен кемістігінің көрінісін білдіретін болды; 
адамды тұрмысқа дайындайтын ойын өмірден безінудің жолы деп қарастырылады. 

Л.С.Выготский және оның шәкірттерінің пікірінше, ойындағы басты әрі оны анықтаушы мән: ойнай 

жүріп, адам өзіне шынайы жағдай орнына жалған, жасанды өмір сәттерін құрап, өзін қоршаған заттарға 
таңған мағынаға сәйкес нақты рөлге еніп, әрекетке түседі. 

Мұндай түсініктеменің негізгі кемшіліктері келесідей: 

- ойын дерегі ашылмағандықтан, түсінім ойындық жағдай құрылымына негізделген. Мағынаны 

екінші бір затқа өткізу, жалған жағдайға ауыстыру ойын көзі бола алмайды; 
- ойындық жағдайды мағына өткізу нәтижесінде туындайтын құбылыс ретінде түсіндіру, ойынның 

мағынасымен ойнау қажетінен жүзеге келетінін арқау – ету бұл тек ғалым ойындағы интеллектуалды 

ұстаным; 
- ойынның жоғары формалары үшін маңызды болғанымен жасанды (қияли) жағдайда әрекет-

қимылдың туынды дерегін бастау көзге айналдырып және оны барша ойын түріне міндетті деп есептеп, 

Л.С.Выготский теориясы баланың әлі жасандылықты білмейтін шағындағы ойын формаларын ескермейді. 
Сәби шақтағы ойын формаларын ескере алмағандықтан бұл теория ойынды даму желісінде сипаттауға 

мүмкіндік бермейді. 

Д.Н.Узнадзе ойынды әрекет-қылықтық қызметтердің пісіп жетілген, бірақ әлі нақты өмірде 

қолданылмаған бағытының нәтижесінде байқастырады. Бұл ойынның болымды тарапының айғағы, яғни 
ойын даму жемісі, тіпті күнделікті тұрмыс қажеттерінен көш бойы озық жүретін өнім. Әрине мұндай 

түсініктеме көңілге қонарлық, дегенмен Д.Н.Узнадзе теориясының кемістік тарапы сезілмей қалмайды: 

ойын бұл теория бойынша адамда іштей пісіп жетілген қызметтік әрекет, яғни тіршілік иесінің қоршаған 
дүниемен бірлікті қатынасқа келуінен пайда болатын іс-әрекет емес, ол ағзаның табиғи мүмкіндігінен 

болатын құбылыс ретінде қабылданған. Осыдан ойын сырттай ықпалмен, толыққанды нақты мазмұнмен 

байланыспаған белсенділікке айналады. Ойын мәнінің мұндай түсініктемесі нақты көріністерге ие шынайы, 
болмыстық ойынға сипаттама бере алмайды [4, 36]. 

Ойын маңызы ұлан-ғайыр, оны тек көңіл аулау не үзілістік тыныс алу мүмкіндігі деп бағалау 

дұрыстыққа келмейді. Ойын құбылысының ғажайыптығы оның қызық думандығында, тынықтыру 

сипатында ғана емес, ол оқу-үйретуге, шығармашылық дамуға, емдеуге, адамның еңбек барысындағы 
қатынастары мен көріністерінің жобасы қызметін атқаруында. 

Ойынды тәлім-тәрбие, ересек әулет тәжірибесін келесі ұрпаққа жеткізу әдісі ретінде адамзат 

ежелден-ақ пайдалана білген. Халықтық педагогикада, мектепке дейінгі, мектептен тыс мекемелерде де 
ойын кең қолданымда. 

Оқу-тәрбие үдерісінің белсенділігін көтеру және оны жеделдестіру үшін де ойын таптырмас құрал. 

Осыған орай ойын келесі жағдайларда өте қажетті: оқу пәні материалын ұсынуда ондағы ұғым, тақырып, 

мазмұнды және т.б. категорияларды өз бетінше игеруде, сабақ не оның бөлігін өтуде тиімді. Жалпыланған, 
әмбебап технологияның  бір бөлігі, бірлігі ретінде, сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырудың бір формасы 

ретінде ойын технологиясы пайдалы келеді. Ойындық педагогикалық технологиялар әрқилы тәлім-

тәрбиелік ойындар формасында біртұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың әдістері мен 
тәсілдерінің ауқымды тобын қамтиды. Педагогикалық ойындардың жалпы ойындардан ерекшелігі: 1) 

Айқын да нақты тәлім-тәрбиелік мақсаты бар; 2) Мақсатқа сай педагогикалық нәтижесі көзге түседі; 3) 

Нәтижесі дәйекті де анық; 4) Оқу-танымдық, тәлім-тәрбиелік бағдарлы. Тәлімдік ойын формалары ойын 
тәсілдері және жасанды жағдайлар жәрдемімен сабақта түзіліп, балаларды оқу жұмысына бағыттайды. 

Ойын тәсілдері мен ойындық жағдайлар сабақ барысында келесідей негізгі бағыттарға орай іске 

асырылады: 

1. Дидактикалық мақсат оқушылар алдына ойын міндеттері формасында тартылады. 
2. Оқу іс-әрекеті құрамына дидактикалық міндетті ойын шартына келтіретін жарысу, бәсеке 

талаптары енгізіледі. 

3. Дидактикалық тапсырманы табысты орындау ойын нәтижесімен байланыстырылады. Ойын – 
кәсіби және отбасылық өмір мектебі, адами-тұлғалық қатынастар мектебі. Оның әдеттегі мектеп оқуынан 
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ерекшелігі – ойын барысында әлденемен айналыса жүріп, олар өзінің қандай да бір нәрсені үйреніп 

жүргенін сезбейді. Ойында жеңіл танымды білім көзі де, оны оқытып, үйрететін мұғалім де жоқ. Оқу 
үдерісі қимыл, әрекеттер «тілінде» дамиды, өзара белсенді қатынастарға түскен барша қатысушылар – 

оқытушы – үйретуші, оқып үйренуші сипатты. Ойнай оқу ешкімді ештеңеге міндеттемейді, көп жағдайда 

ойын ерікті және қалаулы болады [5, 42]. 
Ойынның негізгі қызметтері: 

Оқу-тәрбие үдерісіндегі ойындық технологияның орны мен рөлі, ойын мен оқудың ұштасуы көбіне 

мұғалімнің педагогикалық ойындар мәні мен қызметін жете білуіне тәуелді. Ойын қызметі – оның саналуан 

пайдалылығында. Әр ойын өз алдына жемісті. Қоғамдық мәдениеттің педагогикалық бір қыры 
болғандықтан ойынның маңызды қызмет түрлері төмендегідей: 

Ойынның әлеуметтік-мәдени қызметі. Ойын - өз ішіне тұлғаның кемелденуіне қажет мақсатты 

бағытталған үдерістерді қоғамға не дос жарандары тобына тән білімдерді, рухани құндылықтар мен  
талаптарды игеру шарттарын, сондай-ақ адам қалыптасуына ықпал етуші кездейсоқ аяқ асты әсерлерді 

қамтиды. Ойынның әлеуметтік-мәдени міндеті адам тарапынан мәдени байлықты игеруге, ұжымның 

толыққанды мүшесі ретінде әрекетке келуге жол ашатын тәрбие және тұлғалық қалыптасу мүмкіндігін 

білдіреді. 
Ұлтаралық қарым-қатынас орнату қызметі. И.Кант адамзатқа тән қасиет – оның қарым-қатынас 

жасап, ортақтасуға ынталы болуы деп есептеген. Ойын әрқашан ұлттық сипатқа ие, сонымен бірге ол ұлт, 

ұлысаралық, жалпы адамзаттық сипатқа ие. Ойындар өмірдің әрқилы жағдайларын жобаластыруға, 
араздасуға бармай дау-дамайдан шығудың жолдарын табуға мүмкіндік береді, өмірде бардың бәрін әрқилы 

көңіл-күй, сезімдермен қабылдауға үйретеді. 

Ойын – адамның өз мүмкіндіктерін өзінше іске асыра білу жолы. Бұл ойынның аса құнды 
қызметтерінің бірі. Ойын барысында адам өзін тұлға ретінде көрсете алады. Осы тұрғыдан адам үшін 

маңыздысы ойынның өзі. Ондағы нәтиже бәсекеде қандай да мақсатқа жету оншалық мәнге ие емес. Ойын 

үдерісі – адамның өз адамшылығын: іскерлігін, жасампаздығын, шығармашылдығын, көпшілдігін, 

ұжымшылдығын және т.б. паш ету кеңістігі. Адам өмірінде орын алған не алда болып қалар тіршілік 
жағдайларды шешу үшін адамдық тәжірибе әрдайым ойынға енгізіліп жатады. Сол ойында мәселелердің 

шешімі жобаластырылады. 

Қарым-қатынас, тілдесу ойындары. Ойын - тікелей өз ерекшеліктеріне байланысты әрі нақты 
болуымен қарым-қатынасты іс-әрекет. Ол оқушының күрделі адамаралық қатынастарын мәтінге (контекст) 

ендіреді. Қалаған ойындық қадам көптеген қарым-қатынастық байланыстарға ие,  ұйымдастырушы әрі 

қатынастың бастау себепшісі әрбір ойыншыны өзіне тарта білгені жөн. Егер ойынды адамдардың өзара 
тілдесіп, сөйлесуінің формасы деп есептесек, онда өзара әрекеттестік, өзара түсінік, өзара көнбістік 

болмаған жерде, ойын жөнінде әңгіме де болуы мүмкін емес.   

Ойынның нақтамалық қызметі. Нақтама (диагностика) – құбылысты білу, тану қабілеттері: 

құбылысты ажырата атамалау үдерісі. Басқа да адам іс-әрекеттерінің қай-қайсына қарағанда ойынды күні 
ілгері болжастыру. Яғни, сәуегейлік қасиеті орасан, себебі, біріншіден, адам ойында өзін көрсетудің 

(зерделік, шығармашылық) ең жоғары мүмкіндігіне ие болады; екіншіден, ойынның өзі өздігінен адамға 

ішкі жан әлемін, сырттай қылық-әрекет болмысын (ақыл-ес, мінез-құлық, іскерлік және т.б.) жайып салу 
алаңы. 

Ойынның емдік, сауықтыру қызметі. Ойын адам әрекет-қылығында, сырттай не өзімен-өзі 

қатынастарында оқу, білім игеруде туындайтын әрқандай қиыншылықтарды жеңуге қолданылуы мүмкін. 

Ойындық тәсілдердің маңызына орай Д.Б.Эльконин: ойындық терапияның тиімділігі баланың рөлдік 
ойында үйренетін жаңа әлеуметтік қатынастар тәжірибесімен анықталады, деп жазған еді. 

Ойынның реттеу-түзеу қызметі. Ойын барысында психологиялық реттеулер табиғи күйінде өтеді. 

Бұл үшін: 1) барлық оқушылар ойынның ерекшеліктері мен желісін меңгеруі лазым; 2) ойынның әрбір 
қатысушысы есебінде өз рөлін ғана емес, өз әріптестерінің де рөлдерін жақсы білуі тиіс; 3) ойын мақсаты 

мен үдерісі баршаны ынтымаққа келтіріп, біріктіруге міндетті. Ойын барысындағы реттеу-түзетулер мінез-

құлығында қандай да ауытқулар байқалған оқушыларға жәрдем көрсете алады, оларға қалыпты көңіл-күйге 
түсіп, топтағы құрбы-құрдастарымен қатынасқа келуге кедергі болар толғаныс, күйзелістерін басуға 

көмектеседі. 

Ойынның тамаша-думан қызметі. Тамашалау, думан құру адамның әр нәрсеге, көп түрлілікке 

құмарлығынан. Ойынның думан-сауық қызметі психологиялық қорғаныс ретіндегі жанға-жайлы, көңілге 
қонымды қуаныш дарытар қатынас түзуімен, яғни тұлғаның кемелді тұрақтануы және оның ойынға 

байланысты барша ниеттерінің іске асуымен байланысты. Ойынмен көңіл аулап не тікелей қатыса жүріп 

адам ой, шығармашыл ізденістерге кезігеді.  Ойын қызық-думанға жеткізетін фантазияға негіз қалайтын 
сыйқырлы күшке ие. 
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 Оқу-үйретімнің ойындық формалары, оларды ұйымдастыру, қай технологиямен салыстырғанда да, 

мәжбүрлеу мен ынталандырудың әрқилы сеп-түрткілерін (мотивы) пайдалануды көбірек қажет етеді. 
Қазіргі күнде оқу ойындарын ұйымдастыруда жиі ескерілетін сеп-түрткілер түрі төмендегідей: 

 1. Қарым-қатынас, ортақтасу сеп-түрткілері: 

- оқушылар бірлікті мәселе, міндеттерді шеше отырып, ойындарға қатыса, өзара ой бөлісуге, 
жолдастарының пікіріне ден қоюға үйренуі; 

- ұжымдық мәселе, міндеттерді шешу барысында оқушылардың әрқилы мүмкіндіктерді 

пайдалануы; 

- ойын кезіндегі бірлікті көңіл-күйлері мен толғаныстарының тұлға аралық қатынастарды нығайтуға 
көмектесуі. 

2. Инабаттылық-ізгілікті сеп-түрткілері: 

- ойында әрбір оқушы өзін, өз білімдері мен ептіліктерін, өз мінезін, еріктік сапаларын, өзінің іс-
әрекетке, еңбекке, адамдарға деген қатынастарын жүзеге шығаруға ұмтылысы. 

3. Танымдық сеп-түрткілер: 

- әрбір ойынның жақын нәтижеге ие (ойын соңы), оқушыны мақсатқа жетуге иландыруы (жеңіс) 

және мақсатқа жету жолдарын саналы ойластыруы (көбірек білу, дайындалу қажеттігі); 
- ойын бастауында команда не жеке оқушы тең (үздік те, орташа да оқушы жоқ, бәрі бірдей). 

Нәтиженің ойыншының өзіне, дайындық деңгейіне, қабілетіне, шыдамдылығына, ептілігі мен мінезіне 

тәуелділігі; 
- мақұрым болған оқу үдерісі ойында тұлғалық мән алады. Оқушылар әлеуметтік кейіпке кіреді, 

тарихи жағдайға еніп, өзін игеріліп жатқан тарихи үдерістің бір мүшесі, бөлігі ретінде сезінуі;  

- табысты жағдайдың танымдық қызығулардың дамуына қолайлы көңіл-күй өрісін пайда етуі. 
Сәтсіздікті жеке өз жеңілісі деп қабылдамай, ойындағы ұтылыс деумен, келесіде қалай да ұту жолын 

іздестіруге кірісуі, яғни танымдық іс-әрекетке бой ұруы; 

- бәсекелестік – ойынның ажырамас бөлігі - әрқашан да балалар үшін қызықты да тартымды; 

- ойында әрдайым қандай да бір сыр бар – ол жауабы алынбаған «неге?» Бұл сұрақ оқушы ой-
әрекетінің белсенділігін көтереді, оны жауап іздеуге ойыстырады. 

Ойындағы белсенділіктің көзі тұлғаның өз еркімен алған міндеттері, ойын шығармашылдығы мен 

жарыс рухы. Адам ойында қандай да бір  затқа қол жеткізуді армандайды. Сол арман – мақсат аталғандарға 
қосымша тұлғаны белсенділікке жетелейді (нарықтық заманда бұл миллиондаған ақша, мысалы). Ойын 

барысында бала бірнеше деңгейлі мақсаттарды көздейді: 

Бірінші мақсат – ойын үдерісінің өзінен қанағат алу. Осы мақсатта қанағат, қуаныш келтірерліктей 
белсенділікке дайындықтың бастауын береді. 

Екінші деңгейлі мақсат – қызмет-әрекеттік, ол ойын ережелерін орындаумен мазмұн желісіне еніп, 

рөлдерді атқаруға байланысты. 

Үшінші деңгейлі мақсат – ойынның шығармашылық міндеттерін – жұмбақты мәселелерге шешім 
табу, оларды болжап білу және кезіккен сырдың түйінін жаздыру, нәтижеге ерісу сияқты іс-әрекеттерді 

байқатады. 

Ойынды ұйымдастырудың негізгі принциптері: 
- балаларды ойынға тартуда кез-келген формадағы мәжбүрлеу, зорлаудың болмауы; 

- ойын желісін дамытып бару; 

- ойынның құмарлығына қолдау-қуаттау білдіру (балалардың нақты сезімдеріне нәр беру); 

- ойындық және ойыннан тыс іс-әрекеттердің өзара байланысын тұрғызу; 
- қарапайым ойындардан күрделі ойын формаларына өту, мұндай әрекеттерді орындауда ойын 

тапсырмалары мен ерекшеліктерінің мазмұнын біртіндеп тереңдете бару қисынын сақтау. 

Шүбә келтірмейтін бір жәйт – бұл зерделік ойындардың тәлім-тәрбиелік құндылығы оларды 
ұйымдастыру және өткізуге педагогтардың міндетті қатысуына тәуелділігі. 

Мұғалім алдына қойылатын міндеттер: 

- өткен жас кезеңдеріндегі жетістіктерді арқау ету; 
- нақты жас кезеңнің баршы қолдануға келер мүмкіндіктерін іске асыруға ұмтылу; 

- келесі жас кезеңіне «тұғыр» қалау, яғни жетіскен деңгейіне шегеленіп қалмай, оқу іс-әрекетіне 

деген жақын даму сеп-түрткілер аймағын барластыру. 

Ойын формасында енгізілетін сабақ ережелері: 
1. Алдын ала дайындық. Сұрақтар шңбері мен өткізу формасын талқылау. Рөлдерді күні ілгері 

бөлістіру. Балалардың бәрі танымдық іс-әрекетке ынталандырылады. 

2. Ойын нәтижесін міндетті түрде жариялау. 
3. Білікті сарапшылар. 
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4. Зейін ауыстырып, шаршағанды шығару үшін қажет оқулық емес сипаттағы ойын сәттерін 

пайдалану. 
5. Әр ойынның өзіне сай оқу-материалдық міндеті қажеттерін ескеру (киімдер, ойыншықтар, бөлме 

жәй жағдайлары және т.б.). 

Ең бастысы – оқушы тұлғасына сай құрмет, оның ойынға болған ынта-ықыласын шектемеу, жойып 
алмау.  

Ежелгі ұлы ғұлама Конфуций айтқандай: «мұғалім де, оқушы да бірге өседі», осыдан сабақтардың 

ойындық формалары ұстаздың өз шәкіртімен бірге шыңдала түсуінің таптырмас құралы. 

Педагогикалық ойынның маңызы зор. Ойын біріншіден, білу және үйрену, екіншіден, адамның ойнай 
отырып, өзіндік білім алуы өмір тәжірбесін жинақтауға көмектеседі. Ойынның кәсіптік, әуестену, оқу-

жаттығу ойындары сияқты түрлері бар. Ол дем алу, көңіл көтеру бола тұра оқуға, шығармашылыққа, 

емдеуге, адам қарым-қатынасының типтерінің модельдеріне, еңбекте көрініс табады. 
Ойынды ерте заманнан үлкендердің іс-тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа жеткізу үшін пайдаланған. 

Ойын халық педагогикасында, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелерде кеңінен пайдаланылады. 

Қазіргі мектепте ойын әрекеті ойын пәнінің тарауын және тақырыбын түсіну үшін өздік технология 

ретінде, жалпы технологияның элементі ретінде, сабақ немесе оның бір бөлігі ретінде, сыныптан тыс 
жұмыстың технологиясы ретінде қолданылады. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Түйіндеме. Мақала қазіргі қоғамның өзекті тақырыптарының біріне арналған. Мақалада мұғалімнің кәсіби 

қызметінің түрлі аспектілері, оның компоненттері және кәсіби қызметті меңгеру деңгейлері қарастырылады. 
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту кезеңдері анықталды. 

Түйінді сөздер: мұғалім, бастауыш сыныптар, мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі. 

Резюме. Статья посвящена одной из актуальных тем современного общества. В статье рассматриваются 

различные аспекты профессиональной деятельности учителя, ее компоненты и уровни овладения профессиональной 

деятельностью. Выделены стадии развития профессиональной компетентности учителя.  

Ключевые слова: учитель, начальные классы, профессиональная компетентность учителя. 

Summary. The article is devoted to one of the topical issues of modern society. The article deals with various aspects 

of teacher's professional activity, its components and levels of mastering professional activity. Stages of development of 

professional competence of the teacher are allocated. 

Keywords: teacher, elementary grades, teacher professional competence. 

 
У любого здания должен быть фундамент, который не заменит ни красивый фасад, ни модный 

интерьер, ни новая крыша. Без фундамента здание обрушится. Именно таким фундаментом для каждого 

человека является начальная школа, а точнее здания, умения, навыки и качества, полученные в начальной 
школе. Поэтому человек, который выбирает профессию учителя начальных классов, должен точно отдавать 

себе отчет, какое ответственности он несет. Как говорил  знаменитый древнегреческий философ 

А.Демокрит «Быть учителем рискованное дело. В случае удачи, последняя приобретается ценой большого 

труда и забот – это радость, в случае же неудачи – горе, не сравнимое ни с каким другим» [1]. 
Так каким же должен быть учитель начальных классов, сотворивший чудо превращения маленького 

человека в ученика с большой буквы.  Считаю, что ему должны быть присущи 7-качеств.  

1.Умеренность – сочетание спокойной требовательности с хорошим доброжелательным отношением 
к детям. Ребенок должен знать, что если учитель дает здание, он его обязательно проверит. 

Четкие дисциплинарные рамки на уроке при общении учитель – ученик создают ощущение 

безопасности. Когда ребенок видит границы в поведении (что можно, что нельзя) не возникает страх и не 

рождается агрессия. Классы с высоким уровнем агрессии детей по отношению друг к друге – это классы со 
слабой дисциплиной. 

2.Успешность. Это значит, что образ учителя начальной школы должен служить олицетворением 

активной успешной жизненной позиции. 
3.Удивительность. Учитель начальной школы должен уметь удивлять. Ребенок начальной школе – 

это альпинист, стоящий у подножия высокой вершины, на которую ему предстоит взбираться долгие 11 

лет. Ребенок приходит в 1 класс с широко раскрытыми от удивления глазами. Его удивляет все. И учитель 
должен не только не погосить этот огонек во взоре ученика, но и постараться разжечь его как можно ярче.  

Считаю, что оттого насколько учителю начальной школы удастся сохранить мотивацию к обучению 

на протяжении 4-х лет, настолько эта мотивация останется у него в дальнейшем. 

4.Убедительность. Учитель начальных классов должен уметь разговаривать с детьми на их языке. У 
детей свой мир, свой язык, свои понятия и определения. Учителю необходимо найти такие слова и 

формулировки, чтобы быть для ребенка понятным и убедительным. 

mailto:tarmpi_school@mail.ru
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5.Уважительность. Понятно, что уважение к личности каждого, маленького человека – основа 

успешного общения на уроке и соответственно всего процесса обучения в начальной школе.  
6.Уравновешенность. Нервозность учителя на уроке всегда передается детям, что провоцирует 

страх: боязнь неверно ответить на уроке. В таком случае даже зная правильный ответ, ребенок будет 

сидеть, не поджимая руки. 
Урок в начаьной школе не должен быть сухим. Учитель начальных классов не машина для 

выдавливания научной информации. На уроке должно быть интересно, а иногда даже и весело. А в классах 

с нервозной обстановкой и неуравновешенным учителем дети боятся реагировать смехом даже на шутку 

учителя. 

7. Улыбчивость.  Антуана де Сент-Экзюпери сказал, что «улыбка – рабочий инструмент учителя. 

Единственное условие – улыбка должна быть икренней, потому что все же самое главное – любить этого 

маленького человека, только начинающего путь во взрослую жизнь». Педагог начальных классов готовый 

добиваться и соответствовать – это и есть учитель новой формации – надежный фундамент обновления 

образования [2]. 

Основным условием самообразования выступают «три кита»: творчество, опыт, рефлекция. 

 

Профессиональная среда учителя начальных классов 
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У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу  начального 

общего образования, должны быть сформированна основные компетенцие, необходимые для обеспечения 

реализации требований стандарта и успешного достижения обучаищимся планируемых результатов 
освоение основной обновленной образовательной программы начального общего образования. 

Современного учителя начальных классов должны отличать высокая креативность, направленность 

на активную созидательную и преобразующую деательность, технологическое подготовленность. 

Компитенциями которые должны освоить ученик, должен владеть сам учитель. 
Ожидаемые результаты  от деятельности учителя начальных классов: 

 Рост качества знаний обучающихся; 

 Рост профессионального мастерства  педагогов; 

 Развитие навыков самоопределения обучающихся; 

 Развитие коллаборативной среды  обучения и воспитания; 

 Значительный рост профессиональной  компетенции педагогов. 

Учитель начальных классов готов к следующим  видом деательности:  

 преподавание по обновленным  программам начального общего образования; 

 организация внеурочной деятельности и  общения младших школьников; 

 класное руководство; 

 методическое обеспечение образовательного процесса [3]. 
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Характеристка современного урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель диятельности учителя начальных классов 
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Создавать условия, чтобы  дети сами добывали знания в процессе познавательной исследовательской 

деятельности в работе над  знаниями непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Учение выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения 

знаниями и решения проблем, в связи с этим меняются задачи педагогической деятельности учителя 

начальной школы. 
Основная цель: научить ребенка учится, создать условия для становления субъектных качеств, 

активизировать деятельность учащихся. 

Учиться знать – это предполагает развитие умений обучающихся. 

Учиться делать – означает акцент на практическом применении полученных знаний. 
Учиться жить вместе – касается важнейших навыков, необходимых для жизни в обществе. 

Учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку для развития своего 

потенцияла. 
Учитель начальных классов должен решать слудующие проблемы: 

 быть актуальным, т.е соответствовать потребностям школы 

 идти в ногу со временем: усовершенствовать отдельные стороны педагогической деятельности  

 иметь результативность в их личностном развитии, в метадическом обеспечении учебно-
воспитательного процесса 

 быть оптимательным, достигать более высоких результатов при экономной затрате сил и времени 

 быть стабильным: подтверждать эффективность опыта при изменение условий, достигать 
устойчивых положительных результатов на протяжении длительного времени [4]. 

Опыт должен содержать рациональную идею, которую могут использовать другие педагоги. 
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О БИЛИНГВИЗМЕ В КАЗАХСТАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Түйін. Мақалада Қазақстанның білім беру жүйесінде екі тілділікті дамыту ерекшеліктерін көтереді. Авторлар 

«билингвизм» ұғымы мен олардың негізгі жіктелуіне қатысты әртүрлі көзқарастарды қарастырды. 

Түйін сөздер: тілдік ахуал, билингвизм, көптілділік, үштілділік, үштілді білім. 

Резюме. Статья поднимает вопросы специфики развития билингвизма в образовательной сфере Казахстана. 

Авторами рассмотрены различные точки зрения относительно понятия «билингвизм» и основных их классификаций. 

Ключевые слова: языковая ситуация, билингвизм, полиязычие, трехъязычие, трехъязычное образование. 

Summary. The article raises the specifics of bilingualism development in the educational sector of Kazakhstan. The 

authors examined various points of view regarding the concept of "bilingualism" and their main classifications. 

Keywords: language situation, bilingualism, multilingualism, trilingualism, trilingual education. 

 
Новый Казахстан, все увереннее движется вперед, выбирая свой собственный путь развития и 

добиваясь с каждым годом все большего признания и авторитета в мировом сообществе. Режим доступа 

URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070002007.  Образовательная система также начала путь развития во всех 

своих направлениях. Принятие проекта РК "Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа 
Казахстана (до 2025 года)" от 18 декабря 2015 года, в котором одной из основных задач является 

содействие внедрению трехъязычного образования в целях формирования нации единого будущего и 

укрепления общеказахстанских ценностей. [URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001011] 
Следовательно, главной задачей определил воспитание педагогов новой формации – 

конкурентоспособных, прогрессивно мыслящих. 

Важная часть этого процесса – полиязычное образование. Говоря о полиязычии, нельзя не 

рассмотреть в первую очередь вопрос билингвизма, так как билингвизм является одной из основных 
ступеней трехъязычного образования Казахстана.   

Тем самым, мы детально рассмотрели вопрос билигвизма в Казахстане, исторических предпосылок 

развития данного понятия, а также классификацию. 
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что существует множество определений 

двуязычия, причём некоторые из них практически схожи, в то время как другие принципиально 

отличаются. Часто понятие “билингвизма” рассматривается в широком смысле. 
Актуальность билингвального образования в Казахстанском обществе, в процессе которого 

происходит освоение еще одного языка, используемого наряду с родным языком в качестве языка 

обучения, заметно возросла в последнее время. 

В современном обществе феномен двуязычия представляет собой одну из основных форм 
бесконфликтного, нормального существования на одной территории разноязычных народов. Двуязычие 

возникает в связи с потребностью преодоления языкового барьера в условиях контактирования 

разноязычных народов в многонациональном государстве в процессе речевой коммуникации.[1]  
Проблема формирования билингвизма рассматривалась многими лингвистами начиная с 1960х годов. 

Так, например, классическим определением билингвизма принято считать определение У. Вайнрайха: 

«Практику попеременного пользования двумя языками мы будем называть двуязычием, а лиц, ее 

осуществляющих, двуязычными» [Вайнрайх 1979: 22]. Для одних ученых любая степень владения вторым 
языком может считаться фактом двуязычия [Э. Хауген]. Другие исследователи допускают только 

одинаково совершенное владение двумя языками (В. А. Аврорин, О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, Л. Х. 

Даурова, Ж. Марузо, И. Ф. Протченко, B. М. Шварцман, и др.). Э. Д. Сулейменова, Н. Ж. Шаймерденова, Д. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070002007
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001011
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Х. Аканова билингвом называют «лицо, владеющее двумя (и более) языками» [Сулейменова 2007: 277]. 

Большинство ученых придерживается мнения, что невозможно абсолютно одинаковое знание обоих языков 
(Н. А. Баскаков, Ю. А. Жлуктенко, М. И Исаев, М. М. Михайлов, К. Х. Ханазаров, Л. Г. Членов). Г.Пауль 

рассматривает двуязычие как любое влияние чужого языка независимо от его проявления[ 2], К.Гавранек – 

как особый случай языкового контакта, применяя термин только в отношении языков коллективного 
двуязычия, Н.Б. Мечковская – использование нескольких языков в отношении языков одними и теми же 

лицами, А.А. Бурыкин – как исключительную привилегию тех, для кого русский язык не является родным, 

К.Х. Ханазаров – как владение вторым языков в достаточной степени для общения с представителями 

второго языка.  
А. Д. Швейцер и Л. Б. Никольский характеризуют двуязычие как сосуществование двух языков в 

рамках одного языкового (речевого) коллектива, использующего эти языки в различных коммуникативных 

сферах, в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта [Швейцер 
1978:11]. Основная проблема заключается в формулировке универсального определения билингвизма с 

учетом индивидуальных особенностей билингва и характера языковой жизни билингвального социума в 

тех или иных политико - экономических и культурно - исторических условиях.  

Однако, по нашему мнению, определение, данное в концепциях В. Ю. Розенцвейга, А. А. Метлюк, Ф. 
П. Филина: «Двуязычие рассматривается нами как континуум, простирающийся от весьма элементарного 

знания контактного языка до полного и свободного владения им» является наиболее развернутым и 

понятным. [3] 
Исходя из выше рассмотренного анализа понятия билингвизма, мы рассмотрели также различные 

классификации билингвизма в современном мире. Одним из основных авторов, по нашему мнению, 

который дает полную классификацию билингвизма является В.М. Верещагин. Он выделил четыре 
критерии классификации билингвизма: 

Первым критерием является оценка числа действий, выполняемых на основе данного умения. 

Соответственно данному критерию выделяются: 

- рецептивный билингвизм, то есть когда участник понимает речевые произведения, принадлежащие 
вторичной языковой системе. Такой вид билингвизма возможен при изучении мертвых языков; 

-репродуктивный билингвизм, то есть когда участник способен воспроизводить прочитанное и 

услышанное. Примером репродуктивного билингвизма является самостоятельное изучение неродного 
языка в качестве средства для получения информации. При этом текст понимается, но нередко неправильно 

произносится; 

- продуктивный (производящий) билингвизм, то есть когда билингв понимает и воспроизводит 
речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе, и порождает их. 

Вторым критерием классификации билингвизма называется соотнесенность двух речевых 

механизмов между собой, когда обе языковые системы могут функционировать независимо друг от друга, 

или могут быть связаны между собой во время акта речи: 
-чистый билингвизм (примером чистого билингвизма может быть случай, когда в семье используется 

один язык, а языком общения на работе, в магазине, транспорте и других общественных местах является 

другой язык); 
- смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг друга, а между двумя 

речевыми механизмами, относящимися к порождению разноязычной речи, возникает связь. 

Явления смешения языков наблюдаются давно, они значительно усиливаются в последние годы, так 

как процессы миграции населения планеты в целом становятся все интенсивнее. [4] 
Данная классификация рассматривается с лингвистической точки зрения. 

Э.Д. Сулейменова и Н.Ж. Шаймерденова рассматривают также региональное, национальное, 

естественное, искусственное, дополнительное, замещаемое двуязычие, амбилингвизм и семилингвизм как 
разновидности билингвизма. [5]   

С. Эрвин и Ч. Осгуд выделяют билингвизм смешанного типа и  утверждают, что  этот тип 

билингвизма характеризуется наличием одного общего для двух языков семантического базиса в сознании 
билингва, то есть одна система значений обслуживает сразу два языковых кода (Ervin,  Osgood:1965). 

Сьюзен Эрвин – Трипп предложила свою модель двуязычия. В соответствии с данной моделью, 

выделяется совмещенное и соотносительное двуязычие. В первом случае носитель языка смешивает 

элементы двух языков, речь его нередко получается смешанной, а во втором случае производство текстов 
на каждом из языков происходит самостоятельно, их содержание лишь координировано, соотносимо на 

двух языках. Причину существования этих двух типов двуязычия Эрвин-Трипп видит в типах соотнесения 

двух языковых систем в сознании и речевой деятельности носителя двуязычия. Так, в Республике 
Казахстан большинство учащихся владеют национальным и русским языком на  уровне  координативного 
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билингвизма, то формирующаяся у них в процессе обучения иностранному языку в средней школе 

триглоссия будет совмещённого типа, поскольку имеющиеся языковые системы национального и русского 
языков  оказывают влияние на  систему изучаемого иностранного языка. Нерешённым остаётся вопрос о 

возможностях использования преимуществ имеющегося опыта в двух языках (национальном и русском) в 

овладении третьим, в нашем случае – английским языком (Ervin-Tripp 1973). 
С точки зрения социолингвистической типологии выделяют контактный и неконтактный типы 

билингвизма. Контактный тип двуязычия возникает в процессе совместной жизни и деятельности 

различных этнических и языковых групп, ярким примером является Казахстан. Неконтактным типом 

является двуязычие, при котором билингвал в процессе жизнедеятельности не находится в 
непосредственном контакте с носителями второго языка, в связи с чем механизм овладения языком 

принципиально иной. 

Казахстан – многоязычная, мультикультурная страна. В полиэтническом социуме неизбежно 
происходят языковые контакты. Наиболее важным из них считается билингвизм (двуязычие) [6]. Научные 

изыскания социолингвистов позволяют сформировать четкое представление о языковой ситуации в 

Казахстане в различные периоды развития казахстанского общества. Зачастую функциональное назначение 

языка ставится в зависимость от степени его распространенности, количества носителей и других факторов 
[7]. Языковая ситуация Казахстана в разные периоды его развития представлена в работах Б. Хасанулы 

[Хасанов Б. Х. 1989, 1976], ведущих учёных-языковедов Э. Д. Сулейменовой [Сулейменова Э. Д., 

Смагуловой Ж. С 2005], М. М. Копыленко, С. Т. Саиной [Копыленко М. М., Саина С. Т. 1982], З. К. 
Ахметжановой [Ахметжанова З. К. 2005], Д. Д. Шайбаковой [Шайбакова Д. Д. 2006]. В целом изучению 

языковой ситуации в Республике Казахстан посвящено немало работ, среди которых труды А. М. 

Абасилова, О. Б. Алтынбековой, Б. А. Гадзиевой, Г. А. Досмухамбетовой, А. Е. Карлинского, Б. И. 
Ракишевой, Ж. С. Смагуловой, К. М. Текжанова, Н. Ж. Шаймерденовой. Исследованиям в области 

языковых контактов и билингвизма посвящены труды З. К. Ахметжановой, М. К. Исаева, А. Е. 

Карлинского, М. М. Копыленко, Э. Д. Сулейменовой, Г. С. Суюновой, Б. Х. Хасанулы. К настоящему 

времени в полиязычном Казахстане, как отмечает З. К. Ахметжанова, сформировалось множество типов 
би- и полилингвизма, которые отличаются регионами распространения, охватом разных сфер 

функционирования языков, спецификой влияния первого языка на второй и т.д [Ахметжанова 2005: 299].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что билингвизм в образовательной сфере Казахстана 
является одним из частных проявлений многоязычия, которые отличаются от специфики влияния первого 

языка на второй, также от регионального распространения и заинтересованности в обучении языкам.  
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КӘСІБИ СТРЕСТІҢ ЖЕКЕ-ДАРА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Түйіндеме. Біздің өміріміз тұтастай стрестен тұрады деуге болады. Оны өз өмірінде, тұрмыста, жұмыста қандай 

да бір жағымды немесе жағымсыз жағдайға ұшыраған адам басынан кешіреді. 

Қазіргі кезде стрестік күйді сезбеген, сондай жағдайға тап болмаған адамды кездестіре алмаймыз. Соңғы 

жылдары әлемде болып жатқан төтенше жағдайлар, халықаралық және аймақаралық конфликтілер, денелік, 

психологиялық, сексуалдық зорлаушылықтың өсуі стреске ұшыраушылар санын ұлғайтып отыр. 

Кілт сөздер: стресс, кәсіби стресс, кикілжің, физиологиялық құбылыс, психологиялық құбылыс, қорқу, 

шаршау, ашу, қуаныш, разылық, жауапкершілік. 

Аннотация. Вся наша жизнь является стрессом. Его жизнь, как дома, на работе, любое положительное или 

отрицательное простит начало людей, пострадавших от ситуации. На данный момент, вы не чувствуете напряженное 
состояние не сможет встретить человека, который не такая ситуация. В последние годы, чрезвычайных ситуаций в 

мире, международные и региональные конфликты, физическое, психологическое, сексуальное, увеличиваются число 

стресса. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, ссора, физиологическое явление, психологические 

явление, страх, утомление, радость, ответственность. 

Аnnotation. Our whole life is stressful. His life at home, at work, any positive or negative just start people affected by 

the situation. At this point, you do not feel the stress state will not be able to meet someone who is not such a situation. In 

recent years, emergency situations in the world, international and regional conflicts, physical, psychological, sexual, increasing 

the number of stress.  

Keywords: stress, occupational stress, strife, physiological phenomenon, psychological phenomenon, fear, fatigue, joy, 

responsibility. 

 

Қазіргі кезде стрестік күйді сезбеген, сондай жағдайға тап болмаған адамды кездестіре алмаймыз. 

Соңғы жылдары әлемде болып жатқан төтенше жағдайлар, халықаралық және аймақаралық конфликтілер, 

денелік, психологиялық, сексуалдық зорлаушылықтың өсуі стреске ұшыраушылар санын ұлғайтып отыр. 
Сондықтан, стресс деген ұғымды адам ағзасына түсетін салмақ, ол зиянды, одан құтылу керек деген 

пікір қалыптасты. Ал, шындығына келсек, стресс – физиологиялық құбылыс, ол адам ағзасында түрлі 

факторлардың әсеріне жауап ретінде туындайтын физиологиялық қорғаныш реакциясының жиынтығы. 
Алайда, стрестің анықтамасын әр мамандық иелері әр түрлі береді. Дәрігер мамандар ағза көтере 

алатын физиологиялық механизмдердің жүктелуі десе, менеджмент өкілдері - әлеуметтік факторлардың 

әсері деп, психологтар әр түрлі жағдайларға байланысты  адамның эмоциялық күйінің өзгеруі дейді.  

Біздің өміріміз тұтастай стрестен тұрады деуге болады. Оны өз өмірінде, тұрмыста, жұмыста қандай 
да бір жағымды немесе жағымсыз жағдайға ұшыраған адам басынан кешіреді. Тіпті, орыс физиологы 

К.Судаковтың айтуынша: «Ғылыми-техникалық прогресс кезінде адам психоэмоционалдық стреске көп 

ұшырайды, сондықтан оның өзін-өзі басқару механизмі бұзылады, ол биологиялық ырғақтың өзгеруіне 
әкеліп соқтырады, сонымен қатар ағзаның гормоналдық-иммундік функциялары өзгереді және стрестің 

әсерінен генетикалық ақпараттар, генофонд өзгеруі мүмкін » дейді [1,6.]. 

Ал, американдық ғалымдар Холмс пен Рэй стрест6 ің 100 ұпайлық көрсеткішін ұсынған: жақын 
адамдардың (көбінесе жанұя мүшелерінің) өлімі – 100 ұпай, ерлі-зайыптылардың айрылысуы – 73 ұпай, 

түрмеде отыру – 63 ұпай, жақын-жуықтарының қайтыс болуы - 63 ұпай, қатты науқастану немесе 

жарақаттану – 53 ұпай, үйлену – 50 ұпай, финанстық жағдайдың өзгерісі – 49 ұпай, жұмыстан шығып қалу 



241 
 

– 47 ұпай, зейнетақыға шығу – 45 ұпай, аяғы ауыр болу – 40 ұпай, жұмыс бабымен көтерілу  – 39 ұпай, 

басқа жұмысқа ауысу – 36 ұпай, жолдастарымен қайшылықта болу – 35 ұпай, қарыздылық – 31 ұпай, жеке 
басының жетістікке жетуі – 27 ұпай, мектепке бару немесе бітіру – 26 ұпай, басшымен дау-жанжалда болу 

– 23 ұпай, басқа жерге көшу – 20 ұпай, демалу – 13 ұпай, транспортта болатын келеңсіз жағдайлар – 11 

ұпай, т.с.с. 
Аталған авторлардың айтуынша, жылына 300 ұпай жиналса, адамның  депрессияға ұшырау қаупі 

төніп тұр немесе соның салдарынан психосоматикалық ауруларға (инфаркт, астма, аллергия, артрит, 

мигрен, гипертония, т.б.) әкеліп соғуы мүмкін. Мысалға бір жылда оқуын аяқтап, жұмысқа орналасып, 

тұрмысқа шығып, жүкті болып, сол жылда бала туып, пәтер алу сияқты қуанышты жағдайлардың өзінен 
200-ден астам ұпай жиналады, бұл жағдайларға қоса жас жанұяларға тән қарызданып қалу, соған 

байланысты бюджеттің ортаюын қоссақ 300 ұпайға да жетіп қалады, ал ол жоғарыда айтылған жағдайларға 

әкеліп соқтырады [2, 43.]. 
Әр түрлі мәліметтерге сүйенсек, стрестен жай жөтелден бастап ракқа дейін пайда болуы мүмкін. Бұл 

жөнінде академик К.М.Быков: «Күйзеліс жылау арқылы сыртқа шығарылмаса, ол басқа органдардың 

жылауына әкеліп соқтырады» - деп көрсеткен. Зерттеулерден шығарылатын қорытынды – қорқу, шаршау, 

ашу, қуаныш, разылық, жауапкершілік сияқты әр түрлі эмоциялық күйлер ағзада бір типті кешенді реакция 
туғызады. Мысалы соғыс кезінде баласының қайтқанын естіген ана стреске ұшырайды, ал бірнеше жылдан 

кейін бұл хабардың жалғандығын естігенде қуаныштылығына қарамай тағы да стреске ұшырайды. Осыдан 

көріп отырғанымыздай, стрестің жағымды және жағымсыз жақтары бар. Жоғарыда көрсетіп кеткеніміздей, 
стресс - әрбір адам өмірінде болатын құрамдас бөлік, оның қажеттілігі адамның тамақ пен суды 

қажетсінуімен пара-пар. Г.Сельенің ойынша стресс – ол «өмірге дәм беретін», қандай жағдай болмасын, 

нәтижесінде ағзаның бейімделіп, жұмылдандырылуына әкелетін жағымды жағын эустресс деп атаған, ал 
психологиялық ауыртпалық, қайғы, бақытсыздық, әлсіздікке әкелетін түрін дистресс деп көрсеткен. 

Дистресс нәтижесінде психологиялық ауруларға әкелуі мүмкін.  

Стрестің физиологиялық, психологиялық, жеке тұлғалық, медициналық белгілері бар. 

Физиологиялық белгілері: әлсіздік байқалады, сергектігі жоғалады, әрқашан шаршағандық сезімде 
болады. 

Жеке тұлғалық белгілері: еріксіздік, өзін-өзі ұстауының бұзылуы, әлжуастық, шығармашылық дамуға 

қабілетсіздік, қорқыныш, себепсіз үрейленушілік сезімінде жүреді. 
Медициналық белгілері: бастың, жүректің ауруы, ұйқысыздық, аффекттер, истерикалық 

реакциялардың, жоғары нервтілікпен көрінеді. 

Психологиялық белгілері: психикалық функциялардың динамикалық өзгерісі, соның ішінде ойлау 
операцияларыны бәсеңдеуі, зейіннің шашыраңқылығы, ес процесінің нашарлауы, сенсорлы 

сезімталдылықтың төмендеуі, шешім қабылдаушылықтың тежелуі. 

Жалпы стресс - өмірдегі шын құбылыс, бірақ  стрестік жағдайды әдетте адамдардың өздері 

тудырады. Мәселен: дер кезінде істелу керек іс-әрекетті соңына дейін созып жүреді, артынан уақыты 
жетпей, қарбалас шаққа тап болады, сол кезде болатын қысымның әсерінен стрестік күй қалыптасады. 

Адам тек жағымсыз жұмыспен ғана емес, сонымен қатар жағымды, өзімізге рухани-материалдық тиімді 

және қанағаттанарлық сезімін тудыратын жұмыспен айналысуға да асықпаймыз. Тіпті, танымал француз 
жазушысы Бальзак та тек қарызданған ақшасы көбейгенде ғана керемет туындыларын жазған екен. Алайда, 

әр маман иесі әрқилы жағдайда кәсіби стреске ұшырайды. Мысалы: бизнесмен немесе менеджер 

жетістікке, абыройға, беделге жету барысында, спортсмен жарыс, талас кезінде, жанкүйерлерін көргенде 

стреске ұшыраса, студенттер стрестік жағдайға оқытушылармен қарым-қатынаста, сабақ айтқанда, әсіресе 
сессия кезінде ұшырайды, ал қазіргі қоғамдық өмірдің талаптарына сай педагогикалық сферадағы жаңа 

өзгерістердің нәтижесінде педагогтар кәсіби стреске ұшырайды деуге болады.  

Сондықтан кәсіби стресті туындататын кейбір фактілерге тоқталып өтейік. 
Әдебиет көздерін сараптай отырып, кәсіби стресті туғызатын әртүрлі негізге байланысты 

стрессорларды бөліп көрейік: 

Еңбек әрекетінің мазмұны мен ұйымдастырылуы: 

 еңбек жағдайы; 

 шамадан тыс жүктеме, қысымды психикалық әрекет немесе жүктеменің аздығы; 

 орындалатын жұмыстың біртектілігі; 

 еңбек жағдайының ұзақтығының өзгеруі; 

 жұмыс уақытының қолайсыздығы; 

 физикалық орта факторының жағымсыз әсері (температура, шу, вибрация, дымқылдық, ауа 
жетіспеушілігі, қарынның ашуы, шөлдеу, шамадан тыс жүктелудің әсері); 
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 зейіннің жүйелі немесе кенеттен толқуы; 

 орындайтын әрекеттің қиындығы, ақпараттың жетіспеуі немесе толық болмауы, уақыттың жетіспеуі, 

әрекеттің жылдамдығы мен қателіксіз орындалуына талап қою; 

 ауысымдық жұмыс; 

 құралдардың сапасы; 

 өмір және денсаулық үшін қауіптілігі, тәуекелдік; 

 жаңалық, ұйымдық өзгерістер; 

 жоғары жауапкершілік; 

 қателік жасау қорқынышы; 

 әркеттерді орындау процесінде ағзаның жағымсыз функционалдық жағдайы; 

 биологиялық ритмнің бұзылысы (ұйқы, тамақтану); 

 шамадан тыс көп шешім қабылдау қажеттілігі. 

Кәсіби мансап: 

 статус мәселесі; 

 қызмет бабымен көтерілу перспективасына қанағаттанбауы; 

 қызметке сай міндеттер мен құқықтардың анықсыздығы; 

 қызметтік міндеттердің өзгеруі; 

 мансаптық өсудің тоқталуына байланысты фрустрация; 

 кәсіби «қақпан»; 

 қажетті кәсіби білім мен іскерліктің жетіспеуі; 

 орындалмаған үміттер; 

 басқа жұмысқа ауысу. 
Еңбекке төленетін ақы: 

 еңбекақының анықсыздығы; 

 жасалған жұмыс көлеміне кеткен күш пен еңбекақының арасындағы байланысқы келіспеу; 

 еңбекақының бәріне бірдей төленбеуі. 

Жұмыстағы өзарақатынастар: 

 басшымен дау-жанжал; 

 тиімсіз басқару; 

 әріптестермен өзара қатынас; 

 мінез-құлық бостандығына шектеу; 

 топтан бөлектену. 

Купер мен Маршалл кәсіби стресс көздерін зерттей отырып, оны мынадай топтарға бөліп 
қарастырған: 

1. Еңбек іс-әрекетіне қарай кәсіби стрестің туындауы:  

  Жұмыс жүктемесінің аздығы немесе шамадан тыс жүктелуі. Жұмыстың шамадан тыс жүктелуі 

адам алдында сол жүктемені уақытында орындап үлгерем бе деген мәселелі сұрақты туындатады. Осыдан 
абыржу, фрустрация, сенімсіздік сезімі туындайды. Алайда, жұмыс көлемінің аздығы да осындай 

сезімдерді туғызады. Өзінің мүмкіндігіне сай жұмысқа ие болмаған жұмысшы ұйымның әлеуметтік 

құрылымында алатын орны мен өзіндік құндылығының төмендігін сезініп, фрустрацияға ұшырап, өзіне 

деген бағасы төмендейді; 

  Жұмыс жағдайының физикалық қамтылмауы, мәселен: жұмыс орнындағы температуралық және 
жарықтылық мәселесі, қатты шудың болуы; 

  Уақыт дефициті (әрқашан жұмысын уақытында жасауға үлгермей қалуы); 

  Өзіндік шешім қабылдаудың қажеттілігі. 

2. Жұмысшының ұйымдағы рөліне байланысты стрестік факторы:  

  Рөлдік белгісіздік, мысалы: кәсіби міндеттері жөнінде ақпараттың аздығы және соған сай 

әріптестері мен басшылықтан не күтерін білмеуі. Жұмысшылар басшылықтың артқан үміті туралы ойын 
нақты білуі қажет, яғни не істеуге тиісті, қалай істеуі қажет және ол жұмыс қалай бағаланады; 

  Рөлдік конфликт, субъектінің өзінің жасағысы келмейтін немесе жасауға тиісті емес әрекетпен 

айналысқанда туындайды. Рөлдер конфликтісі, сонымен қатар, бірлік принципінің бұзылуына байланысты 

да болады, ол иерархиядағы екі басшының жұмысшыға қарама-қарсы бұйрық беруінен туындайды; 

  Басқа адамдар үшін немесе қандай да бір зат үшін (өнеркәсіп құралдары, бюджет, т.с.с.) 
жауапкершілік. Адамдар үшін жауапкершіліктің болуы стрессогенді екенін ескертіп кетуге болады; 
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  Өте төмен жауапкершілік, жұмысқа немқұрайлылықпен қарау; ұйымдағы шешім қабылдауға аз 

мөлшерде қатыстылығы. 

3. Жұмыстағы өзарақатынастармен байланысты стрестік фактор: басшымен, бағынушылармен, 
әріптестерімен өзарақатынастан туындайды. Мұнда адамдармен байланысқа бағытталған басшыларға 

қарағанда ғылыми және техникалық бағыттағы басшылардың басқа адамдармен қарым-қатынасы төменірек 

болатынын ескеру керек; осы факторға өкілеттілікті бөліп беру қиындығы да жатады, мәселен: 
бағынушының басшының бұйрығын орындауға қарсы келуі.    

4. Іскерлік мансапқа байланысты стрестік факторлар: 

  2 негізгі стрессогенді факторлармен – кәсіби «сәтсіздік» және соған байланысты ерте жұмыстан 

босатылудан қорқу; 

  «Сәйкессіздік» статусы, өте тез немесе жай қозғалу, өз мансабының шегіне жету себебінен 

фрустрациялану; 

  Кепілді жұмысының болмауы (әрқашан қандай да бір өзгерісті күту, тұрақсыздық); 

  Өзіндік ұмтылыс деңгейінің жеткен кәсіби статусымен, дәрежесімен сәйкес келмеуі.   
5. Ұйымның құрылымдық және психологиялық жағдайымен байланысты стрестік факторлар: 

  Тиімсіз кеңес беру (маңызды сұрақтар бойынша өз уақытында мамандандырылған көмекті алу 

мүмкінсіздігі); 

  Мінез-құлықтың еркіндігіне шек қойылу, т.б. 

6. Ұйымнан тыс стресс көздері: 

  Жұмысшының жанұялық өмірде пайда болатын негізгі мәселелері: уақытын тиімді бөлу (жанұясы 
мен жұмыстың ортасында жүру, басынан жанұялық дағдарыстарды кешіру); 

  Психометриялық белгілерінің айырмашылығы: интерналдарға қарағанда экстерналдар әртүрлі 

жағдайларға бейім келеді; «ригидтілер» жоғарыдан, басшылықтан келген күтпеген жағдайларға көп мән 

береді, қозғалғыш адамдар көбінесе жұмыспен шамадан тыс қамтылады; тыныш, бірқалыпты адамдарға 
қарағанда жетістікке ұмтылатын адамдар үлкен тәуелсіздік пен жұмысқа ынталылықты көрсетеді [3, 45.]. 

Ұйымның дамуы үшін қызмет ететін менеджерлердің жұмысшының психологиялық жағдайының, 

көңіл-күйінің жұмыс өнімділігіне тікелей әсер ететінін ескере отырып, стресс тудыратын осындай бірқатар 

факторлардың жұмыс бабында кездеспеуін не сирек көрінуін қадағаланғаны жөн. 
Кәсіби стрестің пайда болу көздері мен туындайтын факторларын ескере отырып, Н.В. Самоукина 

кәсіби стрестің негізгі түрлерін бөліп көрсеткен: 

1. Ақпараттық стресс уақыттың қатаң қадағалану және жоғары деңгейлі жауапкершілікті 
тапсырманың жүктелуімен байланысты. Көбінесе ақпараттық стресс жағдайдың анықсыздығынан (жағдай 

туралы ақпараттың аздығынан) және ақпарат параметрлерінің тез ауысуынан туындайды; 

2. Эмоционалдық стресс шынайы немесе болжамалы қауіпсіздіктен туындайды (орындалмаған 
жұмыс үшін, әріптестерімен қатынасы үшін кінәлілік сезімі, т.б.). Көбінесе мамандығына байланысты 

жұмысшының құндылықтары мен ойлары бұзылады; 

3. Коммуникативті стресс іскерлік қарым-қатынастың шынайы мәселелерімен байланысты. Ол 

конфликтілік дәрежесінің жоғарылығынан, өзін-өзі басқара алмау қабілетсіздігінен, қандай да бір жағдайға 
келіспеуін әдепті білдіре алмауынан, манипулятивті әсерлерден қорғана алмауынан туындайды; 

Коммуникативті кәсіби стрестің негізгі көріністері: іскерлік қарым-қатынастағы күйгелектік – себептері: 

жоғары екпінмен қатынас жасау дағдысы; өзіне деген сенімсіздік («ит қорыққанынан қатты үреді» 
дегендей); өзінің жұмысымен қанағаттанбауы, қорқуы; коммуникативті агрессия (негізгі себебі – 

бақталасын кеміту мақсатында айқайлау), вербальды (сөздік), жанама (көмектесуден бас тарту, жалған 

сөйлеу, қорқыту, ұрыну, сездіру, т.б.); жағдайлық (кенеттен қаһарлану); басқаға бағытталған (басқаға жала 

жабу) немесе өзіне бағытталған (өзін кінәлау). 
4. Жетістікке жету стресі кәсіби стрестің арасындағы ең қызығушылық танытатын түрі. Оның басты 

мәселесі – адамның шынайы мүмкіндіктерінің оның күтетін үмітімен сәйкес келмеуі; 

5. Қателік жасаудан қорқудан туындайтын стресс.  Ол мынадай екі тенденциямен тығыз байланысты:  
1) Іштей тек жетістікке бағытталуы;  

2) Қателік жасауға тыйым салыну не жазалау санкциялары. 

Қателіктерден қорқу адамның шығармашылық қабілетінің ашылуына мүмкіндік бермейді, содан 
келіп ол барлық жаңадан және тәуекелділіктен бас тарта бастайды, сайып келгенде адам тіпті «өмір 

сүруден» қорқа бастайды; 

6. Кәсіби стрестің ең көп таралған түрі - кәсіби бәсекелестік стресс. Мұнда адам 

айналасындағылардың бәрін, әріптестерін «бәсекелес» деп санайды, «бәсекелестік майданда өмір сүретін 
адамдар» ретінде танылады; жұмысын престижділігіне қарай таңдайды, ортасын тек «қажетті» адамдармен 
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толтырады,  нағыз достары жоқ, жанында да сүйетін әйелі емес, еуропалық стандарттағы «топ-модель» 

жүреді, мұндай адамдардың басты мәселесі – алға тек мансапты қояды, алға жылжу, арпалысу-жеңуді 
көздейді. 

7. Ақша табу мәселесіне байланысты стресс:  Қомақты ақшаға үйренген адам ақшаны көп тапқан 

сайын сыйлай түседі, көбіне сыйақы, ұтыс деп өмірін сарп етеді және барлығын «сатылады, сатып 
алынады» деп есептейді, бірақ бұл – жеке тұлғалық деградациялық негіз [4]. 

Кәсіби стресті анықтаудың бірінші кезеңдерінде зерттеушілерді оның туындауының объективті 

жағдайлары қызықтырса, соңынан мамандардың зейіні еңбек субъектісінің сипатына, оның жеке тұлғалық 

ерекшеліктеріне ауыстырылды. Қазіргі кезде көптеген авторлар Р.Лазарустың психологиялық стресс 
концепциясының әсерімен кәсіби стрестің дамуына ерекше рөл ойнайтын субъективті фактор маңызды 

болып табылады деп қарастыруда [5, 36]. 

Кейінірек стресті зерттеушілердің зейіні индивидтік сипаттаулардан адамның индивидуалды-
психологиялық ерекшеліктеріне ауыса түсті. Бұл жеке тұлға ерекшеліктерінің стрессорларды бағалауы 

және қабылдауына, сонымен қатар адамдардың экстремалдық әсерлерге реакциясының тууына себепті 

болуымен байланысты. Стреске тұрақтылыққа әсер ететін индивидуалдық ерекшеліктердің ішінен 

эмоционалдық сфераға байланысты бірнеше сапаларды бөліп көрсетеді, соның ішінен ерекше көңілді 
ашуланшақтық және үрейлену сияқты қасиеттерге бөледі. Бұл екеуі де төмен стреске тұрақтылықты 

анықтайды. Мұндағы жеке тұлғалық үрейленушілік стрестік жағдайларды жоғары деңгейлі адекватсыз 

бағалаумен ұштасса (аса экстремалды, қауіпті болуы), ал жеке тұлғалық ашуланшақтық – қолайсыз 
құлықтық реакциялар және стратегиялық құралдармен байланысты. 

Стреске тұрақтылыққа когнитивті сипаттағы индивидуалдық ерекшеліктен біріншіден интеллект 

деңгейі және танымдық стильдер, сонымен қатар кәсіби тәжірибесі әсер етеді. Олар стрессорды когнитивті 
бағалаумен және стрестік жағдайға бейімделу тәсілін таңдаумен байланысты [5, 11].  

Стреске бейімделуге бақылау локусы мен өзіндік бағалаудың да әсері маңызды. Ішкі бақылау 

локусына және жоғары өзіндік бағаға ие қызметкерлер өздерінің жағымсыз жағдайларға бейімделу 

мүмкіндіктерін тиімді бағалайды. Жұмысшылардың стрестік жағдайға бейімделу қабілетінің 
маңыздылығын ескере отырып, зерттеушілер жеке тұлғаның ерекше интегративті сипаттамасы – стреске 

тұрақтылығын айырып көрсетті. Стреске тұрақтылық бұл – стресс-факторлардың әсеріне ағза мен психика 

функциясының тұрақтылығы, олардың экстремалдық әсерлерге резистенттілігі (қарсы тұра білушілік) және 
толеранттығы (төзімділігі), адамның нақты экстремалдық жағдайдағы өмір және еңбекке функционалдық 

бейімделуі, стрессорлардың әсер етуімен болған шамадан тыс функционалдық бұзылыстардың орнын баса 

білу қабілеттілігі.  
Қазіргі кездегі стресті зерттеушілер мотивациялық сфераны да көрсетеді. Жеке тұлғаның 

мотивациялық құрылымы еңбек жағдайындағы негативті көрінісінің персоналға әсер етуімен негізделеді. 

Бұл бір ұйымның біртекті функцияланған қызметкерлерінің кейбір бөлігінің ұйымға наразылығының 

болуы, кәсіби ауру, кәсібиліліктің төмендеуі, ал кейбір бөлігінің кәсіби шеберлігінің өсуімен, тиімді 
функционалдық жағдаймен және ұйымға деген қатынасының жұмсақтығымен көрінеді. Сонымен, кәсіби 

стресті зерттеушілердің зейіні индивидтік, биологиялық сипаттамалардан жеке тұлғалық, психологиялық 

жағына ауысуда. Ең алғашқы орындарға адамның жеке тұлғалық-мотивациялық ерекшеліктерін қоюға 
болады. 

Ересек адамның  жеке тұлғалық-мотивациялық ерекшеліктерінің спецификасы өзінің потенциалын 

жүзеге асыратын, бар күшін жұмсайтын бастапқы іс-әрекетінің сипатымен анықталады. Сондықтан кәсіби 

стресті терең зерттеу нақты еңбек іс-әрекетіне байланысты құндылықтық қалыптасуды зерттеумен мүмкін.  
Алайда, стрестік жағдай тікелей дистреске айналмаса, ол - өмірге ұмтылыс беретін, тез ойланып–

қимылдауға көмектесетін процесс деп бағалауға болады және стрестен бас ала қашу да мүмкін емес, 

өйткені ол өмірлік құбылысымыз - өміріміздің тұтастай бөлігін құрайды. Тек адамзат стресті басқарып, 
оның өмірлік құлшыныс пен кәсіптік бағыттылығынан бас тартуына жол бермеуі тиіс. Сондықтан еңбек 

және тұрмыстық жағдайда стресті басқару және алдын-алу жолдарын білгеніміз маңызды. 
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       ҚАЗІРГІ  ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аннотация. Мақалада қазіргі заман жастарын отбасылық өмірге даярлау және некеге тұру мәселесі 

қарастырылған. Жастарды некеге тұруға даярлау өскелең ұрпақты тәрбиелеудің жалпы ажырамас жүйесі болып 

табылады. 

Кілт сөздер: отбасы, отбасылық өмір, отбасылық қатынас кезеңі, некеге тұру, неке келісім шарты.  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы подготовки современной молодежи к семейной жизни и 

вступлению в брак. Подготовка молодежи к вступлению в брак выступает неотьемлемой частью общей системы 
воспитания подрастающих поколений.     

Ключевые слова: семья, семейная жизнь, этапы семейных отношений, семейный вступление в брак, брачный 

контракт. 

Abstract. The article considers the problems of preparing modern youth for family life and marriage. Preparing young 

people for marriage is an integral part of the general education system of the younger generations. 

Keywords: family, family life, stages of family relations, family marriage, marriage contract. 

 
Жастардың отбасын құруға даярлау мәселесі өскелең ұрпақты тәрбиелеудің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Бұрын некеге тұруға тек қажетті жас ерекшелігіне жеткен бозбала мен бойжеткеннің ғана 

мүмкіндігі болған. Қазіргі таңда олардың отбасын құруға ұлттық, әлеуметтік, жасерекшелік немесе заң 

тұрғысынан болсын (неке келісім шарты) қандай да бір басқа тосқауыл жоқ. Сол себепті, жастар өмірлік 

жолдас таңдағанда, оның бойында өзіне ұнайтын мінез қырлары мен қатар әлеуметтік статусының да сай 
болуын табуға тырысады. Отбасылық дағдарыс кезеңіндегі кедергілер, отбасын құруға психологиялық 

даярлық, отбасы өмірі туралы білім мен  мәдениеттің  болмауының салдарынан көптеген ерлі-зайыптылар 

бірлескен өмірдегі бөгеттерден шыға алмай немесе сол жағдайға жауапкершілік алудан қашудың себебінен 
ажырасу саные азаматтық неке жылдан жылға көбейіп барады.   

Жастардың некелік өмірге жас ерекшелік дайындығы ғана емес олардың психологиялық даярлығы да 

маңызды орын алады. Өйткені қазіргі таңда отбасы қатынастарының аясында дәстүрлі көзқарастардың 

өзгеріп, бір жынысты неке, тастанды бала, жастардың некесіз өмір сүруі, «азаматтық неке» деп аталатын 
жағдайлардың көбеюіне алып келді. Отбасын құрар алдында олар  бірін-бірі  толық  танып,  өзара  жақсы  

түсіністік  қарым-қатынаста  болу  өте  маңызды. Отбасының  берік  болуына - некелік өмірде  болатын  

қиындықтарды  алдын-ала  біліп,  саналы  түрде  сол  қадамды  нық  басып, отбасының  жақсы  және  берік  
болуына  жауапкершілік алады. 

Кез-келген  отбасында,  жас ерлі-зайыптылар  арасында  экономикалық,  әлеуметтік  және  жеке  

тұлғалық  ерекшеліктеріне  байланысты  сан түрлі  мәселелер болады. Сондай мәселе  салдарынан  
отбасында түсініспеушілік, конфликт  болып,  оның  аяғы  отбасының  ыдырауына  түрткі болады [1].   

Жастар отбасын құруды жоспарлауда олар ең алдымен материалдық және тұрғын үй мәселелерін 

қарастырады. Соңғы психологиялық зерттеулер бойынша, материалдық ауқаттылық және тұрғын үймен 

қамтамасыз болу факторлары отбасы тұрақтылығына елеулі әсерін тигізбейтіні анықталды. Отбасы және 
неке туралы зерттеуде ерекше белсенділік ХХ ғасырдың 90-жылдарының ортасынан кейінгі кезеңнен бастау 
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алады. Ол ерлі-зайыптылардың тұлғалық сипаттамаларындағы ұқсастық-өзгешілік, өзара рөлдік және 

құндылық бағдарлары мәселелеріне деген қызығушылық, тән және ерлі-зайыптылық сәйкестік факторлары 
мен олардың неке тұрақтылығына әсері Н.В. Боровикова, С.А.Федоренко,  М.П. Кабакова, Р.В. Овчарова, 

И.Г.Малкина-Пых және  т.б. еңбектерінде зерттелген. Отбасы, неке және отбасы тұрақтылығы туралы  

отандық зерттеушілердің - отбасы, қыз тәрбиесі мәселесі туралы - Ж.Т.Сарыбекова, Қ.Т.Атемова, 
Д.Б.Бүркітбаева, Ж.Түрікпен-ұлы, Б.Мұздыбаева, Л.Н.Ибраимова, отбасылық өмірдегі дағдарыс кезеңі - Н.С. 

Мукашева,  М.П.Қабакова және т.б. еңбектері 

Жастардың бір-біріне деген махаббаты мен сезімі олардың отбасын құрудағы және отбасы татулығын 

сақтаудың негізгі түрткісі. Бұл сезім дербестікке дайындық, құрылатын отбасына жауапкершілік сезімі, 
нәрестелі болуға және баланы тәрбиелеуге дайындық [2].  

Отбасында болатын түсініспеушіліктер, конфликті, қиындықтар, жағымсыз жағдайлар мен 

отбасылық дағдарысты кезеңдер  бүгінгі психология саласында көкейтесті мәселелердің бірі. Қазіргі таңда 
отбасын құруға ұлттық немесе қандай да бір басқа, мысалға әлеуметтік тосқауыл жоқ. Жастар өмірлік 

жолдас таңдағанда, оның бойында өзіне ұнайтын мінез қырлары мен ұқсастықты табуға тырысады.  

Отбасын құрудың маңызды факторларының бірі - жастардың өнегелі санасының деңгейі [3]. 

Жастарды отбасы өміріне психологиялық тұрғыда даярлау, олардың жаңа өмірдегі қуаныштарымен 
қиындықтарына бірге төзе білуге, ерлі-зайыптылық қызметтерін орындауына, ұрпақ тәрбиелеуге және тб. 

жағдайларға бейімділігі. Отбасының психологиялық сәттілігі мен тұрақтылығына негізделе отырып, 

болашақ ұрпақтың тәрбиесі, мәдени және рухани мұраларын қалдыру, олардың қылмысқа бармауымен 
күреседі. Отбасы «қоғам» жүйесінің бөлігі ретінде айырықша психологиялық жүйе ретінде қалыптасады, 

қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуының қайнар көзі болған және болып қала береді.  

Отбасы шағын институт. Оның әлеуметтік қозғалыстары отбасылық өмірлік іс-әрекетінің барлық 
саласына әсерін тигізеді. Отбасы ретінде толық қалыптасу үшін некенің беріктігі қажет.  

Л.Н.Ибраймованың пікірінше, қазақ үшін отбасынан киелі ештеңе жоқ. Өйткені адам баласының ой-

санасы өсіп, ақыл-ойының кемелденуі үшін де тіршілік нәрі санаға отбасынан кіреді, отбасында көрген 

жақсы-жаман қылықтардың барлығы бала сезіміне әсер етедіғ күллі парасат, пайым отбасынан өрбиді деп 
ұғады [4]. Сондықтан қазақ салтында Отбасының тәлім-тәрбиесі, өзіндік шағын заңдары мен мерекелік іс-

шаралары ерекше дәстүр болып саналады.  

Отбасының негізгі мүшесін қоғаммен қабылданған әйел мен ер адам арасындағы некелік одақ 
құрайды. Бұрынғы салт-дәстүр бойынша ұл бала ер жетіп, ал қыз бала бой жеткенде оларды жақын адамдар 

ортасына делдал ретінде араласып (жеңгелері, туыстары т.б.) екеуін қосқан. Кейбір жағдайларда екі жақтың 

ата-аналары балаларының кішкентай кезінен бастап екеуін атастырған.  Атастыру - қазақ халқының 
дәстүрлі әдет-ғұрыптық салты. Мұнда қыз бен жігіттің  ата-аналарының өздерінің балаларын бір-біріне 

үйлендіру жайында ақ ниет, жарқын үмітпен күні бұрын, тіпті бесікте жатқан кезіндегі уәделесуі [5]. Бұл 

олардың есейгенде міндетті түрде отбасын құрайтынына кәміл сенген және солай болған. Балалары ата-

аналарының қалауымен үйленген және тұрмыс құрған. 
Қазіргі таңда отбасы болу және отбасылық одақ  құру екі ғашықтың арасындағы махаббат сезімінен 

басталады. Махаббат - екінші адамға бағытталған сезім, құмарлық  және сол үшін жасалатын жағымды 

немесе өзін құрбандыққа итеретін әрекеттердің қоспасы. Отбасы беріктігі мен татулығы махаббат сезіміне, 
қызығушылықтардың ортақтығына, көмекке келуге қабілеттікке, бір-біріне құрметпен және қамқорлықпен 

қарауға негізделеді.  Заман өзгерісіне сәйкес жастардың отбасын құруға ұлттық немесе қандай да бір 

басқа, мысалға әлеуметтік немесе жас еркешелік тосқауыл жоқ. Сондықтан, жастар өмірлік жолдас 

таңдағанда, оның бойында өзіне ұнайтын мінез қырларын табуға тырысады. Олар бірін-бірі қабылдайды. 
Қабылдау – бұл екінші адамға сенгендік, махаббат және адам қандай болса сондай қалпында түсіну. Бұл 

оның барлық қадір-қасиеті мен жетіспеушіліктерін жақсы және жаман деп бөлмей, тұтасымен қабылдау. 

Жастар отбасын құрғанда, әрине материалдық (тұрғын үй, көлік, ата-анасының табысы мол т.б.) және 
әлеуметтік мәселелерін (қызметі, статусы)  қарастырады. Бірақ көптеген зерттеулер бойынша, материалды 

ауқаттылық және тұрғын үймен қамтамасыз болу факторлары отбасы тұрақтылығына елеулі әсерін 

тигізбейтіні анықталған. Отбасылық өмірге дайындықта бір-біріне деген махаббат сезімін отбасы құрудағы 
негізгі түрткі ретінде санайды. Бұл сезім отбасы институтында дербестікке дайындық, екі адамның бір-

бірінің алдындағы  жауапкершілік сезімі,  ұрпақ әкелу мен оларды тәрбиелеуге дайындығымен өлшенеді.  

Болашақ ерлі-зайыптылар өздерінің өскен отбасыларының моделін   қайталағысы келеді. Ол 

бірлескен өмірінің дамуына елеулі әсерін тигізеді, ол не сәтті немесе көптеген қиыншылықтарымен 
отбасылық күзеліске ұшырауы мүмкін.  

Неке - әйел мен еркек арасындағы табиғи қажеттілік, олардың табиғи шарты, өзара құқықтары мен 

міндеттерін белгілейтін формасы. Неке отбасының заң жүзіндегі негізі – еркек пен әйелдің өзара 
түсінісуінің, еріктілігінің негізінде құрылатын одақ.  Адамның  әлеуметтік, табиғи, материалдық және 
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рухани өмірінің қажеттілігі. Себебі, жыныстық қатынас – биологиялық, сүйіспенішілік қатынас қана емес, 

сонымен қатар адамгершілік, эстетикалық қатынас [6]. Сондықтан, некеге тұру, отбасының татулығы бұл 
ер мен әйел алдындағы міндеттерін орындауы.  

Отбасы - некеге қарағанда кұрделі қатынастар жүйесін құрайды. Себебі ол тек қана ерлі-

зайыптыларды ғана емес сонымен қатар, олардың балаларын  және туған-туыстарын біріктіреді. Олай 
болса, отбасын жәй ғана некелік топқа жатқызбай, керісінше оны әлеуметтік институт, байланыстар жүйесі, 

адамдардың өзара қимылы мен қарым-қатынастары белгілі бір құндылық пен нормаларға негізделген ұрпақ 

жалғастыру қызметін орындаушы деп қарастыру керек. 

Отбасы әлеуметтік институт ретінде бірқатар өзіндік қалыптасу кезеңдерінен тұратын отбасылық 
саты немесе отбасылық өмір. Олар: 

1. Заңды некеге тұру - отбасын құру; 

2. Отбасына үшінші адамның келуі немесе бала туудың басталуы - бірінші баланы дүниеге әкелу; 
3. Баланың отбасынан бөлініп шығуы; 

5. Отбасының өмір сүруінің тоқтауы немесе  ерлі-зайыптылардың біреуінің өлуі. 

Қазіргі кезде некелік-отбасылық қатынастар ерлі-зайыптылардың адамгершілік-этикалық, 

психологиялық-педагогикалық дайындықтарының, тұрмыс мәдениетінің жоғары деңгейде болуын талап 
етеді. Адамның қалыптасуы оның бала күнінен басталады. Сондықтан, жас буынның жеке бас 

қасиеттерінің ойдағыдай дамуы үшін олардың жеке тұлғалық қасиеттерін және басқалардың қасиеттерін 

түсіне білуіне көмектесіп, жөн-жоба көрсету өте маңызды. Бұл оңай міндет емес. Жастардың отбасылық 
өмірге дайындау төмендегі мәселелерді қамтиды: 

- жалпы әлеуметтік тұрғыда – неке-отбасы қатынастары және демография саласындағы саясат, 

жұбайлар мен ата-аналардың әлеуметтік рөлдері; 
- әдеп және этикалық тұрғыда – адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу, басқа жыныстың өкіліне тең 

құқықтылық, ата мен ананы, үлкен мен кішіні сыйлау, ұрпақ жалғастыруды қажетсіну, бала тәрбиелеу; 

- құқықтық тұрғыда – неке туралы заңдардың негіздерімен, ерлі-зайыптылардың бір-біріне, 

балаларына, қоғамға қатысты міндеттерімен таныстыру; 
- психологиялық тұрғыда – жеке бастың даму деңгейі ретінде жастардың өзара қарым-

қатынастарының психологиялық ерекшеліктері, неке және отбасы өмірінің психологиялық негіздері, басқа 

адамдардың психологиясын түсіне білу дағдысы, ерлі-зайыптылар мен Отбасы өміріне қажетті сезімдерді 
дамыту, өзара қарым-қатынас жасау дағдылары, «психотерапиялық» қасиет және басқалар жөнінідегі 

түсініктер; 

- физиологиялық-гигиеналық тұрғыда - ерекек пен әйел организмінің физиологиялық 
өзгешеліктерін, жеке бас гигиенасын білу мәселелері және т.б.; 

- педагогикалық (тәрбиелік) тұрғыда – ата-ана болу, Отбасының бала тәрбиелеудегі ролі туралы 

түсінікті қалыптастыру, ата-ананың тәрбие берудегі міндеттері, олардың педагогикалық мәдениеттерін 

арттыру, сондай-ақ жас жеткіншектерді тәрбиелеу мен олардың өздерін-өздері тәрбиелеуге байланысты 
білім, икем, машықтармен қаруландыру; 

- эстетикалық дербес құндылық ретіндегі Отбасылық өмір – қарым - қатынастарын қалыптастыруды 

қамтиды; 
- экономикалық-шаруашылық тұрғысынан Отбасы бюджеті мен шаруашылығы жөніндегі 

түсініктерді қалыптастыру және тұрмыс мәдениеті туралы білімді меңгеру [7]. 

Жас буынды неке құруға дайындау тәрбиенің жалпы мәселелерінен оқшауланбай, оның барлық даму 

кезеңдерінде іске асырылып отыруы тиіс. Сонымен, жастардың бірігіп отбасылық өмірге белгілі бір 
дайындықтың арқасында ғана, тұрақты әрі сәтті Отбасының болуы мүмкін. Қоғамда жастарды отбасылық 

өмірге дайындау мен тәрбиелеудің мазмұнын және әдістемесін анықтауда болашақ ерлі-зайыптылардың 

тұлға ретінде қалыптасуын және дамуын талап етеді. Сонымен қатар, ең маңызды дайындығы ұрпақ 
жалғастыру. Болашақ ата-ана атануы. Ананың ішіндегі баласына мейірімін, жан мен тән тазалығын беруі, 

ал әкесінің қамқорлығы. 

Құрсақ ішіндегі бала – бұл аламзат тіршілігінің бастауы. Құрсақ ішіндегі балаға анасының қатынасы 
едәуір әсер етеді. Сондай – ақ, ата- ана арасындағы қарым – қатынастың маңызы зор. Құрсақ ішіндегі 

балаға деген ананың махаббаты оның дүниеге келуі туралы ойы, құрсақ ішіндегі баламен ойша іштей 

дайланысы баланың қалыпты дамуының алғы шарты 8.  

 Отбасын құруға психологиялық дайындық бұл – жеке адамның басқа адамдармен қарым-қатынасты 

тез орната білу, отбасылық өмірге және қоршаған ортаға бірдей немесе ұқсас көзқарас, отбасыда сау 
рухани-психологиялық ахуалды орната білу қабілеті, мінез-құлықтың және сезімдердің тұрақтылығы, 

дамыған ерік қасиеттері. Отбасылық қарым-қатынастың үйлесімді дәрежеде дамуы жастарды отбасылық 
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өмірге даярлығының педагогикалық-психологиялық ерекшеліктеріне төмендегідей тұжырым жасауға 

болады: 
- адамды отбасылық өмірге дайындау - адамның жас ерекшелік дамуының әр кезеңінде жүруі қажет 

және оны тәрбиелеудің жалпы мәселесінен бөлінбеуі керек; 

- жастарды отбасылық өмірге психологиялық дайындау. Қазіргі қоғамда некеде және Отбасында 
жастардың рөлін дұрыс түсінуде, олардың азаматтық некеден заңды неке қиюға бейімділігін және арнайы 

отбасылық нұсқаулардың ерекшеліктерімен таныстыру; 

- отбасы татулығы мен беріктігін сақтау, отбасы мәдениеті мен сауатылығына машықтау. 
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ЕСКІ ҚАЗАҚ ЖАЗБА ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

(МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫ БОЙЫНША) 

 
Аннотация. Мақалада Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы ескі қазақ жазба тілінің лексика-

семантикалық ерекшеліктері қарастырылған. Көне сөздерді тану арқылы оның диахрониялық және синхрониялық 

даму жолдары анықталған. Күңгірттенген көне сөздер мен кірме сөздердің табиғаты сарапталып, олардың мағыналық 

қырлары ашылған. 

Кілт сөздер: тіл, лексика, семантика, көне сөз, кірме сөз. 
Аннотация. В статье рассматривается лексико-семантические особенности казахского старого письменного 

языка в произведениях Машхур Жусуп Копеева. С помощью распознавания древних слов определяются пути его 

диахронического и синхронного развития. Были проанализированы природа древнейших слов и заимствованных слов, 

раскрыты их смысловые грани. 

Ключевые слова: язык, лексика, семантика, древнее слово, заимствованное слово. 

Abstract. Тhe article discusses the lexical and semantic features of the Kazakh old written language in the works of 

Mashhur Zhusup Kopeev. By means of recognition оf ancient words ways of its diachronic and synchronous development are 

defined. The nature of ancient words and borrowed words were analyzed, their semantic facets were revealed. 

Keywords:language,vocabulary,semantics,ancientword,borrowedword. 

 

Қазақтың ескі жазба тілі XV ғасырдан XX ғасырдың басына дейінгі кезеңде қызмет етті. Ескі жазба 

әдеби тіл бірдей болған жоқ, ХVІІІ ғасыр жазбаларында оның алдыңғы кезеңнен едәуір «қазақыланып», 

түркі әдеби тіл элементтері қазақтың ауызша әдеби тіліндегі тұлғаларымен ауыстырылып, халыққа 
түсініктілігі артты. Осы кезеңдегі әдебиет үлгілерінің тілін екі топқа бөлеміз: 

1) қазақтың ауызша тараған байырғы төл әдеби тілі мен ұлттық әдеби тіліне негізделген үлгілер (ауыз 

әдебиеті, Абай, Ыбырайдың шығармалыры, екі тілдік сөздіктер, көпшілік қолды кітапшалар, миссионерлік 

әдебиет үлгілер);  
2) қазақтың ескі жазба дәстүріндегі, яғни сол кезеңде қазақ топырағында «кітаби» тілдік үлгіде 

жазылған шығармалар (діни тақырыптағы кейбір қиссалар, ислам дінін уағыздайтын аудармалар, ресми 

кеңсе қағаздары, эпистолярлық үлгілердің тілдері). 
XV- XVІІ ғасырлардағы ескі қазақ жазба тілінің нұсқаларының көпшілігі бізге жетпеген, обьективті, 

субьективті жағдайларға байланысты басым бөлігі шетелдік кітапханалар мен мұражайларда жатыр. Ескі 

қазақ тілінің ерекшеліктері түркі тайпаларының V-VIII ғасырлардағы Орхон-Енисей ескерткіштерінде және 

көне түркі, ұйғыр, араб жазулы жазба ескерткіштерде сақталған. Өз кезінде көптеген түркі тілдес 
халықтарға ортақ тіл болған шағатай тілінің жазба ескерткіштерінде көне тіліміздің ізі жатыр. XV-XVІ 

ғасырларда жазба дүниелердің қажеттілігі артты (қазақтың хан-сұлтандарының  өзге елдермен қарым-

қатынас қағаздары, ата-бабаларын танытатын шежірелер жазу, жазба түрде өсиетнама қалдыру т.б.). 
Жалпы негізгі материалдар – Қадырғали Жалаиридің Жамиғат-Тауарихы, Әбілғазы Бахадүр ханның Түркі 

щежіресі, Әділ сұлтан эпикалық жыры және Өтеміс қажының Шыңғыснама атты жазба ескерткіштері.  

Ескі қазақ тілінің дамуында үш дәуірді жіктеп көрсетуге болады: 1) қалыптасу (XІV- XVІІ ғғ.); 2) 
даму мен жетілу дәуірі (XVІІ- XІХ ғғ.); 3) жаңа дәуір, өркендеуі (XІХ ғ.). Ескі қазақ жазба әдеби тілі XІХ 

ғасырдың 2-жартысына дейін қолданыс тауып, кейбір стильдерде ХХ ғасырдың басына дейін сақталды. 

Профессор Н. Уәлидің мынадай пікірі бар: «Ескі қазақ жазба тілінің нормалары, әсіресе, ХІХ 

ғасырдың аяғына таман сөйлеу тілінің ықпалына көбірек ұшырап, халық тілінің элементтері жүйелі сипат 
ала бастады. Бұл тұста ілгерішіл демократиялық бағыт ұстанған «Айқап» журналы, «Қазақстан» газеті, т.б. 

сияқты басылымдардың орны ерекше болды. Әсіресе, ХХ ғасыр басындағы көркем әдеби шығармалар 

тілінде сөйлеу тілінің нормалары айқын көрінді, бірақ ескі жазба тіліне тән сөз үлгілері де жиі көрінді, 
бірақ ескі жазба тіліне тән сөз үлгілері де жиі кездесіп отырды» [1]. Ғалым ескі қазақ тілінің жүйесі туралы 

пікірін былай сабақтайды: Ескі қазақ жазба тілінің емле жүйесі тым күрделі болды. Себебі, оның тілдік 

жүйесінде, біріншіден, Қараханид дәуірінен келе жатқан байырғы түркілік сөздер мен тұлғалар, екіншіден, 
қалың жұртшылық біле бермейтін араб, парсы сөздері, үшіншіден, қазақтың кәдімгі сөйлеу тіліне тән 

элементтер болды. Жазба тіл жүйесінде мұндай үш түрлі элементтердің аралас құралас жүруі, оның емле 

жүйесін оқып-игеруге көп қиындық келтірді. Сондай-ақ қазақтың ескі жазба тілін халықтың белгілі бір 

әлеуметтік тобы ғана қолданды. Жалпыхалықтық игілікке айналып, бұқаралық сипат ала қоймады» [1].  
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Ескі қазақ жазба мұралары – ерте дәуірлердегі көне лексиканың көрінісі, олар қазақ халқының 

тарихы, мәдениеті мен өмір-тіршілігінен хабар береді. Ескі жазба лексикалық ерекшеліктерді сараптай 
отырып, төл сөздер мен кірме сөздердің жағдайын пайымдаймыз. Көптеген төл сөздеріміз бүгінгі күнге 

дейін өзгеріссіз сақталып жетті. Ал мағынасы күңгірттенген көне сөздер мен кірме сөздер табиғаты әлі де 

анықтауды қажет етіп отырғаны белгілі.  
Лексика – көне қатпарлы тарихтың күәсі әрі қазынасы. Ескі қазақ жазба тілінің лексикалық 

ерекшеліктерін анықтау арқылы қазақ тілі лексикасының диахрониялық, синхрониялық даму жолдары 

танылады. Ұлттық тілдің лексикалық қорын байытудың бір тәсілі – өзге тілден сөз қабылдау. Сөз ауысу 

құбылысына қазақ ру-тайпаларының көрші халықтармен экономикалық, мәдени қарым-қатынаста болғаны 
әсер еткен. Уақыт өте келе кірме сөздер төл сөз есебінде сіңісіп, бүгінгі әдеби тіліміздің сөздік қорынан 

мызғымай орын алған.  

Ескі жазба тілдің лексикалық қорында, XVIII-XIX ғасырлардағы жазба деректерде араб, парсы, орыс, 
қытай, моңғол сөздерінің байқауға болады. Араб тілінен енген сөздер: себеп, ниет, хат, инабат, өтініш, 

қуаныш, нәсіл, мәртебе, мәлім, арыз, дүре, қызмет, жетім, зиян, рет, ынтымақ, сарып, қабыл, туылу, 

кепіл, таңба, хатшы, командыр, әдеп, абзал, нәсіп, қарасты, шақырым, қиял, үйлесімді. Парсы тілінен 

енген сөздер: саудагер, мейірбан, патша, күн, керуен, гүл бақша, тараж, бейкүнә, еш үміт, базар, жан, 
зындан, сал, беймаза, рас, орда, тах, мырза, күмән, пайда, дұшпан, перзент, өсіру, дұрыс, барабар, жарлық 

егер. Орыс тілінен енген сөздер: Ресей, старшин, команда, комиссия, майор, Орынбор, генерал, полковник, 

жарлық, император, медаль, хорунжий, Андрей т.б. Моңғол тілінен енген сөздер: ұры, бас ию, ұтағат, 
ылау, ұтық (ру), будда, Тарбағатай, Шәуешек. Қытай тілінен енген сөздер: хан, уаң, генерал, гүң, қайранда, 

тәйжі, гүлді торқа, айдағар, ұлық, шен маржан.  Манжу тілінен  қабылданған сөздер: хыб амбан, асқан 

амбан, мөрин жайн, қосшы, шен маржан, уәзір, айтып, ғалдай, қырғыз, өңір [2, 42 б.]. 
Ескі қазақ тіліндегі төл сөздеріміз мол, әрі мағынасы бай. Олар күнделікті тұрмыс, табиғат 

құбылыстары, қоғамдық қарым-қатынас, әскери атаулар, шаруашылық, жан-жануарлар, адамның дене 

мүшелері, заттардың сапалық қасиеті және жер-су атаулары сынды алуан түрлі тақырыпқа құрылған. Ал 

кірме сөздер (арабша, парысша, орысша, моңғолша, қытайша, манжуша) қазақ тілінің төл лексикасымен 
бірге тоғысқан, әрі қазақ тілінің фонетикалық заңдылығына сәйкес игерілген. 

Қазақтың ескі жазба әдеби тілінен мол тілдік деректер беретін мұра –  Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 

шығармалары. Оның еңбектерінде ескі этномәдени лексиканың тілдік қоры өте мол. Моңғол, қалмақ, арап-
парсы, орыс тілінен енген тілдік бірліктер ақынның қолжазбаларында, шығармаларында  ұшырасады. 

Мәшһүр Жүсіп – Ыбырай, Абай негізін қалаған жаңа жазба әдеби тілге ден қойған, Шәкәріммен бірге қазақ 

әдеби тілін дамытуға өзіндік үлесін қосқан ұлы тұлға.  
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы еңбектерінен ескі жазба лексика қорын молынан байқауға болады. 

Дыбыстық ерекшелігі бар сөздер мына мысалдарда көрініс тапқан: Сарнаушы еді еліге, Зарнамасқа бола 

ма, Қызыққан соң төс пен теріге?!(«Тоғай бойында Едіге баласы Бейсенге біреудің айтқаны»); - 

Жазғытұрғы ақша қар Жаумақ қайда, жар-жар?! («Жар-жар» 1-нұсқасы); Аман сақтап тигізген хатты қолға 

Құдайдың бұл бір – ғыхжап тамашасы («Бөгелген хат»); Қызыл иақұт есікте телефон тұр, Машинамен 

орнатқан тозбас, сынбас («Бір үйге»); Ақымақлықтан сөйлеймін әңгіме айтып, Кейде танып есімнен, кейде 

қайтып («Қанағат туралы жұмбақ өлең»); Өнердің жастықтағы (жаслықтағы) бәрі көшіп, Күн еді 
ұмытшақтық орнын басқан («Кәф пен Нон»); Сақтаулы әбдіреде қағаз қалды, Тиген жерін былғауға сия 

барды («Кәф пен Нон»); Шыныңды айт, өтірік айтып, күр күйдірме, Сия ма, маған көңілің, ақ қағаз ба? 

(«Кәф пен Нон»); Илану сөзi көне инану түрiнде берiлген Сен илан(инан), ант амансыз, тіліме нан, Қалмады 

бұ денемде бір тамшы қан («Кәф пен Нон»); Тәңірім бізді(бізлі) қадірлеп, жақсы(иақшы) күтті, Қандай 
жерді біздерге (бізлерге) қоныс етті?!  («Мінілмеген көлік»); Ит (ет) жүрегім түзуге бір айналмай 

(айланбай), Ұйтқып соққан борандай ойда жүрмін («Мінілмеген көлік»); Жаз оқып, айналып (айланып) күн 

күзге таман Шаруа ескеріп, жинасып, шөп, шар, сабан («Бөгелген хат»); Жаһуттың Насраниға қылғанларын 
Ғарыз етіп сол уақытта хабар берді («Абыраһа мен Мұғылаб»); Мұны естіп Рум патшасы қайғыланып, 

Ойланды әрбір қиял көңіліне алып («Абыраһа мен Мұғылаб»); Жамонге алыслықтан қиын болды, 

Қайсардан ұрыспаққа әскер алып (Абыраһа мен Мұғылаб); Жаһутлардың Насыраниді күйдіргенін, 
Қағазбен (азһар) ызғар етіп білдірді ана (оны)(«Абыраһа мен Мұғылаб»); Нажашы патша қайратланды 

мұны естіп, Қысасын әпермекке көңілі кетіп (Абыраһа мен Мұғылаб); Қырдылар ерлерінің бәрін һама,Ұл 

(оғлы) – қыз, қатынларын сатты және (жана) («Абыраһа мен Мұғылаб») т.б. Сондай-ақ  хүкімет (үкімет), 

лашкер (әскер), қағыба (қағба), сан (сен), ман (мен), азһар (ызғар), ауаз (әуез), тауап (тәуеп), әзһара 
(әшкере), даража (дәреже), ғаян (аян), шаһариар (шадияр), афзал (абзал), нәжік (нәзік), таңла (таңда), 

амит (үмбет), мүһір (мейір), бәрекалла (бәрекелді), ағыз (ауыз), салла (сәлде), аһыл/ахыл/ғақыл (ақыл), 

мүһірбан (мейірбан), ғарыз (арыз), зиһын (зейін), шатлық (шаттық), ізлеу (іздеу), шапшақ (шапшаң), 
ұжмақ (жұмақ), нығмат (нығмет), үзім/йүзім (жүзім), зирек (зерек), шурат (сурет), хадір (қадір), сінбіл 
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(сүмбіл), пак (пәк), нажағай (найзағай), дәлил (дәлел), Хызыр (Қызыр), мінөт (минут), жұмға (жұма), 

сүннат (сүннет), хақиқат (ақиқат), хұмай (құмай), хұрмет (құрмет), арыслан (арыстан), жетімлік 
(жетімдік), дабыс (дыбыс), ахырын (ақырын), тиыш (тыныш), қорқақлық (қорқақтық), бүтіл (бүкіл), иаз 

(жаз), қата (қате), ғашықлық (ғашықтық), жомартлық (жомарттық) т.б. Қазақ тілінің лексикалық қорының 

толығуына фонетикалық тәсілдер мүмкіндік береді. Фонетикалық тәсіл кезінде дыбыстық 
транформациялар орын алса, лексика-семантикалық тәсіл кезінде сөздің сыртқы формасы мен дыбыстық 

кешенінде ешқандай өзгеріс болмайды. Лексикалық семантикалық тәсілге мына сөздерді қарастыруға 

болады: үшбу, шарпы, жай, қарындас, ұрғашы, Құда, дүр, лағын, малма, шартық, қияпат, пұл, құжыра, 

кежім, мор, кірекеш, шырға, саруар,  т.б. 
 Үшбу – «осы, осынау» мағынасына ие: Ораза тұт, үшбу айда оқып құран, Қараңғы керде шамың 

жағып тұрған («Жарапазан»); Тірлікте үшбу хатты тамам қылған, Сөз айттым ықыласпен бұрынғыдан 

(«Мысал-аңыз үлгілері»); Абыраһа мекерлікті көңіліне алып, Білдіріп үшбу сөзді (аз һар) ызғар етті 
(«Абыраһа мен Мұғылаб»); Өзіңе үшбу жұмыс алашақ па еді, Меккелік Құрайыштың кетасы едің 

(«Абыраһа мен Мұғылаб»). Үшбу сөзінің түрлі мағыналары мына сөз тіркестерінде нақтылана түседі: үшбу 

пәле, үшбу ер, үшбу күн, үшбу сөз, үшбу түні, үшбу заман, үшбу іс, үшбу жер, үшбу жай, үшбу жол т.б.  

Сондай-ақ үшбудүр біріккен сөзін де кездестіруге болады: Біләлға Расул айтты қылып пәрман: - Хабар қып 
Халықтың бәрін келтіріп сан. Ақырғы өсиетім үшбудүр, - деп, Бұл күнде сант өсиет айта – дүрман (Мәшһүр 

Жүсіп Көпейұлы «Пайғамбардың соңғы тілегі»). Жоғарыдағы бірқатар мысалдардан үшбу сөзінің өз 

кезеңінде белсенді түрде жұмсалғандығын байқаймыз.  
Тарихта шарпы сөзі «жарты» деген мағынаға ие болған: Расулдің жасы шарпы қырыққа келіп, 

Айтайын пайғамбарлық келгенлерін («Абыраһа мен Мұғылаб»). «Шала-шарпы» деген қазақта сөз бар. 

Мұндағы шала сөзінің мағынасы белгілі, бірақ шарпы сөзінің мағынасы бұлыңғыр. Шарпы сөзі тува тілінде 
««жарты» ұғымын білдіреді, сонда «шала-шарпы» қос сөзінің мағынасы «жартылай-жарты» болмақ. Шала, 

шарпы сөздері отқа байланысты айтылады. «Сөздің аласы – жаман, оттың шаласы – жаман» деген қазақта 

мақал да бар. Жалпы алғанда, «шарпы» сөзі «толық емес, жартылай» деген мағынаны білдіреді. 

Қарындас «ағайын, туыс» мағынасында жұмсалған: Қадірлес, халық, ағайын, қарындасы, Таласып 
бірдей өсіп – мал мен басы («Қажыларға»); Сенікі – жан ашыған қарындастық, Мақсыз жаһил әсері жұртқа 

паштық («Мәшһүр-Жүсіп пен Ғалы Күзембайұлы айтысқаны»). 

«Жаратушы, құдай» мағынасында «Құда» сөзінің қолданысы мынадай: Құданың құдіретімен болған 
нәрсе Жылаймыз енді мұны кімге шағып?! («Қамаралдин хазірет»); Құданың фазылы менен нұры тиіп, 

Берілген ғылым хикмет адам еді («Қамаралдин хазірет»); Бір құда хакім болып, қысым етер, Уағда акірамін 

болармын мақшар күні («Пайғамбардың өсиеті»). «Құда» сөзінің «пайғамбар, белгілі мусылман иеси» 
деген мағынасы да жұмсалған: Сәлімге Расул құда қылды мағлұм, Хақиқат: жәннат дүр-орным менің 

(«Пайғамбардың өсиеті»); Сол жылы Расул-құда дүниеге енді, Әуелгі мом жазасы үшбу ер-ді (Абыраһа мен 

Мұғылаб); Асхаптың жамағатпен тұрғандарын Қарады Расул құда назар салып («Пайғамбардың өсиеті»). 

Дүр сөзі белсенді түрде қолданылған. Дүр/дүррі араб сөзі, «теңіз түбінен алынатын қымбат 
бағалы асыл тастың бір түрі, інжу, маржан; керемет, зор, атақты» деген мағыналарға ие. 

Мысалы: Қалдырған су түбінде дүрдің тасын, Түспейді көзге әр нәрсе, болса асыл («Адам екі түрлі»); 

Жатқанмен алтын жерде кір болмайды, Жай таспен дүрдің құны бір болмайды («Абақтыдағы Ишанға»); 
Әдетің: дүр өлеңге аят жазбақ, Тымшым қып (тамасын қор ғып) біреудің ғайыбын қазбақ («Мәшһүр-Жүсіп 

пен Ғалы Күзембайұлы айтысқаны») т.б. Аталған сөздің сөз тіркестерімен берілуі: дүр өлең, дүр орын, дүр 

құны, дүр тасы, дүр газет т.б. Сондай-ақ дүрисат, Дүрман, Баһадүр, үшбудүр біріккен сөздерінде 

жұмсалады. 
Бүгінгі ықшамдалған сөздердің ертедегі толық тұлғадағы қолданысы байқалады: нақылият (нақыл), 

тірілік (тірлік), дост (дос), хүкімет (үкімет), іләйім (лайым), ұғыл (ұл), харіп (әріп), ғақыл (ақыл), һүммат 

(үміт), ғатір (әтір), ғарыз (арыз), ғазап (азап), лашкер (әскер), ғараб (араб), хисап/қисап (есеп), хақиқат 
(ақиқат), ғылаж (лаж), ағыза (ағза), ғаурат (әурет), мағұлым (мағлұм), ғаділ (әділ), минхнат (мехнат), 

жұмға (жұма), ғаділдік (әділдік), ғадет (әдет) т.б.  

Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларында мағынасы беймәлім, көмескі сөздер бар, әрине, ол болашақ 
терең талдауларды күтіп тұрғаны анық. Мысалы: атиһам, манхикүм, маржамқа, бірһам, тамкүн, һарма, 

хамыла, лахсызада, ғал,  мағбас, хысырыиар, ақырағы, миллад, микам, жікір, ұмқала, жынт, ғыдырым, 

мәдіға, зарра капат, ұшал, собу қажилит, айыслағыл, дүрисат, майшақ, мүкім, акірам, ақтыш, тақырар, 

ғизза, милиат, әни, мүни, жакір, найарманлық, рахфибі, мауіл, кінар, кінарсы, фықатаухид, биопа, нәуе, 
піруай, һұммат, ғындаба, шидида, сайлық, сауан, сахабауыл, сеңгі, абрахымат, һураган, ыстығанат, 

торта, махик, масауалла, шаиналла, муфтала, кәуіп, хылым, шия, махбоп, ганжу, ғараз, садап,заббани, 

міламат, ғұздам,шар, умын, тумын, ғадалатлы, алхыр, жаннатіл, маупін, парһам, масна, шәжәрат, 
хұмайын, хайыр-ықсан, лабұд, шәни, зарра, қытре, мұғызы, зынжыба, фырайыз, жаң-жадал, миқан, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D1%83
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ғақайат, пілпіла хатыршау, тафық, рәсүр, мұжауһар, зайығ, зайғы, хайыф, ағыраб, жаһыл, һұсу, хамисақ, 

әмір-зибал, сақыр, тажа, замабірир, аждар, асхап т.б. 
Бірқатар сөздердің жарыспалы варианттармен қолданылуы байқалады. Лашкер/әскер сөздері: Зунасы 

һәм лашкермен қарсы шығып, Сахарада келе жатқан жолын алды («Абыраһа мен Мұғылаб»); Абыраһа 

әскеріне сап түзетіп, Алдына басшы қылып, пілді салды («Абыраһа мен Мұғылаб»). Лашкер парсы сөзі, 
«әскер, қосын» деген мағынаны білдіреді. Әріп/харіп сөздері: Алдына пайғамбарды отырғызып: - Әріпті 

(харіпті) оқы! – деді баз көрсетіп («Мұхаммедке пайғамбарлық келгені»). Әзір/хазір сөздері: Жебірейіл бір 

аяғын жерге ұрды, Бір бұлақ әзір (хазір) болып шығып тұрды («Мұхаммедке пайғамбарлық келгені»). 

Харакат/харақат/әрекет сөздері: Байларға көзің сатпа, харақат қыл, Әрекет (Харакат) пайда болса, 
баракат қыл! («Мұхаммедке пайғамбарлық келгені»). Бұл мысалдардан ескі қазақ тіліндегі сөз 

вариаттарының жарыспалы түрде белсенді қолданылғанын көреміз. 

Өзге тілден енген сөздер дәл сол қалпында алынбай, тіл заңдылығына сай игеріліп жұмсалған: формы 
(форма), запоске (запаска), үйез (уезд),   самауыр/самауырын (самовар), жұмақ (ұжмақ), сипыр (цифр), 

сбад (свет), мінөт (минут). Мысалы: Арабта ол секілді құс болмаған, Аяғы шегірткенің формында еді 

(Абыраһа мен Мұғылаб); Сарыарқаның көде мен бетегесі Шөбің болған (запоске) запасқа, суың – сыра; 

(«Иманжүсіп атынан шығарғаны»); Ана жыл еткен сайлауда Жәпек, Иса, Уезге (үйезге) де Стабалов болмап 
еді. Үйездің қорқытуы жетіп еді, Қорықпай-ақ енді бұлар өтіп еді («Байдалының Исасына»); Самауыр, 

қайта-қайта қойды, шайды, Жей алмай азыққа алдық аппақ майды; Самауырын – қайта-қайта қойды 

шайын, Атқа жем неше мезгіл берді дайын («Ышқыш бап сапары»); Баласына Ғалының тигені үшін, Қызға 
сегіз ұжмақтың есігі ашық («Шаһарбан мен Хұсайын»); Көктегі періштелер қара киген, Ұжмақтағы 

қорлар көріп, зар еңіреген («Әбушақыма»); Ұжмаққа Әбушақыма кетті жаны, Жүк болған ол кәпірге ердің 

қаны («Әбушақыма»); Сипырын бес тиынның бес теңге деп, Кедейлер хат білмеген соры қайнар («Көшпелі 
болған жұрттың шаруасы»); Хырыстың сбады (светі) болып табылған соң, Біздерде құмарпаздық қалды бір 

ат («Бір үйге»); Баруға мен осынша ой ойландым, Оқтанып неше мінөт (минут) ыңғайландым 

(«Абақтыдағы Ишанға»).  

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының шығармаларының шоқтығы биік. Ол өз еңбектерімен тіл дамуына зор 
үлес қосып, кітаби әдеби тіл мен жаңа жазба әдеби тілді жалғастырып жатқан алтын көпір іспетті. Көшпелі 

өмірдің тағдыр тарихы, халықтың рухани ерекшеліктері оның шығармаларындағы көне лексикадан көрініс 

тапқан. Қазақтың ескі жазба лексикасы халық дүниетанымын, мәдениетін сол дәуірдің тыныс-тіршілігін 
тереңдетіп көрсетеді. Лексика көненің көзі болғандықтан,  оның тілдік ерекшеліктерінде ескі қазақ тілінің 

сан түрлі тарихи даму жолдары көрініс табады.  
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REFLECTION OF THE CONCEPT OF OBJECTIVE TIME IN THE LINGUISTIC  

CONSCIOUSNESS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS 

 
Түйіндеме. Мақалада қазақ, орыс және ағылшын сияқты этникалық топтардың тілдік санадағы уақыт туралы 

идеяларының объективтік шынайы құбылыстарды ұлттық қабылдауы және бейнелеуі қарастырылған. Авторлар үш 

этникалық топтың дүниетанымындағы бірлік пен айырмашылық фактілерін мысал келтіре отырып, әр түрлі 

географиялық жерлерде: материк пен аралда өмір сүретін тілдік сананы қабылдауда бірлік пен айырмашылық бар 

деген қорытындыға келді. 

Кілт сөздер: ұғым, уақыт, ұлттық тілдік сана, мәдени-лингвистикалық парадигма. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отражения концептов времени в языковом сознании таких 
этносов как казахи, русские и англичане в их национальном восприятии одних и тех же явлений объективной 

реальности. Авторы приводят факты единства и различия в мировосприятиии трех этносов, делая вывод о единстве и 

различии акцептов языкового сознания, проживающих в разных географических локациях: материковой и островной.  

Ключевые слова: концепт, время, национальное языковое сознание, культурная и лингвистическая парадигма.  

Annotation. The article deals with the reflection of the concepts of time in the linguistic consciousness of such ethnic 

groups as Kazakhs, Russians and British in their national perception of the same phenomena of objective reality. The authors 

cite facts of unity and differences in the worldview of the three ethnic groups, concluding that there is a unity and difference in 

acceptances of linguistic consciousness living in different geographical locations: mainland and island. 

Keywords: concept, time, national linguistic consciousness, cultural and linguistic paradigm. 

 

The category of time has been the object of research by scientists of different branches of knowledge for 

many centuries, and yet this problem has not yet received a comprehensive and complete coverage. Two main 

directions have been formed in the understanding of the category of time since ancient times. In the 5th century BC 

such philosophers as Parmenides, Zeno, Heraclitus and others treated the category of time as an objective category, 
on the contrary, in the 4th century AD St. Augustine and his followers considered time as a subjective category. In 

the materialistic philosophy and natural sciences, the category of time was discussed as an objective entity 

independent of human experience, as a form of existence of subject matter; in "idealistic directions of various 
kinds" the existence of real time was neglected, as a result time, like space, was explained as a form of sensual 
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experience. At the same time, in the concepts of some philosophers we can state the differentiation of both 

objective time, independent of consciousness, and time as a form of its reflection. [Молчанов Ю.Б., 1990, с. 89 - 
94]  

Reflection of objective time in consciousness can be considered as a category of thinking. Categories of 

human thinking is the product of a long historical development, and the category of perceptual time is one of the 
most complicated issues, created as a result of a long abstracting work of human thinking.  

This category is basically formed on the three stages of the epistemological process, in our opinion: 1) 

human’s sensual perception of the objective reality; 2) human’s awareness of the independence of the processes 

occurring in objective space and time concerning his (man's) subjective position in this space and time; 3) the 
formation of the concept of time as an abstract category.  

We have managed to identify a number of factors that contributed to the formation of the category of 

perceptual time as a category of thinking due to the existence of linguistic data on the history of lexis development 
with the meaning of time and grammatical category of time, as well as data of Psychology, Ethnology and analysis 

of these data.   

Human's idea of time was formed on the basis of his practical and cognitive activity: without understanding 

the meaning of time, a man developed the skills of distributing and planning his actions in time. 
The attention of a primitive man was primarily attracted by concrete objects of reality, those phenomena and 

actions that influenced his own existence [Леви-Брюль,  1980, с 130-140], and his thoughts were aiming at the 

immediate interests, everyday activities and actual situations.  
Nowadays it is habitually to understand time as a regular sequence of moments, as a continuous straight 

stream, but a primitive man recognized time as a definite duration or periodic repetition, interpreting it as a cycle, 

as something that can happen and periodically return, as something that can be revive. 
Among the concepts of various scientists (historians, ethnographers, and anthropologists), who were dealing 

with the perception of time by primitive people in different ways, we distinguish the ideas of the American scientist 

Mircea Eliade [Eliade Mircea, 1981], and his mythological concept, where a special place is allocated to the 

concept of time.   
     According to Eliade, there is a sacred mythological time, in which cosmogony was created, in which gods 

act and myths are realized, and there is a profane time, correlated with the sacred, but which is more "weak" than 

the latter. Profane time is historical. It is linear, irreversible and accessible to individual memory, whereas 
mythological time is preserved only in collective memory, or, that is, in the collective unconsciousness (connection 

with the sociological school of E. Durkheim [Durkheim E.,1912] and the concepts of C. G. Jungю [Jung C. G., 

2000. – р.451-452]) Definition and introduction to a wide scientific circulation of the concept of "mythological 
thinking" belongs to L. Levi-Bruhl, a follower of E. Durkheim’s school; and definition of the "collective 

unconscious" concept belongs to Jung. 

M. Eliade in his book "The Myth of Eternal Return" formulated and developed the original postulate 

concerning the cyclicity of the mythological time and linearity of the profane time. The book is entirely devoted to 
the problem of the perception of time by the primitive people and by the so-called historical people. The term 

"historical societies" is widely used in modern Western literature, especially after Levi-Strauss. He contrasts 

primitive (mythological) societies with civilized (historical) ones, as "cold" and "hot". The former produce the 
same archaic structures, while the latter are more mobile, changeable, subject to progress. Eliade opposes 

mythological and historical types of consciousness in their realizing of time: cyclic or linear, he considers them to 

be rather actually connected with a certain historical type of culture. The formation of historical man, according to 

M. Eliade, is influenced by the Judeo-Christian religious complex, although it initiates in the antique period [Элиад 
M., 2000, P. 181- 187]. 

Levi-Strauss suggests that there is a continuity in stages between two types of thinking and existence – 

mythological and historical. All nations somehow experience the state of "cold "societies and move to the position 
of "hot". But the author does not show when and how this transition is carried out. M. Eliade associates the 

transition exclusively with the formation of the new Christian consciousness, although he himself emphasizes the 

exceptions – the elements of cyclic recognition of time in the Christian period. In medieval Europe, for example, 
the peasants continued to exist in cyclical time, while their "intellectual contemporaries bore the burden of 

historicism." [Хюбнер К, 1996, C. 57-62]. History, for M. Eliade, is a sequence of single irregular events unfolding 

in linear physical time[Элиад M., 2000, C. 181- 187]. 

The connection between the mundane and the sacred is performed in the contact zones: the place where 
heaven touches earth...; basically these are temples. These ties are established in the "sources of time" (i.e. 

cosmogonic time – the stage of the greatest proximity between God and Man); in the periods of mythological 

thinking the link between the human world and otherworldly (profane, sacral) was performed much easier and on a 
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more regular basis, than later, in an era  of developed religions. In Christianity, only the liturgical time is a return to 

the origins and it closes the connection between the sacred and the profane. 
Mythological and historical notions of time are incompatible: the archaic consciousness is alien to the idea of 

continuity of time, as time periodically terminates, in order to return to the origins and, drawing strength from 

them, to start again (the celebration of the New Year symbolizes cosmogony). Such  a worldview doesn’t perceive 
catastrophe as something final and does not lead to despair – it is only a stage of the universal world cycle. 

History unfolds in profane time, thus it is already separated from the upper world. Historical events for 

mythological peoples are unfortunate accidents that destroy the existing world order from times immemorial. 

Judaism and Christianity legitimize history by giving it an ultimate goal (missionism) and an otherworldly meaning 
(directing God's will). If one sees the meaning of human life in the way from sin to salvation and hope for reward 

after death in the measure of merit (or of divine mercy), then this is the only possible way to survive in history. But 

when faith is weakened, the consciousness of the final inevitability and irreparable uniqueness of each act imposes 
on a person such a burden of hopeless despair and such a burden of responsibility, with which, according to Elide, 

the human psyche can hardly cope. So the medieval peasant, who did not understand the essence of the doctrine, 

continued to live in the Paradise of archetypes and eternal return. 

Mythologism, according to Elide, is not only one of the phenomena of human culture, but also is a kind of 
exemplary state of the individual’s mind and society, and history is embodied in the image of oppressive and 

destroying unstoppable time. 

To understand the ancient ideas about time, it is necessary to go beyond the current perception of the world 
and try to realize the different views of the world and the place of man in it. 

Mythology provided for the richest material depicting the views of ancient people on space, time, good, evil, 

and other parameters of the universe combining it in a uniform whole in the ancient consciousness. In the myths of 
the Indo-European peoples time is thought to be infinite and initial; on the other hand, it is prescribed only to the 

earthly middle world, and in the upper world it is not available, but it is "created" there and from there is sent to the 

Earth. Earthly time is finite and perishable and can go back and up. Time, as something illusory and sensually 

imperceptible, is identified with the real being and appears in the image of the river, personified in the elder person 
or goddess with fingers pressed to the lips, etc.  

By paraphrasing the words of O. M. Freudenberg, who deeply and comprehensively studied the mythological 

consciousness in the form in which it is reflected in the literature of distant ages, we can say that the time for 
ancient man, who identified animate and inanimate issues, was recognized both as object and as man. 

[Фрейденберг О.М.,1998, С. 103] The notion of time could be included in the General opposition "we - not we", 

in which " my "(our) is the starting point, and what is around it is not ours" [Маковский М., 1996, c.44]. 
The ancient people identified time with a large number of real objects. In his “Comparative Dictionary of 

Mythological Symbolism in the Indo-European Languages”, M. M. Makovsky writes that "time was identified with 

a number, a circle, a world tree, a mountain, amphibians, water, and fire". [Маковский М., 1996, c.103] The 

researcher reveals the deep ties between the features of archaic perception of time and pagan symbols and actions. 
The latter are considered as vivid manifestations of the "desire" to join "the" divine "Time and" escape "from the" 

earthly" time " [9,90] Meanwhile, we can state that the dictionary is supplied with a vast encyclopedic 

bibliography, including the most significant dedicated to the problem of the ratio of archaic linguistic mentality and 
pagan symbols. [Маковский М., 1996, C. 403-413] 

Time has always been invariably associated with space and motion; time has shifted either in a circle, 

cyclically, or linearly. These two aspects were characteristic of both the mythological and historical understanding 

of time (for details on the relationship of spatial and temporal concepts, as well as cyclic and linear models of time 
perception, see: Akhundov 1982; Vernadsky 1975; Gurevich 1971; Kravchenko 1996; kubryakova 1997; Lotman 

1978; Osipov 1978; Pershina 1975; Proskurin 1990; Steblin-Kamensky 1971; Toporova 1994; Tsivyan 1990; 

Yakovleva 1994; Levi-Bruhl, Levi-Strauss).  
In the ancient world outlook time is as important as fire, water, air, light, as Nature. It can, like all the 

inhabitants of Nature, including man, to be good and evil, their own and others.  

Natural temporal experience, transformed by ancient consciousness, predetermined the basic semantic 
feature of nomination or the inner form of temporal words. Language consciousness united the idea of the simplest, 

sensually percepted physical actions and conditions, of time, being invisible, sensually senseless, but affecting man 

and his life.  

In the ancient Germanic languages, the reconstructed internal form of most words with temporal meaning 
correlates, as shown by the study of T. V. Toporova [Toпорова T. В.,1985. - Т. 44. -  No 5.- С. 417-426] with the 

signs of separation, connection, rotation, torsion, measurement, assumption, rest, establishment, growth and width. 

At the stage of development of the written tradition in the Germanic languages, especially in the Ancient English 
language, the internal form of temporal words is worn out, and the actual time meaning fixed in written records, 
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appears to be unrelated to the initial nomination sign. The archetype of time, in a certain linguistic form, is filled 

with content depending on the method of comprehension and explanation of time, so an important aspect of the 
linguistic categorization of temporal experience should be recognized as the inclusion of its results in a certain 

cultural and linguistic paradigm. Cultural and linguistic paradigm should be considered a set of linguistic forms 

that reflect ethnically, socially, historically, scientifically, etc. deterministic categories of world outlook. The 
cultural-linguistic paradigm unites categorical words expressing ideas about the world and the person in it that are 

significant for the whole society or its separate groups. Language forms are the basis of a paradigm that is 

"stitched" with meaningful representations.  

The concept is "a mental formation that replaces ... in the process of thought an indefinite multitude" 
[Лихачев Д., 1997, С.281] of objects, phenomena, conditions of various kinds, but perceived by consciousness as 

objects, phenomena and conditions of the same order due to certain psychological, social, historical and other 

factors. The content of a categorical word is thus made up of its meanings and concepts. "Concepts arise in the 
consciousness of man," writes academician D. S. Likhachev, "not only as" hints at possible meanings", but also as 

responses to the previous linguistic experience of man as a whole – poetic, prose, scientific, social, historical, etc. " 

[Лихачев Д., 1997. – С.281]  

Modern researches in the field of physiology and psychology show the presence of a certain system of 
psychophysiological phenomena, indicating that a person has a sense of time, which can be called subjective or 

psychological time. 

The units of time and their ethno-cultural conditionality 
At a certain stage of human development, it became necessary to designate relatively short periods of time 

during which a particular activity is carried out. In this connection, the time passing from one action to another was 

compared with the time required for some daily work or some regularly occurring event. Thus, the Kazakhs have a 
small unit of time is the time needed to cook meat. In addition, the long-accepted division of the day as a period of 

active work is used into smaller working periods, the boundary between which are meals and rest. In Russian, such 

periods were called by the nature of work (plowing and other field work) team, which, depending on the time of 

year, there were 3-4 per day. But the same word-concept could become a spatial designation: a field in two teams, 
that is, a space that can be plowed in two such periods of time. (The transformation of temporal concepts into 

spatial, measuring units of extension is reflected in the usual expressions for most languages: "two hours walk 

to...", " three days drive to...", "two or three nomads to..." and under. The distance that could be overcome in one 
day of travel, in the Russian language was called "bottom". Often in this way large periods of time were measured-

a week, a month, a year (of driving, running, traveling). 

The principles of description and analysis of the results of the associative experiment with 

representatives of different ethnic groups 

The language consciousness of Kazakhs and their ideas about the category of time was studied on the 

material of the free associative experiment with native speakers of the Kazakh language (500 people) was 

conducted by a group of researchers according to the method of associative experiments generally accepted in 
international practice. [Дмитрюк С.В., 2001, 193с.] 

Comparative analysis of materials of associative fields of stimuli-correlates provides for the following data: 

1. ВРЕМЯ / TIME / УАҚЫТ 

Russian Russian language consciousness the most frequent reaction to the stimulus time-it's money 14, and 

the time of the Russian person, as a rule, no 39, little I3, to spare, not enough 8. On the basis of the Reverse 

dictionary one can quite clearly trace the connection of time with money, since the most common action with 

which time is associated is to spend I27, and also to lose I6, take away I3, give, end 7. These data suggest that a 
significant role in the representation of time in the Russian plays the definition of its value.  The phrase "time is 

money", uttered by Benjamin Franklin, became a catch and, as you can see, firmly entrenched in the minds of not 

only Americans but also Russians. Without going into the details of the socio-economic theory of time, we will 
only point out that "time has acquired a rarity, and in modern societies the rarity of time is not inferior to the rarity 

of money, and even exceeds it... "I have little time"," I have no time"," I do not have time", etc., - these and similar 

expressions, existing now in all European languages, are one of the distinctive features of thinking of the New time 
[Савельева И.М., Полетаев А.В., M. 2008, 520с.] 

Attention is drawn to a large number of reactions of verbs (not waiting for 5, runs, came 4, goes 3, flies, 

flows, leaves 2, etc. This fact suggests that time for Russian is more active category than passive. 

In the language consciousness of the English time / time is associated primarily with the clock: clock 12 
(wall or tower), watch 5 (pocket or wrist).  Уақыт  hour / hour 4, now / now 6, day / day 2, age / age 2, year / year 

2, and space / space 4, infinity / infinity 1.   The "external" time in English language consciousness is machine / 

mechanism 3 or bomb / bomb 2.  The English, as a rule, time can pass / spend 2, spend / spend 1. With him also 
stems misconception about motion / movement 2, passage / during 1. But time in the minds of the British has 
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nothing to do with money, but is associated with tea (for tea, tea 2) and gentleman (gentlemen 2).  Unlike the 

Russians, the English have reactions to this stimulus that are directly related to time (hours 12, now 6, hours 5, hour 
4, day, age, late, year 2, Infinite, hours, long, minute, minutes, second, seven, week 1).  In the Kazakh language 

consciousness уақыт / time is presented more as something past, past, transient, something extensible, long, 

permanent, although it is noted and its transience, lack, insufficiency, lack of time.  The most frequent associations 
are the verb-predicative reactions өту, өтті / passed 37, өткізу/ spend 11 and болу, болды / is, was 12, as well as 

the paradigmatic Association  сағат / hours 23, noted as typical in both Russian and English versions of the 

associative experiment.  

 Derivational character (with the same meaning of the past, transient) are quite frequent associations – 
derivatives of the verb өту: өткен / past 4, өтсін / let pass 3, өтпейді 2, өтеді 2, etc.; in the same verb-predicative 

group associations кетті /left 14, бітті / ended 8, келді / came 4, күту / wait 4, зулау / rush 3, бар / there are 4, 

зымырау / fly 2.  The extensibility and the length of time in view of the Kazakhs, in our opinion, reflect 
associations such as созылған 3, ұзақ / long 17, көп / a lot 10, үздіксіз 4, тұрақты  3, үзбей 2 / continuous, 

permanent, unceasing; and мәңгі жүріп жатқан зат / an ever current 2, үздіксіз қозғалмалы / continuously 

moving 2, өмірдің өлшемі / measure of life (time) 2, get / enough 6, жеткілікті / all the time, always, constantly 6, 

үнемі қайталанатын  / recurring 3, сабырлылық / patience 2, ағыс  / stream 2.to 2.  In addition, a special group of 
paradigmatic reactions are words that call certain periods of time: мезгіл / period 7, мерзім / time 6, жыл / year 5, 

өмір / life 5, second 4, көктем / spring 3, ай / month 3, minute 3, күн / day 2, мөлшер / limit 2, өлшем / measure 

2, бес сағат / 5 hours, etc. Associations indicating the transience of time in the representation of the Kazakhs, as 
already mentioned, constitute a smaller part of the associative field on the stimulus уақыт: аз / little 21, тез / fast 

16, жылдам / fast (-e), soon (-e) 10, қысқа / short 10, тар / little, to spare 9, жоқ  / no 8, үнемдеу / save 6, 

жетпейді / not enough 4, керек / need 3, жүйтку / rush 3, асығыс / rush 2, зымырайды / flies 2, улгеру / keep up 
2, etc. 

So, summarizing the content of the compared data in the Russian, English and Kazakh languages, taking into 

account the first three most frequent associations, it should be noted a significant difference in the perception of 

time by multilingual informants.   In the consciousness of modern Russian time, due to the stability of the common 
expression, is measured by money, it is not or is not enough.  In the English, this stimulus is primarily associated 

with the clock (wall, tower, wrist or pocket) - the true attribute of time, its material embodiment and its unit of 

measurement-the hour. The Kazakhs concept of time is associated with its "length", "flow": all three most frequent 
associations-verb-predicative, indicating its main "action", "state" - time has passed, will pass, will pass.  

On this basis, it can be assumed that compared with the perception of time in the Russian and English, in the 

minds of which recorded more associations that reflect the speed, swiftness of the passage of time, its compression, 
deficit, absence, insufficiency-in the representation, in the language consciousness of the Kazakhs time, judging by 

the associations, more stable, stretchable, long-lasting. 
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК ТІРКЕСТЕР ЖӘНЕ АУДАРМА 
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Түйін. Берілген мақалада гендерлік лингвистика, гендер ұғымы, ағылшын және қазақ тілдеріндегі бірқатар 

мақал мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестерінің аударма мәселелері қарастырылады. Гендерлік лингвистика саласы 

қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан және маңызды бағыттардың бірі. Туыс емес екі тілдегі гендерлік сөз 
тіркестердің аударма мәселесі де қазіргі таңда лингвистикада маңызды болып отыр. Аталмыш мақала гендерлік 

тіркестердің бір тілден екінші тілге аударудағы қиындықтар мен оларды дұрыс аудару бойынша анализдерді 

береді.Сондай-ақ мақалада қазақ және ағылшын тілдеріндегі ер мен әйелге қатысты гендерлік тіркестер 

салғастырмалы түрде қарастырылады.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ НА КАЗАХСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
 

Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы гендерной лингвистики, понятия гендера, перевода ряда 

гендерных пословиц и словосочетаний на английском и казахском языках. Сфера гендерной лингвистики в настоящее 

время является одним из динамично развивающихся и важных направлений. Проблема перевода гендерных 

словосочетаний на двух языках, не родственных в настоящее время, также имеет важное значение в лингвистике. 

Данная статья дает анализ по трудностям в переводе гендерных сочетаний с одного языка на другой и правильному их 

переводу. В статье также рассматриваются гендерные сочетания в отношении мужчин и женщин на казахском и 
английском языках. 
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KAZAKH AND ENGLISH GENDER PHRASES AND THEIR TRANSLATION PROBLEMS  
 

Summary. The article under research is devoted to the problems of gender linguistics, the notion of gender, translation 

of gender terms, phrases. Gender linguistics is one of the rapidly developed and important directions in linguistics today. 

Translation problems of gender phrases and vocabulary of non-related languages are also one of the topical issues today. The 

article shows translation problems of gender phrases and gender proverbs from one language into another, their proper 

translation analysis. The author gives the list of gender phrases referred to “man” and “woman” in comparison of Kazakh and 

English languages. 
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Гендерлік лингвистика – қазіргі тіл білімінде қарқынды дамып келе жатқан лингвистикалық 
бағыттардың бірі. Гендер мәселесі қазіргі таңда тек лингвистика саласында ғана кең етек алып отырған 
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жоқ, сондай-ақ барлық ғылымдар саласында өзекті мәселе болып отыр. Қазіргі таңда гендер мәселесі жан-

жақты зерттеліп, оның ерекшеліктеріне көп мән беріліп отыр. 
Гендер дегеніміз зат есімнің категориясы болып табылады. 

Гендер - 1.(жалпы мағынасы) - анатомиялық жыныс бойынша еркектер мен әйелдер 

арасындағы ерекшелік; 2. (әлеуметтік мағынасы) негізі анатомиялық жыныста құрылған, бірақ онымен 
сәйкес келуі міндетгі емес әлеуметтік бөлу. Сайып келгенде, терминнің әлеуметтік қолданылуы 

күнделіктімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

Гендер-әйел мен ердің әлеуметтік қоғам қалыптастырып шығарған үлгісі іспеттес. Бұл тұрғыда осы 

ұғым әйел мен ер жынысының әлеуметтік ортадағы, қоғамдық-мәдениет ошақтарындағы өзіндік орны мен 
рөлін айқындайды. 

Гендер – адамның психологиялық және әлеуметтік дамуын негіздейтін және тұлғаның базалық 

сипаттамаларының бірі. Гендер құрылымы жағынан биологиялық жыныс, гендерлік стереотип, гендерлік 
норма және гендерлік ұқсастық деп төрт жақты болып бөлінеді. 

XX ғасырдың 50-жылдары Симона де Бовуардың «Екінші жыныс» атты еңбегінде жалпы ер мен 

әйелдің бірінші жынысы биологиялық ерекшеліктер болса, екінші жынысы- өзі өмір сүретін қоғам 

түсінігінде ер мен әйелге айналуы деп көрсетілген. 
Зерттеуші А. Чекалина «гендер- әлеуметтік психологиялық мағынадағы жыныс, әйелдер мен ерлердің 

әлеуметтік мінез-құлқын анықтайтын арнайы мәдени және мінез-құлықтық сипаттардың жиынтығы. 

Гендер аясында әйел мен ер жынысына қандай психологиялық қасиеттер тән, әйелдер мен ерлерге қатысты 
қандай мінез-құлық қалыпты, күдікті немесе нормадан ауытқушылық саналады, сондай-ақ жыныс 

әлеуметтік жағдайда, жеке тұлға мәртебесіне қалай әсер етеді деген тәрізді мәселелер қарастырылады» деп 

пайымдайды[1; 24]. 
Отандық гендерлік лингвистика саласының маманы Ө. Мақанованың пікірінше «Гендер ұғымы 

жыныстың әлеуметтік құрылымы деген мағынаны береді. Гендер қоғамның әйел және ерге бөлінуінің өзі 

әлеуметтік өмірдің, жемісі екенін көрсетеді. Сонымен қатар, гендер дегеніміз- жеке адамның белгілі бір 

шектегі мінез-құлқын белгілейтін және шектейтін әлеуметтік ұстанымдардың жиынтығы»[2; 62]. 
«Әйел»  мен  «ер» концептілері барлық мәдениеттерде кездесетіні белгілі, оларға әдет-ғұрып, 

фольклор, мифтік санада, «дүниенің қарапайым ой суретінде» айтарлықтай орын берілген. Осы төңірегінде 

И.А.Гусейнова мен М.В.Томская: «Гендерные стереотипы, представляющие собой стандартные, часто 
упрощенные и обобщенные мнения о представлениях обоих полов, скаладываются и закрепляются в 

обществе постредством институализации и ритуализации пола» деп атап көрсетеді [3; 81]. 

Әйелдер  мен ерлердің әлеуметтік рөлі де бір-бірінен ажыратылатындықтан, олар қоғамдағы түрлі  
нормаларға сәйкес реттеліп отырады. 

Гендерлік тапаурындар деп әлеуметтік мәдени тұрғыдан белгіленген ой-пікірлерді танимыз, сондай-

ақ жыныс өкілдерінің мінез-құлық нормалары қасиеттері, атрибуттық пікілдің ақиқат бөлігінің тілдегі 

көрінісі деп білеміз[4; 21]. 
Адамдардың өмір көзқарасы қашан да тілдік жүйе арқылы бейнеленіп отырады. Жазушы мен 

сөйлеуші тілді тұтынушының өмір сүру жағдайына, ұлттық салт-дәстүрінде, мәдениетіне, дүниетанымы 

мен талғамына негізделіп жазып, одан белгілі бір ұлттық мәдени ерекшелітерді байқатады. Ендеше оның 
нақтылы мысалдарын ағылшын және қазақ тілдерінен қарастырып көрейік. Ағылшындар адамның белгілі 

бір қасиетін, кескін-келбетін, мінез-құлық ерекшеліктерін өз халқының дүниетанымы және мәдени 

ерекшеліктері негізінде бейнелейді. Олар бейнелі, пайдаланытын заттар, табиғатта байқалатын құбылыстар 

атауларын әйел келбетін суреттеуге көбірек қолданады. Бұл жағында қазақ тілімен ұқсастықтары көбірек. 

Сұлулық 

As fair as a lily (Лилия гүліндей сұлу),  

as graceful as swan (аққудай әдемі, нәзік),  
pretty as  a picture (суреттей әдемі),  

as beautiful as Greek(бұл сөзді тікелей аударғанда, гректердің құдайындай әдемі сұлу деген мағына 

білдіреді),  
as bandy as a bandicoot (тотыдай әсем) т.б.   

 

Бұдан ағылшындардың әйел адамның сыртқы келбетін суреттейтін сөз тіркестерінің ерекшеліктерін 

аңғарамыз. 
Және де ағылшын тілінен қазақ тіліне тіке мағынада аударылған , яғни 

калька тәсілімен десек болады. 
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Ал қазақтардың өз теңін тапқан екі сұлу жас жұбайларды (бірің бұлбұл, бірің тоты) деп мақтайды. 

Яғни, оларды бірі күн, бірі ай (екеуі де әдемі, сұлу теңдес дегенді білдіреді). Демек осы мысалдардан 
қазақтар мен ағылшындардың аққу мен тотыны көркем санайтындығын байқауға болады.  

Түр-кескін келбет 

Адамның сыртқы түр-кескін келбеті ағылшын халқының дүниетанымы мен мәдени ерекшеліктеріне 
сай бейнеленеді. 

Фразеологиялық теңеудің бейнелі негізі ретінде көбінесе күнделікті өмірде пайдаланатын заттар, 

табиғатта байқалатын құбылыстыар қолданылады.  

Мысалы: as fat as butter (майдай толықша немесе майдай іркілдеген),  
as brittle as glass (шыныдай нәзік),  

fresh as a daisy (маргаритка гүліндей үлбіреген) 

Қазақ тілінде: Аппақ сазандай  (жұп-жұмыр толық етті-жеңді); 
дом боп жарған (жұп-жұмыр болып семірген, семіріп күйіне келген);  

еті ауыр (денесі зор жаратылған)[5; 21]. 

Әрине ана тіліміз бай болғандықтан, қазақ тілінде бір сөз тіркесіне бірнеше мысалдар көрсетілген. 

Алайда, ағылшын тілінде бір сөз тіркесіне бірнеше фразеологиялық балама көрсету оңай емес. 

Бет-жүзі 

Ағылшын тілінде: Smiling face (күлімсіреген жүзі),  

happy face (жарқын жүзді), 
chubby face (алма бет немесе толық беті),  

oval face (сопақ бет),  

cherubic face (иман жүзді).   
I saw the joy in her smiling face (мен оның күлімсіреген жүзінен қуаныш көрдім). She has an oval face 

and is very tall, which makes her a beautiful girl. (Оның сопақ беті және өте ұзын бойы оны әдемі қыз екенін 

көрсетті)[5]. Міне, осы мысалдардан қазақтар мен ағылшындардың әйел адамның бет-жүзін 

суреттеулерінде ұқсастықтардың көп екендігі байқалады. 
Cherubic face- иман жүзді деп аударылған. Негізінен бұл сөз тіркесінің мағынасы әр түрлі келеді. 

Кішкентай, сүйкімді сәбилердің бет- жүзі қызарып тұрады сол кезде қолданылады. Немесе барлық жастағы 

адамдарға айтылып, періште жүзді деп те қолданылады[6]. 
Қазақ тілінде: алма бет, бидай өңді, қызыл шырайлы, үлбіреген қызыл бет, толған айдай, піскен 

алмадай, ашаң да ашық жүзді , жаз дидарлы, иман жүзді, нұр шашқан қызғалдақтай, наурыздың ақша 

қарындай, аршыған жұмыртқадай, зерен жүзді деген теңеулер көп кездеседі.  
Бұған қазақ әдебиеттерінен мысалдар келтірейік: «Есенейдей табақтай жалпақ қара шұбыр беті 

қыздың аққудың жұмыртқасындай аппақ бетіне жақындай берді». Қазақ ұғымында аққу сирек кездесетін 

құс патшасы саналады. Оны атқандар киесіне ұшырайды деп санайды. Ондай киелі, ерекше ардақты құстың 

жұмыртқасы да айрықша ақпақ болуымен ерекшеленеді.  

Көз 

Ағылшын тілінде:  

hazel eyes(ашық қоңыр көз),  
gray eyes(нәркез көз),  

gentle eyes(мейірімді көзі),  

shimmering eyes (жәудір көз).  

Ағылшын әдебиетінен мынандай мысал келтіруге болады:Her hazel eyes grew round and her cheeks 
pinkened with a flush of renewed excitement (қазақшасы: Тебіренуден оның ашық қоңыр көздері домаланып 

және қызғылт беті қайта қызара бастады)» ; 

Бұл сөйлем сипаттама аударма тәсілімен аударылып тұр. Өйткені, оның көзінің түсін және де сол 
адамның көңіл-күйін кеңінен, айқындап жазылған. 

«Ah, but she has silver gray eyes and bronze hair(Ой, бірақ оның күмістей нәркез көзі мен сары шашы 

бар)»;  
Бұл сөйлем калька тәсілімен аударылған. Себебі, еш өзгеріссіз, тіпті, сөйлемнің құрылымы да сол 

қалпында тұр.  

She looked at me with her soft, gently eyes (қазақшасы: Ол маған өзінің жұмсақ мейірімді көзімен 

қарады) [6]. 
Калька тәсілімен аударылған. 

«Her shimmering eyes never left his as she put the rose to her in acknowledgment of his words» (қазақшасы: 

Оның жәудір көзі оның алғыс сөздерін раушан гүлін қойғандай ешқашан тастамайды)[7; 13, 36, 51]. 
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Трансформация тәсілімен аударылған. Себебі, сөйлемнің құрылымы өзгерген. Алайда, екі тілде де 

мағыналары бірдей. 
Қазақ тілінде: тана көз, бота көз, айна көз, қарататтай көз, жәудір көз, мөлдір көз, нәркез көз, 

тостағандай жанары елегізген еліктің жанарындай, қос жұлдыздай қос жанары деген теңеулер бар. Осыған 

мысал келтірейік: «Дөңгелек ашық жүзінде әрлі-берлі домалап жүрген жақұт моншақтай ойнақшыған қос 
жанары, үлбіреген ерні, күлгенде сау етіп төгіле қалатындай  көрінетін маржан тістері онсыз да  

қылықты сұлуды одан сайын жұмбақтандырып, одан сайын ынтықтыра түседі»[8].«Үрей ұялаған 

қарақат көздері ботаның жанарындай мөлт-мөлт етеді»[9]. 

 

Қас 

Ағылшын тілінде:  

arched eyebrows (қиылғаш қас),  
dark eyebrows (қою қас, қалың қас),  

bushy eyebrows(қою қалың қас),  

thick eyebrows(қасы қалың немесе қою қас).  

 
Әдебиетте: Her widest eyes were accented by slim arched eyebrows and framed by high cheeks bones 

(Оның үлкен көздері қиғаш қас және биік бет сүйектері арқылы назар аудартады); 

Калька тәсілімен аударылған. Өйткені, еш өзгерссіз, мағыналары да бірдей. 
I wasn’t wearing make up, didn’t really need any with these heavy, dark eyebrows of mine and the long 

lashes (Мен макияж жасамағанмын, шынымен мына ауыр және қалың қастар менің ұзын кірпіктеріме керек 

емес) [10]. 
Калька тәсілімен аударылғаны сөзсіз. Ешбір өзгертусіз ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған. 

Қазақ тілінде : қалам қас, қиғаш қас, айдай боп қиылған жіп-жіңішке қас, жаңа туған айдай иілген 

қас, шағалың қанатындай қиылған қас, керме қас деген суреттер бар. Әдебиетте: Қарлығаш қанаттың 

ұшындай үп-үшкір боп, самайға қарай тартылған қас жүрекке шарбар жендеттің жебесіндей....; Қоян 
қолтық, керме қас, ару шешей болса игі [11]. 

 

Мойын 
 Ағылшын тілінде:  

swan-like neck (Аққу мойын). 

Her swan-like neck and slopping shoulders, was orientally dazzling (Оның аққудай мойыны, сүйір 
иықтары еріксіз көз тартады). 

Калька тәсілі. Сөйлемнің мағынасы толықтай сақталған. 

Қазақ тілінде: аққу мойын, алма мойын, ерекше аппақ мойын, аппақ жұмыр мойын, ақ торғындай 

мойын, қаз мойын болып кете береді. 
Сұлу әйел мойнына байланысты тұрақты сөз тіркестердің, теңеулердің сирек ұшырасуы 

халқымыздың сұлулықты сырт көзден жасырып, қымтап ұстайтын болса керек. 

Ал қаз мойын тіркесі иілген әдемі мойынды білдіреді. Әуелде аттың сипатына байланысты, кейін 
сұлу қыз, көрікті әйелдің мойнына қатысты айтылатын тұрақты сөз тіркеске айналған. Қаз бен аққудың 

кейбір ұқсастығы негізінде «кербездік», «сұлулық» бейнелейтін жағымды теңеулер болып табылады. 

 

Шаш 
Ағылшын тілінде:  

Blond hair (сары шаш, алтындай сары шаш),  

Judas hair (сары шаш),fell hair (шалаң-cелбір шаш), 
bush/head/shock  of hair (қалың шаш, қою шаш), 

russet-haired(қызғылт қоңыр шаш)  

silky hair (жібектей майда шаш).  
 

Әдебиетте: Aron saw his russet-haired wife. (Арон өзінің қызғылт қоңыр шашты әйелін көрді);  

Калька тәсілі. 

Her hair was silky and light brown and fell carelessly down her back (Оның шаштары жібектей және 
ашық қоңыр арқасына төгілген) [12]. 

Сөзбе-cөз аударма тәсілі немесе калька тәсілі. 
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Қазақ тілінде: Жібектей майда шаш, алтын айдар жібек шаш, сүмбіледей қара шаш, қолаң жібек шаш, 

қою қара шаш, білектей-білектей қос бұрым, тізесіне төгілген қос бұрым, жылтырап өрілген жуан бұрым, 
көмірдей шаш, қолаң шаш. Әдебиетте: «Менің шашым адыра қалғыр, айғырдың ту құйрығындай қалың, 

жуғанда болмаса құрғақ күйінде тарай алмаймын». 

 
«Қосуыс бұрым арқада 

Қос жылан болып жүреді»[12]. 

Көркем шығармада кездесетін мысалдарда тілдік тұлғаның қазақ әйелінің сұлулығына қатысты сөздік 

қолданысы да халқымыздың мәдениетіне ұлттық болмысына сәйкес келетіні байқалады. Қазақ пен 
ағылшындардың көзқарасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Ол тек шаштың сары немесе қара түсті 

болуында ғана емес, тұрмыс тіршілктеріне де қатысты теңеулер айтылады. 

 

Әйелдің күлкісі, даусы, лебізі 

Ағылшын тілінде:  

Gentle smile (мейірімді күлкісі),  

sheer smile (жымыйып күлулі),  
feminine smile (әйелдік күлкісі),  

radiant smile (сыңғырлаған күлкісі). 

 
Әдебиетте:  

Her smile was too gentle, too sheer, too feminine to belong to just a little girl(Оның күлкісі өте мейірімді, 

өте таза, өте қызғылықты тек қана кішкентай қыз балаға тән)[12]. 
Калька тәсілі. 

Қазақ тілінде: Ерке күлкі, сыңғырлаған күлкі, сылқ-сылқ күлкі, мөлдір суға маржан күміс 

қоңырауындай, періштедей сүйкімді дауыс, шіңгірлеген құлыншақтың әлде түн ішінде көл жүзінде 

сыңқылдаған аққудың дауысындай деген мысалдар көп кездеседі. 
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық (екі халықтың әйел адам) теңеулердің жағымды 

коннотациясы жалпы алғанда екі тілде де бірдей, бірақ әр тілде теңеу образы ретінде әртүрлі заттар мен 

құбылыстардың атаулары пайдаланатыны байқалады. Егер қолданылса, қазақ тілінде аққу, бұлбұл 
лексемалары қолданылған. Екі тілдегі әйел адамның дүниетаным ерекшеліктерінде ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарының бар екені анықталды. Бұл қазақ және ағылшын тілді халықтардың 

дүниетанымының әртүрлі болуына байланысты құбылыс. Сондай-ақ оны ұлттық дүниетанымның 
ерекшелігі, оның тілдегі көрінісі тіл иелерінің өз даму тарихы, әр түрлі табиғи ортасы, салт-санасы, 

тұрмыс-тіршілік, шаруашылық дәстүрлеріне байланысты деп қараймыз. 

Бұл жерде де дәл мақал-мәтелдердегідей үш тәсіл пайдаланылған. 

 
Ағылшын және қазақ сөз тіркестерінің аудармаларын салғастыру. 

Сөз тіркестері. 

Дерекөздері: Автормен құрастырылған. 
 

Қазақ тілінде Аударма түрі 

лилия гүліндей сұлу Fair сөзі әділ деген мағынаны білдіреді 

Бұл аудармада сұлу сөзімен ауыстырылған 
Трансформация тәсілі 

аққудай әдемі, нәзік Калька тәсілі 

суреттей әдемі Калька тәсілі 

гректердің құдайындай әдемі, сұлу  Калька тәсілі 

тотыдай әсем Фразеологиялық балама тәсілі 

майдай толықша немесе майдай  

іркілдеген 

Калька тәсілі 
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шыныдай нәзік Калька тәсілі 

маргаритка гүліндей үлбіреген Калька тәсілі 

күлімсіреген жүзі Калька тәсілі 

жарқын жүзді Калька тәсілі 

алма бет немесе толық беті Калька тәсілі 

сопақ бет Калька тәсілі 

иман жүзді   Фразеологиялық балама тәсілі 

ашық қоңыр көз Калька тәсілі 

нәркез көз Фразеологиялық балама тәсілі 

мейірімді көзі Калька тәсілі 

жәудір көз Калька тәсілі 

қиылғаш қас Калька тәсілі 

қою қас, қалың қас Калька тәсілі 

қою қалың қас Калька тәсілі 

thick eyebrows - қасы қалың немесе  

қою қас 

Калька тәсілі 

 swan-like neck - аққу мойын Калька тәсілі 

Blond hair - алтындай сары шаш Калька тәсілі 

 Judas hair - сары шаш Фразеологиялық балама тәсілі 

 fell hair - шалаң-cелбір шаш Калька тәсілі 

bush/head/shock of hair - қалың шаш,  

қою шаш 

Калька тәсілі 

 russet-haired - қызғылт қоңыр шаш Калька тәсілі 

 silky hair - жібектей майда шаш Калька тәсілі 

gentle smile  - мейірімді күлкісі Калька тәсілі 

 sheer smile - жымыйып күлуі Калька тәсілі 

 feminine smile – әйелге тән күлкісі Калька тәсілі 

 radiant smile - сыңғырлаған күлкісі Калька тәсілі 
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1.Калька 

2.Трансформация 
3. Фразеологиялық балама 

as fair as a lily,  лилия гүліндей сұлу,  деп аударылған. Трансформация тәсілі пайдаланылып тұр. 

Трансформация дегеніміз - қайта жасап өзгертудің көмегімен оригинал бірліктерінен аударма бірліктерінен 
өтуді айтады. Бұл аудармадаFair сөзі әділ деген мағынаны білдіреді Бұл аудармада сұлу сөзімен 

ауыстырылған. Мен бұл сөз тіркесін лилия гүліндей пәк деп аударар едім. Өйткені, қыз баланы пәк гүлге 

теңеуге болады. 

as graceful as swan, аққудай әдемі, нәзік деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Өзге тілдегі 
сөз тіркесі мен жай сөйлемнің құрылымдық-мағыналық негізділігін ана тіліндегі төл тәсілдер арқылы 

дәлме-дәл көшіріп алу калька тәсілі деп аталады. Қазақ халқы аққуды қыз балаға теңеген, сол себепті, 

аудармашы осылай аударған. Ағылшын тіліндегі сөз тіркесі қазақ тілінде толықтай сөзбе-сөз аударылған. 
pretty as  a picture,  суреттей әдемі деп аударылған.  Калька тәсілімен аударылып тұр. Сөзбе-сөз 

аударылып тұр. Қыз баланың сұлулығын суретке теңеп тұр. Үріп ауызға саларлықтай демекші, қыздың 

сұлулығын қазақ халқы ерекше сипаттаған. Аудармашы түпнұсқадағы сөз тіркестің толық мағынасын 

ашып тұр. Мен суреттей әсем деп аударар едім.  
as beautiful as Greek , гректердің құдайындай әдемі, сұлу деп аударылып тұр.  Калька тәсілі 

пайдаланылған. Калька тәсілі өзімізге белгілі сөздердің, сөз тіркесінің дәлме-дәл аударылуы. Бұл жерде 

қыздың сұлулығын ежелгі гректердің құдайына теңеп тұр. Толық мағынасы ашылып тұр.  
as bandy as a bandicoot,  тотыдай әсем, деп аударылған.  Фразеологиялық балама тәсілі 

пайдаланылған. Фразеологиялық балама тәсілінде белгілі бір мақалға немесе сөз тіркесінің мағынасын ашу 

мақсатында, түпнұсқаға сәйкес балама беру болып табылады. Тоты құсын қыздың әсемдігіне теңеп тұр. 
Аудармашының аудармасымен толықтай келісемін. 

as fat as butter, майдай толықша немесе майдай іркілдеген деп аударылған. Калька тәсілімен 

аударылып тұр. Сөзбе-сөз аударылған. Қыздың сырт келбетіне байланысты айтылып тұр. Майдай томпақ 

деп айтуға да болады. 
as brittle as glass, шыныдай нәзік деп аударылған. Калька тәсілімен аударылып тұр. Бұл жерде қыз 

баланы шыныға яғни, оның жібектей нәзіктігін, пәктігін сипаттап тұр. Аудармашының орнында болсам, 

мен бұл сөз тіркесін айнадай нәзік деп айтар едім. Glass сөзін айна сөзімен ауыстырар едім. Алайда, қаза 
тілі бай болғандықтан әр түрлі етіп жеткізуге болады. 

fresh as a daisy, маргаритка гүліндей үлбіреген деп аударылған.   Калька тәсілімен беріліп тұр. Яғни 

cөзбе-сөз аудару тәсілі болып табылады.Түймедақ гүліндей таза немесе пәк деп айтуға да болады. Себебі, 
daisy гүлі түймедақ деген гүлді де білдіреді.  

smiling face, күлімсіреген жүзі деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылған. Яғни дәлме-дәл 

аудармасы беріліп тұр. Smiling сөзінің мағынасы бақытты, шаттыққа толы, қуанышты деген мағыналарды 

білдіреді. Аудармашы күлімсіреген деген нұсқаны алған. Қазақ тілі өте бай болғандықтан көптеген 
нұсқалары бар. Face деген сөз кескін, келбет, бет-әлпет деген мағыналарды береді. Аудармашы жүзі деп 

аударған. Мен бұл сөз тіркесін шаттыққа толы келбеті деп аударар едім.  

happy face, жарқын жүзді деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Байқағанымыздай сөз 
тіркесін аудару кезінде көбінесе калька тәсілі кеңінен қолданылуда. Сол себепті, бұл мысалда да, сөзбе-сөз 

аударма беріліп тұр. Happy сөзінің тікелей мағынасы бақытты болады. Бақытқа толы келбеті деуге де 

болады.  

chubby face,  алма бет немесе толық беті  деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Дәлме-дәл 
аударма берілген. Chubby сөзі толық дегенді білдіреді. Демек, қыз баланың бетін алма тәріздес яғни, 

пішініне байланысты, толық деген мағыналарды білдіріп тұр.  

oval face, сопақ бет деп аударылған. Калька тәсілімен аударылып тұр. Бұл жерде тіке мағынада oval 
cөзі пішін, яғни сопақ дегенді білдіреді. Аударма толықтай түсінікті жеткізіліп отыр. 

cherubic face,  иман жүзді деп айдарылып тұр.Фразеологиялық балама тәсілі. Яғни түпнұсқаға балама 

беру арқылы мағынасы ашылып тұр. Періште жүзді деп те айтуға болады. Өйткені, cherubic сөзі періште, 
иман жүзді деген мағынаны білдіреді. 

hazel eyes,  ашық қоңыр көз деп аударылған. Калька тәсілімен аударылып тұр. Дәлме-дәл мағынаны 

білдіреді. Қоңыр көз деген мағынаны білдіреді. Ашық қоңыр немесе қоңыр түсті деген мағынаны көрсетіп 

тұр.  
gray eyes, нәркез көз деп аударылған.  Фразеологиялық балама тәсілі пайдаланылған. Негізі gray сөзі 

сұр деген түсті білдіреді. Алайда, аудармашы түпнұсқаға балама беру арқылы нәркез деп аударған. Қыз 

баланың көзін сипаттап тұр.  
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gentle eyes, мейірімді көзі деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылған. Негізі gentle сөзінің тікелей 

мағынасы нәзік дегенді білдіреді. Алайда, бұл мысалда аудармашы мейірімді деп аударған. Сөзбе-сөз 
аударылып тұр.  

shimmering eyes, жәудір көз деп аударылған. Калька тәсілімен аударылып тұр. Сөзбе-сөз мағынасы 

сол қалпында сақталып аударылған. Қыз баланың көзін жәудірге теңеп тұр. Мен аудармашының орнында 
болсам жаутаңдаған көз деп аударар едім. 

arched eyebrows, қиылғаш қас деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Сөз тіркесінің толықтай 

аудармасы көрсетіліп тұр. Қиғаш қас деп аударуға да болады. Қыз баланың қасын сипаттап тұр. 

dark eyebrows , қою қас, қалың қас деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылған. Калька тәсілі сөз 
тіркесінің сөзбе-сөз аударылуы болып табылады.Dark ағылшын тілінен аударғанда түсті білдіреді, яғни 

қоңырқай немесе қара деп те айтуға болады. Бұл мысалда қыздың қасының қалың әрі қою екенін айқындап 

тұр. Қазақ қызына тән қасиет ол қою және қалың қас болып табылады. 
bushy eyebrows, қою қалың қас деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Түпнұсқаның тіке 

мағынасы калька тәсілі арқылы беріліп тұр. Bushy сөзі қою және қара дегенді білдіреді. Сол себепті сол 

күйінде сақталып, аударылған. Аудармашымен толықтай келісемін.  

thick eyebrows , қасы қалың немесе қою қас деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Дәл 
мағынасы көрсетілген. Қыз баланың қасына байланысты берілген сөз тіркесі оның пішінін анықтап тұр. 

swan-like neck,  аққу мойын деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Аудармашы тікелей 

мағынаны берген. Қыздың мойыны сипатталып тұр. Оны аққуға теңеген.  
Blond hair,  алтындай сары шаш деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Blond тікеклей 

аударғанда сары деген түсті білдіреді. Аудармашы қыздың шашын сипаттау мақсатында оны алтынға 

теңеп, алтындай сары шаш деп аударған.  
Judas hair, сары шаш деп аударылған. Фразеологиялық балама тәсілімен аударылып тұр. Judas сөзінің 

баламасын беру арқылы аудармашы қыздың шашының түсін айқындап тұр. Негізгі мағынасы Иуда,  яғни 

иудаизм дінінің құдайы болып табылады.  

fell hair, шалаң-cелбір шаш деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Аудармашы сөзбе-сөз 
аударып тұр. Шаштың аздығына байланысты селбір деп аударған. Немесе шалаң деп те айтуға болады. 

bush/head/shock of hair,  қалың шаш, қою шаш деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. 

Шаштың қандай екенін анықтап аударған. Оның қалың әрі қою екендігін көре аламыз. Аударма дәлме –дәл 
жасалған.  

russet-haired,қызғылт қоңыр шаш деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Russet сөзі 

тікелей қызғылт қоңыр дегенді білдіреді. Демек, аудармашы дәлме-дәл аударма жасаған. Шаштың түсі 
анықталып тұр. 

silky hair, жібектей майда шаш деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Silk дегеніміз жібек 

дегенді білдіреді. Жібектей деп қыздың шашын теңеп тұр. Жібектей сұлу әрі жұмсақ деп айтсақ та болады.  

gentle smile,  мейірімді күлкісі деп аударған. Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Қыздың күлкісін 
сипаттап тұр. Мейірімге толы күлкі дегенді білдіреді. Сөзбе-сөз аударылған. Түпнұсқаның мағынасы 

толықтай ашылып тұр. 

sheer smile, жымыйып күлулі деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Дәлме-дәл аударылып 
тұр. Пәк, риясыз күлкісін сипаттап тұр. Риясыз күлкісі деп аударар едім. 

feminine smile,  әйелдік күлкісі деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылған. Сөзбе-сөз аударылып 

тұр. Feminine деген сөз тіке мағынада әйелдік деген мағынаны білдіріп тұр. Аудармашы сол қалпында 

қалдырған. 
radiant smile, сыңғырлаған күлкісі деп аударылған . Калька тәсілі пайдаланылған. Сөзбе-сөз аударма 

тәсілі жасалып тұр. Қыздың күлкісі сипатталып тұр. Сыңғырлаған деп үніне байланысты айтылған. 

Дерекөздері: Автормен құрастырылған 
 

Қазақ тілінде Ағылшын тілінде Аударма тәсілі 

Тауықты тойдыра алмайсың, қызды 

киіндіре алмайсың. 

You cannot give a chicken 

enough food to satisfy it; you 

cannot give a girl enough 

clothes to satisfy her. 

Калька тәсілі 

Толықтай мағынасы 

сақталып тұр 
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Қызы бардың назы бар. 

 

 

If you have a girl you have 

worries. 

Наз сөзін worries деп 

аударған 

Трансформация тәсілі 

Сиырды жақсы көрсеткен артындағы 

танасы,  

Әйелді жақсы көрсеткен қасындағы 

баласы. 

The cow with the good heifer 

(is considered good), the 

woman with the good child 

(is considered good). 

Фразеологиялық балама 

Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа. Women are the devil’s nets. 

 

Фразеологиялық балама 

Баланыжастан, әйелдібастан 

 

 

 

 

 

 

A child must be trained in his 

youth; a wife must be trained 

from the beginning of the 

marriage. 

Калька тәсілі 

Әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап 

қыз өседі. 

 

Watching [his] father the son 

grows up, watching [her] 

mother a daughter grows up. 

Калька тәсілі 

Әкесіз жетім арсыз жетім, шешесіз 

жетім шерлі жетім. 

 

 

The fatherless orphan lacks 

honor; the motherless orphan 

is a sorrowful orphan. 

Калька тәсілі 

Жақсыдан жаман туар – бір аяққа 

алғысыз, жаманнан жақсы туар – 

адам айтса нанғысыз. 

 

 

 

 

 

From good parents a bad 

child can come – one who 

doesn't offer a cup of tea; 

from bad parents a good 

child can come – if someone 

tells you this you will hardly 

believe it. 

Трансформация тәсілі 

Аттан тай озады, атадан бала озады. The colt can surpass the Ата сөзі father болып әке 
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horse; the child can surpass 

his father. 

ретінде қарастырылған 

Калька тәсілі 

 

Қазақ тілінен ағылшын тіліне аударған мақал-мәтелдерде де аталған үш тәсіл қолданылған. Көбінесе 
трансформация және фразеологиялық баламаны кездестіреміз. Өйткені, сөзбе-сөз аудару қиынырақ. 

Тауықты тойдыра алмайсың, қызды киіндіре алмайсың, 

You cannot give a chicken enough food to satisfy it; you cannot give a girl enough clothes to satisfy her деп 
аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылып тұр және де толықтай мағынасы сақталған. Калька тәсілі 

дегеніміз оригиналдың лексикалық бірліктерін, олардың құрамдас бөліктерін – морфеманы немесе сөзді - 

олардың аударма тіліндегі лексикалық сәйкестіктерін ауыстыру жолымен болатын аударма тәсілі болып 

табылады. Сонымен қатар түсіндірмелі тәсілге жататынын айта кеткен жөн. Қыз бен тауықты салыстырып 
мақалды аударған.  

Қызы бардың назы бар,  If you have a girl you have worries деп аударылған. Трансформация тәсілі 

пайдаланылған. Наз сөзін worries деп аударған. Трансформация тәсілі пайдаланылған. Аудармалық немесе 
тіларалық трансформация дегеніміз - қайта жасап өзгертудің көмегімен оригинал бірліктерінен аударма 

аударма бірліктерінен өтуді айтады. Аудармашы осы тәсіл арқылы түпнұсқадағы қазақ тіліндегі мақалдың 

ағылшын тілінде мағынасын беріп отыр.  

Сиырды жақсы көрсеткен артындағы танасы, Әйелді жақсы көрсеткен қасындағы баласы, The 
cow with the good heifer (is considered good), the woman with the good child (is considered good) деп аударған. 

Фразеологиялық балама тәсілі пайдаланылып тұр. Қазақ тіліндегі мақалдың дәлме-дәл мағынасы 

болмағаннан кейін балама беру арқылы аударған. Сиыр мен әйелді салыстыра отырып, оқырмандарға 
жеткізген. 

Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа, Women are the devil’snets деп аударған. Фразеологиялық балама 

тәсілі пайдаланылған. Әйелдің көп сөйлеп, әңгіме құмарлығын көрсететін мақалдардың бірі осы болып 
табылады. Қазақ тіліне ағылшын тіліне аудару барысында фразеологиялық балама тәсілі кеңінен 

қолданылады. Өйткені, қазақ тілінен ағылшын тіліне тіке,  дәлме-дәл мағынасын беру өте қиын. 

Аудармашының жасаған еңбегі өте жоғары деңгейде.   

Баланы жастан, әйелді бастан,  A child must be trained in his youth; a wife must be trained from the 
beginning of the marriage деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Яғни, өзге тілдегі сөз тіркесі 

мен жай сөйлемнің құрылымдық-мағыналық негізділігін ана тіліндегі төл тәсілдер арқылы дәлме-дәл 

көшіріп алу. Аудармашы қазақ тілінен ағылшын тілінде дәлме-дәл аударған. 
Әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі, Watching [his] father the son grows up, watching [her] 

mother a daughter grows up деп аударылған.  Калька тәсілі пайдаланылып тұр. Шеше сөзі ана дегенді 

білдіреді. Қазақ тіліне ағылшын тіліне сөзбе-сөз аударылып тұр. Жалпыға түсінікті етіп жасалған. 
Әкесіз жетім арсыз жетім, шешесіз жетім шерлі жетім, The fatherless orphan lacks honor; the 

motherless orphan is a sorrowful orphan деп аударылған. Калька тәсілі пайдаланылған. Шерлі сөзі sorrowful 

деп берілген. Аудармашы дәлме-дәл аударған. Orphan сөзі жетім дегенді білдіреді.  

Жақсыдан жаман туар – бір аяққа алғысыз, жаманнан жақсы туар – адам айтса нанғысыз, From 
good parents a bad child can come – one who doesn't offer a cup of tea; from bad parents a good child can come – 

if someone tells you this you will hardly believe it  деп аударылған. Трансформация тәсілі пайдаланылған.  

Трансформация- қайта жасап өзгертудің көмегімен оригинал бірліктерінен аударма аударма бірліктерінен 
өтуді айтады. Нанғысыз сөзіне синоним сенгісіз дегенді білдіреді.  

Аттан тай озады, атадан бала озады,  The colt can surpass the horse; the child can surpass his father 

деп аударылған. Ата сөзі father болып әке ретінде қарастырылған. Калька тәсілімен аударылған. Сөзбе-сөз 

аударма жасалған. Аудармашы түсінікті тілмен жеткізген. 
Әр елдің салты басқа демекші, ағылшын және қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, мәдениетін, салт-

дәстүрін, екі халыққа тән ерекшеліктер мен ұқсастықтарды зерттей отырып олардың кейбір кезде ұқсас, ал 

кей жағдайда тіпті, әртүрлі екені анықталды. 
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Summary. This article deals with the effective methods by which it is possible to form interethnic tolerance in foreign 

language teaching. There were used methods such as dialogue of cultures, intercultural communication, the use of authentic 

materials and a comparative analysis of the own culture and the culture of English-speaking countries. There are described the 
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 ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЭТНОСАРАЛЫҚ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 
Түйін. Бұл мақалада шетел тілі сабақтарында этносаралық толеранттылықты қалыптастырудың тиімді әдістері 

қарастырылады. Мәдениеттер диалогы, мәдениетаралық коммуникация, өзіндік материалдарды пайдалану және 

өзіндік мәдениеті мен ағылшын тілді елдердің мәдениетін салыстырмалы талдау сияқты әдістер қолданылды. 
Этникааралық толеранттылықты қалыптастырудың эксперименті және оның нәтижелері сипатталған. 

Тірек сөздер: этносаралық толеранттілік, төзімсіздік топ, мәдениетаралық қарым-қатынас, эмпирикалық және 

теориялық әдістер, психологиялық және педагогикалық шарттар. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Резюме. В данной статье рассматриваются эффективные методы, при помощи которых можно сформировать 

межэтническую толерантность на уроках иностранного языка. Использованы такие методы, как диалог культур, 

межкультурная коммуникация, использование аутентичных материалов и сравнительный анализ собственной 

культуры и культуры англоязычных стран. Описан эксперимент и его результаты по формированию межэтнической 

толерантности.  

Ключевые слова: межэтническая толерантность, интолерантный коллектив, межкультурная коммуникация, 

эмпиритические и теоритические методы, психолого- педагогические условия. 

 

“Tolerance is the active position of a person. Tolerance is not patience, this is a relationship and 
cooperation. Tolerance is not born in one day, it develops historically.” [1,5] 

Nursultan Nazarbaуev 

 
In the last decade, the term “tolerance” has firmly entered into the scientific and pedagogical literature. In 

different languages, the word “tolerance” has a similar meaning and it is a kind of synonym for “liberality”. The 

basis of tolerance is recognition of the right to distinction. The main criteria of “tolerance” and their indicators can 
be determined on the basis of the definition of the concept of “tolerance”. This is an active moral position and 

psychological readiness for liberality in the name of positive interaction with people of a different culture, nation, 

religion, and social environment. 

The main goal of the formation of interethnic tolerance in the lessons of a foreign language is the 
preservation of a unified sociocultural space, overcoming ethno-national tension, social conflicts on the basis of the 

priority of individual rights, the equal rights of national cultures and various faiths, and the elimination of social 

inequality. 
Language is the most comprehensive index of the any culture. It is well known that the central figure in the 

communicative process is man and the tool is a language which is the way of communication. And the stronger the 

difference between language and culture, the more difficult to master a foreign language as a means of 

communication. Interethnic communication is implemented in an interconnected system: a person - a language - a 
culture and it is used complexly. [2] Thus, it should be said that the formation of interethnic tolerance directly 

depends on the mastering of the culture and language in a particular country. 

An analysis of philosophical, psychological, pedagogical, and sociological works shows that the study of the 
pedagogical aspects of tolerance and its formation has expanded significantly in recent years. 

S. Storty puts forward 4 main points that can be useful in developing tolerance in the process of intercultural 

communication: the formation of adaptive behavior, the use of a problematic teaching method, acquaintance with 
native speakers in order to understand their culture, studying your culture in order to understand another culture . 

[3, 375] The intercultural approach to teaching a foreign language involves working with the student’s personality, 

specifically with the student’s behavior, feelings, perceptions, values and experiences.  

The work on the formation of tolerance among the young generation should be multifaceted and 
multidirectional. It is especially difficult to form a tolerant attitude when we talk about another culture, nation and 

religion. The collision of different cultures we can observe in the process of teaching a foreign language. At 

present, the study of a foreign language can be equated with the teaching of another foreign culture. The purpose of 
teaching foreign language culture is the formation and upbringing of a person who is not only have knowledge of 

the language, such as knowledge of grammar and the basics of written and spoken language, but as a person of 

culture with the development of his spiritual forces, abilities, and the upbringing of person who is mentally 
responsible and socially useful. So, the subject of a foreign language teaching is culture as a system of spiritual and 

material values that have been accumulated by society in all spheres of its life, from everyday life to science and 

philosophy. In other words, intercultural and interethnic interaction takes place in the foreign language lessons. 

Learning a language is impossible without studying the culture of native speakers, which makes it possible to 
broaden learners horizons, including in the field of ethnical and cultural values of different  people, with comparing 

and analyzing them. This contributes the development of a tolerant attitude towards representatives of other ethnic 

groups. The best practice of teaching foreign language shows that the effectiveness of teaching largely depends on 
the teacher’s ability to create situations of communication, cooperation, interpersonal interaction while learning 
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language in the lessons and out of classes (i.e., to conform the learning motive and motive of communication). 

Communicative competence is the ability to enter into communication process. Taking into account the 
ethnocultural aspect in foreign language teaching allows: to organize the educational process in such a way that the 

formation of grammatical material occurs in parallel with the systematic assimilation of information of an 

ethnocultural nature and increasing the efficiency of work on the developing of  a foreign language. [4, 378-380] 
The study of the formation of interethnic tolerance among students in the process of learning a foreign 

language is one of the most important problems of modern humanitarian education. Its relevance is due to 

-  needs of society, its socio-economic and political order in relation to teaching foreign languages; 

- insufficiently developed problems of the formation of interethnic tolerance in the process of learning a 
foreign language. 

The aim of our study is to identify the pedagogical conditions for the formation of interethnic tolerance, 

theoretical justification and experimental confirmation of the effectiveness of the implementation of these 
conditions in the process of learning a foreign language. 

During the research, these methods were used: 

– theoretical: the study of normative, instructive and methodological documents on the problem under study; 

analysis and study of philosophical, psychological and pedagogical, scientific and methodological, sociological 
literature, systematization, modeling; 

– empirical: pedagogical and psychological observation of interpersonal relations in student groups; 

observation of the pedagogical process, questioning, conversation, testing, analysis of students’ performance, 
studying and summarizing the experience of teaching, interviews, pedagogical experiment. Conducting 

questionnaires, testing, social inquiries, monitoring the level of interethnic tolerance. 

Much attention in the process of teaching a foreign language was paid to the formation of the cognitive 
component of interethnic tolerance. Students had acquainted with the concepts of “tolerance” and “interethnic 

tolerance”, the culture of the country which language was studied, and the mentality of native speakers. 

During the lessons students were encouraged complete the pre-text tasks firstly, answer a number of 

questions about the meaning of the concept of “tolerance” and choose from the proposed group the most correct 
definition of tolerance: 

What does the word ‘tolerance’ mean? If you don’t feel sure, what associations do you have with it? 

In groups of three or four study the definitions listed below and tick the ones 
you think best express the idea o f tolerance. 

In order to reveal the level of interethnic tolerance among students we developed a rapid questionnaire 

разработанный психологами Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевым, Л.А. Шайгеровой [5, 172]. 
Individual or group assessment of the revealed level of tolerance is carried out according to the following 

steps: 

60-100 – high level of tolerance. Representatives of this group have pronounced features of a tolerant 

personality. 
30-60 – average level of tolerance. Such results are shown by respondents, for whom a combination of both 

tolerant and intolerant features is characteristic. 

15-30 – low level of tolerance. Such results testify to the high intolerance of a person and the presence of 
their expressed intolerant attitudes towards people of a different nationality. 

These questionnaires reveal the attitude of a person to members of other ethnic groups and attitudes in the 

field of intercultural interaction. 

The results of this questionnaire are shown in Figure 1. 
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Figure 1 – questionnaire 

 

 
 

First-year students took part in the diagnostics, the total number of students was 70 people. As can be seen in 

the figure- 1, 23% of students have a low level of tolerance, 77% of students have an average level of tolerance, 

and a high level of tolerance is 0%. A low level of tolerance indicates that the personality of these students has 
pronounced intolerant attitudes towards the world, people and other interethnic groups. Students with an average 

level of tolerance have the presence of both tolerant and intolerant traits. A model of behaviors in a tolerant and 

intolerant team was proposed by a psychologist, doctor of psychological sciences Stefanenko Tatyana Gavrilovna, 
this model is presented in table 1. [6, 368] 

 

Table 1. Forms of behavior in a tolerant and intolerant class 

 

Tolerant team Intolerant team 

Ability to listen and hear another person  Interruption, inability to listen to each other, 

impatience 

The desire to understand the problem, asking 

questions  

Ignoring 

Advices, suggestion Closure, unwillingness to communicate 

Praise, agreement  Say bad things about someone 

Reassurance Accusations, reproaches 

Benevolence Condemnation, criticism 

Consolation Moralizing 

Respect Threats 

Empathy Caution and warning 

Maintenance  Order, instructions 
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In order to reduce the level of intolerance behavior of students, who was participating in this survey, was 

worked up a training course “Your Way to Tolerance”. In this course were used materials that has a multipurpose 
cultural orientation, which contributes to a conscious understanding of the community of people and the 

establishment of a tolerant interaction between them. This course includes the following topics “How to behave in 

different cultures”, “Knowing stereotypes”, “Overcoming difficulties in communication”, “Christmas and New 
Year”, “National holidays in Britain, the USA and Kazakhstan”, “East , west, home's best "," Etiquette and customs 

of different nations ". The content of these classes included topics such as culture, race, ethnicity, stereotypes, 

perception and worldview, were introduced categories to determine the values and beliefs of one’s own culture. To 

reach this, were used authentic materials, such as advertising and mass media. When working on each of this 
topics, students perform cognitive-search cultural studies using the Internet and educational literature, group and 

individual projects. The main objectives of these classes are: 

1 intensification of the existing knowledge of students about the culture of English-speaking countries; 
2 acquaintance with the culture of the country of the language being studied by comparing previous 

knowledge and concepts with newly acquired ones, with knowledge about their country, their area, and about 

themselves; 

3 the ability to represent their country and culture in the conditions of foreign and intercultural 
communication. 

4 the formation and development of a communicative culture and the  culture of oral speaking and writing; 

5 development of the ability to read authentic texts of linguistic and regional content with various 
educational strategies; 

6 development of the ability to use English as a communication tool in the dialogue of cultures; 

7 the formation of ideas about the dialogue of cultures as respect for other cultures, languages, 
8 education of a sense of patriotism, a sense of pride in their culture, their country. 

To achieve these goals were used pedagogical methods, such as observing, modeling, role-playing games, 

discussions in small and large groups, watching films, project method, working in interactive groups was often 

used. During the process of formation of interethnic tolerance in our lessons we paid more attention to pair work 
and group works. There was used the most useful forms of organization educational process such as lectures, 

seminars, excursions, as well as extracurricular activities such as round tables, student scientific conferences, 

thematic evenings, meetings with representatives of other cultures, language festivals, country quizzes, etc. 
Communication, respect for various points of view were at a premium as one of the most useful tools of 

organization of educational process. 

The process of forming students' interethnic tolerance in the process of learning a foreign language is a 
system that includes various types of work aimed at developing components in the structure of the formation of 

interethnic tolerance. The use of discussions and dialogue forms in the process of teaching a foreign language 

contributes to the development of cognitive, affective and behavioral components in the structure of the formation 

of interethnic tolerance. 
The final stage of the experiment was the identification of the effectiveness or ineffectiveness of  classes in 

formation of interethnic tolerance among students. For this, students were asked to fill out a questionnaire, which 

included questions about knowledge of their culture; knowledge of the customs,  traditions and etiquette of the 
English-speaking culture; tolerant and positive attitude towards all nations; the role of communication and its index 

in learning foreign languages. The results of this questionnaire are presented in table 2. 

 

Table 2. Results of the questionnaire 

 

Knowledge of their culture high level 80% 

Knowledge of customs, traditions and etiquette of English-
speaking culture high level 74% 

Tolerant and positive attitude towards all nations average level 56% 

Communication and its index in learning foreign languages high level 75% 

   

 

Thus, after the course, the level of interethnic tolerance of students increased from medium to high and its 

amount is 80%. This indicates the effectiveness of this course in the formation of interethnic tolerance. 
A properly organized process of teaching foreign languages helps to improve mutual understanding with 

native speakers of the language which are being studied, strengthening solidarity and tolerance in relation between 

both individuals and ethnic, social, cultural, religious and linguistic groups, as well as nations. The education of 
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interethnic tolerance through teaching foreign languages seems to us one of the main tasks of modern pedagogy, 

linguistics and cultural studies. [7, 67-68] Tolerance in the new millennium is a way of survival of mankind, a 
condition for avoiding interethnic conflicts and maintaining harmonious relations both in the national society and in 

the international arena. In a message to the people of Kazakhstan “Socio-economic modernization - the main vector 

of development of Kazakhstan” dated January 27, 2012 N.A. Nazarbayev says that it is necessary “... to strengthen 
the educational component of the learning process. To patriotism, norms of morality, interethnic harmony and 

tolerance such pay much more attention... ”. [8] On this basis, the formation of tolerance and attitudes of tolerant 

consciousness acts as a condition for the successful development of the modern multi-ethnic society of Kazakhstan 

and the social order of the education system. 
Thus, the training of ethnic tolerance is a great creative task for a teacher, so first of all, a teacher, must have 

the ability to tolerant interaction at all levels of the educational process and know all manifestations of tolerance. 

So, in our opinion, the modern methodology of teaching foreign languages has risen to a new level of its 
development when it adopted to the method of integration. Combining with other humanitarian subjects such as 

literature, music, geography and others, process of learning English language contributes to the comprehensive and 

harmonious formation of intercultural competency among students. And this is an integral aspect of the education 

of a modern personality, capable of successful interaction and mutual enrichment with foreign-language cultures. 
Education and culture are interconnected and one can’t be imagined one without the other. This means that 

the education sector should be interested in initiating and actively supporting the idea of a dialogue of cultures with 

a focus on increasingly detailed interaction of cultural components and their integration into the integral cultural 
space of civilization. A comparison of the cultural elements of another country with knowledge of the native 

culture makes it possible to obtain confirmation of the idea of cultural diversity, to clarify the features of cultural 

manifestations due to the specifics of economic, political and social development, take these features for granted, 
take them into account in relations with the bearer of other cultures, and have a sense of respect cultural 

achievements of another people, the desire for cooperation with foreign countries. Therefore, the education of 

tolerance and harmony should become one of the leading educational tasks of our century. 
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                РЕАЛИТИ-ШОУ ДИСКУРСЫНЫҢ ТІЛДІК ЖӘНЕ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Түйін. Мақала реалити-шоу дискурсының тілдік және прагматикалық ерекшеліктерін анықтауға бағытталған. 

Жанрдың типологиясы, оның сипаттамасы көрсетілген. Сонымен қатар, бейресмилік, ауызекі сөйлеу, еріксіз сөйлеу 

сияқты тілдік белгілерді көрсететін мысалдар ұсынылады. Дискурстың фатикалық тоналдылығы, келісім 

коммуникативтік стратегиясы мен сонымен бірлесе қақтығыс стратегиясы сияқты прагматикалық қасиеттері де 

айқындалады.  

Түйін сөздер: дискурстық талдау, реалити-шоу, шоудың лингвистикалық және прагматикалық ерекшеліктері, 

қарама-қайшылық. 

Резюме. Статья посвящена описанию анализа дискурса англоязычных реалити-шоу с целью выявления его 

языковых и прагматических особенностей. Предоставлена существующая типология жанра реалити-шоу, его 

характеристики, а также примеры, демонстрирующие такие языковые свойства реалити-шоу, как неформальность, 

разговорная речь, спонтанность. Помимо этого, установлены такие прагматические свойства дискурса как фатическая 
тональность и коммуникативная стратегия солидарности, контрастирующая с конфронтацией.  

Ключевые слова: анализ дискурса, реалити-шоу, языковые и прагматичные особенности шоу, конфронтация.  

Summary. The article describes discourse analysis of the English reality-shows in order to identify its language and 

pragmatic peculiarities. The typology of reality-show discourse, its characteristics are presented. Besides, the work 

demonstrates such language features of reality-show as informality, colloquial speech, and spontaneity. It also reveals such 
pragmatic aspects of discourse as phatic tone and communicative strategies of solidarity and confrontation, going together.  

Keywords: discourse analysis, reality shows, linguistic and pragmatic features of the show, confrontation. 

 

Кіріспе 

Реалити-шоу – басқа теледидардағы шоу жанрларына қарағанда, шынайы өмірдегі адами қарым-
қатынастардың неғұрлым жақын көрінісі. Қазіргі заманғы жаңа ұрпақтың жеке өмірін ашық көрсету, 

мәліметтің барлығын визуализациямен жеткізу, бөгде адамдардың жеке өміріне араласып, оны кино ретінде 

тамашалау әдеті осындай телешоудың кең таралуына түрткі болып отыр [1]. Көрермен, ең біріншіден, 
қарапайым кейіпкерлерді көріп, оларды өздеріне ұқсатып, солардың орнында елестетіп, өмірлерін қызықты 

қылады. Бұл жанрдың халықтың көңілінен шығуын осы артықшылықтарымен түсіндіруге болады. Бір 

жағынан, көрермендердің өмірі реалити-шоу сюжетіне негіз болады, екінші жағынан, кез-келген медиа 
өнім көрермендердің санасына, қылықтарына, тілді қолдануына әсер етпей қоймайды [2; 3]. Әсіресе, медиа 

дискурстың жастарға ықпалы елеулі [4].  

Бұл мақала ағылшын тілді реалити-шоулар дискурсынан үзінділерді талдап, оның тілдік және 

прагматикалық ерекшеліктерін анықтауды мақсат қылып отыр. Талдауға кірісер алдында, реалити-шоуды 
жанр ретінде сипаттау жөн.   

Реалити-шоу жанр ретінде 

Реалити-шоудың ойын-сауық қасиеті шынайылыққа негізделген. Кейіпкерлердің қарым-қатынасы 

редакциялауға, алдын-ала жоспарлауға келмейді. Алайда, белгілі бір сценарий, қойылымдарды монтаждау, 

цензураға сәйкес сөздерді дұрыстау деген болады (жағымсыз сөздерді басып тастау, жалаңаш түрде жүрген 
кейіпкерлердің дене бөліктерін кадрда жасыру және т.б.). Мұндай түзетулерге қарамастан, реалити-шоу 

барлық телешоу ішіндегі адамдардың қарым-қатынастарын, олардың жеке өмірлерін шындыққа жақын 

көрсететін. Сонда да шынайы өмір мен реалити-шоу бірдей деп те айтуға болмайды, өйткені видеокамера, 

бөгде адамдар (оператор, режиссер) адамдардың табиғи әрекеттер жасауына шамалы болса да кедергі 
келтіреді. Олар сюжетті реттеп, көрерменді жалықтырмаудың амалын іздейді, себебі ұзақ уақыт ешқандай 

қызықтырарлық жағдай болмаса, көрерменді біреудің жеке өмірін де қараудан бас тартуы мүмкін. 

Сондықтан аудиторияның назарын сақтап қалу үшін видео түсірілім тобы оқиғаларды тездетеді, 

кейбір эмоцияларды қаттырақ көрсетуді талап етеді (төбелесу, жағымсыз лексиканы қолдану). «Реалити-
шоу» сөзінің негізгі бөлігі «шоу» екенін ұмытпау керек (ағыл. ‘show’ – ‘көрсету’) [5]. Мұның басты 

мақсаты – аудиторияны көріністер арқылы көңілдерін сергіту.  

Әдетте аталмыш жанрдың үш негізгі қасиеттерін атайды: 1. Барлық оқиғалар белгілі бір орындарда 

өтеді; 2. Қатысушылар – негізінен қарапайым адамдар; 3. Түсірілім щынайы жағадйларға мүмкіндігінше 
жақын [6]. 

Бұл тізім тұрақты болғанымен, қасиеттер реалити-шоудың түріне, авторлардың жеке идеяларына, 
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тіпті түсірілім тобының қай мәдениетке жататындығына байланысты өзгеріп тұрады. Мысалы, 

қатысушылар негізі қарапайым адамдар болса да, жұлдыздар мен атақты адамдар да жиі шақырылып 
тұрады. Олар шоуға көбірек назар аудартады. Көбінесе реалити-шоуға кездейсоқ адамдар кастинг арқылы 

таңдалады. Шоу авторлары көбірек бәріне таныс, қоғамда көп кездесетін әлеуметтік типаждарды шоуға 

қосуға тырысады, өйткені көрермен осы кейіпкерлердің біреуіне өзін ұқсатуы керек. Оның өмірін сүріп 
жатқандай әсерде болуы керек. Сонда оның тағдыры көрерменді қызықтырады.  

Сонымен қатар, реалити-шоудың түрлеріне қарай да сипаттамалар өзгеріп тұрады. Дж. Тэффетеллер 

кездесулер, көркею, өмір салты және бәсеке сияқты реалити-шоудың түрлерін ажыратады [7, 8-13 б.]. Бұл 

жіктемеде ол шоудың тақырыптық бағытын негізге алады. Ал фунционалды-прагматикалық бағытқа 
сүйене жіктейтін – Акинфиевтың [1, 39-42 б.] типологиясы. Бұл автор реалити-шоудың 4 түрін бөліп 

сипаттайды:  

1. «Шіркін лайф», «Survivor», «Дом 2» тәріздес шоу. Бұл бағдарламаларда қатысушылар өздерінің 
тірлік жасау, жеңу, бәсекеге қабілетті болу, бір-бірімен қатынас орната алу дағдыларын көрсетеді, 

төзімділік танытады; 2. Өз қабілеттерін ашуға көмектесетін шоу («Britain’s got talent», «American Idol», 

«Voice», «Қазақстан даусы»). Мұнда алдыңғы қатарда қатысушылардың табиғи таланты, ал содан кейін 

ғана жеке өмірі, басқалармен қарым-қатынастары; 3. «Битва экстрасенсов» стиліндегі бағдарламалар. 
Мұнда бірге тұру сияқты талап жоқ, бірақ бәсеке бар; 4. Режиссердың жұмысы ең аз, кедергісі жоқ, тек 

камераның жұмысы қажет шоу.  Камера өзін жаңа кәсіпте сынап жатқан танымал жұлдыз немесе тілшінің 

артынан еріп жүреді («Танцы со звездами», «Розыгрыш», «Naked and Funny»).  
Әрине бұл жіктемелер тұрақсыз, өйткені телешоудың өзі – гибридті жанр, сондықтан таза қалпында 

сирек кездеседі. Шоу түрлері бір-бірінен белгілі бір қасиеттерді алады. 

Реалити-шоу кейіпкерлер тілінің көріністері 

Бұл зерттеуде мен қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі танымал «Celebrity Big Brother» 

(Ұлыбритания) және «The Jannis Dickinson Modeling Agency» (АҚШ) реалити-шоуларын қарастырып, 

ондағы тілдік өзгешеліктерді анықтаймын.   
Реалити-шоу тілі көбінесе ауызекі, ал қарым-қатынастар кенеттен табиғи пайда болады. Егер шоу 

жасаушылар сюжеттің композициялық құрылымын дұрыстаса, оның тілі негізі бастапқы түпнұсқасында 

сақталуы дұрыс, редакцияға көп ұшырамауы тиіс, себебі тілдік деңгейде көрермен өтірікті, жасандылықты 

бірден сезеді. Соған қарамастан, бұл мәселені шешудің де өз айла-амалдары болады.  
Реалити-шоу ақиқаттың айнасы болғандықтан, қатысушылардың сөйлеу мәнері де күнделікті 

өмірдегі еститін сөйлеуге ұқсау керек. Мәселен, төмендегі үзінді ауызекі балағат сөзге әрі ауызекі стильдегі 

сөздерге толы болып келеді. Теледидардың сөйлеу мәнеріне жат.  

 

Kim: Oh, I’ve had a wonderful evening. Good, I’m glad. Oh, it’s been delightful. Delightful? All the f…. 

people I’m living with here….You are a horrible…Don’t, Collum. I had a good night tonight and I walked into 

sh.t…You wanna be punished… You ain’t seen nothing yet… 

Nicole: Don’t f…. come to her… 

 

(Ким: О, мен тамаша кеш өткіздім. Жақсы, мен қуаныштымын. Бұл керемет болды. Керемет? Мына 

менімен тұратын барлық қ.... адамдар...Сендер оңбағансыңдар...Қой, Колам. Кеше жақсы түн болды, ал мен 
б...қа жолықтым. Сендер жазалауды тілеп отырсыңдар...Сендер әлі дым көрмегенсіңдер... 

Колин: С...н, бармаңдар қасына.....) 

 

Kim: …You’re a chicken livered butch….You can’t stand up for yourself….You should be your own 

individual, have your own mind….Shut up, everyone…Shut up, don’t you bother!  

 

(Сендер қорқақсыңдар... Өздеріңе өздерің жауап бере алмайсыңдар...Сендер жеке адам болу 

керексіңдер, өз пікірлерің болу керек...Ауыздарыңды жабыңдар, бәрің...Ауыздарыңды жабыңдар, сендердің 
не шаруаларың бар?) 

 

(Celebrity Big Brother, https://www.youtube.com/watch?v=Gxc6LV1PPY0, 00:06-1:20) 

 
Бұл шоудың қатысушысы Ким Удберн өзінің артынан айтылған өсектерді естіп, таңертең өсек 

таратушыларға барлық эмоцияларын жеткізуге бөлмелеріне келді. Бір жағынан қарағанда, Ким сөзін 

жағымды, әдеби «wonderful», «delightful» деген сын есімдермен бастайды. Бірақ кейін тонының ауысқаны 

байқалады, сондықтан бұл жағымды сөздердің артында сарказм бар екені анық. Шын мәнінде, бұл 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxc6LV1PPY0
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кейіпкердің кері эмоциаларын білдіреді. Кейін бұл «horrible» деген антонимнен көрініс табады.  

Осылайша, әдеби тіл бұл шоуда тек сарказм үшін қолданылып отыр. Ал негізгі лексиканы балағат 
сөздер құрап отыр: ‘f…ng’ (тура аудармасы: ‘жыныстық қатынасқа түсіп жатқан’, ‘sh..t’ (тура аудармасы – 

‘адамдардың тамақтануынан кейінгі ағзадан шығатын қалдықтар’), ‘shut up’ (тура аудармасы – ‘аузыңды 

жап’).  Бұл, әрине, ауызекі тілдік белгісі. 
Басқа бейресми тіл қолданысы «You ain’t seen nothing yet» деген сөйлемде анық. Дәстүрлі ағылшын 

грамматикасына қос болымсыздық жат болып келеді, ережеге қарама-қайшы. Алайда заманауи ауызекі 

ағылшын тілінде қос болымсыздық жиірек қолданыс табуға. Сонымен ‘ain’t’ және ‘nothing’ бір сөйлемде 

грамматика ережесіне қайшы, ауызекі түрде айтылған. ‘Ain’t’ сөзінің өзі ресми тілге жатпайтын лексикалық 
бірлік, ‘isn’t’ деген ресми сөздің орнына ауызекі тілде қолданып жүр.  

Ауызекі метафоралық сленг ‘chicken livered butch’ тура аударғанда «тауық  бауырлы қаншық» дегенге 

сай келеді. Бұл контексттегі метафоралық мәні – ‘қорқақ’. Бұл ағылшын сленгінің тағы бір мағынасы – өз 
жынысының өкілдеріне құштарлық танытатын әйел адамдар. Кез-келген мағынада бұл сөз тіркестің 

сұхбаттасушыны жәбірлету мақсатында айтылғаны айқын.  

‘Don’t you bother’ тіркесі де ауызекі сөйлеудің көрінісі, ұрыс жағдайында көп қолданылады. Тура 

мағынада ‘Сенің шаруаң қанша’ деген мағынада айтылған, және көбіне бейресми жағдайларда, күнделікті 
өмірде естуге болады.  

Жоғарыда келтірілген мысалдарға қарамастан, реалити-шоу тілі ылғи сленг пен ауызекі лексикадан 

тұрады, грамматикадан ауытқу әрдайым болып тұрады деу де қате. Бұл әдейі сценарий бойынша 
жасалмайды, сондықтан комедиялы фильмдерге қарағанда, реалити-шоу толығымен сленгтерге толы 

болмайды. Ол шынайы өмірге жақын, табиғи күйде, бірқалыпты жиілікте. Кейіпкерлер де әртүрлі болады. 

Мысалы, талданған реалити-шоу бөлігінде Ким жағымсыз кейіпкер сияқты. Айтылған балағат сөздеріне 
қарай осындай қорытындыға келуге болады. Бірақ контекстті есепке алсақ, ол 76-жасар, Ұлыбританияда 

танымал, беделді тележүргізуші. Әдетте сыпайы, тазайын тұлға бұл эпизодта реалити-шоу ережелеріне сай 

өз ашуын қызу эмоциялармен көрсетіп отыр. Әрине, бұл да аудиторияны тартудың бір амалы.  

Реалити-шоудың бұл түрін Дж. Тэффетеллер бәсеке туралы шоулар қатарына жатқызады [7, 13 б.]. 
Шоу ауқымында қатысушылар Big Brother атты үйде бірге тұрады. Уақыт келе, қатысушылар бір-бірімен тіл 

табыса алу қабілеттеріне қарай, үйден шығады немесе қалады. Үйде ең ұзақ тұрғандар жеңімпаз атанады. 

Үйден шығару тек бірге тұрушы көршілердің емес, көрермендердің де пікірлерін ескере іске асады. 
Көрермендер өздеріне ұнаған қатысушыларды дауыс беру арқылы құтқарып, үйде сақтап қала алады. 

Осылайша, аудитория өзін тікелей кейіпкерлердің тағдырына қатысты деп санап, бұл олардың шоуға 

қызығушылығын арттырады. Үй ішінде кейіпкерлер бір-біріне қарсы немесе бір-бірін қолдап, альянстар 
құрай алады, қақтығысқа немесе одақтастыққа түседі.   

Шоудың ерекшелігі – ешқандай әлеуметтік сатыға, жасқа, қаржы мүмкіндіктеріне қарамастан, барлық 

қатысушылар бірдей жағдайда және ұтуға немесе жеңілуге бірдей мүмкіндіктерге ие. Шоуда жұлдыздар да, 

дәулетті адамдар да, ересек адамдар да, ешқандай тәжірибесі мен өмірлік жолы жоқ даладан келген адамдар 

да қатысушы болды. Қарым-қатынаста, бір-бірімен сөйлесу мәнерінде де теңдік пен бірдей мүмкіншіліктер 
байқалады.  

Күндерілкті өмірге жақын болғанымен, реалити-шоуда тілдік қарым-қатынас көрермен үшін 

контекстсіз түрде шығарылмайды. Шын өмірде адамның үйінде жасырулы камераны қондыру немесе 

диктофон орнату барлық әңгімені түсінікті болады деген кепілдік бермейді. Шеттен тыңдағанда, бір-бірімен 

жақын адамдардың сөздерін түсіну қиынға соғады, өйткені оларда ішінара кқнтекст болады. Мұның себебі 
тек сыбырлау, тез, жүйесіз сөйлеуде емес (бірақ күнделікті өмірде ол да бар).  

Қатысушылар әрқашан көрерменнің жағдайын ойлайды. Тікелей контекстті бермесе де, сөйлеген кезде 

бұл контекст, бастапқы мәлімет анық болу керек, көрермен оны негізгі сөздерден-ақ оңай түсіну керек. Бұл 

бейресми дискурста Грайстың сан максимасы жүзеге асады: қарым-қатынаста мағлұматтың немесе 

лексикалық бірліктердің саны көбейтіп немесе азайтып берілмеу керек [8, 47-49 б.]. Реалити-шоу шын өмірге 
ұқсаса да, барлық әңгімелер анық естіледі, ал көрермен, бірнеше сериядан қалып қойса да, контест арқылы 

не болып жатқанын тез түсіне алады. Сондықтан кез-келген реалити-шоу көрерменге бағытталған, және де 

осы көрермендер ғана бұл реалити-шоудың қаншалықты өміршең болатынын шешеді. Монтаж кезінде тек 
көрерменге қызықты және мағыналы болатындай әңгімелер ғана сақталып қалады.  

 

Реалити-шоу дискурсының прагматикалық белгілері 

Ойын-сауық дискурсында көзге түсетін прагматикалық жайт – коммуникативті тоналдылықтың 

шұғыл ауытқуы. Бұл талдаудың аясында, дискурсытың коммуникативті тоналдылығы дегеніміз – 
қатысушылардың мәдени және жағдаятқа сай белгілермен анықталатын дискурстың эмоциялы-

стилистикалық модусы [9, 79б.]. Реалити-шоуда ол біркелкі емес. Бұд дискурста сирек кездесетін 



279 
 

тоналдылықтар: фасцинативті (тілді эстетикалық мақсатпен қолдану), патетикалық (эмоцияларды 

жоғары стильде жеткізу).  

Шынайы дискурстағыдай, реалити-шоуда фатикалық тоналдылық басым. Әсіресе, бір жыныс 

өкілдері арасында бұл көбірек байқалады. Алайда бұл тоналдылық тез агрессия, ирония 
тоналдылықтары болып күрт өзгеруі мүмкін. Осы өзгерістер арқылы көрермендердің қызығушылығы да 

сақталып отырады.   

«The Jannis Dickinson modeling agency» («Дженнис мыстанның модельдері») деген шоуда 

модельдер үнемі Дженнис деген шоудың жүргізушісінің жиі өзгеретін көңіл-күйінің құрбандары болып 
жүреді.  Бәрі бір үйде тұрады. Бір күні Дженнис үйді аралап, жақсы көңіл күй танытып, модельдерімен 

сырласады: 

 

Jannis: …Models, what are you doing in there? 

(Модельдер! Мында не істеп жүрсіңдер?)  
Girls: Sharing memories (Естеліктермен бөлісіп жатырмыз) 

Jannis: What are you sharing memories of? Who’s gotta boyfriend? 

(Не жайында естелктер? Кімнің жігіті бар?) 

Girl 1: I 

(Менде) 

Jannis: You know what I think? Is he a model?... 

(Білесің бе, мен не ойлаймын? Ол да модель ме?..) 

Girl 1: No 

(Жоқ) 

Jannis: Why do you do this? (түрі ерекше сырғасына көрсетеді) 

(Неге бұны істеп жүрсің?) 

Girl 2: You don’t like my piercing? 

 (Саған менің пирсингім ұнамай ма?) 

Jannis: I do so much love you! But I want you to appear more conservative. I’m gonna cut your 

hair….You’re gonna be a completely different person….I gotta go to work. Clean your rooms…Bye, ladies. 

(Мен сені сондай жақсы көремін! Бірақ сенің консервативті болуыңды қалаймын. Сенің шашыңды 

қиғым келеді. Сен мүлдем басқа адам боласың... Мен жұмыс істеуім керек. Бөлмелеріңді жинаңдар... 
Сау болыңдар, қыздар) 

Girls: Bye! 

(Сау бол!) 

Jannis: (бір минуттан кейін ас бөлмеде) This house is f  mess! It smells in here! 

This house is a pigsty! 

(Бұл оңбаған үй қоқып жатыр. Мында иіс бар. Бұл үй – шошқаның қорасы) 
(“The Janice Dickinson Modeling Agency”, season 4, episode 3, part 1, 5:42) 

 

Дженнис басында өте жағымды көңіл-күйде. Өзінің модельдерінің естеліктерін тыңдағысы келіп, 
жеке өмірлері жөнінде сұрастырады. Жігіт туралы сұрағы оның қыздармен сырласып сөйлегісі 

келгендігін білдіреді. Ол стиль жөнінде кеңес беріп, өз сезімін білдіріп, білмімен бөліседі, бағыт-бағдар 

береді. Дженнис пен қаыздар арасында бұл кезде фатикалық тоналдылық айқын. Жұмыс кезінде 

байқалатын ара-қашықтық бұл жерде жойылады. Қарым-қатынас ортасы бейресми, бәрі тең дәрежеде 
араласып отыр. Алайда қыздардың бөлмесінен шығып кеткеннен кейін, бұл достық тоналдылық демде 

жоғалып кетеді. Фатикалық тоналдылықтан Дженнис сөйлеу мәнерін түбірімен өзгертіп, балағат сөз 

айтып айқайлап кетеді (pigsty – шошқаның қорасы). Бұның мәні – шоуда әрқашан да кездейсоқ 
жағдайларға дайын болу керек. Бұның өзі көрерменді эмоциялық жағынан көтеріңкі күйде ұстайды, 

жалықтырмайды. 

Келесі прагматикалық көрініс – коммуникативті стратегиялар, яғни белгілі бір коммунрикативті 

мақсатқа бағытталған әрекеттер жиынтығы [10, 55 б.]. Реалити-шоу дискурсында басым келетін 
стартегиялар – келісім. Бір-бірімен қақтығысқанға қарамастан, ішінде жеңіске  жетуді көздесе де,  бір 

ойлы тұлғалармен бас қосу  реалити-шоуда өте маңызды.  Әйелдер психологиясы сезімдерін  

вербализациялауға әлдеқайда жақын болады, сондықтан кооперацияға да дайын. Бір-бірін қолдауға, 
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одақтасуға тез барады.  Реалити-шоуда қатысушылар бір-бірін жаратпаса да, одақтасуға мәжбүр, өйткені 

бұл – жеңіске жеткізетін жолдардың бірі. Бірақ бұған қарама-қарсы коммуникативті стратегия – 
қақтығысу стратегиясы. Ол келісім стратегиясымен қатар, шұғыл түрде алмасып жүреді.  

 

Қорытынды 
Реалити-шоу – ойын-сауық дискурсындағы ерекше жанр, себебі шынайы өмір жағдаяттарына 

ұқсас, соның айнасы болып келеді.  Зерттеудегі талдау бұл жанрдың мынадай тілдік ерекшеліктерін 

анықтап көрсетті:  қатысушылардың  тілді қолданысы бейресми, ауызекі тілге жатады, грамматикалық 

ауытқулар, төменгі деңгейдегі лексиканы, сленгты пайдаланумен аурықша болады. Тілден жоғары 
прагматикалық деңгейде де реалити-шоудың мынадай белгілері айқындалды: коммуникативті 

тоналдылықтың өзгеріп тұруы, фатикалық тоналдылықтың басым келуі. Кез келген реалити-шоудың  

мақсаты – көрерменнің назарын өзінің шынайылығымен тарту әрі сақтап қалу. Сондықтан тіл 
қолданысы да осы мақсатттарға қарай икемделеді. 
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 СИСТЕМА ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО АКТИВИЗАЦИИ                            

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 
Аңдатпа. Мақалада туристік терминологияны жандандыруға арналған лексика-грамматикалық тапсырмалар 

жүйесі қарастырылған. Кәсіби бағытталған мәтінге мәтінге дейінгі, мәтіндік және мәтіннен кейінгі тапсырмалар 

сипатталған. 

Тірек сөздер: мамандық бағыныңқы сөздігі, кәсіби бағытталған лексика, терминдерге формалды-құрылымдық 

талдау, көп мағыналы терминдер, моно-лексикалық терминдер. 

Аннотация. В статье речь идет о системе лексико-грамматических заданий по активизации туристической 

терминологии. Описаны предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания к профессионально-

ориентированному тексту.  

Ключевые слова: подъязык специальности, профессионально-ориентированная лексика, формально-

структурный анализ терминов, полилексемные термины, монолексемные термины. 

Resume. The article deals with the system of lexical and grammatik tasks for the activation of tourist terminology. 
These are pre-text and post-text tasks are described for a professionally oriented text. 

Keywords: specialty sublanguage, professionally-oriented vocabulary, formal-structural analysis of terms, 

multilexemic terms, mono-lexical terms. 

       
В современной высшей школе проблеме преподавания русского языка  с учетом подъязыка 

специальности уделяется серьезное внимание. 
Как известно, русский язык для студентов казахских групп неязыковых вузов служит средством 

получения научной информации, фактором активного включения в сферу науки, производства и 

общественной жизни. Обучение студентов специальной туристической лексике является актуальным, 
потому что без должного знания терминологии нельзя обеспечить профессиональный уровень владения 

данным языком. 

В современной методике проблема обучения профессионально ориентированной лексике освещается 

достаточно широко.  Однако вопросы формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции у студентов специальности «Туризм» не являются решенными в полной мере. В связи  с этим 

mailto:raia_bekisheva@mail.ru
mailto:tohtamova@mail.ru
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возникает  необходимость  разработки методики формирования профессионально ориентированной 

лексической компетенции у студентов  специальности «Туризм».  
Профессионально ориентированную лексическую компетентность можно рассматривать как уровень 

языковой подготовки специалиста, обеспечивающий успешность коммуникаций, позволяющий 

оперировать специальной терминологией и формирующий культуру речевого поведения в предстоящих 
ситуациях профессиональной деятельности [2.с.14].        

Проведенный учеными формально-структурный анализ туристических терминов показал 

преобладание полилексемных терминов, что является характерной чертой терминологий европейских 

языков и объясняется сравнительно недавним происхождением лексических единиц рассматриваемой 
тематической группы. Среди многокомпонентных составных терминов распространенной является 

двухкомпонентная адъективно-субстантивная модель терминологических словосочетаний (ручная кладь, 

кругосветное путешествие, познавательный тур, туристский агент, обратный билет, багажный вагон, 
транзитный турист) 

Однословные термины обозначают базовые, основные в этой области понятия. Среди 

монолексемных терминов простых непроизводных слов (билет, гид, виза, туризм) больше, чем аффиксных 

(высадка, носильщик, проводник, разговорник). Незначительный процент составляют сложные термины 
(бортпроводница, мореплаватель, бизнес-класс, вагон-ресторан).   [1. С.5]. 

 Следует отметить, что заимствование иноязычных лексем составляет основной способ создания 

монолексемных терминов русского языка. Преимущественно заимствовались английские слова (бизнес-
класс, джип-сафари, караванинг, кемпинг) и французские лексемы (экипаж, турист, трансфер, 

ресторан). Учеными также зафиксированы заимствования из латыни (аннуляция), испанского (кафетерий), 

голландского (рейс), немецкого (агент), тюркского (караван) языков. Среди других способов создания 
туристической лексики ученые называют такие: семантический, в частности терминологизация 

общеупотребительного слова (именно так образовались термины дорога, цена, корабль, таможня); 

морфолого-синтаксический (экскурсовод, полупансион, скалолаз, номер-люкс), морфологический, в 

частности, приставочно-суффиксальная аббревиация (напитки, перевозка, приземление). 
В связи со сказанным, актуальным, на наш взгляд, является вопрос о разработке системы заданий по 

активизации туристической терминологии в речи студентов, обучающихся по специальностям 

«Гостиничный бизнес», «Туризм», «Сервис и туризм». 
Усвоение и активизация терминологического словарного запаса студентов в основном  происходит в 

процессе работы над  профессионально-ориентированными текстами. С нашей точки зрения, работу над 

терминологической составляющей научного текста целесообразно разделить на предтекстовый, текстовый, 
и послетекстовый этапы. В ходе изучения специальной лексики па первом этапе студенты знакомятся с 

терминами определенной темы. Лексические упражнения до текста в основном закрепляют форму слова, 

вводят значение термина. Текстовый этап предполагает работу студентов со специальным текстом по 

конкретной теме. В текстах выделяются жирным шрифтом термины и фразеологические единицы, которые 
отрабатываются в предтекстовых упражнениях. Осуществляется аналитическое, изучающее чтение с 

проработкой лексических и грамматических особенностей текста. Упражнения послетекстового этапа 

направлены на закрепление терминологических единиц в речи и, вследствие этого, на расширение 
лексического запаса. 

 

Приведем примеры  таких заданий. 

Задание 1. Познакомьтесь со значениями данных терминов, запишите их в свой словарик. 
Ботель - судно, которое служит гостиницей или хостелем. 

Название произошло в результате словослияния английских слов „boat” («лодка») и „hotel” («отель»). 

Кабана -  легкое отдельно стоящее сооружение, домик или коттедж на  пляже, иногда оборудованные 
спальней.   

Сьют -  номер повышенной комфортности и улучшенной планировки. Он состоит из холла, комнаты 

и отдельной зоны отдыха (гостиной) с диваном и столиком.   
Парадор - это отели класса люкс не только по обслуживанию и обстановке, но и по 

месторасположению. Находятся они в местах, которые имеют историческую, художественную или 

культурную ценность. 

Хостел -   это недорогая молодежная гостиница европейского формата. Главное отличие хостелов от 
других видов гостиниц заключается в том, что душ и туалет в хостелах, как правило, находятся на этаже.   

Джанкет -   увеселительная поездка или командировка с изрядным количеством отдыха и 

развлечениями. 
Класс – разряд гостиницы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Анимация  - это своеобразная услуга, являющаяся одним из эффективных средств повышения 

качества обслуживания, и в то же время это своеобразная форма рекламы для повторного привлечения 
людей. 

Рекреация -  комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления 

нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека. 
Караванинг-автомобильный туризм, путешествие с проживанием  в автодомах или авто-прицепах.  

Яхтинг -   это речные или морские прогулки на небольшом судне. 

Дайвинг - подводное плавание с аквалангом, маской и ластами как разновидность спортивно-

туристического отдыха, времяпрепровождения. 
Кемпинг - летний лагерь для автотуристов. 

Кейтеринг – это относительно новая отрасль услуг, которая заключается в подготовке и проведении 

банкета, без привязки к определенному месту. 
Бутик-отель - вид отелей, первоначально появившихся в Северной Америке и Великобритании, 

представляющий собой небольшой отель обычно от 10 до 100 номеров  в уникальном оформлении каждого 

из номеров. 

 Роуп-джампинг -  это прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов (скал, 
многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек). 

Задание 2. Распределите термины, данные в задании 1, в 3 столбика: 1- виды гостиниц, 2- виды 

туристических развлечений, 3 – услуги. 
Задание 3. Прочитайте текст.  

 

Международный туризм 
Международный туризм — один из важнейших секторов международной торговли услугами. В то 

же время это одна из быстрорастущих отраслей мировой экономики и один из наиболее прибыльных видов 

бизнеса. Туризм, в том числе международный, привлекает крупные инвестиции, обеспечивает растущую 

занятость и поступление доходов, в том числе и в государственные бюджеты. 
Туризм определяется как активный отдых, способствующий укреплению здоровья и связанный с 

передвижением за пределы постоянного места жительства. В международном туризме выделяются понятия 

«турист» (посетитель) и «экскурсант». 
Турист — это любое лицо, которое остается на территории другого государства не менее 24 часов, но 

не более 1 года в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных 

и иных целях.   
Статус туриста по международным соглашениям предоставляет путешественнику целый ряд льгот, 

которые состоят в упрощенном визовом режиме и скидках по оплате транспортных услуг и 

проживания. 
Путешественник, который провел за границей менее 24 ч, считается экскурсантом, и эта категория 

широко распространена, прежде всего, в странах Западной Европы и Восточного Средиземноморья с их 

небольшими расстояниями и развитой инфраструктурой. 

Туризм представляет собой целый комплекс услуг, объединяемых в туристскую индустрию: 
совокупность гостиниц и иных средств временного размещения (мотели, кемпинги, ботели, кабаны, 

сьюты, парадоры, холтелы, бутик-отели и т.д.), объектов общественного питания, объектов и средств 

развлечения познавательного, делового, спортивного и иного назначения (джанкеты, анимации, 

рекреации, караванинги, яхтинги, дайвинги, кейтеринги, роуп-джампинги). 
Для обслуживания туристов, имеющих различный достаток, действуют отели с разными уровнями 

комфорта и сопутствующих услуг, но при наличии определенного, привычного для развитых стран 

стандарта. В зависимости от набора услуг и других параметров, гостиницам присваивается определенная 
классность, звездность. Помимо мелких и средних фирм, владеющих или управляющих гостиницами, 

мотелями, кемпингами, в сфере гостиничного бизнеса действуют ТНК в виде гостиничных цепей. Услуги 

гостиниц, интегрированных в такие цепи, однородны, они имеют общее название и знак. Считается, что 
при объединении гостиниц в цепи доходность значительно повышается по сравнению с независимыми 

отелями. К числу крупнейших гостиничных цепей относятся: «Холидэй Инн», «Аккор», «Хилтон», 

«Хаятт», «Сол груп», «Шератон» и др. 

Независимые отели и другие средства размещения также могут объединяться в гостиничные 

консорциумы с общей системой маркетинга и бронирования мест, они заинтересованы в 

государственном сертифицировании и поддержке. 

http://tourlib.net/recreation.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/761483
http://tourlib.net/statti_ukr/zrovko.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Составной частью туристской индустрии выступает собственно туристский бизнес, где действуют: а) 

туроператоры — фирмы, производящие туристский продукт (тур), и б) турагенты — самостоятельные 
фирмы или агенты туроператоров, которые распространяют туристский продукт. 

Туристский продукт (тур) — это разработка маршрута и сопутствующего комплекса услуг. 

Туроператоры заключают договора с гостиницами, транспортными фирмами и другими участниками 
туриндустрии.    

Въездной туризм (экспорт туристских услуг) требует крупных инвестиций, прежде всего на 

строительство гостиниц и других средств размещения.  В настоящее время сохраняется нехватка гостиниц, 

обеспечивающих привычные условия комфорта и сервиса для иностранных туристов, принадлежащих к 
среднему классу  [3. С.87]. 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

- Какие разновидности гостиниц предлагаются туристам? Чем они отличаются между собой? 
- Какие виды туристических развлечений предлагаются туристам? Охарактеризуйте каждый из них. 

 Задание 5. Выпишите из текста подчеркнутые термины и терминосочетания, опираясь на текст, 

дайте им дефиницию по синтаксической конструкции что – это что, кто – это кто. 

Задание 5. Выпишите в три столбика данные термины: простые, сложные, составные или 
терминосочетания. 

Международный туризм, турист, посетитель, экскурсант, визовый режим, транспортные услуги, 

проживание, туристская индустрия, отель, классность, звездность, гостиничные цепи, гостиничные 
консорциумы, бронирование, туроператор, турагент, туристский продукт, тур, въездной туризм, сервис.  

Задание 6. Сделайте синтаксический разбор терминосочетаний, данных в задании 5. 

Сформулируйте вывод: по какой схеме, в основном, построены туристические терминосочетания. 
Таким образом, разработка и использование подобной системы лексико-грамматических заданий,  

направленных на усвоение  и активизацию туристической терминологической лексики в процессе обучения 

русскому языку в неязыковом вузе, не только способствуют совершенствованию навыков научной речи, но 

и, формируя терминологический опыт, повышают уровень профессиональной языковой подготовленности 
будущего специалиста. 
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КРЕОЛИЗАЦИЯЛАНҒАН МӘТІДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ РӨЛІ 

Аннотация. Мақалада Ағылшын тілін оқытуда креолизденген текстерді қолдану жөнінде кеңестер берілген. 

Талқыланатын мәселенің өзектілігі медиа және әлеуметтік ортаның сипатының өзгеруіне байланысты. Мақаланың 

мақсаты-мультимодальды немесе креолизденген мәтіндерін ағылшын тілі пәнін оқыту үшін қолдану. 

Кілттік сөздер: Ағылшын тілі, мультфильмдер, креолизделген мәтіндер, комикстер, лингвомәдени деректер. 

Аннотация. В статье приводятся советы по использованию креолизированных текстов при обучении 

английскому языку. Актуальность проблемы обусловлена изменением характера СМИ и социальной среды. Целью 

статьи является использование мультимодальных или креолизованных текстов для обучения английскому языку.  

         Ключевые слова: английский, мультфильмы, заморозки, комиксы, лингвистические и культурные данные. 

Annotation. The article provides tips on the use of Creolysized texts in teaching English. The relevance of the issue is 
due to the change in the nature of the media and social environment. The purpose of the article is to use multimodal or 

Creolized texts to teach English. 

         Keywords: English, cartoons, freezes, comics, linguistic and cultural data. 

 
Кіріспе. Шет тілдерін оқытудың қазіргі заманғы теориясы мәтінді байланыстың бірлігі және нәтижесі 

болып табылатын оқу мазмұнының негізгі компоненті ретінде қарастырады. Суреттері бар мәтіннің мәні 
және оны шет тілдерін оқытуда қолдану мүмкіндігі көптеген әдістемелік еңбектерде зерттелген (Ф. де 

Сауссур, Н. Хомский, Э.Сепир, Т. И. Рязанцева, И.Р. Халперин, Е.С. Кубрякова, Дж.И. Б. Шекер, М.М. 

Бахтин және т.б.). Қазіргі коммуникациядағы көрнекі ақпараттардың қарқынды өсуі, сонымен қатар тіл 
біліміндегі жаңа ғылыми парадигмаға көшу тілді жалпы жан-жақты зерттеу үшін себеп болды. 

В.М.Березиннің айтуынша, визуалды ақпарат, иллюстрация, аудиовизуалды материалдар, 

паралингвистикалық жазу құралдары барған сайын мәтін қалыптастырудың бір бөлігі болып келеді. 

Креолизацияланған мәтіндер дегеніміз - мәтінге екі түрлі бөліктер кіретін мәтіндер: ауызша 
(лингвистикалық / вербальды) және вербальды емес (басқа тіл жүйелеріне жататын). Е.Е. Анисимова 

мұндай мәтіндерді «Арнайы лингвистикалық-визуалды құбылыс, ауызша және вербальды емес 

компоненттердің құрылымдық, семантикалық және адресатқа күрделі прагматикалық әсерін беретін мәтін» 
деп атайды. Осы терминмен қатар тіл білімінде сол құбылысты анықтау үшін басқа терминдер де 

қолданылады. 

Қазіргі уақытта білім беруде көптеген өзгерістер орын алуда, оқыту әдістері де өзгертілуде. Қажетті 
жаңа, заманауи және тиімді тәсілдер іздестірілуде. Семиотика мен ақпараттық технологияның дамуына 

байланысты кеңінен таралған теория мен оқытудың инновациялық ғылыми тұжырымдамаларының бірі осы 

- «креол мәтіні». Креолизденген мәтін жай ғана ақпарат берудің ыңғайлы түрі ғана емес, бірақ оны игерудің 

түбегейлі жаңа тәсілі. Жалпы мультимедиялық мәтіндерге негізделген оқу материалдарының типологиясын 
іздеу және дамыту шет тілін мәдениетаралық оқытуда инновациялық компонент бола алады. 

Негізгі бөлім. Креолизацияланған мәтін дегеніміз - екі компоненттен тұратын, ауызша және ауызша 

емес бөліктерімен сипатталатын мәтін. Креолизацияланған мәтіннің өзіндік сипаты - визуалды және 

mailto:modi_85@mail.ru
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ауызша ақпаратта мәтіннің бір компонентінде оның басқа компонентінсіз алғашқы түсіндірмесін сақтай 

алмауында. Кәдімгі иллюстрацияланған мәтіннен айырмашылығы  -мұнда берілген ақпараттың мәні 
мәтіннің барлық компоненттерінің бір уақытта қабылдау арқылы қол жеткізіледі. 

«Креолизацияланған» терминін ХХ ғасырдың аяғында орыс психолингвистері мен филологтары 

Сорокин мен Тарасов ұсынған. Бұл сөз креол тілінің лингвистикалық түсінігі ретінде әр түрлі тілдерді 
қолдана отырып, бірнеше мәдениеттерді біріктіру кезінде қалыптасқан тілдер көмегімен пайда болды. 

АҚШ-тың кейбір зерттеушілердің пікірінше креол тілі жергілікті және жеңілдетілген еуропалық тілдердің 

синтезі орын алған кейбір бұрынғы еуропалық отарларда ұлтаралық қарым-қатынас процесі кезінде пайда 

болған (Гаити, Вануату, тіпті Канада мен ана тілдері). Әрі қарай өзгертілген ұғым, креолизация, тек табиғи 
тілдерге ғана емес, кез-келген белгілер жүйесіне де қатысты. Зерттеуге қатысты мағынадағы 

креолизацияланған мәтіннің постулаты төменде келтірілген. Ақпаратты креолизациялау кезінде мағынаны 

қалыптастыру бір уақытта екі канал арқылы жүзеге асырылуы керек, әйтпесе мәтін логикасы жойылады. 
Жүзеге асырылған мәтіннің ерекшелігі-сол хабарлама форматы және оған деген көзқарас, сенім деңгейі, 

жалпы көңіл-күймен бірге жеткізілетін хабар. Ауызша ақпарат мәтіннің мағынасын лексикалық және 

интонациялық сипаттамалары  арқылы көрсете алады. Оған қарағанда, визуалды ақпарат көптеген 

факторлардың әсерінен қабылданады, яғни онда бар визуалды ақпараттық хабарлама архитектурасының 
аспектілері арқылы. Қабылдау психологиясы аясында көптеген зерттеулер түс схемасын, кеңістікті және 

объективті қабылдаудың өзіндік ерекшелігін ескере отырып деректердің құрамы, сонымен қатар визуалды 

мазмұнның басқа элементтерін есте сақтауды жақсартады [Kress & Van Leeuwen, 1999, 45 б.]. Мысалы, 
қаріптерді көңіл-күйді аудару құралы ретінде қолдануға болады [Шайх, Чапарро,2006,24б].  

Көрнекі мәтінді қабылдау, ең алдымен, оқырманның салдарын декодтау қабілетін ескереді, 

коннотация, интеллектуалды және рухани даму, өмірлік тәжірибе және оның жұмысының ерекшеліктері 
сенсорлық органдар. 

Комикстер - бұл креолизделген мәтіннің мысалы. Бейнеклип немесе постер түрінде ұсынылған 

жарнама да креолизденген мәтіннің жақсы мысалы бола алады. Креолизацияны қолданудың себебі-көрнекі 

суреттер мен дыбыстық сүйемелдеу мәтіннен гөрі студенттердің назарың аудруға мүмкіндік беретіндігінде, 
өйткені визуалды және аудио ақпарат мәтіннен қарағанда тезірек қабылданады. Мәтін, өз кезегінде, ақпарат 

ағынын арттыруға мүмкіндік беретіні белгілі.   

Комикстер - бұл креолизделген мәтіннің мысалы. Комикстерді оқу кезінде тек пайдаланылған 
элементтерден, яғни суреттер мен мәтіннен ғана мағынасын түсінуге болады, ал мәтін мен суреттерді бөлек 

қараған кезде комикс мағынасы жоғалады. Графикасы жоқ мәтін өзгеше мағына береді, ал визуалды 

суреттерді жалғыз түсіндіру мәтін элементтерін олардың өзара байланыста қабылдауынан басқа нәтиже 
береді. Бейнеклип немесе постер түрінде ұсынылған жарнама да креолизацияланған мәтіннің жақсы 

мысалы болып табылады. Ч. Форсвилл: «Егер концептуалды метафора теориясының тұжырымы дұрыс 

болса, метафора тек тілде ғана емес, сонымен қатар басқа да режимдер арқылы көрінуі керек. Cуреттер, 

музыка, дыбыстар және ым-ишаралар сияқты байланыс. Алайда, вербальды емес және мультимодальды 
метафора олардың ауызша түрлеріне қарағанда әлдеқайда аз зерттелген» [Форсвилл,2009,19б.] 

Екінші тілді меңгеру процесінде мультимодальды / креолизацияланған мәтіндер, әсіресе екінші 

типтегі мәтіндер көптеген қателіктер мен түсінбеушіліктердің жеке өрісін ұсынады. Сонымен қатар олар 
дәстүрлі сыныптық іс-шараларға белсенділікті қосатын қызықты материалдың қайнар көзіне айналуы 

мүмкін. 

Расында креолизацияланған мәтіндерді адамзаттың ұзақ тарихында, оның ішінде иконалар, 

иллюстрацияларда, жылнамалар мен т.б. табуға болады, бірақ бұл креолизделген мәтіндерді жаппай 
қолданысқа әкелген кино индустриясының пайда болуымен бірге жарнамалау мен тұтыну дәуірінің 

басталуы. Бұл біздің өміріміздің маңызды бөлігі бола отырып, оларды тілді оқыту процесінде қолдануға 

дайын болатын лингвомәдени ақпараттың оңай әрі қызықты қайнар көзі етеді. Бұл жерде біз күлкілі 
мәтіндерді жиі көреміз, дегенмен біз бөлісетін тәжірибе мен техниканы осындай материалдардың басқа да 

түрлерін қолдануға көмектеседі. 

Күлкілі мәтінді әркім әртүрлі қабылдауы мүмкін, бұл мәтіндік функциялармен және күтілетін 
прагматикалық әсермен байланысты. Дәстүрлі мәтіндік формаларға қатысты жанрлардың әмбебап 

типологиясы жоқ екендігі жалпыға мәлім. Бастапқыда әртүрлі семиотикалық жүйелердің қоспасы болып 

табылатын креолизацияланған мәтіндердің әмбебап типологиясын енгізу өте қиын. Жалпы алғанда, біз 

жанрларды көркемдік компоненттердің (көркем фильмдер, экрандық нұсқалар, мультфильмдер, клиптер, 
күлкілі жолдар, коллаж), саяси, оның ішінде насихаттау, компонент (саяси мультфильмдер мен 

карикатуралар, коллаждар, клиптер, флайдерлер) басым бөлігімен бөліп көрсетуге болады. (үлестірме 

материалдар), жарнамалық компонент (постерлер, роликтер, флейерлер, материал, видео), жеке компонент 
(блогтар, граффити, ноутбуктың барлық түрлері және «отандық» әуесқой фото және видео өнімдері).  
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Әрине, трендтердің әрқайсысы өз кезегінде, жарату мақсатына, күтілетін функцияларға, 

прагматикалық эффектке, айналым құралдарына (жан-жақты), қоршаған ортаға және басқа да көптеген 
факторларға байланысты өзіндік жанрлық вариацияларды қамтуы мүмкін. Сонымен бірге бір мәтін 

жоғарыда аталған түрлердің әртүрлі компоненттерін оңай біріктіре алады. Осылайша, көркем фильм 

бастапқыда өнер санатына енеді, ащы саяси немесе әлеуметтік ирония элементтерін көрсетіп, сол арқылы 
саяси және жеке түрлерге араласуы мүмкін. Соңғы жылдары эстетикалық эффектпен бірге жарнаманы да 

қамтитын фильмдер әйгілі болды. Бұндағы кейіпкерлер демеуші-компания шығаратын сусындардың, киім-

кешектердің, шоколадтың нақты маркасы арқылы пайда болуы мүмкін. Мысалдар көп, «Праданы шайтан 

киеді», солардың бірі. Көркемдік және жарнамалық эффектілердің араласуының өте жақсы деңгейіңе 
«Парфюмерия: Кісі өлтіруші туралы әңгімеде» қол жеткізілді деп есептеледі. «Жарнамалық сөз» сөзінің 

пайда болуы кездейсоқ емес, өйткені эстетикаға, өнерге және жарнамалық эффектке бағытталған 

креолизацияланған мәтіндердің жаңа түрлері күн сайын артып келеді. Саяси креолизацияланған мәтін бір 
мезгілде жарнама ретінде де, өнер туындысы ретінде де қызмет ете алады.  

Методологиялық тұрғыдан алғанда мультимодальды немесе креолизденген мәтіндер әлі де 

проблемалық зерттеу объектісі болып қала береді, өйткені олардың табиғаты түсінуге күрделі. Дегенмен, 

бұл зерттеуге өте қызықты тақырып болғандықтан, мультимодальды мәтіндер әр түрлі ғалымдар 
еңбектерінде зерттелді. Осы салаға лингвистикалық зерттеу әдістерін енгізуге және қолдануға бағытталған 

әр түрлі зерттеушілердің бір ортақ тұжырымы жоқ. Дегенмен, бұл мақалада лингвомәдени, әлеуметтік 

семантикалық және семасиологиялық әдістерді сабақ барысында мультимодальды / креолизделген 
мәтіндерді талдауға қалай қолдануға болатындығы жайлы жазылған. 

Осылайша, жарнаманың әртүрлі әдістері, мультфильмдер (оның ішінде саяси тақырыптар), 

комикстер, плакаттар, коллаж өнері, көркем фильмдер қолдануға келетін материалдың шексіз көзін ұсынуы 
мүмкін. Мұндай материалдар, әдетте, жоғары сынып оқушыларына ұсынылады, өйткені мұндай жұмыс 

екінші тілді меңгерудің жоғары деңгейін талап етеді, бірақ кейбір арнайы таңдалған материалдар білім 

деңгейі төмен оқушылармен да қолданыла алады. Негізгі нәтижелер лингво мәдениет мәліметтерімен 

айналысатын ғалымдарды қызықтыруы мүмкін. 
Қазіргі заманда ағылшын тілін әр түрлі мәтіндерге сілтеме жасамай оқыту мүмкін емес. Бейне, 

мультимедиялық презентациялар мен жобалар, интерактивті постерлер сыныптарға еніп, сабақ берудің 

тұрақты бөлігін құрады. Біз қазіргі заманғы шет тілін кәсіби оқыту кезінде дәстүрлі түрде оқу 
бағдарламасына енетін теориялық пәндерді зерттеумен айналысамыз. Әдетте, бұл теориялық пәндер 

лингвомәдени құбылыстарға бай, оларды студенттерге көрсетіп, түсіндіру керек.  

Идиома негізінде пайда болған креолизацияланған мәтіндер лексикология және лексикография 
сабақтары үшін өте тиімді болуы мүмкін. Біз мультфильмдермен, карикатуралармен, жарнамалармен, кейде 

бейнелермен жиі жұмыс жасаймыз. Сызба негізінде берілген мағынаны түсіну үшін студент әр түрлі 

лексикографиялық ақпараттарға жүгінеді, содан кейін олар контекстті тауып, өз мысалдарын жасайды, 

грамматикалық құрылымдарды өзгертеді және т.б. Осының бәрі идиоманы қолданып, есте сақтауға 
көмектеседі.  

Көптеген жағдайларда креолизацияланған мәтіннің, оның ішінде комикстердің ерекшелігін 

тұтынушы орта, яғни оның аудиториясы анықтайды. Әртүрлі аудиторияға мысал терінде, біз әр түрлі 
жастағы, жыныстық, әлеуметтік және кәсіби топтарды келтіре аламыз. Бұл көбінесе бірігу үшін негіз 

болатын хобби немесе белгілі бір жалпы қызығушылық болуы мүмкін. Интернет мұндай топтардың қайнар 

көзі болып табылады. Біз мұнда тек мүдделерді ғана емес, сонымен бірге әзіл мен графикалық бейнелерде 

көрінетін ирония туралы көзқарастарын бөлісетін топтарды, қауымдастықтарды таба аламыз. Белгілі бір 
қоғамдастық үшін күлкілі болып көрінетін нәрсе басқа бір қоғамда өз әсерін жоғалтуы мүмкін, тіпті 

көптеген адамдар үшін энигмаға айналуы мүмкін.  

Қорытынды. Қорытындылай келе, екінші тілді меңгерудің әртүрлі деңгейлеріндегі мультимодальды, 
яғни креолизденген мәтіндерді кәсіби портфолиоларға енгізу маңыздылығын тағы бір рет атап өткіміз 

келеді. Жоғарыда келтірілген пікірталас нысанын қалыптастырған тағы бір мәселе - мультимодальды 

мәтіндерді ғылыми талдауда жақсы нәтиже бере алатын таза лингвистикалық әдістерді таңдау.  
Шет тіліндегі сабақтарда сіз креолизацияланған мәтіндердің осы түрлерінің кейбір ұқсастықтарына 

байланысты жарнамалық және карикатура сияқты түрлерін таңдай аласыз. Оларды атқаратын 

функциялардың ұқсастығы бар: коммуникативті, ақпараттық, эстетикалық және т.б. Сондай-ақ, шет 

тіліндегі креолизацияланған мәтіндердің бұл түрлері тақырыпқа (ертегілер, отбасы және т.б.) ұқсас келеді 
және сол белгілерге (жануарларға, фольклорлық кейіпкерлерге, мультфильм кейіпкерлеріне) жүгінеді. 

Сонымен қатар, жарнамада да, карикатурада да ауызша (мәтін мен сөз) ғана емес, сонымен қатар вербальды 

емес прецеденттік құбылыстарға (прецеденттік жағдай мен құнды артефакт) сілтемелер болуы мүмкін. 
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ТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Түйін. Орыс тілді оқытудағы ең басты мәселе – студенттердің жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын 

дамыту. Студенттердің көркем әдебиет мәтіндерімен жұмыс жасауы өте маңызды. Мәтінмен жұмыс жасаудағы басты 

мәселе – мәтінді талдай білу. Студенттерді оқыту барысында олардың ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға көп көңіл 

бөлу қажет.  

Мақалада лексикалық, грамматикалық және синтаксистік конструкциялармен байланысты тілдік бірліктерді 

қолдану заңдылықтары қарастырылған.     

Тірек сөздер: орыс тілі, көркем мәтін, мәтінді талдау, оқушылардың дамуы. 

Резюме. Одна из главных задач преподавания русского языка – развитие устной и письменной речи студентов. 

Для студентов работа с художественным текстом приобретает большое значение. Важным моментом обучения 

должен служить целенаправленный анализ текста. Большое внимание рекомендуется уделять развитию устной речи 

студентов, выработки у них навыков быстрой ориентировки в определенной языковой ситуации.  

В статье рассматриваются закономерности использования языковых единиц, которые связаны с лексическими, 

грамматическими и синтаксическими конструкциями. 

Ключевые слова: русский язык, художественный текст, анализ текста, развитие студентов. 

Summary. One of main tasks of Russian language teaching - is development or oral and written speech of students. 

Work with artistic text for students has great meaning. Important moment of study must be purposeful text analysis. Great 

attantion should be paid to development or oral speech of students, development of skills of quick orientation certain language 

situation. Regularity of language units use which connected with lexical, grammar and syntaxis constructions are considered in 

the article. 

Keywords: Russian language, the text of the text, the analysis of the text, the distribution of students. 

 

Развитие речи студентов осуществляется в связи с чтением и анализом произведения и отрывков 

научно-популярной, общественно-политической и художественной литературы. 

При относительно низком уровне знаний предпочтительнее брать текст из научно-популярной, 
общественно-политической и художественной литературы, учитывая доступность их понимания. 

Для студентов работа с художественным текстом приобретает большое значение. Художественный 

текст на этих занятиях является не только иллюстративным материалом при изучении правил орфографии 
и пунктуации. Художественные образы сильно воздействуют на читателя и слушателя, способствуют 

лучшему запоминанию лексических единиц.   Заучивание отрывков поэтического и 

прозаического характера играет важную роль в овладении неродным языком. 
Прозаические произведения должны быть достаточными по объему для того, чтобы была 

возможность для беседы, сжатого пересказа и т.д. 

Словесные ассоциации на втором языке, если этот язык полностью не усвоен, отличаются от 

адекватных ассоциаций на родном языке по ряду признаков: чем меньше развита речь, тем чаще 
встречаются задержки, корректированные ответы, меньший процент стереотипных ответов, больше 

ошибок в согласовании и управлении. Показателями понимания текста могут служить ряд речевых актов и 

действий студентов: ответы на вопросы к подтексту, темп чтения текста, перевод, составление плана 
пересказа и др. [1]. 

На любом этапе обучения (следовательно, и в начальный период) следует исходить из основной 

функции языка - быть средством общения. Знакомство с экспрессивной функцией - более поздняя задача, 
предполагающая возможность изучения образцов русской художественной литературы. 

Обучение грамматическому материалу (равно как и фонетическому) должно быть: 

- концентрированным; 

- углубляющимся; 
- расширяющимся, с ориентацией не на термины, а на понятия. 
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 Важным моментом обучения должен служить целенаправленный анализ текста. Это, на мой 

взгляд, прием постоянный; отличается он на различных этапах только характером и глубиной. 
Большое внимание рекомендуется уделять развитию устной речи студентов, выработке у них 

навыков быстрой ориентировки в определенной языковой ситуации. В связи с этим разработан и проверен 

на практике целый ряд приемов и способов, позволяющих более или менее успешно справляться с 
поставленной задачей: 

1. Большое внимание уделяется подбору основного текста. При его выборе учитываются не только 

знания студентов, их будущая специальностъ, но главное - его познавательная ценность. 

2. Работа над текстом. 
а) Разноместность и подвижность русского ударения представляет, как известно, определенные 

трудности не только для национальной аудитории, но даже для коренных носителей языка. С расстановки 

словесного ударения по слуху начинается работа над текстом, затем следует проверка.  
б) Самостоятельное чтение текста, расстановка логического ударения. Проверка. Обязательное 

обоснование избранной акцентации. 

в) Диалог по тексту. Присутствие игрового элемента и т.д.. 

Анализ текста полезно использовать в качестве контрольной работы. Это может быть комплексная 
работа с текстом или лексический разбор текста. Студенты должны создать связное высказывание, 

придерживаясь следующего плана: 

1. Найдите в тексте:  
∙ ключевые слова (словосочетания);  

∙ слова, употреблённые в переносном значении;  

∙ синонимы; 
∙ антонимы (в том числе контекстуальные);  

∙ омонимы; 

∙ стилистически окрашенные слова;  

∙ заимствованные слова;  
∙ архаизмы;  

∙ неологизмы; 

∙  фразеологизмы [2]. 
Выполняя задания, развивающие связную речь, студент глубже вдумывается в структуру и 

содержание текста. 

Использование текстов художественной литературы на занятиях по русскому языку помогает и 
решению воспитательных задач обучения. 

Во многих толкованиях художественного текста, имеющихся в научно-исследовательской 

литературе, в качестве его доминантного признака часто упоминается его эстетическая функция: 

а) художественный текст - это единица эстетической коммуникации; 
б) художественное произведение есть эстетически значимая структура. Это значит, что оно, будучи 

языковым явлением, и эстетическое; 

в) художественный текст призван способствовать установлению эстетической дистанции в 
восприятии художественного мира как условного, сотворенного автором и воплощающего его 

обобщающую, эмоциональную мысль; 

г) в художественном произведении (стихотворном, прозаическом, драматическом) происходит 

преобразование общеязыковых средств под воздействием эстетической функции; 
д) художественный текст следует понимать как особым образом организованную языковую 

индивидуальную динамическую систему. 

Художественные тексты содействуют лучшему усвоению материала по специальности, овладению 
научной терминологией, воспитывают уважение к науке. 

Текст художественного произведения не только может служить средством повышения мотивации к 

изучению русского языка, но и, будучи сам по себе образцом русской речи, выступает источником 
языковых знаний и материалом для повышения навыков рецептивных умений в области чтения как вида 

речевой деятельности. Тематика и проблематика художественного текста, идеи, выражаемые его автором, 

могут глубоко затронуть сознание студентов, вызвать у них познавательные побуждения и эмоциональные 

порывы, желание задуматься над прочитанным и выразить свою точку зрения о нем в устной и письменной 
формах, чтобы поделиться ею с товарищами по группе и сравнить свои суждения с их мнениями. Благодаря 

этому чтение художественного произведения становится мощным стимулом к порождению собственного 

устного и письменного высказывания, а, следовательно, к развитию продуктивных видов речевой 
деятельности, что особенно важно при обучении во внеязыковой среде. 
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Таким образом, текст на занятиях русского языка может использоваться по-разному, и далеко не 

всегда он изучается во всех представленных в нём признаках. Студенты, наблюдая за закономерностями 
использования языковых единиц, овладевают: 

1) лексическими средствами связи предложений в тексте; 

2) грамматическими средствами связи предложений в тексте; 
3) умением отбирать слова; 

4) отбором синтаксических конструкций в соответствии с содержанием и стилем высказывания [3]. 

Анализ образцовых текстов приводит к сознательному, мотивированному отбору языковых средств 

при создании собственных текстов (сочинений ). 
Анализ текста, пусть даже частичный, самый элементарный, формирует такие ценные качества 

связной речи, как чёткость, последовательность, стройность. Подобные задания очень полезны и учат 

студентов правильно формулировать свои собственные высказывания. 
Выбор художественных текстов зависит от уровня знаний студентов, от их будущей профессии и 

интереса. 

Использование художественных текстов в процессе обучения русскому языку должно быть 

дифференцированным. Они учат не только тому, как пользоваться языком как средством общения, но и 
прививают чувство прекрасного, чутье к художественному слову и, в конечном счете, повышают культуру 

речи. 

Для понимания текста, усвоения лексико-грамматического материала используются различные типы 
упражнений - от языковых до коммуникативных. Значительное место в системе упражнений уделяется 

ролевым играм. Наиболее благоприятные условия для совершенствования речи создаются в том случае, 

если обучение проводится на уровне деятельности, т. е. в условиях, приближённых к естественной 
коммуникации, обеспечивающих сознательность в построении высказывания и более высокую мотивацию 

в обучении. Обучающиеся дают характеристику словаря произведения (с точки зрения его богатства, 

разнообразия, семантических рядов и т. д.), использованных в нём языковых средств изобразительности 

(образности, эмоциональности), особенностей синтаксических конструкций, которыми по преимуществу 
пользуется автор. Создание собственных текстов - следующий этап на пути к развитию коммуникативной 

компетенции. В общении довольно часто возникает потребность рассказать о чём-то подробно, в деталях 

описать какой-либо предмет или подробно рассказать о действиях какого-либо человека. В этих случаях 
учащимся не хватает одного предложения, поэтому используется текст. Типовое значение такого 

фрагмента текста должно быть тем же, что и грамматическое значение предложений, составляющих 

исходный текст [4]. 
Принципы построения текста имеют объективный характер: выявление путём анализа особенностей 

его строения делает возможным обучение правилам их реализации в речи, создаёт условия для 

совершенствования коммуникативной правильности речи. Основная же задача преподавателя - научить 

обучающихся самостоятельно строить текст, уметь различать отдельные высказывания, отдельные 
предложения и готовый вариант, устанавливать причину связи между предложениями, определять 

языковые средства выразительности (сравнения, олицетворения, эпитеты, метафоры и т. д.), тему и 

основную мысль текста. Такой целостный подход к обучению речи активизирует работу преподавателя и 
повышает интерес обучающихся к занятиям русского языка. Не менее важно определение характера 

заданий к художественным текстам и последовательности их выполнения. Анализ текста «как готового 

продукта речи» позволяет увидеть динамику речевой деятельности, процесс формирования мысли автора - 

от замысла до конкретной «речевой реализации». Проблемный текст способствует развитию навыков 
связной речи и диалогического высказывания. Коммуникативные упражнения, особенно ситуативно-

тематические, позволяющие имитировать реальные условия общения, должны занять надлежащее место 

при изучении всех разделов языкознания. Характер речевой ситуации прогнозирует содержание 
высказываний, в той или иной степени определяет их языковую форму. Система обучения связным 

высказываниям, основанная на использовании речеведческой теории, обеспечит более высокий уровень 

речевого развития студентов. Таким образом, на материале художественного текста возможно не только 
усвоение всех функций языка, но и постижение его особенностей, создание собственного текста. Опора на 

текст как речеведческое понятие не только на занятиях развития речи, но и при изучении лексики, 

морфологии, синтаксиса будет способствовать духовно-нравственному воспитанию обучающихся, 

развитию их творческих способностей. Тематический минимум обязан отражать основные жизненно 
важные темы общения, а в предметное содержание следует включать те речевые темы, которые позволят 

сформировать более полное и распространённое представление обучающихся о различных сферах 

жизнедеятельности человека. 
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ТАЙЫР ЖОМАРТБАЕВТЫҢ КӨСЕМСӨЗДЕРІ 

 
Түйін. Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне өзінің шығармалары арқылы үлес қосқан, халықты 

оқуға, өнерге, ғылымға, мәдениетке шақырып, үлкен мәні бар күрделі мәселелерге үн қосқан, ақын жазушы, Тайыр 

Жомартбаевтың көсемсөздері арнай қарастырылып, топтастырылады.   

Кілт сөздер. Көсемсөз, шығарма, тақырып, мақала, газет, жинақ, идея, еңбек, педагог. 

 

ПУБЛИЦИСТИКА ТАИРА ЖОМАРТБАЕВА 

Резюме. В статье рассмтривается публицистика Таира Жомартбаева, поэта и писателя, который своими 

произведениями внес неоценимый вклад в казахскую литератру ХХ века, привлекая народ к науке, искусству, 

культуре, внес свою лепту в решение весомых проблем. 
Ключевые слова. Публицистика, произаедение, тема, статья, газета, сборник, идея, труд, педагог. 

 

THE JOURNALIZM OF TAIYR ZHOMARTBAYEV 

Summary. The  article discusses the journalism of  Tayir Zhomartbayev, a poet and writer who made an invaluable 

contribution to the Kazakh literature of the ХХ-th century, attracting people to science, art, culture, contributed to the solution 

of significant problems.  

Keywords. Journalism, production, topic, article, newspaper, collection, idea, work, teacher. 

 

Кіріспе. 

Өзінің  бүкіл саналы өмірін, күллі шығармашылығын ұстаздық жолға, бала  тәрбиесіне арнаған 

Тайыр Жомартбаевтың публицистикалық мұрасы өте бай. «Айқап», «Жаңа мектеп» журналдары мен 
«Қазақ», «Алаш» газеттерінде мақала, фельетондар жазып тұрды.  

Негізгі бөлім.  

Көп қырлы  талант   иесі Тайыр Жомартбаевтың сан саналы тарихи қызметінің  барлық  жағы 
толықтай  қамтылып,  жете  танылып болды, еңбектері толық жарияланды деп ешкім де айта алмас.  

Осындай  арнайы  сөз етуді керек  ететін сала - оның оқу-ағартушылық, педогогтық қызметі, көсемсөздері 

мен әдістемелік еңбектері. Т.Жомартбаев алғашқы педогогтардың бірі, жаңашыл ұстаз, оқу-ағарту ісінің 

алғашқы ұйымдастырушыларының бірі болған адам. Шығармаларындағы ғылым-білім, тәлім-тәрбие 
мәселелері  ақын мұрасының ең көрікті де, ең  көлемді де  жақтарының бірінен  саналады. Тайыр 

Жомартбаевтың жас ұрпақты  тәрбиелеу жолында  оқу - ағарту   ісіне қаншалықты үлес қосқанын  аңғару 

қиын емес. 
Тайыр Жомартбаев 1908 жылдан өмірінің соңына дейін мектептер мен оқу орындарында ұстаздық 

еткен. Тек 1908-11 жылдары Уфадағы «Ғалия» медресесінде оқыған жылдары  мен  1917-1919  жылдары 

Зайсанның Маңырақ  болысында  саудамен  айналысқан  жылдары ғана  мұғалімдіктен қол  үзген. Қалған 

25 жылдық мұғалімдік өмірінде үнемі іздену, оқытудың тиімді тәсілдері мен жолдарын  қарастыруда 
болады. Өйткені Тайыр ұстаздық еткен алғашқы жылдарда  оқулықтар тапшы, бар оқулықтардың өзі 

ескіше оқыту жүйесімен дайындалған болатынды. Бұл оқулықтармен  балалардың  дүниетанымын ояту, 

ақыл-ойын  дамыту, оларға  адамгершілік тәрбие беру мүмкін еместігін жақсы сезінеді. Оқытудың жаңаша 
үлгісін, яғни жәдитше оқытуды ойластырады. Бұл  жүйе (услу – жадид)  ХІХ ғасыр  мен ХХ ғасырдың 

басында  өріс  алған  болатынды. Оның негізгі мақсаты  қоғамдық  өмірдегі рухани тоқыраушылықты сынға 

алу, оны жаңаша  жаңғыртуды  көздеді. Мұсылмандық ескіше (қадімше) оқу жүйесін заман  талабына   сай 
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қайта  құру,  яғни  діни  оқудан гөрі  жаратылыстану  пәндеріне,  түркі халықтары,  тарихы  мен  әдебиетіне  

көңіл бөлу болды.  
Ғалым Н.Нұртазина  жәдиттік мектептің негізгі  мақсаты мен мұсылман мектептерінен /қадімше/ 

айырмашылығын өз мақаласында: «Джадидская  школа коренным образом отличалось и по форме, и по 

содержанию от старых мусульманских школ.  Конечно, старые школы (мектеб, медресе) когда-то, в эпоху 
средневековье, дали миру аль-Фараби, Ибн Сину, Улугбека.  Теперь же они окончательно обнаружили 

свою непригодность, превратившись в тормоз обшественно – культурного развития. В них обучали только 

богословию и Корану (и то в догматической форме) по весьма несовершенной методике»,-  [1] деп 

көрсетеді. Сол себептен де жаңаша оқыту жүйесіне қарсылық білдіріп, олардың  жұмыстарына кедергі  
келтіруге, қолдан  келсе  медресе, мектептерден  қудалауға  тырысты.  Ондай  қарсылықтарды  Тайыр да  

кездестіріп,   соған  тойтарыс  беруге  тырысқан.  

Өзінің алғашқы  «Балаларға жеміс» атты өлеңдер жинағын  да  оқулық – хрестоматия ретінде, осы 
мақсатпен шығарған. Ол кітапқа енген  шығармалар тақырыбы, тәрбиелік мәні  жағынан да  балалардың  

сұранысын, талап–тілегін  қанағаттандырарлықтай  дәрежеде  болды.  

Т.Жомартбаев  шығармаларының толықтай жарияланып,  көпшілікке таныс болуына елеулі еңбек 

сіңірген  ғалымдардың  бірі – Қ. Мұхамедханов. Ол өзінің еңбегінде Тайырды Абай шәкірттерінің  бірі  
ретінде  қарастырып,  өмірі мен шығармашылығына ғылыми талдау жасаған. Кітапқа Тайырдың көзі 

тірісінде жарияланған кітаптарындағы  шығармаларын, сол кезеңдегі  газет – журналдарда  басылған  

өлеңдері  мен  соңғы жылдарда Абай қорық – мұражайының  қолжазба  қорынан табылған  өлеңдерін  
жинақтап  енгізген . Ғалым өз еңбегінде: «Тайырдың өмір тарихы әлі толық зерттелген  жоқ, шығармалары 

толық жиналған  жоқ», - [2,23]  деп орынды ескерту  жасайды. Шындығында Тайыр өлеңдерімен қатар сол 

кездегі баспасөз беттерінде әлеуметтік  мәселелерге, ағарту саласына байланысты  көзқарасын  білдіріп,  
газет–журналдарға фельетон, мақалалар да жазған адам. Оның бұл шығармалары әлі күнге көпшілікке 

таныс емес. Зерттеуші ғалымдар  еңбектерінде тек тақырыптары ғана аталғаны болмаса, арнайы  

қарастырылмай   келеді.   

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ ағартушылары  мен ақын-жазушылары  аңсаған  оқу-білімге 
үндеу ХХ ғасырдың бас кезінде біршама өз  нәтижесін  беріп,  алдыңғы  қатардағы  азаматтарды ояту, 

азаматтыққа ұмтылу  мақсатына  жетеледі. Бұл тұрғыда «Айқап» журналы мен «Қазақ»  газетінің ықпалы 

ерекше болды. Олар алғашқы шыққан кезден бастап-ақ оқу, ағарту ісін жандандыруға, халықты оқу–
білімге үндеп қана қоймай, мұғалімдердің іс-тәжірибелерін насихаттап, олардың әдістемелерін қазақ 

мұғалімдеріне нұсқау ретінде таратып отырды. Әсіресе «Қазақ» газеті осы оқу–ағарту жүйесін жақсарту 

туралы  әрбір жаңа бастаманы қуаттап отырды.  
Ғалым Ө.Әбдіманов газеттің сол кезеңдегі оқу-ағарту саласындағы маңызы туралы: «Газеттің әсіресе, 

ерекше назар аударғаны оқу-ағарту ісі болды. Мұның өзіндік себебі де жоқ емес. Алдымен «Қазақ» 

айналасындағылардың бәрі осы ағарту саласында тікелей немесе жанама болса да мектеп-медресе 

жұмысымен байланысты адамдар еді. Екіншіден, газеттің бас жазушысы (редактор) А.Байтұрсынов шын 
мәніндегі ұстаз-педагог  болатын-ды» – дейді [3,70].  

Газет «Ішкі хабарлар», «Басқармадан» деген  айдарлармен ел ішіндегі оқу барысы, оқу жайын  

жақсартуда  көзге түскен азаматтардың игі бастамаларын, өтініш– тілектерін қолдап хабарлар беріп тұрған. 
Осы мақсатпен жаңашыл ұстаз Тайыр Жомартбаев та  оқытудың жаңаша  әдіс-тәсілдерін  іздестіру  

мақсатында «Қазақ» газетіне  мақалалар  жазған. Оның бір мақаласы  газеттің 1913  жылғы  №27 санында 

жарияланған. Көсемсөз шебері   бұл  мақаласындағы ой–пікірі оқыту арқылы жастарды қараңғылық 

бұғауынан құтқару, білімді саналы азамат тәрбиелеу жолын іздестірумен  ұштасып жатады. Сауаты жоқ, 
көзқарасы қалыптаспаған,  қараңғылық тұманына оранған жастардың жарқын болашаққа  шығар 

шамшырағы білім–ілім екенін сезіне біліп, ана тілінде  оқытудың  жаңаша, тиімді жолын іздестірген.  

Тайыр Жомартбаев қазақ мектептеріндегі қазақша оқулықтардың  аздығын, кейбір мұғалімдердің 
сауатсыздығын жаза келіп «Қазақ» газеті арқылы мұғалімдерден өзін мазалап жүрген бірнеше  сұрақтар 

турасында ой бөлісуін сұрайды. Ол мақаласында: «Сондықтан усул тағлім (оқыту жөнін) оқыған учитель 

һәм мұғалімдерден бірнеше қалау қаламақшымен, олар мыналар:  
а) Әліппеден бастап қазақ мектептері үшін  жарыққа  шыққан  қазақ кітаптарының  ішінде  мектеп 

кітабы деп қолданарлық кітаптар бар ма? Бар болса қандайлары?  

б) Пән кітаптары бар ма? Жоқ болса шығаруға қам  қылғандар бар ма екен?  

г) Өзімізде жоқ кітаптардың орнына уақытша ноғай кітаптарының майын міне тұрсақ,  қандай 
кітаптарын аламыз?  

д) Осы күнгі тәртіпті ноғай мектептеріндегі программаларды  тың қалпында алуымыз лайық па, әлде 

азырақ өзімізше  икемдейміз  бе?»– дегендей ең өзекті мәселелерді көтеріп, өз ойын білдірген.  Мақала 
соңында өзінің Заречная слабодкада (қазіргі  Жаңасемей) Жақия қажы мектебінде мұғалім екендігін 
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көрсетеді. Мақаладағы  көтеріп отырған негізгі мәселе «Қазақ» газетінің сол жылғы 22- ші нөмірінде 

М.Дулатовтың жазған мақаласына орай туындап отыр [4].  
 «Қазақ» газетінің редакторы А.Байтұрсынов 1913 жылы №29 нөмірінде «Оқыту жайынан» атты 

мақаласында Тайыр Жомартбаевтың  сұрақтарына жауап жазып, оқытуда болып отырған кемшіліктерді  

көрсетеді. Онда: Таһир Жомартбаев сұрайды. «Әуелі қазақша  оқытуға керек кітаптар даяр ма? Даяр 
болмаса, ноғайша кітаптарды  аламыз ба?  Олардың  қайсы  жақсы? – деп. Екінші, «Ноғайлардың тәртіпті 

мектептерінде тұтынып жүрген программаларын сол күйінде аламыз ба?  Яки қазаққа лайықты  

ыңғайлаймыз ба?˝ – деп.  Бұл күнде қазақша оқуға кемшілік көп.  Әуелі, оқу құралы  кітаптар жоқ. Ноғайша 

оқу құралдары қазаққа үйлеспейді. Екінші, қазақ мектебіне түзілген программа жоқ, онсыз оқу бір жөннен 
шықпайды. Үшінші бала оқыту ғылымынан хабардар мұғалімдер аз», - деп бала оқытудағы кемшіліктерді 

атай келе: «Сөздің тұрар жері мынау: «Қазақ мектебінде оқытатын қазақ тілінде  әліппелерден басқа қазір 

кітап жоқ. Бірақ олардың бәрі де  болады. Қазақ мектебінде оқу үш жылдық болуы қолайлы. Сол үш  жылға 
керек кітаптар шығуына талап етіп жатырған адамдар бар.  Олар шыққанша мұғалімдер де өз тарапындағы 

кемшілік  жерлерін  толықтыруға қал қыларға керек» [5] ,- деп қазақ  мектептеріндегі  оқулық жайын 

мұғалімдердің қандай болу керектігін,  оқушыларды әзірше қандай жүйемен оқытудың тиімділігін,  

мектепке қажетті құралдардың сай болуын ескертеді. А.Байтұрсынов кейін де оқыту жайындағы жүйелі ой-
пікірлерін  баспасөзде  білдіріп  отырған.  

Ахмет Байтұрсыновтың ескертпелеріне орай, сол кезеңдегі оқытудағы  қиындықтардан шығудың 

жолын қарастырып, газет-журналдарда  мәселе көтерген М.Дулатов, С.Торайғыров, Т.Жомартбаев, 
Ж.Аймауытов т.б. болды.  

Мәселен, С.Торайғыров  «Айқап»  журналының 1913 жылғы №12 санында «Қазақ ішінде оқыту жолы 

қалай?» -  [6]  деген  проблемалық  сұрақ  қойып, оқытудың  қазақ ішінде қандай  сипат  алып 
отырғандығын, ондағы кемшіліктер мен қазақ оқығандарының өз жұртының баласын оқытуға неге 

қашқақтайтынын себептерін түсіндірмек болады.  Тайырдың да ең  басты бас ауыртқан мәселесінің 

осындай кемшіліктер мен оқу құралдарының арнайы бағдарламалардың жоқтығы екендігін жоғарыдағы 

мақаласынан  айқын аңғарамыз. Тайырдың соңғы жылдарда табылған өлеңдерінің ішінде ақындық 
қабілетін оқыту әдістерін жетілдірумен ұштастыра пайдаланғандығын жоғарыда айтқанбыз. Қазақ  

поэзиясымен қуаттанып, оны бойға сіңіріп өскен балаларға математикалық ережелерді өлең түрінде 

жаттатудың тиімді, әрі жеңіл екендігін, жаттаған дүниелер көпке дейін  ұмытылмайтындығын сезген ақын 
осы әдісті таңдаған.  

Т.Жомартбаев жаңада ашылған «Алаш»  газетіне өз қуанышын білдіре отырып, «Жасасын Алаш» [7] 

атты  өлеңін жолдаса, кейіннен осы газетке «Достыққа достық қарыз іс,  дұшпаныңа әділ  бол!» [8] – деген  
мақала  жазған.  

 «Алаш» газеті 1916 жылдың 26 қарасынан бастап 1917 жылдың шілде айына дейін Ташкент 

қаласындағы «Туркестанский курьер» баспаханасынан аптасына бір рет шығып тұрған. Редакторы - Көлбай 

Төгісов, шығарушысы - Мариям Төгісова (Көлбайдың әйелі). Газетте саяси-әлеуметтік, шаруашылық, 
мәдениет, ғылым, оқу-ағарту, әдебиет, әйел теңдігі мәселерін көтеріп отырған. Сонымен бірге ол газетте 

көркем шығармалар мен әдеби аудармалар басылып тұрды. Газет тілшілерінен Б.Майлиннің, 

Ж.Тілепбергеновтың, Б.Күлеевтің, Н.Құлжанованың, Шайбай Аймановтың, А.Баржақсиннің, 
Ж.Сейдалиннің есімдері жиі кездеседі. Тайыр Жомартбаевтың да бұл газеттің белсенді тілшілерінің бірі 

болғандығын мақалалары арқылы білеміз.  

 Тайыр «Достыққа достық қарыз іс, дұшпаныңа әділ бол» мақаласында газетті  бұрынғы  баспалар  

арасындағы алауыздықтан  сақтандырады.  Онда: «Адамды  сүй,  алланың хикметін  сез»  деп Абай  
Құнанбаев  айтқан  секілді  бәріміз  бір  ата, бір ананың  баласы  болған  соң, бір–бірімізге  жақсы  мәміле,  

жылы  жүз,  жұмсақ сөзді  болсақ  дұшпан  қайдан шығар  еді»,- дей  отырып  газеттің   ешкімді де  ащы  

тілмен жараламай,  кекеп,  мінемей, барлық  мәселені  ақылмен  шешуін ұсынады. 
ХІХ ғасырдың  аяғы  мен  ХХ ғасыр басында еркіндік пен білімге  ұмтылған  түркі халықтарына ұстаз 

болып, ескі оқу әдісін (усул – и қадим) жаңа оқу  әдісіне (усул–и  джадит)  көшіру   ісін  ұйымдастырған, 

түркі халықтарының  рухани өмірінде үлкен  өзгерістерге негіз қалаған Гаспиринский еңбегін Тайырдың да  
жақсы білгендігі деп ойлаймыз. Тайыр өз  мақаласында  оның  еңбегін үлгі  ретінде атап: «Қазақ болғалы 

бір журнал уа  бір газетамыз болған еді, тар көпірден  қарсы жүрген екі  ешкі  секілді бірін – бірі сүзгілеп, 

күштісі әлсізін суға итеріп  түсіріп  жіберді. Бұл жерден де біздің қазақшылығымыз  көрініп  қалды»,- деп 

ренішін білдіре отырып жаңадан ашылып отырған газетке ақжол тілейді. «Енді мынау «Алаш» деген газеті 
дүниеге шыға қалған екен. Құдай екінің бірі, егіздің сынары қылуға нәсіп қылсын. Үшкір тілді, өткір 

көзділерден сақтасын. Ифрат-тафрит екеуінен де жырақ болып ұстата тұруға нәсіп қылсын! деген 

тілектеміз. Ешкімді де тілмен жараламай, тілмен жарақатталғандай, естісе де құлағы есітпей бір жол 
істілікте түпкілікті болса екен дейік. Естіген құлақта жазық жоқ. Мен жүрген жерлердегі ақсақал, әйел 
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адамдарының қазақтан шыққан мәтбұғат үшін тілейтін тілегі осы» [9]. Әрине, мұндай жағымды сөзді 

тілеулес жан, яғни тілеуқор жан айтса керек. 
Мерзімді баспасөз болған соң, оның бетінде түрлі қиғаш пікірлер жарияланады. Мақала, хабар 

жіберуші адамдардың да әрқилы пікірде, әртүрлі мақсатта жолдайтындығы да ескерілу керек.  

Мәселен, М.Дулатовтың «Қазақ» газетінің 1914 жылғы №52 нөмірінде «Досмайыл хажыға ашық 
хаты» [10]  жарияланған. Онда осы баспасөзді елге басқаша танытып, ел арасына іріткі салушы 

Досмайылдың хатына қынжылып, оның әрекетін сынайды. Сондай-ақ әлеуметтік-саяси, қоғамдық 

мәселелерде де ел мүддесін көксеген адамдардың да көзқарастарының тоқайласпай жататын кездері 

болады. Сол себепті бір мүддені көксеген, рухтас басылымдардағы пайымдардың әртектілігіне қарап 
оларды бір-біріне жау қылып көрсету ақылға сыймайды. Әрине, қоғам қайраткерлерінің кей мәселеде бір 

мәмілеге келмеуі бүкіл елді  тіксіндірді. Ақын Шәкәрімнің: 

    Дұғай да дұғай сәлем айт, 
    «Айқап» пенен «Қазаққа». 

    Кекеу, сөгіс сөзден қайт 

    Кез боларсыз мазаққа,- 

деуі  бекер емес.   
Осындай жағдайлар әсерінен «Айқап» 1915 жылы жабылғанда оған қынжылмаған, өз өкініштерін 

білдірмеген алаш азаматтары кемде-кем.  

Мақалада Тайыр қазақ оқығандарының біржақты болмай ғылым мен діннен бірдей хабары болуын 
көксейді. Басқа елдің екі тарапты оқымыстыларын сөз етеді. Тайыр сөз ететін адамдар кімдер?  Мұса 

Бегиев, Риза қажы, Зияаддин әл-Камали, Фатих Карими, Ғалымжан Баруди, Хади Мақсұтилар сияқты татар 

оқымыстылары. Бұлардың барлығы ХХ ғасыр басында жаңа оқу әдісін жақтаушы, яғни Шаһабуддин 
Маржани мен Исмайл-бей Гаспринскийдің жолын қуушылар. Мұса Бегиев пен Ризаәддин Фахреддинов 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы ескіше оқығандар арасынан шыққан озат пікірлілер, 

Фатих Карими еуропаша оқып, өмірге жаңаша көзқараспен, яғни жаңа әдісті (жәдитті) жақтаушы, Зияәддин 

әл-Камали осы әдісті бастаған оқу орындарының бірі 1872 жылы Уфа қаласында ашылған «Ғалия» 
медресін ұйымдастырушы, алғашқы директоры болған, шет елден оқып қайтқан адам  [11]. 

«Алаш» газетінің 1917 жылғы №14 санында Тайыр Жомартбаев «Мен де өз көңілімді көтерейінші?»  

атты мақала жариялайды. Автор мақалада қазақ елінің мәдениетке, өнер-білімге жетуі үшін алдынғы 
қатардағы елдерден үлгі алуы керектігін, газет-журнал шығару ісін жөндеп, оқу-ағарту жұмысын алға 

қоюы қажеттігін атап көрсеткен. Халықтың шаруашылығын түзеу үшін сауда өнерімен шұғылдануын 

айтқан. 
Осы газеттің 1917 жылғы № 4,6,8 сандарында Тайырдың фельетоны жарияланған. Фелетон деп 

аталғанымен бұл шығарманың сахнаға арналып жазылғандығын байқаймыз. 1917 жылы Зайсан қаласында 

қойылған «Осы ма қазақ өмірің?»  атты пьесасы осы болса керек. Өйткені бұл шығармада уақиға барысын, 

кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінез-құлқын, жай-күйін тікелей баяндау жоқ. Диалогты түрде құрылған 
шығармада біз болып жатқан уақиға – жағдайларды кейіпкерлердің айтуынан біліп, солардың көзімен 

көріп, қайғыға беріліп, ойлау-сезінуін солардың сөзінен байқаймыз  

Шығарманың негізгі тақырыбы - қалың малға сатылып, өз сүйгеніне қосыла алмай отырған қазақ 
қызының жайы. Бұл тақырып ХХ ғасыр басында көп көтеріліп, баспасөз беттерінде, сол кезеңдегі ақын-

жазушылардың шығармаларында біршама орын алғандығы көпшілікке белгілі. Ақын осы тақырыпта 

өзіндік ой-пікірін, көзқарасын білдіріп, қазақ қыздарының оқу оқуы, өз сүйгеніне қосылуы мәселесін алғаш 

көтерген қаламгерлердің бірі екендігін оның «Қыз көрелік»  романы арқылы да білеміз. Сөйтсе де бұл 
тақырып жазушы қаламынан ешқашан сырт қалмағандығын байқаймыз.  

Қаламгердің мақалалары мен фельетонында еліміздің ХХ ғасырдың бас кезіндегі күрделі мәселелерді 

терең толғағандығын, соның бәрінде ол биік тұрғыдан, аса жауапкершілікпен, өмір ағымына бейімділігімен 
көріне білді. Жарияланған мақалаларының көркемдік дәрежесі,  ондағы көтерілген мәселелер өзектілігімен, 

тағылымдық, өнегелік жағынан құндылығымен ерекшеленеді. Бар өмірін, бар білімін, қажыр-қайратын 

бала тәрбиесіне, жастарға арнаған  ақын Тайырдың әр шығармасынан халқым, ұлтым  деп соққан жүрек 
жылуы, ілтипатты сезімі анық аңғарылады. Математиканы поэзия арқылы түсіндіріп, балаға ұғындыруы 

бұрын-соңды болмаған, өзіндік өрнек, үлкен жетістік.  

Қорытынды.  

Қаламгердің жариялаған мақалалары көркемдік дәрежесі, ондағы көтерілген мәселелер өзектілігімен, 
тағылымдық, өнегелік жағынан құндылығымен ерекшелінеді. Ақынның  қоғамдағы күрделі мәселелерді өз 

кезінде  қозғап жазған мақалаларын, эстетикалық еңбектерін кең толғап түсіну, әдебиет кәдесіне жұмсап, 

шығармашылық мақсатқа пайдалану қажет. 
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ҚЫТАЙ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫН ОҚЫТУДЫҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНДЕ КОММУНИКАТИВТІК 

ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Түйіндеме. Мақалада бастапқы деңгейдегі студенттердің лексиканы игеру және оқытушылардың лексиканы 

үйрету жағдайы мен мәселелеріне байланысты сауалнама жүргізіліп, олардың қорытындылары бойынша сол 

мәселелерді шешетін қысқаша әдістер берілген. 
Кілт сөздер: оқыту әдістемесі, лексика, коммуникативті әдіс, қытай тілі. 

Абстракт. В этой статье описываются проблемы методики обучения лексики китайского языка в начальных 

курсах,  причины этих проблем представленные по итогам опроса студентов, ориентированные на выявление проблем 

обучения и изучения языка, также кратко описаны методы обучения лексики китайского языка.  

Ключевые слова: методика обучения, лексика, коммуникативный метод, китайский язык. 

Abstract. Тhis article describes the problems of teaching Сhinese language vocabulary in the beginning level. The 

causes of these problems presented by the results of the questionnaire for students, the survey focused on identifying language 

learning and teaching problems, also were briefly described the methods of teaching lexicology that are used in the beginning 

level. 

Keywords: teaching methodology, vocabulary, communicative method, Chinese language. 

 

Қытай тілін шетел тілі ретінде оқыту әдістемесі бүкіл әлемдегі көптеген лингвистердің зерттеу 

тақырыбы болып табылады. 2005 жылдың шілде айында Пекинде өткен дүниежүзілік Қытай 

конференциясы қытай тілін шетел тілі ретінде оқытудың бұрылыс сәті болды. Көптеген ғалымдар қытай 
тілін оқытудың үздік әдістерін зерттеп, шетел студенттерінің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын оқу 

бағдарламалары мен оқу материалдарын әзірлеуде үлкен жұмыс атқара бастады.[1] Ғалымдардың 

зерттеулері студенттердің лексиканы меңгеруі мен пайдалануы қытай тілін үйренудегі негізгі мәселелердің 

бірі екенін көрсетті. Жыл сайын Қазақстанда қытай тілін үйренгісі келетін студенттер саны артып келеді, 
бірақ университеттерде қытай тілінің оқыту сапасын қамтамасыз етуде бірқатар қиындықтар бар. Біздің 

бақылауымыз бойынша ҚазХҚжӘТУ-дың қытай тілі оқытушыларының көпшілігі дәстүрлі әдістемеге 

сүйенеді, яғни грамматиканы жүйелі түрде оқыту, оқу және аударма дағдыларын қалыптастыру, ал сабақ 
барысында лексиканы түсіндіру мен жаттықтыруға жеткілікті көңіл бөлінбейді, соның салдарынан, 

студенттердің көпшілігі тілдік ортаға түскенде, жеткілікті сөздік қоры болса да қарым қатынас негізінде әр 

түрі жағдайларда пайдалана алмайды.  
 Ф.Н. Даулет айтуы бойынша: «Лексика ол сөзді үйренуден игеруге, игеруден қолдана алуға дейінгі 

ұзақ процесс, студенттің лексиканы өзі үйреніп жатқан тілде тиімді қолдана алуы нәтижелі қарым қатынас 

жасауына алып келеді.  Сол себепті, тілді үйренгенде бастысы оның сөздерін жаттап, грамматика жүйесін 

меңгеру емес, тілде сөйлеу дағдыларын қалыптастырып коммуникативті құзыреттілігін дамыту.» [2] 
Бұл мақалада Абылай хан университеті студенттерінің лексиканы игеру және оқытушылардың 

лексиканы үйрету жағдайын зерттеу мақсатымен 1,2 курс студенттеріне сауалнама жүргізіліп, оның 

қорытындылары бойынша коммуникативтік құзіреттілікті дамытатын оқыту әдістеріне сипаттама беріледі.  
Студенттердің сауалнамасының нәтижесі келесідей: 

 «Оқытушы жаңа сөздің мағынасын қытай тілінде, әлде студенттің ана  тілінде түсіндіре ме?»  
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 1 курс  23студент 2 курс 26 студент барлығы 

Қытай тілінде   9 9 

Студенттің ана 

тілінде 

23 17 40 

 

Бұл сұраққа бірінші курс студенттерінің 23 студентінің бәрі оқытушы студенттің тек ана тілінде 

үйрететінін көрсеткен. Оған себеп студенттердің қытай тіліндегі деңгейінің жеткіліксіз болғандығы, 
оқытушы сабақтың уақытын үнемдеу мақсатымен және студенттің сөзді тез және дұрыс түсінуі үшін 

сабақты студенттің ана тілінде өткізеді. Ал екінші курстың 26 студентінің 17 студенті  оқытушы студенттің 

ана тілінде түсіндіретінін көрсеткен. Екінші курс студенттерінің деңгейі оқытушы сабақты толықтай қытай 

тілінде өткізуіне жеткілікті, лексиканы түсіндірген кезде студенттің ана тілін қолданудан алыс болу керек, 
дегенмен оқытушы студенттің ана тіліне сүйеніш артуынан айырыла алмайды, оған себеп оқытушының 

қытай тілі деңгейінің жеткіліксіздігі болуы мүмкін. 

«Сіздің тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу қабілеттеріңіздің қайсысы жақсы?»  
  

  1 курс  

23студент 

2 курс 26 

студент 

барлығы 

тыңдау 1 2 3 

сөйлеу 2 4 6 

оқу 12 13 25 

жазу 7 6 13 

 

 

Бұл сұрақтан 1 -2 курс студенттерінің қытай тілін қолданудағы қабілеттерінің жоғары емес екенін 
көре аламыз. Студенттердің басым бөлігі өздерінің тек оқу және жазу қабілеттерінің жоғары екенін алдыға 

қойған, ал сөйлеу және тыңдау қабілеттерінің төмендігін көрсеткен, бұл студенттердің сабақта 

үйренгендерінің өте аз мөлшерде қолданатынын, өздерінің тек мылқау қытай тілі иегерлері екенін 
көрсетеді. Қарым қатынас аясында, ең алдымен студент естиді, одан жауап береді, егер естігенін түсінбесе, 

онда дұрыс жауап бере алмайды. Бұл жағдай оқытушының студенттерге жиі аудио, видео тыңдатып, 

студенттерге қытай тілі ортасын құруға тырыспайтынын көрсетеді. 

 «Сабақ барысында көп уақытты оқытушы түсіндіруге көңіл бөле ме, әлде студентті жаттықтыруға 
көбірек көңіл бөле ме?»  

  

  1 курс  

23студент 

2 курс 26 студент барлығы 

Оқытушы түсіндіруге 11 4 13 

Студентті 

жаттықтыруға 

4 9 18 

Бірдей көп 8 13 18 

 

 



300 
 

1 курс студенттерінің жартысы  оқытушы түсіндіруге көп уақыт бөлетінін көрсеткен, бастапқы 

деңгейде оқытушы иероглифтің құрылымын, оның графемаларының атауын, мағынасын, иероглифтің 
шығу тарихын түсіндіріп,  сабақ барысында оқытушы көбірек түсіндіруге тырысады, студенттердің 

жаттығуына көбірек көңіл бөлу керектігін ескеру керек. 2 курс студенттерінің көбісі оқытушы студентті 

жаттықтыруға да түсіндіруге де көңіл бөлетінін көрсеткен, бірақ оқытушы тек өзінің жол көрсетуші екенін 
ұмытпай, сабақтың басым бөлігін студенттерге беріп, олардың тілдік дағдыларын қалыптастыруға  

жаттықтыру керек.  

Студенттердің сауалнама жауаптарына анализ жасай келе, біз мынандай қорытындыға келдік. 

Студенттер оқытушының лексиканы үйрету әдістері тым біркелкі деп санап, оқытушының сабақ 
барысында сөздердің ана тіліндегі баламасын айтып түсіндіргеннен гөрі, суреттермен, презентациямен, 

ойындар арқылы үйретсе деген ойларымен бөлісті. Оқытушы сабақтың жоспарын ойластыру барысында, 

студенттердің көбірек коммуникативті құзыреттілігін дамытуға арналған жаттығуларға көңіл бөлу 
керектігін ескермейді, сабақтың мақсаты мәтінді оқып үйрену, сөздерін түсіну және грамматикалық 

жаттығуларымен шектеледі. Біз осы нәтижелерге сүйене бірнеше лексиканы түсіндіру және үйрету 

әдістерін төменде қарастырдық. 

1. Көрсету әдісі.  
Көрсету әдісі екіге бөлінеді көрнек құралдар арқылы көрсету немесе іс қимыл арқылы көрсетуге. 

Көрсету әдісі дегеніміз оқытушы лексиканы көрнек құралдар(сурет, презентация, видео) , заттар немесе іс-

әрекет арқылы студенттерге көрсетуі. Бұл әдістің тиімділігі, студенттердің көзбен көріп, құлақпен есту 
қабілеттерін арттырып, студенттердің қызығушылығын оятады. [3] 

Затты немесе көрнек құралдар қолдану әдісі, ол оқытушы күнделікті сабақта айналасындағы 

заттардың қолдана үйретуі, мысалға “кітап, қалам, дәптер, үстел, бор, тақта” , одан бөлек, түстерді 
үйреткенде, оқытушы студенттерден қытайша “дәрісхана дуалының түсі қандай?” сияқты сұрақтарды қоя, 

оқытушы студенттердің бастапқы кезеңнен студенттің ана тіліне сүйеніш артпай қытай тілдік орта құруға 

тырысуы қажет. Кейбір сөздерді біз дәрісханада таба алғанымен, көптеген сөздер үшін біз арнайы суреттер, 

немесе презентация дайындау арқылы көрсетуіміз керек. Мысалға: сусындар, жеміс жидектер, көкөністер, 
адамның дене мүшелері, ауа райы, мемлекеттер сияқты зат есімдерді сурет арқылы көрсетсек болады. HSK 

3 деңгейінің сөздігінің статистикалық нәтижесіне сәйкес негізгі лексикадағы зат есімдердің үлесі ең үлкен 

41% құрайды, сондықтан көрнек құралдарды көрсету әдісін кеңінен колданған дұрыс.  
Іс қимыл арқылы көрсету әдісі. HSK 3 деңгейінің сөздігінің ішінде зат есімнен кейін сөздіктің едәуір 

көп бөлігін 24.3％ етістіктер құрайды. [4] Әр кез жаңа етістікті өтерде, ең алдымен іс қимыл және 

мимикамен сөздің мағынасын көрсетіп, одан кейін студенттермен сөзді бірге қайталап оқу керек, осылайша 
сөз іс әрекетпен мимимикамен байланысады. Мысалға: жүгіру, секіру, жылау, күлу, қуану, жабу, ашу. Бұл 

әдісті қолданған кезде оқытушы неғұрлым әсірелеп, асыра сілтеп көрсеткені, студентке соғұрлым үлкен 

әсер қалдырып, сөздің мағынасын тез ұғып ұзаққа есіне сақтауға алып келеді.  
2.Сөздерді жалпы белгілері бойынша жинақтау 

Сөздерді жалпы белгілері бойынша жинақтау дегеніміз сөздерді белгілі бір семантикалық топқа 

немесе тақырыпқа сәйкес жинақтап үйрету, бұл дегеніміз: синоним сөздер, антоним сөздерді топтастырып 

үйрету, мысалы: “节省”、“节约”和“节俭”, бұл сөздердің барлығы үнемдеу, ысырап етпеу деген мағынаны 

білдіреді, бірақ бұл сөздермен бірге қолданатын сөз тіркестері әр түрлі болады, “节约” ысырап етпеу деген 

мағынаны білдіріп, «уақыт, тамақ, су, электр, энергия» және т.б. сөздермен тіркесіп келеді. “节省” 

тұтынуды немесе шығынды азайтуға тырысу, болмаса мүлдем шығын шығармау деген мағынаны білдіріп, 

«адам ресурстары, материалдық ресурстар, қаржылық ресурстар, уақыт, қуат, физикалық күш» сияқты 

сөздермен бірге қолданады. “节俭” дегеніміз ақшаны, заттарды  шектеулі мөлшерде қолдану,  көбіне «өмір 

сүру, күнделікті тұрмыс  қаражаты» сияқты сөздермен тіркесіп келеді. 

Сөздерді жалпы белгілері бойынша жинақтауға одан бөлек жалпылама сөздер, оған үй жануарлары, 
киім кешек, құрал жабдықтар, қалалар т.б. сөздердің атауларын жинақтап үйрету кіреді. Үйрету барысында 

қандай да бір жануар атауы кезіксе, оған басқа жануарлардың атауын қоса үйрету. Мысалы: Қоян, қасқыр, 

түлкі, арыстан т.б. 
3.Жаңылтпаш немесе өлең оқу әдісі арқылы үйрету 

Қытай тіліндегі әр бір буынның дыбысталуы әр түрлі, олардан өзіне тән қарқынынан әр түрлі әуен 

қалыптасады. Сондықтан қытай тілінде өлең оқыту әдісі кеңінен қолданылады. Өлең не жаңылтпаш оқыған 

кезде студенттер тек иероглифтермен танысып қана қоймай, олардың ойларында белгілі бір бейне суретті 
оятып, қиялын кеңейтуге бағытталады, студенттің сөзді тез игеруіне септігін тигізеді. 
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Мысалға 《妈妈骑马》жаңылтпашы: 

māmā qí mǎ ，mǎ màn ，mā mā mà mǎ 。 

妈妈 骑 马，马 慢， 妈妈 骂 马 

Қытай тілінде 妈mā “ана” және 马mă “жылқы” деген екі сөздің дыбысталуы бірдей, тек тондары әр 

келкі, егер студент екі сөздің тонының оқылуына көңіл бөлмесе, түсінбестік тууы мүмкін. Бұндай 

жаттығулар қытай тіліндегі тондарға ерекше көңіл бөлу керектігін үйретеді. 

Студенттердің қытай тіліндегі лексиканы жақсы игеруі, оқытушының қолданған әдістеріне 
байланысты. Бастапқы деңгейден бастап оқытушы тек студенттің ана тіліне сүйеніп қана қоймай, түрлі 

әдіс-тәсілдерді қолданып, студенттерге қытай тілін үйренетін орта құруға тырысу қажет. Оқытушы тек 

студенттің оқу, жазу дағдыларын дамытудан бөлек, студенттердің сөйлеу дағдысын дамытып, оның 
үйренген лексикасын тілде қолдана алуын қадағалау керек.  
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

 
Аннотация. В статье рассматривается национально-культурная специфика речевого и неречевого общения 

представителей разных этносов через их национально-культурные коды, являющиеся богатейшим источником 

интерпретации менталитета народа, специфики его духовной культуры, показателем морально-этических устоев 

народа. В процессе межкультурной коммуникации такие средства сопоставляют «образы» различных культур, 

несущих в себе инвариантную и вариантную составляющие, и не только дополняют речевое высказывание, но 

зачастую заменяют его. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, картина мира, диалог культур, жест, кинема. 

Аңдатпа. Мақалада әр түрлі этникалық топтар өкілдерінің ауызекі және вербальды емес қарым-

қатынастарының ұлттық-мәдени ерекшеліктері, олардың ұлттық мен мәдени кодтары арқылы түсіндіріледі, олар 
халықтың менталитетін түсіндірудің ең бай көзі, олардың рухани мәдениетінің ерекшеліктері, халықтың моральдық-

этикалық негіздерінің көрсеткіші болып табылады. Мәдениетаралық қарым-қатынас барысында мұндай құралдар 

инвариантты және вариантты компоненттерді тасымалдайтын әртүрлі мәдениеттердің «бейнелерін» салыстырады 

және сөйлеу сөздерін толықтырады, бірақ оны жиі алмастырады. 

         Түйінді сөздер: мәдениетаралық коммуникация, әлемнің бейнесі, мәдениеттер диалогы, ым-ишара, кинема. 

Annotation. The article discusses the national-cultural specifics of verbal and non-verbal communication of 

representatives of different ethnic groups through their national-cultural codes, which are the richest source of interpretation of 

the mentality of the people, the specifics of their spiritual culture, an indicator of the moral and ethical foundations of the 

people. In the process of intercultural communication, such tools compare the “images” of various cultures that carry invariant 

and variant components, and not only supplement the speech utterance, but often replace it. 

         Keywords: intercultural communication, picture of the world, dialogue of cultures, gesture, kinema. 

 

Введение.  

В последние годы большое внимание исследователей-лингвистов привлекают проблемы взаимосвязи 

языка и культуры, связи языка с социальным и духовно-культурным контекстом времени, вопросы 
отражения в языке культурных ценностей. Одновременно сосуществующие разные культуры могут как 

взаимодействовать друг с другом, так и никогда не пересекаться между собой. Такой интерес к 

межкультурной коммуникации связан с интенсивно развивающимся процессом глобализации современного 
мира, который сопровождается значительным расширением взаимосвязей различных стран и народов. 

Проблемы межкультурного общения на разных уровнях возникли в связи с разносторонними и 

многочисленными способами  межкультурного обмена людьми не только в области дипломатии, политики 

и экономики, но и в области культуры, образования, туризма, средств массовой информации и т.п. Все это 
соответственно породило повышенный интерес к изучению специфики межкультурного общения, 

являющегося важнейшим условием положительного диалога.  

Такое состояние данной проблемы мы определяем как «диалог культур», под которым понимаем 
определенный процесс, характеризующий становление родного языка (родной культуры) в связи с его 

активным взаимодействием со вторым языком (второй культуры), в нашем случае – казахского языка 

(культуры) с русским (русской). В результате длительных языковых и культурных контактов этих двух 
этносов возникли в различное время языковые и культурные сращения различной глубины и уровня. 

В связи с этим мы определяем актуальность нашего исследования, связанного с особенностями 

межкультурной коммуникации полиэтнического Южного Казахстана, культурные традиции которого 

представляют собой широкое многообразие.  

Основная часть.  

Чтобы поддерживать разнообразные и многоуровневые контакты и формы общения, необходимо 

знание не только соответствующего языка, но также норм и правил иноязычной культуры. Каждый 
участник в процессе такого общения быстро осознает, что одного владения иностранным (не родным) 

языком недостаточно для полноценного межкультурного взаимопонимания, требуется знание всего 

комплекса форм поведения, психологии, культуры, истории своих партнеров по общению, так как 

межкультурная коммуникация предполагает не только межэтническую коммуникацию, но и 
коммуникацию между различными видами культуры. 

Культура отдельно взятого народа имеет свое, национальное своеобразие и зеркально отражается в 

культурной картине мира, формирует свой национально-культурный код. Это связано с философским 
осмыслением окружающего мира представителями той или иной общности, с его традициями и обычаями, 

со спецификой мировосприятия и миропонимания. Воспринимая окружающую действительность, человек 

создает свой, неповторимый образ мира, свое, индивидуальное представление о нем, что принято 
осмысливать как «картину мира». Характеризуя эти понятия, А.П. Садохин отмечает: «Культурная картина 

мира – это совокупность рациональных знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете 
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собственной культуры и культур других народов» [Садохин А.П., 2004, с. 27].  Именно такие 

специфические знания и представления об окружающем мире характеризуют национальные отличия 
культуры одного народа от культуры другого. Более того, глубже понять и осознать родную культуру 

можно тогда, когда осмысливаешь и проникаешь в специфику другой национальной культуры. Безусловно, 

национально-культурная картина мира влияет на стереотипы мышления человека, его поведение. Изучение 
национального языка непосредственно связано с овладением языковой картины, «которая формируется на 

основании взаимодействия, сопоставления родного и неродного языков» [Шаяхметова А., 2007, с. 114]. Все 

это в целом формирует «региональную культуру общения, составными частями которой являются культура 

речи, культура речевого этикета, культура поведения, культура мышления» [Шайбакова Д.Д., 2007, с. 15]. 
Подтверждением этому служат, например, такие жесты и знаки, которые мы наблюдали в процессе сбора 

материала, как молельный жест бата беру, используемый представителями русского этноса на 

поминальных обедах, ритуальных застольях, нечетное число лепешек на столе, кесені төңкеріп қою 
(перевернуть пиалу вверх дном/ накрыть пиалу рукой) – знак, обозначающий окончание трапезы, ауыз тию 

(отломить кусочек хлеба / отведать угощения) и многие другие.        

Не вызывает сомнения тот факт, что вербальное (речевое) общение отражает основные формы и виды 

человеческой коммуникации, но одного его недостаточно, так как слова раскрывают лишь 7% смысла, 38% 
значения несут звуки и интонации. Остальная информация, чувства человека, его настроение, внутреннее 

состояние передаются при помощи невербальных средств общения и знаков: жестов, мимики, позы тела,  

тембр голоса,  одежда, ее цвет и аксессуары.  
При этом важно учитывать, что в процессе межкультурной коммуникации причины культурных 

несовпадений непосредственно связаны с культурно-этническим многообразием планеты. Люди, не 

понимающие друг друга из-за языкового барьера, стараются объясниться при помощи невербальных 
средств общения – жестов, которые имеют как социальное, так и национальное происхождение, в связи с 

чем культурный код считывается с них с учетом национальной специфики, знать которую необходимо 

участникам диалога. Например, мы наблюдали коммуникативную ситуацию, когда волонтеры из Германии 

во время праздничного концерта в ЮКГПУ, показывая свое одобрение по поводу исполненного студентами 
казахского танца, стучали костяшками пальцев по подлокотникам кресел, в то время как все остальные 

студенты и преподаватели вуза бурно аплодировали.  

Мы также наблюдали, как при подсчете голосов во время конкурса на лучшее исполнение песни, они 
не загибали пальцы в кулак, как это делают представители многих этносов и, в частности, делали студенты 

ЮКГПУ, а разгибали их, чем вызвали недоумение остальных присутствующих.  

 Разные национальные картины мира характеризуются разным набором невербальных средств 
общения. Например, студенты-иностранцы, приехавшие на обучение из Южной Кореи, в ситуации 

недопонимания происходящего, выражая смущение или неловкость, улыбаются. Чем шире границы такого 

недопонимания, тем больше улыбка на их лице. Такое поведение, как правило, вызывает у собеседника 

раздражение. Воспринимается студентами и преподавателями фамильярным жест, когда коммуникант 
корейской национальности подают ластик, ручку или еще какой-либо небольшой предмет вытянутой 

правой рукой, придерживая ее в локте левой. В корейской национально-культурной картине это жест 

уважения и почитания, в поликультурном общении юга Республики он теряет свою специфику.  
Все приведенные примеры подтверждают положение о том, что жест – явление национальное. 

Существует определенный этикет жеста. Так, по рукопожатию можно не только узнать отношение 

адресанта к адресату, но и понять его характер. Индивидуальность рукопожатия в русском языке огромна, 

и то, как коммуникант здоровается, как складывает руку, какова сила ее пожатия, как наклонен корпус 
вперед, может сказать о многом. Если при встрече небрежно подать только два пальца – это высокомерное 

приветствие; подать руку лодочкой – приветствие смущенного человека; долго и крепко пожимать руку, не 

отпуская ее – проявление дружеского или фамильярного интереса к своему собеседнику и др.  
Многие общекоммуникативные жесты содержат в своей семантике  указание на участников 

актуальной ситуации общения, на определенные объект, время или место, релевантные для этой ситуации. 

Такие кинемы принято называть указательными, или дейктическими [Крейдлин Г.Е., 2001, с. 192]. 
Функция указательных жестов состоит в том, чтобы выделить, отметить какую-то часть пространства 

вокруг говорящего. Это, прежде всего,  такие моторные кинемы, как указательные движения головы со 

значением «да» и «нет». К ним относятся русские жесты: показать рукой, подзывать рукой, показать 

(поманить пальцем), показать (поманить) глазами. 
Дейктический подкласс эмблематических жестов является самым древним в жестовой системе 

любого языка. Это обстоятельство доказывает то, что в данной точке кинемы разных народов и культур 

обнаруживают много общих черт. Так, например, жест указать (показать) пальцем (на кого-либо) 
употребляется в русском речевом этикете и имеет оттенок невежливого обращения. В казахском этикете 
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указанная кинема имеет то же значение, но уже с оттенком оскорбительного обращения. Такое же значение 

оскорбительного указания на объект речи  прослеживаются  и у представителей корейской диаспоры 
(граждан Южной Кореи), проживающих в г. Шымкент.  Как показали результаты проведенного нами 

полевого эксперимента, казахский и корейский этикеты запрещают показывать рукой или пальцем  на 

человека. Если же все-таки возникает ситуация, когда нужно показать рукой на человека, то русские, 
казахи и корейцы делают это не пальцем, а всей рукой. К равноценным жестам, употребляющимся в 

русской, казахской и корейской культурах,  относятся жесты: указание на себя, указание подбородком, 

выдворяющий жест, подозвать пальцем, подозвать рукой, жест требования тишины и др.  

В межкультурном общении часто возникают такие ситуации, при которых коммуниканты 
воспринимают знакомый жест и оценивают его с точки зрения своей культуры, не учитывая того, что в 

чужой культуре он может иметь противоположное значение. Так, жест санын соғу (ударить ладонью по 

бедру) выражает горькое сожаление, страдание от чего-либо, раскаивание, чувства гнева в казахской 
культуре [Момынова Б.К., 2001, с. 123-124]. У этого жеста есть вариант: ладонью одной руки ударить по 

ладони другой руки.  

В русском же общении указанный жест многозначен и обозначает:  

а) радость, восторг;  
б) удивление, недоумение;  

в) недовольство, возмущение [Акишина А.А., 1991, с.107].  

В ходе эксперимента мы наблюдали, как представители корейской диаспоры, недавно приехавшие в 
Казахстан, в качестве приветствия (как к женщинам, так и к мужчинам) использовали глубокий поклон. В 

течение месяца этот национальный жест стал употребляться все реже и реже, и мужчины-корейцы 

заимствовали общеупотребительный и распространенный в Южном Казахстане жест приветствия – 
пожатие руки собеседника двумя руками, а также объятие и легкое похлопывание по плечу собеседника. 

Если же общение происходило между корейцами – гражданами Южной Кореи – то в качестве жеста 

приветствия они использовали глубокий поклон, являющийся бытовым на их родине. Таким же поклоном 

они провожали гостя, покидающего их дом, и кланялись при прощании, если сами уходили из дома 
уважаемого человека. 

Анализ материала, полученного в ходе полевого эксперимента, позволил нам выделить формы 

рукопожатия, которые имеют различное значение и могут указывать на: 
- властность, превосходство, главенство, требовательность: рука контактера захватывает руку 

собеседника так, что она оказывается повернутой вниз своей ладонью; 

- покорность, послушание, повиновение, смирение: собеседник, отдавая инициативу другому 
человеку, позволяя при этом чувствовать его хозяином положения, протягивает руку, развернув ее ладонью 

вверх;  

- уважение и взаимопонимание, признание, почтение: руки коммуниканта  остаются в одинаковом 

положении;  
- искренность и глубину чувств, сердечность, откровенность: пожатие руки собеседника с обеими 

руками; 

- избыточные чувства, эмоции, порыв чувств, полнота чувств: левая рука накладывается на правую 
руку партнера, полностью покрывает ее; 

- неуважение, непочтение, дерзость, неучтивость: жесткое пожатие прямой, не согнутой правой 

рукой.  

Для безвольного человека, рука которого легко поддается нажиму, характерны беспристрастные и 
неэмоциональные рукопожатия. Если рукопожатие происходит только с помощью кончиков пальцев, это 

свидетельствует о неуверенности в себе.  

Жест пожимать руку в общении представителей русского этноса имеет несколько значений. 
Основное его значение – жест приветствия, который выполняется двумя людьми. «Жестикулирующие 

протягивают друг другу распрямленные ладони с сомкнутыми пальцами, большие пальцы при этом 

отогнуты и направлены вверх. Ладони приходят в контакт, пальцы сгибаются, охватывают ладонь партнера 
по жесту и слегка сжимают ее. Возможен вариант исполнения жеста, при котором один из 

жестикулирующих может задержать руку другого в своей и даже трясти ее» [Крейдлин Г.Е., 2001, с. 95].  

Этот же жест имеет значение ‘уговор / согласие’ и ‘поздравление / благодарность’ [Крейдлин Г.Е., 2001, с. 

97, 99].    
В казахском общении рукопожатие играет большую роль и частично совпадает с европейскими 

формами рукопожатия:  

- қол былғап амандасу: жест приветствия, в основе которого лежит движение всей вытянутой вверх 
руки относительно корпуса  или кисти руки вправо-влево. Ладонь при этом раскрыта; 
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- қолын көтеру (поднять руку);  

- бас изеу (кивнуть головой); 
- иек қағу, иек астымен амандасу (кивнуть подбородком).  

Однако большее число жестов  приветствия имеет и особую, культурно-национальную специфику, 

свой национальный код. К таким этнографическим (уникальным, специфическим) жестам можно отнести 
следующие: 

- қол беру (подать руку): протянуть руку для рукопожатия [Татубаев С.С., 1979, с. 74]. 

- қол алысып амандасу (брать друг друга за обе руки – здороваться за руки. Исторически жест 

сопровождается вербально приветствием арабского происхождения ассалаумағалейкүм – ‘мир вам’ 
младшего коммуниканта, который идет, протягивая обе руки вперед к старшему с раскрытыми ладонями. 

Старший в ответ также протягивает обе руки, отвечая уағалейкүм уассалам – ‘и вам мир’. Коммуниканты 

берутся за руки [Татубаев С.С., 1979, с. 72]. 
Оң қолын кеудесіне баса сәлем беру (уважительный жест приветствия): младший по возрасту 

прикладывает правую руку ладонью с разомкнутыми пальцами к груди или к области сердца. Голова при 

этом может быть наклонена вперед, вниз. Жест приветствия исторически сопровождался вербально привет-

ствием ассалаумағалейкүм – ‘мир вам’. Ответ старшего аналогичен: правая рука прикладывается ладонью к 
груди или к области сердца. Вербально –  уағалейкүм уассалам – ‘и вам мир’. Приветствие может далее 

сопровождаться ритуалом қол алысу – здороваться за обе руки [Татубаев С.С., 1979, с. 74]. 

Как показали результаты проведенного нами эксперимента, из этого правила возможны отдельные 
исключения. Иногда первым приветствует не младший старшего, а старший по возрасту младшего – 

служителя культа или человека, стоящего выше по иерархической лестнице.  

В общении представителей русской культуры нами также отмечен невербальный знак прижать руку 
(руки) к груди. Для данного жеста характерно общее движение корпуса жестикулирующего в сторону 

адресата. Правая рука с раскрытыми пальцами (или обе руки) прикладывается к груди или к области 

сердца.  При этом возможен неглубокий поклон. Этот русский жест многозначен и обозначает как 

выражение мольбы, просьбы, так и убеждения; благодарности [Крейдлин Г.Е., 2001, с. 119-121].  
Характериными жестами в казахском невербальном орбщении являются следующие жесты, 

распространенные на территории Южного Казахстана:  

- Құшақтасып амандасу (здороваться, заключая в объятия друг друга): форма приветствия, 
характерная в общении мужчин. 

- Құшақтасып амандасу (здороваться за руки и обняться, буквально коснувшись друг друга грудью). 

Правая рука первого коммуникан-та кладется через левое плечо на спину второго, левая рука обнимает за 
талию. Вторая фаза объятия симметрична первой. Левая рука первого кладется через правое плечо на 

спину, а правая рука обнимает за талию. 

- Арқаға қағу (хлопать по спине): жест используется в значении одобрения, ласки, дружеского 

расположения (при условии близких отношений и социаль-ного равенства коммуникантов). Обычно же это 
жест старшего контактера по отношению к младшему, обратное будет восприниматься как нарушение 

этикета. 

В казахском обществе рукопожатие обеими руками используется как знак большого уважения. При 
этом выбор речевого поведения дифференцируется территориально. Так, в сельском невербальном 

общении казахов, где люди в большей степени связаны друг с другом, рукопожатие характерно как для 

мужчин, так и для женщин. Женщины, как правило, обмениваются рукопожатием, если встречаются 

впервые и если одна из общающихся является хозяйкой дома, а другая – гостьей. Приветствуя группу 
людей (независимо от их половой принадлежности), мужчина-казах непременно пожмет руку каждому 

собеседнику. Это приветствие, выражающее уважение и почтение к собеседнику, как и другие жесты 

приветствия, перешли национальные границы и характерны для жеста-приветствия, употребляемого 
мужчинами и юношами  разных этнических групп. 

Невербальная коммуникация казахов так же, как и русская, несет в себе дополнительное созначение. 

Такие жесты, как рукопожатие, размахивание поднятой рукой на уровне головы,  легкий кивок головой, 
снимание или приподнимание шляпы перед женщиной, похлопывание по плечу, поцелуй, объятие, являются 

общими для русской и казахской культур. Однако гораздо чаще речевые формулы приветствия и прощания 

сопровождаются специфическими, национальными кинесическими формами: пожатие руки собеседника 

двумя руками, легкий поклон и прижатие правой руки к сердцу, поцелуй в лоб или тыльную сторону ладони 
ребенка и др.  Такие формы невербального общения тесно связаны с народными обычаями, традициями 

казахов, знание которых для инокультурного собеседника важно, так как это позволяет снять неудобства и 

непонимание в процессе коммуникации. 
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Теплые, искренние отношения адресанта-казаха  передаются легким поклоном. Поклоны как жесты 

приветствия  в истории известны давно. В Японии и Корее это жесты приветствия, передающие  значения  
«вежливости», «учтивости». В американской культуре – знак раболепства или унижения, а в Европе в 

Средние века поклон был жестом социальным и ритуальным [Крейдлин Г.Е. 2001, с.197-198].  В казахском 

невербальном общении поклон однозначен, он выражает самые радушные отношения коммуникантов и 
часто сопровождается прикладыванием правой руки к сердцу. Иногда этот жест дублируется другим, 

похожим жестом: к груди, к левой ее стороне прикладывают не всю руку, а только пальцы (фаланги 

пальцев правой руки слегка сгибаются). Эта кинема означает приветствие  «от всего сердца», «от всей 

души». Использовалась она чаще мужчинами преклонного возраста. Однако, как показали проведенные 
нами наблюдения, такой жест возможен в последнее время и среди казахов среднего возраста, а также в 

общении с коммуникантами других национальностей, если к ним испытываются уважительные и очень 

теплые чувства. Более того, в последнее время на территории Южного Казахстана, где характерно давнее 
двуязычие, такой жест приветствия встречается в общении русских мужчин, связанных теплыми или очень 

близкими дружескими отношениями. 

Приветствуя группу людей (независимо от их половой принадлежности), мужчина-казах непременно 

пожмет руку каждому собеседнику. Это приветствие, выражающее уважение и почтение к собеседнику, как 
и другие жесты приветствия, перешли национальные границы и характерны для жеста-приветствия, 

употребляемого мужчинами и юношами  разных этнических групп. 

Заключение. 
Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью говорить, что немаловажную роль в 

межкультурной коммуникации играют невербальные средства общения, которые, отражая национально-

культурную специфику того или иного этноса, уходят корнями в глубокую историю, отражают народные 
традиции и обряды. Жесты говорят о многом, они характеризуют адресанта, производящего жест, со 

стороны национальных, территориальных и собственно социальных особенностей. Каждая культура имеет 

свою языковую систему, с помощью которой ее носители общаются не только в рамках своей, родной 

культуры, но и за ее пределами.  
Жесты, как и речь, могут дать более или менее полную характеристику существенных черт 

говорящего и так же, как язык, часто нуждаются в «переводе». Сфера и частота употребления жестов 

диктуются традициями и национальным характером народа – знание этих особенностей содействует 
взаимопониманию. В связи с этим неправильная интерпретация, вызванная неумением или нежеланием 

понять и принять во внимание культурные различия национальных жестов, приводит к коммуникативным 

и к более серьезным – этническим, социальным и политическим – конфликтам, которые можно легко 
избежать, если знать, понимать и уважать культуру другого народа. 
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ОТБАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІНІҢ  ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

Түйіндеме. Бұл мақалада адамзаттың рухы мен келбеті, философиялық жүйелері, діні мен тілі - осының бәрі 

мәдениетпен біте қайнасқан. Ал, философиялық тұрғыда - мәдениет адамдардың дене еңбегінің нәтижесінде жасалған 

заттай мәдениет, адамның ақыл-ой еңбегінің жемісі болып табылатын рухани мәдениет болып жіктеледі. Демек, 

біздің қарастырып отырған мәселеміз рухани мәдениеттің бір тармағына кіреді. Қазақ халқының рухани мәдениеті өте 

бай: ол дегеніміз бізге дейінгі ауызша және жазбаша әдебиет, фольклор, эпос, музыкалық туындылар.  

Кілт сөздер: мәдениет, отбасы, қарым-қатынас, дін, сөз, әдебиет, ғылым, қарым-қатынас мәдениеті, сөйлеу 

мәдениеті, рухани мәдениет. 

Резюме. Появление духе гуманности и философских систем, религии и языка - все это может быть выровнен с 

культурой. И философский контекст культуры народа в результате физического труда, материальной культуры, 
который является плодом работы человеческого ума классифицируются как духовной культуры. Значить, одна ветвь 

вопросам и рассмотреть нашу духовную культуру. Духовная культура казахского народа очень богать: это устная и 

письменная литература, фольклор, эпос, музыкальная композиция.  

Ключевые слова: культура, семья, коммуникация, религия, слова, литература, наука,  культура общения, 

культура речи, духовная культура. 

Аnnotation. The appearance of the spirit of humanity and philosophical systems, religion and language - all of which 

can be aligned with the culture. And the philosophical context of the culture of the people as a result of physical labor, material 

culture, which is the fruit of the work of the human mind are classified as spiritual culture. This means that one branch of the 

issues and consider our spiritual culture. Kazakh people very rich spiritual culture: this oral and written literature, folklore, 

epic, musical composition.  

Keywords: culture, family, communication, religion, speech, literature, science, communication, culture, language 

culture, spiritual culture. 

 
Қарым-қатынас жасау мәдениетіне тоқталмас бұрын, жалпы мәдениет туралы түсінікті 

қарастырайық. Әлеуметтану, мәдениеттану ғылымдары тұрғысынан мәдениет - бұл, халықтың мыңдаған 

жылдар бойындағы шығармашылығы, онда қауым мен жеке адамның рухани ізденісі, халықтың даналығы 

мен адамгершілік нышандары жинақталады. Адамзаттың рухы мен келбеті, философиялық жүйелері, діні 
мен тілі - осының бәрі мәдениетпен біте қайнасқан. Ал, философиялық тұрғыда - мәдениет адамдардың 

дене еңбегінің нәтижесінде жасалған (еңбек құралдары, баспана, киім т.б.) заттай мәдениет, адамның 

ақыл-ой еңбегінің жемісі болып табылатын (дін, әдебиет, ғылым, мораль, тіл т.б.) рухани мәдениет болып 
жіктеледі. Демек, біздің қарастырып отырған мәселеміз рухани мәдениеттің бір тармағына кіреді. Қазақ 

халқының рухани мәдениеті өте бай: ол дегеніміз бізге дейінгі ауызша және жазбаша әдебиет, фольклор, 

эпос, музыкалық туындылар. Осының бәрі адамзаттың өзара әрекеттестігінен, қарым-қатынас барысында пайда 
болып, әлеуметтік тәжірибе алмасу арқасында бүгінгі күнге дейін сақталып келді. Мәдениет те, білім де, 

өнер де бір ұрпақтан келесі ұрпаққа қарым-қатынас арқылы беріліп отырады. Қарым-қатынас үрдісінің 

мазмұны өте күрделі. Бұл мәселені әр ғылым өзінше қарастырады. Атап айтсақ: философиялық сөздікте, 

қарым-қатынас - бұл адамзаттың өзара әрекеттестігінің түр пішіні деп айтылса, психологиялық сөздікте - 
қарым-қатынасқа былайша анықтама беріледі: қарым-қатынас - бұл адам іс-әрекетінін аса ауқымды саласы, 

өмір сүру, тыныс -тіршіліктің негізгі арқауын білдіретін ұғым [1, 67]. 
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Г.М.Андреева қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағы бар: біріншісі - қарым-

қатынастың коммуникативті жағы - адамдар арасындағы ақпарат алмасумен, келесі қарым-катынастың 
интерактивті жағы адамдармен өзара әрекеттестік ұйымдастырумен, үшінші - қарым-қатынастың 

перцептивті жағы - қатынастағы адамдардың өзара ынтымақтастық, түсіністік негізімен белгіленеді. Үлгі 

ретіндегі көрсетілген адамдардың қарым-қатынас кезіндегі көрінетін іс-әрекеті - сөйлеу мәдениетін береді, 
- деп көрсетеді [2]. Ал, мәдениетті адамның қарым-қатынас кезінде мінез-құлқының жағымды-жағымсыз 

жақтарының сөйлеу арқылы көрінуі немесе оның реттелінуі бүгінгі күнгі талап болып табылады. Адамның әдеп 

сақтауы сол адамның өзін-өзі түсінуі және басқа адамды түсінуі. Қоғамда түрлі типтегі адамдар кездеседі: 

ашуланғыш, шағым жасай беретін, өмірден түңіліп жүретін, білгіштеніп, өтірік айтып жүретін т.с.с. Ондай 
адамдармен сөйлесу қарым-қатынасында эмоциялық дәрежеге бақылау жасау керек. Әрбір мәдениетті 

адамның дұрыс сөйлеуі - сол адамның парасаттылығы мен адамгершілік интеллектісінің бейнесі болып 

табылады. Ондай адам қандай қоғамның ортасында болса да өзін сенімді түрде ұстай алатыны және сол 
ортадағы адамдарға қолайсыз жағдайлар тудыра қоймайтындығына кәміл сенеді. 

Онтогенездегі қарым-қатынас мәселесін С.Л.Рубинштейн, М.И.Лисина, А.Н.Леонтьев т.б. ғалымдар 

экспериментті және теориялық тұрғыда зерттеді. С.Л.Рубинштейн, қарым-қатынас құралы болып 

табылатын сөйлеу үрдісін қарастыра келе, адамның сөйлеу мәдениеті негізінде сол адам туралы, оның ішкі 
дүниесі туралы ақпарат алуға болады десе, қарым-қатынасты іс-әрекет тұрғысында қарастырған ғалым 

А.Н.Леонтьев сөйлеуді - заттық әрекет орындаудағы адамдардың қарым-қатынасының басты құралы, 

тәжірибе меңгерудің негізгі жағдайы деп түсіндіреді. 
Демек, индивидтің жеке тұлға болып қалыптасу үрдісі белгілі социумда, қарым- қатынас және 

әрекеттестік негізінде жүзеге асады. Адам тіршілік ету барысында белгілі бір топта, сол жердің 

талаптарына сай өз ойын, тәртібін өзгертіп, қарым-қатынасқа түсіп, әбіржу, үрейлену, қуану, т.б. сезімдерін 
басынан өткізеді. Бұл тұрғыда қарым-қатынас ерекше құбылыс. Себебі, бұл үрдіссіз, біз, әжелер ертегісін, 

ата-аналардың тәрбиесін, ұстаздардың тәлімдік ой-пікірін түсінбес едік. Тек қарым-қатынас үрдісі 

барысында ғана жеке тұлға қалыптасуы жүзеге асады. Әркім тұлғалық сапаларды белгілі ортада - отбасы, 

балабақша, мектеп, ауладағы қатынаста меңгереді. Е.И.Рогов бұл ортаны - микроорта деп айтады [3]. 
Микроортадағы қарым-қатынас үдерісінде адам әлеуметі әлемді танып-біліп, макроортаның ықпалын 

сезінеді. Ал, макроортаға –мәдениет, білім, ғылым, заң, қоғамдық ережелер жатады. Бұл екі орта үнемі 

байланысып, әрекеттестікте болады, екеуінің табысқан жерін - шағын топ немесе адамның өмір сүру мекені 
дейді. Дәл осы, адамның өмір сүру мекені болып табылатын отбасы, топ, сыныпта бала өзіне дейінгі аға 

ұрпақтың тәжірибесі мен білімін меңгереді. Бұл кұбылысты 1-суреттен көруге болады. Бұл кестеде 

баланың жеке тұлға болып қалыптасуы және оған тікелей ықпал ететін орта, қарым-қатынастың өзара 
сабақтастығы айқын бейнеленген. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 – сурет. Макроорта, микроорта және шағын топтың бірлігі 
 

Бала туғаннан бастап өзінің ұлттық мәдени құндылықтарын меңгеріп, әлеуметтене бастайды. Бұл 

үдеріс кезінде балада ары қарай мамандандырылған мекемелерде де, өмір сүру барысындағы үлкендердің 
басшылығымен де жүзеге асады. Психология, педаг огикада индивид дамуындағы мәдениеттің 

ықпалын қарастыратын салыстырмалы - мәдени зерттеулер бірнеше. Атап өтсек: Пиаженің баланың 

интеллектуалды даму тұжырымдамасы, Эриксонның адам өмірінің эпигенетикалық тұжырымдамасы т.с.с.  
Әрбір адамның ішкі жан дүниесі мен мәдениет арасындағы байланыс өте ертерек шақта, жаңа туған 

кезде - нәрестені тамақтандыру, жөргекке орау, бесікке бөлеу, тазалыққа дағдыландыру сияқты 

тәжірибелермен байланысты қалыптасады. 

Жалпы, бала дамуына мәдениеттің тигізер ықпалы түрлі саладағы мамандарды толғандырды (Л.С. 
Выготский, А.Р. Лурия т.с.с). Дегенмен де, индивид дамуындағы мәдениеттің әсерін американдық ғалым М. 

Мид эмпирикалық тұрғыда зерттей келе, Тынық мухитындағы Самоа, Жаңа Гвинея сияқты аралдарда 

жүргізген зерттеулері негізінде, «мәдениет - қоғамда өмір сүріп, дұрыс ойлап, дұрыс қарым-қатынас 
жасауының алғы шарты деп тұжырымдайды». М.Мид, мундугумар тайпасындағы адамдар мәдениеті 

 МИКРООРТА 

Отбасы, балабақша, 

мектеп, аула 

ШАҒЫН ТОП 

 Өмір сүру мекені 

 

 

 МАКРООРТА 

Ғылым, мәдениет, 

заң, білім 



310 
 

зорлық-зомбылық, күш көрсетумен байланысты болғандықтан, осы аталған тайпа балаларының мінез-

құлық, тәртіптерінде агрессия, дөрекілік ерекше байқалады дей келе, тәрбиедегі махаббат пен қамқорлықтың 
тапшылығы - бала тәртібінде агрессия, ал мейірімділік пен жылы қатынас - пацифизмді қалыптастырады 

деп көрсетеді [4]. 

Психология мен педагогика жеке тұғалық қарым-қатынастардың - достық, махаббат, әлеуметтік 
әсерлер, қақтығысушылықтар, жоралық әрекеттестіктер, құштарлық сияқты көптеген түрпішіндері бар. 

Белгілі бір ұжымда, отбасында адамдар өздеріне жүктелген міндеттерін барынша нәтижелі орындауда 

әлеуметтік әсерлер негізінде қарым - қатынас орнатып жатады. Ал, белгілі қоғамда адамның өзіндік 

мәртебесі және шынайы әлеуметтік қатынастары, сол жердегі қабылданған ережелерге сәйкес құрылған 
әрекеттестік - жоралық әрекеттестікті бейнелейді. Жоралық әрекеттестіктер - жинақталған салт-дәстүр, 

тәжірибелерді келешек ұрпаққа жеткізу үшін қажет. Жоралық әрекеттестіктер - отбасындағы адамдардың 

ынтымақтастығын, әлеуметтік байланыстардың сабақтастығын сақтайтын және қарым-қатынастағы 
адамдарға терең эмоционалды әсер қалдыратын құбылыс. Адамзат қоғамы өзінің өмір сүру тарихында 

көптеген жораларды өндіреді. Атап айтсақ, оларға: діни салт-дөстүрлер, дипломатиялық салтанатты 

кештер, әскери жоралар, түрлі мерекелер жатады. Жораларға сонымен қатар көптеген тәртіп нормалары - 

қонақ күту, танысу, біреуді қошаметтеп күтіп алу, бөгде адаммен қарым-қатынасқа түсу т.б. жатады. 
Адазат өмір сүру барысында міндетті түрде басқалармен қарым -қатынаста болады. Ал, осы қатынас 

ең әуелі әдептен басталады. Әр адам сөзін «сіз» деп бастап, сол адамға деген құрметті білдіреді. Сонымен 

қатар адам аңғалдық жасап, ыңғайсыз жағдайларға кездессе «кешіріңіз», «ғафу етіңіз», «рұқсат па?» деген 
сөздерді айтады. Осылайша, әр адам -әлеуметтік құбылыс ретінде нәтижелі байланыстар орнатуда 

«сауатты» түрде қарым-қатынас ұйымдастыра білуді үйренеді. Ол үшін өмір сүріп отырған қоғамда 

қабылданған тәртіп, ережелерді сақтау керек. Ең бірінші, қарым-қатынаста адам өз көңіл-күйін, эмоциясын 
басқара білуі тиіс. 

Қарым-қатынас барысында: 

- тәртіптің «негативті» үлгілерінен алшақ болу; 

- сөйлеушіні тыңдай білу; 
- алғыс, ризашылық білдіруге талпыну; 

- сөйлеушіні жеке тұлға ретінде қабылдау; 

- қарым-қатынаста   шынайы   болу   керек.    
Қарым-қатынасты   ең алдымен дұрыс амандасудан бастау керек. Адамның жылы лебізі, сәлемі айналаға 

қуаныш әкеледі. Сәлем шынайы болуы керек, осылайша ол адал қарым-қатынасты   тудырады.   Әр   

адамның   қаншалықты   тәрбиелі, мәдениетті екендігі, сол адамның айнасы болып табылатын – аманынан 
байқалады. Адамның мәдениеті алдымен амандасуымен өлшенеді. 

Қарым-қатынас мәдениетінің бір элементі - ол танысу. Танысу барысында бұған дейін бірін-бірі 

білмейтін адамдар өзара ақпарат алысады. Танысу арқылы адамдар бір-бірі туралы, аты-жөні туралы 

мағлұмат алысады, бұл орайда қажет емес артық сауалдар қою қарым-қатынас этикетінің бұзылуына 
әкеледі. 

Қарым-қатынас мәдениетінің келесі элементі, бұл - құттықтау. Құттықтау - белгілі бір адамның 

шығармашылық өмірбаянына байланысты табыстарын мадақтап, жылы лебіз білдіру. Ол белгілі бір күн, 
құбылыс, жағдайларға байланысты орындалады. 

Қарым-қатынас мәдениетіне, қоштасу рәсімі де жатады. Амандасу сияқты, алдымен шығып бара 

жатқан адам коштасады. Қоштасу вербальды («Сау болыңыз», «Аман болыңыз» т.б) және вербальды емес (қол 

алысу) формада болуы мүмкін. Мәдениетті қарым-қатынастағы қолданылатын басқа да вербальды емес 
құралдарға: киім кию, отырып -тұру, мимика (бет - әлпеттегі бейне) жатады. 

Қарым-қатынас мәдениетіндегі адамның жүріс-тұрысы, дене бітімі сол адамның эмоционалды көңіл-

күйінің басты белгісі. Сол арқылы адамның дене және психологиялық көңіл - күйі, жасы (жас бала, егде 
адам), мамандығы (әскери адам, теңізші т.б.), басқа адамға деген қатынасы бейнеленеді. 

Айталық, өзіне толық сенімді адам жылдам, басын тік көтеріп жүреді. Керісінше, өз күшіне сенімсіз 

адам жүргенде екі қолын қалтаға салып, басын төмен, жерге қарата баяу жүреді. Мінезі тұйық адам 
жүргенде қолдарын сермемей жүруге икем келеді 

Қарым-қатынас мәдениетіндегі адамның бет-әлпеті де сол адам туралы біраз ақпараттар береді. 

Адамның бет-әлпетінен сол адамның мінез-құлқын, жан дүниесін, кейде адамгершілік сапаларын да 

байқауға болады. Адамның бет-әлпетінен таң қалу, қорқыныш, ашу, жатсыну, қуаныш, қайғы, әбіржу 
сияқты эмоцияларды көруге де болады. 

Әр халықтың мәдениеті сол жердегі адамдардың мінез-құлық, тәртіп, қарым-қатынас ұйымдастыру 

ерекшеліктеріне байланысты. Шығыс халықтарының мәдениеті мен қарым-қатынас ерекшеліктері, Батыс 
елдерінің мәдениеті мен қарым-қатынасынан өзгешелеу. 
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Мәселен, Ежелгі Қытай елінде адамдар арасында қарым-қатынас жасаудың үй-ішіне кіру, амандасу, 

отырып-тұру сияқты отыз мыңға жуық түрі болса, Жапон халқының қатынас жасау мәдениетінің басты 
белгісіне иіліп ниет білдіру негізгі болып есептелінеді. Ал, ағылшындықтар таныс емес бөгде адаммен еш 

уақытта қарым-қатынасқа түспейді. Ағылшын мінезінде ерекше көрінетін: тұрақтылық, біркелкіліктің 

көрінуі, өзін-өзі ұстауы. Сондықтан, ағылшындардың орнынан қозғалмау реті, кейбір керек емес 
жағдайларға қатыса қоймау жолдары - "өз орныңды біл" деген ұлттық девизді жоғалтпаулары. 

Жоғарыда сөз болған көршілес қытайлар - өте көнгіш, шыдамды халық. Қай жерде, қай кезде 

болмасын регламентті ұмытпайды, негізінен көңілді, тез ойларын шеше алатын, дұрыс мінез көрсете білетін 

біздің халыққа ұқсас жерлері бар болса, жапондықтар - ұқыпты, өзін-өзі күте алатын, кішіпейіл, тәртіпті 
міндетін түсіне білетін, көп білуге тырысатын эстетикалық талғамы жоғары халық. Олар еш уақытта "жоқ" 

деп айтпайды, тұспалдап, жұмбақтап сөйлейді. 

Қазақ халқында да жорамалдап, тұспалдап, астарлап сөйлеуі жоғары денгейде болған. Көшпелі қазақ 
халқының да ғасырлар бойы қалыптасқан өзіне ғана тән ұлттық ерекшеліктері бар. Оларға - суырып салма 

шешендік, әдептілік, қонақжайлылық сияқты қасиеттер жатады. Қазақ халқының сөйлеу өнері, негізінен 

билердің шешендік сөз өнерінен өзекті орын алған. Сондықтан қазак билерінің шешендік сөз өнері 

Цицерон, Демосфен сияқты Еуропа шешендерінің сөз қолданыс түрлерінен мүлде өзгеше. Бұған орыс, шет 
ел зиялыларының айтқан ойлары дәлел бола алады. Мәселен, атақты түріктанушы С.Малов: «түркі 

халықтарының ішіндегі ең суретшіл, бейнелі тіл - қазақ тілі. Қазақтар өзінің шешендігімен, әсем ауыз 

әдебиетімен даңқты», - десе, шығыстанушы П.Меллиоранский: «...қазақ тілі түркі тілдерінін ішіндегі ең 
таза, бай тілге жатады. Қазақтар әрі шешен, әрі әдемі сөйлеудің үлкен шебері», - дейді. Шешендік өнер 

дарыған кісі отаншыл, әдет-ғұрпын жетік білетін ұшқыр ойлы болып келсе, әдептілік - отбасында, ауыл-

аймақ, ел-жұртта қалыптасқан мінез-құлық нормаларын бұзбауға міндеттейді. Қазақ халқының ежелгі 
салтында баланы жастай жоғарыда көрсетілген әдептілік, мәдениеттілік сияқты қасиеттерге ата-анасы 

тәрбиелейтіні белгілі. Көргенді отбасының баласы парасатты, талғамды, ақылды болып өседі. Керісінше, 

көргенсіз отбасының баласы тәртіпсіз, әдепсіз, даңғой, ойсыз, дарақы болып өседі. Сонымен, әр баланың 

алғашқы ұстазы, тәрбиешісі әкесі мен шешесі. Баланы бастан әдептілікке тәрбиелеу ата-ананың негізгі 
борышы. Ежелгі қазақ салтында, бала ер жетіп, есейе келе үлгі-өнеге алатын ұстаздары аталас, ауылдас, 

көп жасап, көпті көрген көнекөз қариялар отағасылар болған. Бала тәрбиесі баршаның ісі болып, бүкіл 

ауыл-аймақ түгел қатысқан, әрбір іске ынтасы бар, талабы мол жастар ұсталық, зергерлік тағы да басқа 
шеберліктермен айналысып кемелделген. Тілге жүйрік жастар әншілік, ақындық, тапқырлық өнер жолына 

түскен. Сөз бастаған шешенді қол бастаған батырмен пара - пар санаған. Сондықтан, жастарды сөз өнеріне 

үйрету үшін ата-аналары, ата-әжелері оларға мақал-мәтел, терме, өлең-жыр жаттатып үйреткен. 
Қазақ халқының да қарым-қатынас жасау мәдениетінің өзіндік ерекшеліктері де бар. Біздің халық 

қарым-қатынас мәдениетін амандасудан бастаған. Кісі сөзін " сіз " деп бастайды. Бұл сөз - құрмет 

білдірудің басты белгісі. Қазақ халқында өзінен бірер жас үлкен болсын немесе кішкене болсын, бейтаныс 

адамға "сіз" деп айту салтқа айналған. Мұнымен қатар аңғалдық жасап, ыңғайсыздық жәйттарға «ғафу 
етіңіз», «кешіріңіз» деген сөздер айту сияқты әдептілік атадан балаға берілетін халықтық тәрбие. Бала 

атасына тартқаны үшін өздігінен әдепті болып шыға бермейді. 

Қазақ халқында баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары бағалаған. Бала тәрбиесіне терең мән берген 
қазақ халқы, бұл істі нәресте дүниеге келмей-ақ бастаған. Оған дәлел ретінде «Құрсақ той» дәстүрін алуға 

болады. Жас келіншек екі қабат болғаны белгілі болса, оның абысын, қайын-сіңлілері сол үйге оңаша 

құрсақ тойын жасап, аман-сау босануына тілек білдірген. Болашақ ананы «күмәнді», «аяғы ауыр» деп 

тұспалдап айтып, оған ерекше көңіл бөлген. Халық даналығына назар аударсақ, ол былай дейді: «Егер сен 
бір жылдық өмірінді ойласаң онда арпа ек, он жылдық өміріңді ойласаң, онда ағаш ек, ал ғасырлық өміріңді 

ойласаң, онда бала тәрбиеле». Қазақ отбасы көбінесе көп балалы болып келген. Қазақ отбасы ата-ана, әке -

шеше, балалар үш ұрпақтың құрамынан тұрған. 
Кейіннен экономикалық-әлеуметтік жағдайға қарай отбасы мүшелері шағындалып, жастардың 

отбасы үлкендерден бөлек тұратын болды. Отбасындағы ұрпақтар тәрбиесін, олардың қазіргі кезде толық 

мәнінде пайдаланылмағанын, балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде үш құрамды ұрпақты отбасының 
ықпалын Д.Р.Муталиева зерттеді. Оның зерттеулерінде баланы адамгершіліке тәрбиелеу үлкендердің 

тәрбиеге қатысуына байланысты екені дәлелденеді. Отбасы ішілік дұрыс қарым-қатынас, үлкендер мен 

кішілердің үздіксіз қарым-қатынасы, халықтық педагогиканы қолдану, баланың тұлғалық қасиетін, 

адамгершілігін дамытады. Осыған орай, ұрпақ тәрбиесіндегі атадан балаға беріліп келе жатқан тәрбиелік 
сабақтастық үзілді. Дегенмен де, жас отаулар бөлектенгенмен ата мен әженің немере тәрбиесіне ықпалы 

зор. Үлкендер немере тәрбиесінен қол үзгілері келмейді. Бүгінгі таңда үш ұрпақты құрамындағы қазақ 

отбасы әлеуметтік жағдайлардың себебінен сақтай алмады. Жас отбасылар ата - анасынан бөлек 
тұрғандықтан үлкендер бала тәрбиесінен аулақ болады. Ұрпақтар сабақтастығының үзілуі - жас ұрпақ 
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бойында қара басының қамын ойлау (эгоизм) тәкәппарлық орнықтырады. Бұл тұрғыда Қазақстан 

Республикасы Парламенті мәжілісінің депутаты, философ А.Айталы соңғы кезде қазақ отбасында батыс 
елдерінің өзімшілдігі орын алып келе жатқанын айтады [5]. Мысалы 1999 жылғы санақ бойынша 

республикада 3,5 млн отбасы болса, 1989 жылмен салыстырғанда оның 227,6 мыңға немесе 6,0 пайызға 

төмендегені байқалады. Республика бойынша отбасындағы адамдардың саны орта есеппен 4 адамнан келеді. 
Қала тұрғындары арасында бұл көрсеткіш - 3,6, ауылдық жерлерде - 4,6. жеті және одан да көп адамдардан 

тұратын отбасылар күрт төмендеп барады. Қазіргі кездегі отбасының өміріне ананың жауапкершілігі 

басым, ол отбасын басқарады, баламен эмоционалды жақындықта болады. Ер адамдар отбасылық 

қатынастар жүйесінен тыс шығып қалған. 
Ал, осы отбасылық әдептілік бұзылса, халық дәстүрлері де бұзылады, ұлттық намысқа нұқсан келеді. 

Әдеп ұлттық тәртіпке, ережеге амалсыз бағыну емес, қайта сол зандылықты құрметтеу, қастерлеу, 

адамгершілік борышты өтеу деген болып табылады. Адамдар арасындағы ұнамды, мәдениетті қарым-
қатынас - үлкен әдептілікті береді. Олар адамның бала жасынан алған тәлім-тәрбиесіне, өскен ортасына 

айналасындағы адамдармен жасаған қарым-қатынасына байланысты қалыптасатын қасиеттер. Әдептілік, 

мәдениеттілік - баланың сәби кезінен бойына дарыған басты қасиеті болуы тиіс . 

Әдеп сақтау - қазақ халқының тарихи қалыптасқан қоғамдық сананың тәжірибелік көрінісі, 
әлеуметгік тәртіптің, борыш пен міндеттердің заңды айғағы. Қарым-қатынас мәселесінде тіл мәдениетінің 

орны ерекше екені белгілі. Бұл туралы С.Ғаббасов: ата-ана мен бала арасындағы сыйластық қазіргі кездегі 

жай-күйі қалай екенін айтсақ, бұл мәселе қатты дағдарыста екендігін аңғару қиын емес, деген. Бұрыңғы 
ата-бабаларымыздың салып кеткен жолы бойынша, ата-ана мен бала арасындағы сыйластық аса үлкен 

этикалық заңдылықтарға бағынатындықтан, өзара үндесіп жатады. Ал, қазір ол үндестіктің бұзылуының 

салдарынан ата-ана баланы, бала ата-анасын түсіне алмайтын күйге ұшырап отыр. 
Лингвистикалық энциклопедия сөздігінде тіл, қарым-қатынас мәдениетіне төмендегідей анықтама 

беріледі: «қарым -қатынас мәдениеті - ауызша және жазбаша сөйлеу ережелерін меңгеру (сөздің айтылуы, 

грамматика, стилистика) мен түрлі қарым-қатынас жағдайларында тілдің мәнерлі шыға білуі». Белгілі 

ортаның дәстүрлерін сақтай сөйлеудегі сөздің дұрыстығы және нақты, тура мағынадағы сөз шеберлігі бізге, 
қарым-қатынас мәдениетін береді. Қарым-қатынас мәдениеті кез-келген адамның жалпы мәдениеттілігінің, 

ойлау мәдениетінің, тілге деген сый-құрметінің негізгі көрсеткіші. Ақылды адамның сөзі әрі көркем, әрі 

қыйсынды келеді. Ондай адам жұрт алдында құрметке бөленеді. 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.И. «Психология» словарь. 2-ое издание, - Москва, Политиздательство, 1990 

- 494 с. 

2. Андреева Г.М. «Социальная психология», - Москва, 1989 - 61-65 с. 

3. Рогов Е.И. «Психология общения», - Москва, Владос, 2002 – 336 с. 

4. Марцинковский  Т.Д.,  Марютин Т.М., Стефанина Т.Г. «Психология развития» Учебник для студентов 

высших психологических и педагогических   учебных   заведений.   Серия: «Мастера психологии», - Москва, 2001 - 368 

с. 
5. А.Айталы . Ошағыңда отың жансын. // «Қазақстан әйелдері»,- 2003, №11,- 4 б.  

 

 

 

 

 

 

 

 



313 
 

Nurmakhan G.N., 

2nd year master degree student, 
Kazakh National Women’s Teacher Training University,  

Email: nurmakhan.gulbanu97@mail.ru 

 

Scientific adviser: Nurlanbekova E.K. 

Candidate of Pedagogical Sciences 

 

LINGUOСULTURAL COMPETENCE OF THE INDIVIDUAL AND THE PROBLEM  

OF ITS FORMATION 

 
Резюме. Лингвомәдени құзыреттілік ұғымын зерттеу барысында, мәдениет пен тілдің ара-қатынасы және 

мәдени құзыреттілік түсініктері де сипатталады. Бұл мақалада жеке тұлғаның лингвомәдени құзыреттілігі мен оны 

қалыптастыру мәселелері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: лингвомәдени құзыреттілік, лингвомәдениеттану, мәдени құзыреттілік. 

Резюме. В процессе изучения понятия лингвокультурной компетенции описываются связь культуры и языка, а 
также культурная компетентность. В данной статье рассматриваются вопросы лингвокультурной компетентности 

личности и ее формирования. 

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, лингвокультурология, культурная компетентность.  

Summary. In the process of studying the concept of linguocultural competence, the connection between culture and 

language, as well as cultural competence, are described. This article deals with the questions of linguocultural competence of 

the individual and its formation.  

Keywords: linguocultural competence, linguoculturology, cultural competence. 

 

The modern socio-economic and cultural-linguistic situation reflects the development of two modern 
dialectical trends: One of them reveals the growth of globalization, erasing the national "partitions", the other calls 

for an increase in ethnic identity, an ethno-linguistic renaissance expressed in the desire of peoples to preserve the 

language as evidence of linguistic cultural identity. These trends lead to some disagreements and issues that need to 
be addressed.  

To determine the linguocultural competence of the individual, first we must consider separate concepts, such 

as linguistic and cultural studies. 
It should be noted that, in the era of globalization, today's world is marked by the integration and synthesis of 

humanitarian knowledge. Complex sciences of the synthesizing type, which, in particular, include linguistic and 

cultural studies, integrate the accumulated knowledge in related fields, translating them into a new quality. 

Linguistics is interested in, first of all, how the human language is arranged and how the human language functions, 
while cultural studies examines how culture is formed, preserved, developed and transmitted. In this context, the 

positive synthesis of linguistics and cultural studies is obvious, since both of these sciences are called to study how 

the dialog of cultures is carried out by language. 
From the point of view of Western scientists, the first about the existence of a new science of linguistics 

stated in his article the American linguist, anthropologist, literary critic Paul Friedrich in 1989. However, one can 

not but remember the fact that Russian scientists E. M. Vereshchagin and V. G. Kostomarov in 1975 published in 

the magazine "Slavic and East European Journal" their article entitled "Linguocultural Studies and Linguocultural 
Dictionary", in which they defended the view that linguoculturology requires simultaneous study of the language 

and culture of the people. This postulate we take for the starting point in our vision of the problem of the formation 

of linguistic cultural competence. [1] 
Linguocultural competence is defined as the ability and readiness to adequately understand and interact with 

representatives of another linguocultural society by mastering the knowledge of the world reflected in units of 

language and forming the cognitive basis of communication. 
Thus, the content of the concept of "linguocultural competence" is more related, in our opinion, to the 

"knowledge" component of culture and cultural values, with the active aspect in the form of skills to operate this 

knowledge in any practical activity. Linguocultural competence is considered in the complex communicative-

cognitive aspect and assumes possession of different types of speech activity in this sociocultural space, ability to 
perceive someone else's speech and other culture, to create own statements taking into account the conditions and 

tasks of tolerant communication. 

By linguocultural competence, we understand the integrative quality of the individual, including knowledge, 
abilities, and skills related to the selection, assimilation, processing, transformation and use in practical activities of 

information about linguistic culture, general norms, rules and traditions of verbal and non-verbal communication 

within the framework of this linguoculture. 
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In this article, linguocultural competence is understood as a complex ability to understand the various 

phenomena of culture and language, interrelated with each other and reflected in the consciousness of a certain 
community of people (ethical, social, gender, professional, age, etc.). Alternatively, in the consciousness of an 

individual as a holistic mental education.  

From this definition, we can state that linguistic and cultural competence goes beyond both linguistic and 
cultural competence. In our understanding, linguistic cultural competence is a broader concept.  

The traditional for linguistics view of the relationship between language and culture is an attempt to solve 

linguistic problems, using some ideas about culture. However, a number of researchers believe that 

linguoculturology is not an addition to learning the language by information about the culture of the people, but the 
study of manifestations of the culture of the people, which were reflected and entrenched in the language [2]. 

It is fundamentally important to state that linguoculturology does not act as part of linguistics, since language 

for culturology is not an object of study. For the most part, linguoculturology is considered as a section of cultural 
studies that study the reflection of culture in the language and uses linguistic material and linguistic methods to 

study its phenomena.  

It seems an acceptable dual point of view of some researchers that the object of linguoculturology can be a 

language as a reflection of culture and at the same time culture through the prism of the language. 
In the opinion of V. Y. Postovalova, linguoculturology increasingly determines its identity and difference 

from other sciences lying at its sources - culturology and linguistics. Linguoculturology is defined as a science, 

which explores the elements of the culture of the people important for linguistic communication by methods of 
ethnography, linguistics, psychology and sociology. 

Two related concepts must be considered in this area: Cultural competence and linguocultural competence. 

Cultural competence is determined by A. Y. Flier as a complex, including "the norm of general erudition of a 
person in this environment, the sum of rules, patterns, laws, customs, prohibitions, label installations and other 

regulatory behavior, verbal and non-verbal languages of communication, a system of generally accepted symbols, 

worldview grounds, ideological and value orientations, direct assessments, social and mythological hierarchies, 

etc." [3].  
In connection with the fact that there are various forms of communication for the development of 

civilization, it is advisable to allocate part of the cultural competence responsible for communication into a separate 

aspect, which can be designated by linguocultural competence. The distinction between cultural competence and 
linguocultural competence is a distinction between part and whole, namely: linguocultural competence is the part of 

cultural competence that provides communicative behavior adopted in this culture. 

The structure of linguocultural competence of the individual consists of two components:  

 intracultural competence – knowledge of norms, rules and traditions of own linguistic cultural 
community;  

 cross-cultural (or intercultural) competence – knowledge of common linguistic cultural norms, rules and 

traditions of another linguistic cultural community. 

A carrier of a particular linguistic culture may have a certain component of linguocultural competence to a 

greater or lesser extent, and in the process of learning, cultural, social, linguistic development of the individual their 
content and ratio may change. 

In its composition, linguistic cultural competence is heterogeneous. As A. Y. Flier noted, linguistic cultural 

competence includes the same components, which were developed in the aspect of their communicative realization: 

 institutional competence (knowledge of political and legal institutions of society);  

 conventional competence (knowledge of customs, norms, rules of etiquette);  

 semiotic competence (knowledge of various symbols inherent in this culture, including symbols of social 
prestige);  

 linguistic competence (language proficiency in several of its social variants: oral and written, official and 

spoken) [3].  

The degree of possession all these constituents determines the linguocultural competence of the individual. 
If we project the composition of linguocultural competence on the situation of cultural interaction, 

institutional, conventional, semiotic and linguistic competence form intercultural competence, but they are 

expanded by the spread of the same culture and the inclusion of conscious mechanisms for analyzing and 

comparing the various forms of manifestation of two or more cultures. Conventionally, low, medium and high 
levels of linguistic competence can be identified. 

Speakers of the quasi-linguistic and quasi-cultural environment, which are dominated by stereotypical 

notions about other linguistic culture, not supported by practical communication with its representatives, 
demonstrate a low level of formation of linguocultural competence. 
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Speakers of the quasi-linguistic and quasi-cultural environment who professionally teach or study foreign 

languages, who have experience in special study or training of other linguistic cultures and experience in 
communicating with its representatives (direct or indirect), represent the medium level of proficiency in 

linguocultural competence. 

A high level of linguocultural competence is characteristic of people who are fluent in their native and 
foreign languages, have extensive knowledge and experience of communication, study in at least two linguistic 

cultures, have significant experience of work or communication in other linguistic cultures. 

The linguocultural competence of the individual can be determined by the following factors: competent 

knowledge of native and foreign languages, knowledge of native and foreign culture (literature, art, music, 
painting, politics, and geography), tolerance and respect for other cultures and traditions. 

It should be noted that we also consider the problem of the formation of linguocultural competence of the 

individual. The problem of the formation of linguocultural competence requires special study and is one of the most 
pressing issues of the methodology. 

Proceeding from the fact that formation in pedagogy is a process of development of phenomena, processes, 

systems under certain pedagogical influence; any changes, neoplasms, complication of individuals, social groups, 

educational community, we will understand under formation of linguocultural competence of the individual as a 
purposeful specially organized process, which has the purpose of development of integrative quality, reflecting the 

willingness and ability to understand and interact with representatives of another linguistic and cultural society by 

mastering knowledge of other linguistic culture and socio-normative communicative experience with a view to 
their realization in various spheres of professional activity. 

The formation of linguocultural competence of the individual means his or her maximum approach to the 

reception and production of native speakers, which implies, in particular, the availability of the necessary linguistic 
and cultural information; knowledge of the linguistic means necessary for the expression of speech instructions and 

allowing him to enter the process of communication; possession of inventory of transformational substitutions 

when expressing speech intentions, taking into account the peculiarities of linguistic culture. 

It is possible to form linguocultural competence using a specific methodical system. The system should be 
designed from a perspective of linguocultural approach to learning and should include a hierarchy of teaching goals 

and objectives, the selection of learning content and principles, and the choice of teaching methods. The result of 

the correct selection of methods and approaches is the formation of linguщcultural competence of the individual. 
It follows that the linguocultural competence of the individual can be considered formed if individual:  

 has theoretical knowledge of the language, the ability to activate and systematize linguistic knowledge 

and the corresponding skills that contribute to the construction of meaningful statements;  

 speaks the language in practical activities;  

 builds own speech behavior in accordance with the task of communication;  

 chooses language forms, uses them and transforms them according to the context (depending on the 

purpose and situation of communication, on the social roles of communication participants); 

 organizes speech activities (written or oral) with the help of the rules of communication adopted in this 
society;  

 knows how to compensate the lack of knowledge of the language, speech and social experience of 

communication in the conditions of real language communication through verbal and non-verbal strategies;  

 is able to navigate and manage the social situation, which finds its practical expression in the ability to 

enter into contact and support it; 

 has a holistic system of certain linguistic and regional knowledge and skills that allow speech activity;  

 masters the national-cultural specificity (knowledge of traditions, history and culture) of the country of 

the studied language and the rules of speech interaction (social norms of behavior and etiquette); 

 has the ability and readiness for dialog of cultures;  

 is able to independently master new knowledge, skills and methods of action. 
Thus, considering the problem of linguocultural competence of the individual and its formation, we 

determine that, linguocultural competence of the individual is not only the knowledge of linguistic units, but also 

the knowledge of the cultural features of the studied language. 
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КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ «БӨГДЕ ТІЛДІҢ»  ҚЫЗМЕТІ 

Түйін. Мақалада   ауызекі сөйлеу тіліндегі, халық әндері тіліндегі, сатиралық шығармалардағы, көркем 

әдебиеттегі кейіпкер тіліндегі «бөгде тіл» элементтерінің (орыс тілінен енген, орыс тілі арқылы енген тілдер): 

варваризмдер, кірме сөздер, түрлі жаргондардың қолданылу ерекшеліктеріне сипаттама беріледі. 

Кілт сөздер: Кірме сөздер,  варваризмдер, экзотимдер, шет тілдік лексика. 

Резюме. В статье рассматриваются элементы «иностранного языка» (иноязычные слова заимствованные из 

русского языка и посредством русского языка ) в речи персонажа в разговорном языке, в языке народных песен, 

сатирических произведений, в художественной литературе, описывается специфика употребления варваризмов, 

заимствованных слов, жаргонов.   

Ключевые слова: Заимствованные слова, варваризмы, экзотизмы, иноязычная лексика. 

Summary. The article deals with the elements of "foreign language" (foreign words borrowed from the Russian 

language and through the Russian language ) in the character's speech  of spoken language, in the language of folk songs, 

satirical works, in fiction, describes the specificity of the use of barbarisms, borrowed words, jargons.   
 Keywords: Borrowed words, barbarism, exoticism, foreign vocabulary. 

 

Кез келген халық лексикасының байлығы  тіліндегі ежелден қолданылып, тілдің негізгі сөздік қорын 

құрайтын төл сөздермен ғана өлшенбейді, сонымен қатар, тілге  тарихи оқиғалар мен экономикалық, 
мәдени байланыстар негізінде айналысқа түскен және лексикалық қабаттан орын алған кірме сөздер 

арқылы да арналана түседі. Демек, кірме сөздер – тіл-тілдің лексикасын байытудың аса өнімді жолы; 

мемлекет пен мемлекет арасындағы экономикалық, саяси, мәдени байланыстардың нәтижесі.  Қазір дүние 

жүзі тілдерінің ішінен кірме сөздерсіз тілдерді табу мүмкін емес.   
Қазақ тілінің сөздік құрамында, негізінен, араб - парсы, монғол, орыс тілінен енген сөздер кездеседі. 

Кірме сөздердің енген уақыты да, себептері де әртүрлі. Олар ауызша, жазбаша нұсқада, көркем шығарма 

тілінде қолданылады.  
Ана тілімізде кездесетін араб-парсы, монғол тілдерінен енген сөздер  сөздік қорға еніп, төл сөзімізге 

айналғандар, олардың этимологиясына арнайы «үңілмесе», кірме сөздер екендігін байқау қиын. Араб-

парсы, монғол тілдерінен енген сөздер тақырыптық жақтан да әр алуан. Мәселен, оқу білім; адамның таным 
қасиетін білдіретін сөздер; тұрмыстық зат, құрал және қару атаулары; қоғамдық саяси, әлеуметтік өмірге 

қатысты сөздер; мал атаулары; астрономиялық ұғымды білдіретін сөздер, т.б. Аталған тілдерден енген 

сөздер фонетикалық (дыбыстық) тұрғыдан өзгеріске ұшырағаны болмаса, сөздердің лексикалық мағынасы 

сақталған. 
Негізінен, орыс тілінен және сол тіл арқылы  енген сөздер жайлы сөз қозғамақпыз. Оның ішінде 

Қазан революциясының қарсаңы мен одан кейінгі кезеңде енген сөздер талданып, жіктелмек. 

Қазақ елі орыс патшасының отарына айналғаннан кейін, әкімшілік басқару жүйесінде, әлеуметтік 
тұрмыстық салада көптеген өзгерістер орнады. Тарихи оқиғалар, қоғамдық формациядағы өзгерістер қазақ 

тілінің дамуына, қалыптасуына әсер етті. Ғылым мен білімнің европалық бағытта дамуы, халықтың 

көшпелі тұрмыстан отырықшылыққа бейімделуі, өндірістің келуі, басқарудың жаңа жүйесі тілде жаңа 

сөздердің қалыптасуына, орыс тілінен сөздердің енуіне тікелей мүмкіндік туғызды және оның ауызекі 
сөйлеу тілінде, баспасөз беттерінде, көркем шығармаларда қолданыла бастады. Сондықтан  тілімізде орыс 

тілінен сөздердің ауысуын кезеңдерге бөлу, кірме сөздерді енген саласына қарай жіктеу тәжірбиесі бар. 

Мәселен, профессор Ғ.Мұсабаев сөз ауысу процесін 3 кезеңге бөледі. Бұл үш кезең ХVII ғасыр мен ХІХ 
ғасырдың екінші жартысынан бастап, Қазан төңкерісіне дейінгі уақытты қамтитындығын айтады. 

Б.Сүлейменова бұл процестің       ХVII ғ.-ХІХ ғ. арасы; ХІХ-ХІХ ғ. 30 жылдарына дейін; 1930 жылдан 

қазірге дейін деген жіктеуін көрсетеді [1, 17 б.]. Ежелден көршілес отырған халықтардың арасында мәдени-
шаруашылық байланыстар үнемі болып, дамып отырған. Соның нәтижесінде тілдегі ауыс-күйіс екі жақты 

түрде жүрді. Осындай себепті атай келе, ғалым І.Кеңесбаев: «Орыс тілінен енген сөздерді негізінен екі 
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кезеңге бөліп қарап жүрміз» - дейді [2, 16 б.]. Бұл пікірді М.Балақаев қостап, «Бірінші кезең Октябрьден 

бұрын, екінші дәуірі социалистік Октябрь революциясынан кейін басталады»,- деп көрсетеді [3, 96 б.].   
 Орыс тілінен сөздердің енуіне тікелей мүмкіндік туғызған жағдайлар әртүрлі болғанын атап өттік. 

Ал ол сөздердің көркем шығармаларда қолданылуының  бірнеше себебі бар деп есептейміз:  

Орыс халқымен ғасырлар бойы тығыз байланыстың нәтижесінде өмірдің бар саласы бойынша енген 
сөздердің көбінің қазақ тілінде баламасы болмады. 

Баламасы бола тұрса да, кірме сөздер оқиғаға колорит үстеу үшін кейіпкер тілінде жұмсалады. 

Әжуа, мысқылды берудің бір тәсілі ретінде адресанттарға бағыштау т.б. тәрізді стильдік мақсатта  

қолданылады.  
Орыс сөздерін өз тұсындағы қазақ қоғамының саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріне 

енген жаңа құбылыстарды, заттарды, ұғымдарды бұрынғылармен шатастырмай, айырып атау мақсатымен 

пайдаланылды.  
Жалпы, тілге енген русизмдерді қолданылу сипатына қарай жалпыхалықтық қолданыстағы сөздер; 

әдебиет үлгілерінде яғни көркем шығармаларда түрлі мақсатта жұмсалған сөздер деп жіктеуге болады. 

Біз ана тіліміздегі әдебиет үлгілерін зерделей келе,  ертеде енген сөздердің қай ғасырда, қай кезеңде 

ауысқанын дөп басып айғақтайтын деректер аз екендігін атап өткіміз келеді және орыс тілді сөздер, тіпті, 
халық ауыз әдебиет үлгілерінде орын алғанын байқаймыз. Мысалы: «солдат»  сөзі, бұл турасында 

Р.Сыздықова «...эпостық жырларда бұл сөз жалпы жауынгер, әскер деген кеңірек ұғымда жұмсалатын 

болған»  деген пікір айтады. Осы сөз «Қыз Жібек», «Қамбар» жырларында кездеседі. «Алпамыс» жырында 
«пар» сөзі тең деген мағынада, ал «Қамбар» жырында «пар жегу» яғни қос ат жегу мағынасында 

жұмсалғанын көреміз. Сонымен қатар, самаурын – самовар, пәуеске – павозка, қамыт – доға хамут – дуга, 

кінәз – князь, майыр – майор сияқты бірліктердің  эпостық жырларда кездесу себептерін анықтау өз алдына 
зерттеуді қажет етеді. Осы орайда Р.Сыздықованың «Осылардың көпшілігі, әрине, соңғы кезде, ХIХ 

ғасырда енген сөздер бола тұрса да, бұлардың бірден ауыз әдебиеті үлгілерінде орын алуы қазақтың 

жалпыхалықтық тілінің дамуындағы белгілі бір бағытты көрсетеді. Яғни, өткен ғасырлардың өзінде ақ ... 

қазақ лексикасының орыс сөздері арқылы толысу тенденциясы берік орын алғаны көрінеді» деген пікірімен 
келісуге болады [4, 115 б.].   

Екіншіден, ХIХ ғасыр ақыны Ақан сері өлеңдерінде фамильный шай, серебро, поклон, именной, 

секретный, хорошенько, сватья, скажи сияқты варваризм русизмдер кездеседі. Біржан өлеңдерінде порм 
(порым) деген сөз назар аудартады. Бұл латынша –  forma, адамның сыртқы түрі дегенді білдіреді. Ауызекі 

сөйлеу тілінде әлі де қолданылады: Пормын қарашы; Мына пормың не? т.б. «Порым» сөзі он тоғызыншы 

ғасыр ақындарының барлығында кездеседі. Ақындар қолданысында ол сөз бірде  адамның бет бейнесі, түр 
әлпеті деген мағынада, бірде мағынасы кеңейіп, өзге жансыз заттардың  пішіні дегенді білдіру үшін 

қолданылады.  

Орыс тілінен кірген  сөздерді, М. Балақаев жіктеуі бойынша, Октябрьден, яғни кеңес дәуірінен бұрын 

енген сөздер қатарына жатқызуға болады. Қазан революциясының қарсаңы мен одан кейінгі кезеңде шет 
сөздер қазақ өміріне көптеп ене бастады. Тіпті, оларды тақырыптық жақтан топтастыру мүмкіндігі де 

туындады. Мысалы:  

1. Қазақ даласындағы өзгерістерді сипаттайтын кірме сөздер: 
 -  Оқу-ағарту саласына қатысты сөздер:  гимназия, семинария, студент. 

 - Көлік инфраструктурасына қатысты сөздер: поезд, пароход, вокзал, пристань, автомобиль, автобус. 

2. Қызмет, мамандық, атқаратын іске қатысты атаулар: песір, көшір, уезд, начальник, приказчик, 

агроном, милиция, откатчик, подрядчик, мастер, десятник, строитель, урядник, грузщик, зимовщик, 
извозщик, ломовой т.б.  

3. Революцияға, елдегі саяси жағдайға қатысты атаулар: капиталист, эсер меньшевик, комитет, 

революционер,  исполком, ячейка, коммунист, компартия, коминтерн, кәмпеске, земеліс (ұйымы), фабрика-
завод,  совет. 

 4. Тұрмыстық заттар мен шаруашылыққа қатысты кірме сөздер: газ, шам, самауыр, үстел, шкаф, 

кровать, папирос, гармонь. 
5. Революциядан кейінгі кезеңде ауыл өміріндегі мәдениет ошақтарының пайда болуына байланысты 

кірме сөздер: газет, журнал, клуб, аптека, телеграмма,  лавка, товар, банк, журнал, керосин,   почта-

телеграф, контора.   

Кірме сөздер тіл тілде фонетикалық жақтан өзгеріске түсіп те, өзгеріссіз бастапқы қалпын сақтап та  
қолданыста болады. 

Мысалы: газета – қазит, журнал – жорнал, клуб – құлып, аптека – әптиек, телеграмма – тілгерам,  

лавка – лапке, товар –  тауар, полномочия– полномоче, конфескация – кәмпеске, билет – белет, очередь – 
шірет, болт – бент,  комиссия – камисиа, адвокат  –  атбекет, мужик – мұжық,  коммунист – камөнес,  
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кооператив – капиратіп, шофер – шопыр, контракт – кәнтірәк, самовар – самауыр, стол – үстел, кровать – 

керуерт, писарь – песір, кучер – көшір  т.б. Бұл сөздер азды көпті фонетикалық өзгеріске түскенімен, 
бастапқы мағыналарын сақтап қолданылады. Бастапқы мағыналарын сақтап қолданылатын сөздер тілімізде 

молынан кездеседі. Олар ауызекі тілде де, жазба тілде де, БАҚ та кездеседі. Мысалы: республика, 

демократия, имидж т.б. 
Қазіргі таңда бұрынырақта орыс тілінен енген сөздердің  тілімізде баламасы бар. Олар кезінде қазақ 

тілінде неологизмдер болып есептелгенімен, қазір тілдің сөздік құрамындағы актив сөздер қатарына өткен. 

Мысалы: аптека – дәріхана,больница – аурухана, телеграмма – жедел хат, вокзал – бекет, космос – ғарыш, 

ракета –  зымыран т.б.    
 Көп жағдайда жазба тілге, көркем әдебиетке, шет сөздердің келуіне жазушылар себепкер болады 

және қаламгерлер шет сөздерді  көркем шығармаларда  қолдануда түрлі тәсілдерді қолданады. 

1. Шет тілдің сөзін де, мағынасын да алу; Қаз қалпында қолдану. 
2. Ана тілінде бар мағынаны  шет тілдің сөзімен беру; Шет тілдің сөзін арнайы қолдану. 

3. Шеттілдік мағынаны ана тілінің сөзімен беру; Калькалау. 

 Шет сөздерді  көркем шығармаларда  қолданылуын XIX және XX ғасыр қаламгерлері 

шығармашылығы бойынша қарастырамыз. Себебі, бұл дәуірде енген шет сөздердің келу, қалыптасу, 
өзгеріске түсу, аударылу, қолданылуы бізге таныс. Қазақтың  Ұлы ақыны Абай мен көрнекті  ақын, 

прозаик, драмматург, сатирик   Ілияс Жансүгіров  шығармашылығы  және кейбір ән мәтіні негізінде  т.б 

қарастырамыз. 
Ұлы Абай шығармашылығы орыс мәдениетінің қазақ жерінде кеңінен етек жая бастаған тұсына  сай 

келеді. Бар қазаққа орыстың ғылымын үйрену керектігін айтқан Абай орыстан  сөз алғанда, баламасы жоқ 

сөздерді аудармай, суреттеу тәсіліне жүгінбей, орысша беру тенденциясын ұстанған. Екіншіден, қалың 
қазақ үшін  орыс сөздерін түсінбейді-ау деген тұста аудармасын беріп отырған. Абай шығармалары тілін 

зерттеуші ғалым Р.Сыздықова бірінші тенденция бойынша Абайдың қолданысында 90-ға жуық орысша 

лексикалық бірлік болғандығын айтады [4, 123 б.]. Мысалы: судья, посредник, подвижный элемент, 

впечатлительность сердца, расход, гуляйттау (гулять), занимайся прямотой т.б. Олар тақырыптық жағынан 
әр  қилы екендігі байқалады. 

 Ілияс Жансүгіров шығармашылығы  ХХ ғасырдың 20-35 жылдарына сәйкес келеді, сондықтан оның 

көркем шығармаларында Октябрьден бұрын және  Октябрь революциясынан кейінгі кезеңдерде кірген 
орыс сөздері кездеседі.   Гимназия, семинария, студент,  крестьяндар помещиктер, совет, партия, 

федерация, шкаф, кровать, папирос, гармонь, комитет, съезд, депутат, пулемет, адвокат, избушка, 

большевик, переход, адъютант, атаман, большевик,  пионер, товарищ, радио, миллион, трактор, список, 
солдат, совхоз,  машина, инженер, право, биржевой, авто,самолет  т.б. 

Авто, самолет – орыс тілінен енген сөздер. Авто – автомобиль, адам тасуға арналған машина [5,14 б.].  

Қазақ тұрмысында бұрын болмаған көліктердің атауы еш өзгеріссіз орыс тілінде қолданылады. Машина – 

іштен жанатын қозғалтқыш арқылы механикалық қозғалысқа түсетін көліктің жалпы атауы [5,584 б.].  
І.Жансүгіров оны жіп иіретін техника атауы ретінде қолданған. Инженер – техникалық жоғары білімі бар 

маман, ауыспалы мағынасында тілдің қазынасын ақтарған ізденімпаз, ақын деген мағынада қолданады 

[5,356 б.].  Право – құқық деген мағынаны білдіреді. «Құқ, қақы» сөздері –  қазақ қолданысындағы байырғы 
сөздер, бір кезеңдерде қолданыстан шықса, қазіргі таңда актив лексика.  Биржевой –  биржа иесі деген 

мағынада. Біз атап өткен сөздер тобының біразы болмаса, негізінен, терминдік дәрежедегі сөздер болып 

табылады.  

Қазақ халқы – өнердің сан алуан түрін тудыра білген, оны қадірлеп, ұрпақтан  ұрпаққа жеткізе білген 
өнерпаз халық. Поляк халқының көрнекті өнертанушысы Александр Затеевич қазақтардың нотасыз ақ ән 

шығарып, күй тартқанына таңдана жүріп, «Қазақ халқының 1000 әні» еңбегін құрастырғаны белгілі.  

Ішіңдегі мұң-шеріңді ұмыттырып, әзіл-қалжыңмен көңіліңді көтеріп жіберетін әндер де нотаға түсіріліп, 
осы жинаққа енгізілген.  Соның бірі –  «16 қыз» әні. Әннің авторы бар ма, жоқ па? Халық әні ме? Бұл 

жөнінде өнертанушылар бір мәмілеге келе алмай жүр. Өнертанушы Бақыт Тұрмағамбетова: «Жалпы, 

қазақтың ән мәдениетінде юмор¬лық, әзіл-қалжыңға құрылған әндер бар. Менің ойым-ша, бұл – халық әні. 
Калмыкия, Уфа қазақтарының барлығының репертуарында «Он алты қыз», «Әдемі қыз» тура осы күнге 

дейін сақталып, қыздардың есімі өзгеріссіз айтылады екен. Менің ойымша, бұл – көне халық әндерінің 

бірі»,-деген пікір білдірген, осы ән туралы ұйымдастырылған сұқбатта. Енді ән мәтінінде кездесетін кірме 

сөз жайына келейік. Ән мәтінінде 16 қыздың (Зұлқия, Ұрқия, Қатира, Сағира, Күлзира, Назира, Мәрзия, 
Мәрия, Нағима, Батима, Айжан, Балжан, Сәлима, Таиса, Маруся, Раиса) есімі аталып, әрқайсысының 

сұлулығы, мінез құлқы сипатталып айтылады да, «Қайда кетті Раиса-ай? Я люблю ай-ай-ай!»-деп 

қайырмасы қайталанады. Мәселе – куплетінде.Төрт жолда «генадушка, немношка, Не стоит жить етуге на 
свете, молодушка»-деген орыс сөздері қолданылған. Бұл русизмдер – сатиралық бояу үшін қолданылған 
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элементтер екені өлең мәтінінен анық көрінеді және ертеден аралас отырған қазақ орыс халқының  бір 

біріне, ең алдымен, ауызекі тілдегі қарапайым сөздер ауысқанын байқатады. Сонымен қатар, 
жиырмасыншы ғасырдың 60-жылдары талантты қазақ композиторы жазған Ә.Еспаевтың  «Су тасушы қыз» 

әні де қыз бен жігіт арасындағы әзілге құрылған.Су тасушы қыз жұмыс басындағыларға асыға  су әкеле 

жатқандығын әнге қосады. Сөз арасында  суға емес, жігіттер маған «шөлдегендей» деп әзілдейді. Мақсаты 
– достарына мөлдір, салқын су жеткізу. Кейбіреулердің қасақана «шөлдейтіндігін», ондай жігітке 

қарамайтындығын, әндете жүріп, су тасудан жалықпайтындығын айтады. Бұл ән мәтінінде де  орыс сөздері 

жеңіл әзіл үшін молынан қолданылады. Мысалы: «су тасушы – водовозбын, еду, еду қашықтан, кому надо 

поскорей, абайла, алып қалма большой удар, так что ондайларға қарамаймын». Мұндағы орыс сөздерінің 
ана тілімізде баламасы бар. Сондықтан мәтіндегі русизмдер – варваризмдер. Екі әнде де тындаушыға 

ерекше әсер етіп, күлдіру үшін ақындар  варваризмдер пайдаланған.              

Варваризмдер – белгілі бір тілге сол тілдің заңдылығына бағынбай, өзгертілмей шет тілден енген 
сөздер мен сөйлемшелер [5,170 б.]. Ол сөздердің айтарлықтай зәрулігі жоқ. Бірақ ауызекі сөйлеу тілінде 

және жазба тілде осы зәрулігі жоқ жат сөздер арнайы қолданылады. Ауызекі сөйлеу тілінде қолданылған 

варваризмдер тіл шұбарлаудың құралы деп есептеледі. Ал көркем шығармаларда қолданылған 

варваризмдердің атқаратын стильдік қызметі бар. Варваризмдерді жазушы белгілі бір мақсатта, саналы 
түрде пайдаланады. Бұл жағдайда да варваризмдерді шамадан тыс көп қолдану орынсыз. Десек те, 

варваризмдер – тіл тілде орын алған құбылыс және оларды қолданудың түрлі тәсілдері де қалыптасқан. 

Жоғарыда аталған екі ән мәтінінде әзіл қалжың үшін қолданылған деп білген жөн. Екіншіден, шығарма 
барысында, бір халықтың шынайы өмірін, тұрмысы мен салтын суреттеп көрсетпек болғанда, сол елдің 

ұлттық ерекшелігін бейнелеу мақсатымен варваризмдер саналы түрде әдейі қолданылады. Мәселен, орыс 

халкының өмірін суреттегенде, пожалуйста, сударыня, барышня, мужик, дарыня, любушка, Иванушка т.б. 
сөздерді қолдану орынды деп есептеледі. Осыған баланысты Абай тілін зерттеуші ғалым Р.Сыздықованың 

Абай тіліндегі  русизмдер жайлы айтқандарымен келісуге болады. «Ал бір топ русизмдердің Абай тіліне 

ену мотиві  басқаша. Олар – қазақша баламасы бола тұрса да, орысша қолданылған образование, 

назначение, дознание, посредник, прошение деген туынды зат есімдер. Бұлар – орысша оқу білім және 
орыс империясы енгізген сот әкімшілік системасына тікелей қатысты сөздер. Абай бұл ұғымдардың 

орысша «иісін» сақтау үшін әдейі қолданған» [4,117 б.].   

 Үшіншіден,  өзге тілдегі сөздерді сөзбе-сөз аударуға қиын тиген жағдайда, варваризмдер қаз калпы, 
ешбір өзгертілмей алынады. Мәселен, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев шығармаларында он 

тоғызыншы ғасырда қазақ тіліне сіңбеген, ақын өмір сүрген дәуірде аударуға келмеген мынадай орыс 

сөздері кездеседі: визит, жребий, адвокат, трагедия, электр, миллион, номер, штык, судья, занимайся 
прямотой, уголовный, дознание, единица, самародный, счет, такт, т.б. Ал жиырмасыншы ғасыр ақын 

жазушысы Ілияс Жансүгіров  шығармаларында, әсіресе, кейіпкерлер тілінде варваризмдер молынан 

кездеседі. Олар  кейіпкер образын ашу үшін, кейіпкер характерін толық бері үшін арнайы қолданылған. 

Мысалы: председатель, начальник, перевод, устав, протокол, аэроплан, дело, справка, анкета, 
характеристика, больничный лист, калош, штан, процент, рубль, серия  т.б. 

Төртіншіден, варваризмдер кейде қоғамдағы жағымсыз, жексұрын типтерді халыққа мазақ етіп, 

келемеждеу үшін де қолданылалы.Оған мысал Абайдың қолданған – «пияншік» (пияница) сөзі. Арақ 
қазақта болмаған. Қазақ тұрмысында болмаған қылық көрсетіп, арақ ішіп, өз міндеттерін дұрыс атқара 

алмай жүрген пысықайларды осылай атап,  шенейді. 

Абай шығармаларында варваризмдер, көбінесе, автор тілінде кездеседі. Оның себебін қалай 

түсіндіруге болады? Оның себептері төмендегідей түсіндіруге болады: 
  Оқу білім тақырыбындағы өлеңдерін орыс тілін білетін шәкірттерге бағыттағандықтан; 

 Философиялық терминдерді аудару, балама табу қиындығынан; 

 Ұғымдарды бұзбай, бұрмаламай атау мақсатында; 
 Түрлі стильдік мақсатта (әжуа, юмор, сынау мінеу). 

 Бесіншіден, ана тіліне мән бермей, оған жүрдім-бардым қарап,тіл шұбарлаушыларды келемеждеу 

үшін де жазушылар варваризмдерді жиі пайдаланады.  Оған Қ. Мұхамеджановтың драмалық 
шығармасынан алынған, Марфуға атты кейіпкердің сөйлеу тілінің берілуі  мысал бола алады: Марфуғаның 

екі сөзінің бірі – орынсыз қолданылған  бөтен сөздер. «Вечно, по-пробуй. Хорошо, заниматься, как-нибудь 

просто не терпимо!.. Ануар, перестанешь или нет. Ну, хорошо, что в этом зазорного, звонить, шишка, 

оказывается, настаивать» деген сияқты сөздермен сөз арасы «ластанады». Жазушы бұл варваризмдерді 
стильдік бірнеше мақсатта пайдаланғаны байқалады. 

Шеттен енген сөздердің енді бір түрі – экзотизмдер. Жалпы, «экзотика бейтаныс өмір заттары мен 

құбылыстарының бөгде адамға тигізетін ғажайып әсері» [5,956 б.].  Лингвистикада тілдегі баламасымен 
қатар қолданылатын жат сөздер деп түсіндіруге болады. Экзотизмдер – бұл ұлттық реалийлерге жататын 
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лексика, енген тілінде олардың баламасы жоқ, ұлттың мәдени тілдік құндылығының көрсеткіші іспеттес. 

Экзотизмдерге, негізінен, тілімізге енген тілдің өзіне ғана тән тұрмыстық зат атаулары, киім кешек, ойын 
атаулары, т.б.жатқызуға болады. Кезінде мына сөздер қазақ тілі үшін, қазақ үшін экзотизм болған кірме 

сөздерді тақырыптық парадигма бойынша жіктеп көрейік, «Киім»: костюм, плащ, пальто, берет; «Тағам»: 

борщ, пирожки, торт; «Жиһаз»: сервант, диван, торшер, кресло; «Ыдыс аяқ»: сервиз, термос, рюмка, бокал, 
т.б. Әрине, сөздердің бәрі орыс сөздері емес, бірақ бізге жанамалап, орыс тілі арқылы енген сөздер болып 

табылады. Қазақ тілінде оларға альтернатива жоқ. Бұл сөздер қазақ тілінің әртүрлі сөздерімен тіркесіп, сөз 

тіркестерін құрай алады және өз кезегінде сөйлем ішінде де өзінің бастапқы қалпын сақтап қолданылады. 

Аталған сөздер  қазіргі қазақ тілі тұрғысынан – экзотизм болудан қалған сөздер, себебі киім, тағам, жиһаз, 
ыдыс аяқты біз өмірімізде, тұрмысымызда қолданып жүрміз. Қолымызбен ұстап, киіп, ішіп, жеп жүрміз. 

Бір сөзбен айтқанда, біз ол затты да, зат атауын да білеміз. Ауызекі тілде қолданамыз, ол сөздердің 

мағынасын түсінеміз. Сонда кірме сөздердің қай түрін экзотизмдер деп білеміз? Экзотизмдер материалдық 
мәдениетті сипаттайды, абстракты ұғымдарды білдіруде сирек кездеседі. Сонымен қатар, табиғатынан  

интернационалды сөздер бар  (білім мен ғылымға тән сөздер), олардың арасынан экзотизмдер кездеспейді. 

Экзотизмдер өзінің түсініксіздігімен ерекшеленеді. Мысалы: Ақын өмір сүрген XIX ғасырда қазақ халқы 

шіркеуді білсе де, монастырь сөзінің мағынасын түсінбейтін, сондықтан Абай  шығармаларында 
«Монастырь¬ – сопылар тұрар жері» деп бергенде, монастырь сөзінің мағынасы тұсінікті болып шығады¬; 

Сондай ақ, Ладан деген иісті май тұтатып...»  деп түсінік беріп отыратындығын Р. Сыздықова атап 

көрсетеді  [4,123  б.].  Бұл –  көркем шығармадағы экзотизмдер. 
Экзотизмдер –  көпқырлы және өте жылжымалы. Автордың «бір сәттік» мақсатында, белгілі оқиға 

барысында ғана жұмсалуы мүмкін. Қазақ тілді көркем шығармаларда орыс тілді экзотизмдер жиі 

қолданыла бермейді. 
Қорыта келе, шеттен енген сөздер көркем шығармада өзге тіл элементтері болып танылғанымен, 

белгілі бір қызмет атқарады. Олар, көбінесе, көркем шығарма жазылған тілде баламасы жоқ сөздер болып 

келеді; немесе ұғымдарды бұзбай, бұрмаламай атау мақсатында; әжуа, юмор, сынау мінеу үшін стильдік 

мақсатта жұмсалады.  
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТОПОНИМДЕРІН КОГНИТИВТІК БАҒЫТТА ЗЕРТТЕУ 

 
Аннотация. Бұл мақалада қазақ және ағылшын топонимдерін когнитивтік лингвистика тұрғысында зерттеп 

когнитивтік құрылымдарды және адамға қатысты үдерістерді, яғни топонимдердегі жүйелі сипаттау және адамның 
тілді қабылдауын түсіндіру механизмін және осы механизмдердің құрылу ұстанымдарын қарастырылады. 

Топонимдерді әлемнің тілдік бейнесі – адам және қоршаған орта қарым-қатынасының санада өңделген шындығының 

тілдегі көрінісі ретінде талданылады. Топонимдердің когнитивтік зерттеулердегі қазіргі кезеңі тілді когнитивті кіші 

жүйелердің бірі және қоршаған шындықты тұжырымдауда ономастикалық лексика ретінде қарастыруын қамтиды. 

Әлемнің жалпы ұлттық топонимиялық бейнесінің құрамында аймақтық (регионалдық) топонимиялық бейнесін 

зерттеу нысаны ретінде қарастырад. 

Кілт сөздер: когнитивтік лингвистика, топоним, ономастика, қазақ, ағылшын. 

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение казахских и английских топонимов в контексте 

когнитивной лингвистики, когнитивных структур и процессов, связанных с человеком, т. е. механизмов 

систематического описания топонимов и разъяснения восприятия человеком языка и принципы построения этих 

механизмов. Топонимы анализируются как речевое выражение, обработанное в сознании, языкового образа мира – 

отношения человека и окружающей среды. Современный этап топонимов в когнитивных исследованиях включает в 
себя рассмотрение языка как одной из когнитивных подсистем и ономастической лексики в формулировании 

окружающих истин. В составе общенациональных топонимических образов мира рассматривается как объект 

исследования регионального (регионального) топонимического образа. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, топонимы, ономастика, казахский, английский. 

           Annotation. In the single-language statistic, the acquisition of Kazakh and English toponyms in the context of cognitive 

linguistics, cognitive structures and processes, interconnected with the language, etc. e. mechanisms of systematic review of 

toponyms and divergence of the meaning of the language and principle of the study of these mechanisms. The toponyms are 

analyzed as a different type of expression, worked in lengths, in the language of the look of the world - as a reflection of the 

time and the distribution. The current stage of toponyms in cognitive learning is included in the translation of the language as a 

single from the cognitive subsystem and the onomastic vocabulary into the formulation of the syringe. In the context of the 

object toponymic image of the world, the object is classified as a regional (regional) toponymic image. 
         Keywords: cognitive linguistics, toponyms, onomastics, Kazakh, English. 

 

Лингвомәдeниeттaну ғылымы бaсқa хaлықтaрдың өмiрiнeн дe мәдeни aқпaрaт бeрeдi, яғни, бiр 

этностың басқа этноспeн туыстығын нeмeсe дәстүр ұқсaстығын сaлыстыруды дa мaқсaт eтeдi. Бaсқaны 
aйтпaғaндa, мұның мәдeниaрaлық жәнe тiлaрaлық коммуникaцияның көрiнiстeрi рeтiндeгi топонимдердің 

тiлдiк тaбиғaтын тaнуғa тiкeлeй қaтысы бaр.  

Этнолингвистикa бaғдaрлaмaсы зeрттeушiнi тiл мeн рухaни өмiрдiң, тiл мeн хaлық мeнтaлитeтiнiң 
жәнe тiл мeн хaлық шығaрмaшылығының aрaқaтынaсын қaрaстыруғa бaғыттaйды [Eрмолович Д.И., 2001,. 

с.199.  

«Ономастикалық зерттеулердің қазіргі кезеңі тілді когнитивті кіші жүйелердің бірі және қоршаған 

шындықты тұжырымдауда ономастикалық лексика ретінде зерттеуге бағытталған. Зерттеудің 

лингвокогнитивті бағыты ономастикалық бірліктердің тілде пайда болудың менталдық процестеріне назар 
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аударылатын топонимдер ерекшелігін ұғымдық деңгейде қарастыруға мүмкіндік береді» [Щербак А.С., 

Асанов А.Ю.,  2015, с. 112]. Адам қоршаған ортаны табиғатының бір бөлігі ретінде саналы және таңдап 
қабылдайды және басқалармен салыстырғанда бір объектілерді басым бөлуден тұратын қызығушылық 

тұрғысынан оним номинациясы процесіне қатысады. Сол немесе басқа тілдік құралдарды саналы түрде 

таңдап, адам өзінің әртүрлілігімен таң қалдырады [Щербак А.С., 2012, с.62].  
Әлемнің тілдік бейнесі – адам және қоршаған орта қарым-қатынасының санада өңделген 

шындығының тілдегі көрінісі. Адам санасының қатысуымен жасалған әлем бейнесі тілдік бірліктердің 

өзара байланысында (лексика, грамматика, фразеологизмдер, мәтіндер) көрініс табады және ұрпақтан 

ұрпаққа жетеді, яғни тіл арқылы адамның әлем туралы танымы мен білімі материалданады, сондай-ақ тіл – 
әлем бейнесінің өмір сүру формасы. Әлем туралы танымның қалыптасуында үш түрлі психикалық 

шағылыс деңгейі орын алады: 1) сезімдік қабылдау деңгейі; 2) түйсінудің қалыптасу деңгейі (элементарлы 

қорыту, тұжыру және абстракциялау-дерексіздену); 3) тіл-ойлау үдерістерінің деңгейі.  
Когнитивтік лингвистика табиғи тілді зерттеуге бағытталады, бұл орайда тіл ақпаратты 

ұйымдастырушы, жеткізуші, өңдеуші құрал ретінде, сондай-ақ адамның танымдық қабілетінің бір түрі 

ретінде түсініледі. Тілдің формалды құрылымы категоризациялау заңдары мен жалпы ұғымдық 

ұйымдасулардың көрінісі ретінде қарастырылады.  
Тіл – адамның әлем туралы білімінің өмір сүруі мен қалыптасуының тәсілі. Адамның өзін қоршаған 

әлеммен қарым-қатынасы нәтижесінде әлем туралы танымы құрылады, әлем моделі жасалады. Әлем 

бейнесі – бұл адам болмысын сипаттайтын іргелі ұғымдардың бірі. Соңғы он жылдықта когнитивтік 
лингвистикада әлемнің тілде тіркелген біртұтас бейнесінің адам санасында бейнелену мәселесі көтерілуде.  

Қазіргі когнитивтік лингвистикада әлемнің тілдік бейнесі қарқынды түрде қарастырылуда деп 

айтуымызға болады. «Әлемнің тілдік бейнесі» деген ұғым немесе категория таным (дүниетаным), тілдік 
(этникалық) сана ұғымдары мен (категорияларымен) байланысты. Орыс ғалымы Г.В.Колшанскийдің 

пікірінше, «әлемнің тілдік бейнесі» жөніндегі жеке әңгіме етуге болмайды, себебі бұл ұғым «тілдік 

санамен» тікелей байланысты [Колшанский Г.В., 1990, с.25]. Профессор Ж.А.Манкеева: «...тіл мен ой 

немесе таным, тіл мен ұлт т.б. мәселелер, сайып келгенде, ұлтты, ұлттың танымын өзінің терең 
құрылымдары арқылы тұтастырушы, тілдің табиғатын анықтауға байланысты қазіргі тіл білімінде осындай 

жаңа бағыттардың айқындалып, дамып келе жатқаны байқалады», – деп көрсеткен [Манкеева Ж., 2001, Б. 

43]. 
Тіл мен таным (дүниетаным, этникалық таным) байланысы мен тұтастығы тек жалпы есімдермен 

өрнектелген «Әлемнің тілдік бейнесінде» ғана байқалмайды, сонымен бірге «ономастикалық ғалам 

бейнесінде» де өз көріністерін паш етеді. «Ономастикалық ғалам бейнесіндегі» тіл мен танымның 
байланысы (тұтастығы) Б.М.Тілеубердиевтің еңбектерінде қарастырылған. Б.М. Тілеубериевтің пікірінше: 

«Дүниенің топонимиялық көрінісі тілдік сана болмысынан, этностық таным тұрғысынан қарастырылуы 

керек. Тілдік санадағы кеңістік жөнінде ұғым әр тарихи дәуірлерде қалыптасқан, сол дәуірден көрініс 

беретін ментальдік ұстанымдар, когнитивтік түсініктер жүйесі бар» [Тілеубердиев Б.М., 2006, б.244]. 
Этнос танымының топонимиялық жүйедегі көріністерін қарастыру алдында таным (этнос танымы 

немесе этикалық таным), дүниетаным, Әлемнің (дүниенің) аймақтық топонимиялық бейнесі сынды 

ұғымдарды (категорияларды) айқындап алуымыз қажет.  
Кез келген ұлттың санасында және тілінде қалыптасқан әлемнің тілдік бейнесі этнос танымының 

нәтижесі мен көрінісі болып табылады, себебі танылған ғана нәрсе тіл мен санада өзінің тиісті орнын 

табады. Таным, кең көлемде алғанда, дүниетаным – философиялық категория, оның негізгі сипаттары 

төмендегідей болып келеді: «Дүниетаным – ақиқатты рухани қажетті игеру жүйесі, оның ішінде тұтастай 
алғанда адамдардың білімі мен нанымы, ар-ұждан, мұраттары мен әлеуметтік құқықтың реттеушісі, саяси 

бағыт-бағдар, қоршаған ортаға психологиялық және эстетикалық көзқарас. Дүниені танып, білу нәтижелері 

«дүниетаным ұғымында бейнеленеді, бұл жеке адам үшін өзінің қоғамдағы орны жайлы ұғымдардың 
жиынтығы, сана-сезім, қалпы, дүниені біртұтас ретінде түсіну нәтижесі» [Нұрашова Г., 2002, б. 43]. 

Дүниетаным этникалық сипатқа ие, себебі ол – этнос танымы, өзіндік этномәдени (этникалық) 

ерекшеліктерге ие. Дүниетанымның этникалық сипаттарын қалыптастыратын әр этносқа тән этномәдени 
факторлар Әлемнің тілдік бейнесі әрқашан этнос танымының нәтижесі мен тілдік көрінісі. Ұлттың дүние 

(әлем) туралы түсініктері мен ұғымдары сол ұлт дүниетанымына қатысты қалыптасады және оның тілінде 

өз көріністерін береді. Осыған байланысты, Әлемнің) тілдік бейнесі сөз етілгенде біз этнос ғаламының 

бейнесі жөнінде айтуымыз керек.  
Әлемнің ұлттық (этникалық) тілдік бейнесі көп сипатты, поликомпонентті, иерархиялық жүйе 

немесе құрылым. Әлемнің ұлттық (этникалық) тілдік бейнесін белгілі бір инвариант деп қарастырсақ, 

оның жүйесіне әлеуметтік, индивидуалдық, ономастикалық, регионалдық (аймақтық) және де басқа 
фрагменттер (үздіктер) кіреді.  
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Мәселен, Әлемнің ономастикалық ұлттық бейнесі әлемнің жалпы халықтық (ұлттық) бейнесінің бір 

бөлігі (фрагменті) болып табылады және де аталмыш тілдік бейне жалқы есімдер деңгейінде танылады, 
құрылады, қалыптасады. Б.М. Тілеубердиев көрсеткендей: «Егер Әлемнің тілдік бейнесі түрлі деңгейдегі 

тілдік бірліктерде әлемнің ұлттық бейнесін көрсетсе, онда ономастикалық деңгейдегі жалқы есімдер 

әлемнің ұлттық тілдік бенесінің фрагменті болып табылады да, әлемнің ономистикалық ұлттық бейнесін 
құрай алады деп қисынды түрде айтуға болады»  

Әлемнің ономастикалық ұлттық бейнесіне түсінік (дефиниция) берген және аталмыш бейненің этнос 

танымымен байланысын атап көрсеткен Б.М. Тілеубердиев: «Әлемнің ономастикалық (ұлттық) бейнесі» 

деп, біз ономастикалық концептілердің жүйелі де кешенді жиынтығын атаймыз және ұлт танымының 
жалқы есімдер деңгейіндегі тілдік көрінісі деп түсінеміз. Ұлттың, адамның тіршілігі, өмірі, шаруашылығы, 

ой-санасы, эстетикалық талғамы, мифологиялық, діни, этникалық ұғымдары, әлеуметтік тәжірибесі «тіл 

айнасында», яғни лексикада, фразеологияда – жалпы және жалқы есімдерде тайға таңба басқандай өз өшпес 
ізін қалдырады. Ол іздер тек тілдік іздер емес, ол іздер – сонымен қатар таным іздері, таным таңбалары» – 

дейді. Этнотанымдық сипаты бар әлемнің ономастикалық бейнесі өз кезегінде іштей дүниенің (әлемнің) 

мифонимиялық бейнесі, дүниенің (әлемнің) антропонимиялық бейнесі, дүниенің (әлемнің) топонимиялық 

бейнесі болып бөлінетінін Б.М.Тілеубердиев «Қазақ ономастикасының лингвокогнитивтік аспектілері» 
атты монографиясында атап көрсеткен[Тілеубердиев Б.М., 2006, б. 195]. 

Әлемнің ономастикалық бейнесі, жоғарыда атап көрсеткендей, әлемнің тілдік бейнесінің компоненті, 

яғни фрагменті болып табылады, ал ономастикалық ғалам бейнесі жүйесіндегі Әлемнің топонимиялық 
бейнесі оның құрамдас бір бөлігі болып келеді.  

Әлемнің жалпы ұлттық топонимиялық бейнесінің құрамында аймақтық (регионалдық) 

топонимиялық бейнесін зерттеу нысаны ретінде қарастыруымызға болады, себебі ол белгілі бір мәдени-
тарихи аймақтың (регионның) топонимдер мен микротопонимдер деңгейіндегі тілдік-менталды көрінісі 

болып табылады. Демек, сол аймақта ежелгі замандардан бері тұрып жатқан елдің, халықтың 

этнотанымдық (дүниетанымдық) ерекшеліктерін аймақтық топонимиялық жүйеде вербалдайды.  

Аймақтық топонимияны ментальді-танымдық тұрғыдан қарастырсақ, танымның (дүниетанымның) 
түрлері аймақтық топонимиядағы белгілі бір стратиграфиялық (хронологиялық) этнотанымдық 

топонимиялық қабаттарды құрайды. Этнотанымдық топонимиялық қабаттар дегеніміз –дүниетанымның 

белгілі бір түрлеріне негізделген және соларды тілдік-менталдық түрде көрсететін топонимиялық қабаттар 
(топонимдер типтері немесе топонимдер жиынтығы). Мәселен, кейбір топонимдер мифтік (мифологиялық) 

таным негізінде туындаған (қалыптасқан). Сол себепті оларды мифтік (мифологиялық) топонимдер немесе 

мифтік (мифологиялық) этнотанымдық (дүниетанымдық) қабатына жатқызуымызға болады. Танымның 
бір түрін «тарихи таным» деп айқындайтын болсақ, жалпы топонимияда немесе аймақтық топонимияда сол 

танымға негізделген «тарихи топонимдерді» немесе тарихи топонимиялық қабатты қарастыруымызға 

болады.  

Әрбір ғылым тәжірибе сұраныстарының әсерінен пайда болады және дамиды. Топонимика 
қарапайым тұрмыстық пайдаланудан арнайы білім саласына, ең алдымен географияның практикалық 

сұраныстарынан туындаған білім саласы. Алғашқы саяхатшылар жаңадан ашылып жатқан жерлерге 

аттарды беріп, өз халқының игілігі ретінде бұрын белгісіз алыс елдер мен қалалардың аттарын жасады. 
Олар бірінші болып картаға жаңа елдер мен жаңа географиялық атауларды салды. Олар географиялық 

атаулардың алғашқы жинаушылары және олардың алғашқы тұтынушылары болды. Сол себепті 

географиялық топонимикаға алғашқы жер жорықтарынан бастап, П.П. және Р. П. Семеновтар-Тянь-

Шанские, Л. С. Берг және т.б. сияқты көрнекті ғалымдарға дейін қосқан зор үлесі бар. 
Лингвистикада бұл ұғым әртүрлі жағынан зерттеледі: біріншіден, басқа топонимдермен (В. А. 

Малышева, О. Т. Молчанова, И. Н. Ал екіншіден, жалпы тіл жүйесінде, оның басқа тіл бірліктерімен 

қатынасы бар. С. И. Ожегов топонимді жеке географиялық орынның (елді мекеннің, өзендердің, 
алқаптардың және т.б.) жеке атауы ретінде анықтайды. Оксфорд сөздігіне сәйкес, топоним белгілі бір 

географиялық объектінің атауы [Суперанская А.В., 1985, с.71]. 

Жалпы топонимика мәселелерімен ресейлік В.И.Даль, А.В.Суперанская, Л.В.Успенский т.с.с. 
лингвистер айналысты. Ұлыбританияның топонимикалық жүйесінің әртүрлі мәселелерін келесі белгілі 

топонимистер зерттеген: Ливерпуль университетінің ағылшын тілінің профессоры А. Мор (Allen Mawer), 

ағылшын топонимикалық қоғамын құрған Ливерпуль университетінің ағылшын тілінің профессоры; В. 

Уотс (V. Watts), «ағылшын топонимдерінің Кембридж сөздігінің» авторы [Watts 2004], онда Англияның 
барлық географиялық объектілерінің атаулары, тиісті түсініктемелер мен ең жиі қолданылатын 

топонимикалық элементтердің тізімі көрсетілген; Дж. Феллоус-Йенсен (G. Fellows-Jensen), шығу тегі 

скандинавиялық топонимдерді зерттеген; М. Геллинг (M. Gelling) және А. Коул (А. Cole), көне ағылшын 
тілінің географиялық терминдерінің семантикасын зерттеумен айналысқан; К. Кэмерон (K. Cameron) 
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құрған «Dictionary of British toponymy»; Э. Эквол (E. Ekwall), ең танымал жұмыс: The Place-Names of 

Lancashire (1922), English Place-Names in -ing (1923), English River Names (1928), Studies on English Place - 
and Personal Names (1931), Studies on English Place-Names (1936), Street-names of the City of London (1954), 

сондай-ақ монументалдық еңбегі Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (1936); П. Рини (P. Олар 

«тұрғын үй» (habitative) топонимдерін қоныстардың түрлерін (cot, burh, tun, ham, thorp, by) және жасанды 
ландшафтты зерттеген; К. Хоф (C.Hough) және Дж. Джеш (J. Jesch), ағылшын тілі топонимикасын 

гендерлік аспектіде қарастырған [Hough 2013, Jesch 2008]; және т.с.с. ағылшын және американдық 

лингвистер айналысты. 

Өз зерттеулерінде Р. Коатс Норманд аралдарының топонимдерінің ерекшеліктерін, Гемпшир және 
Суссекс графствтарын зерттеді, ал «a new explanation of the name of London» (1998) жұмысында «Londоn» 

атауының жаңа этимологиясын ұсынды. Ал, А М. Геллинг [Gelling M., 1986, р.81] Беркшир, Оксфорд және 

Шропшир графтығы топонимиясын зерттеумен айналысты. 
Ономастиканың жер-су, елді мекен атауларының шығуы мен пайда болуын (этимологиясы), 

мағынасын, құрылымының дамуын, таралу аймағын, қазіргі жағдайда грамматикалық, фонетикалық 

пішінін, жазылуы мен екінші бір тілде берілуін зерттейтін құрамдас бөлігі. Топонимдер, яғни жер-су 

аттары, негізінен үш бағытта зерттеледі: 
1. Семантикасы (мағынасы); 

2. Жасалу жолдары; 

3. Этимологиясы. 
Топонимика география, тарих, тіл білімі, этнология ғылымдарының деректеріне сүйеніп, өзара 

байланыста дамиды. Кез келген аумақта географиялық атауларының жиынтығы сол жердің топономиясын 

құрайды. Топонимика тіл тарихын зерттеуде маңызды дерек көзі болып саналады. Өйткені кейбір 
топонимдер архаизмдер мен диалектизмдерді тұрақты сақтайды, көбінесе олар сол аумақты мекендеген 

халықтың субстрат тілдерінен бай мағлұмат береді. Топонимдердің халық берген дұрыс нұсқасын барлық 

жағдайда және басқа тілдерде дұрыс жазылуының маңызы зор. Қазақ тілінің Топонимикасын 

Ғ.Қоңқашбаев, Н.Баяндин, А.Әбдірахманов, т.б. ғалымдар зерттеген. 
Трансонимистикалау құбылысы нәтижесінде онимдер топонимдер қатарына ауысып, антропоним, 

зоотопоним, фитотопоним, этнотопоним, мифотопоним, т.б. терминдермен белгіленеді. 

Қазіргі лингвистикада топонимдердің екі жіктемесі бар: а) белгіленген географиялық объектілердің 
типі бойынша; б) құрылымы бойынша. 

Бірінші классификацияға сәйкес топонимдердің келесі түрлері бөлінеді: гидронимдер, оронимдер, 

ойконимдер, урбанонимдер, макротопонимдер, микротопонимдер және антропотопонимдер. 
Гидронимдер су объектілерінің (өзендердің, көлдердің, теңіздердің, шығанақтардың, бұғаздардың, 

каналдардың және т.б.) атауларын білдіреді және өте жоғары лингво-тарихи құндылығы бар, өйткені су 

объектілерінің атаулары ғасырлар мен мыңжылдықтарда сақталады және аз өзгерістерге ұшырайды. 

Топонимдерде (әсіресе гидронимдерде) архаизмдар мен диалектизмдер көп кездеседі. Олар көбіне бұрын 
соң тұрған жергілікті этностың тілінің субстратына байланған. Гидронимдерді талдаудың арқасында 

ғалымдар іргелес аумақтағы этникалық және көші-қон процестерін, халықтың қоныстану жолдары мен 

көші-қон бағыттарын қадағалай алады, әртүрлі этностар арасындағы байланыстар мен жүйелі 
байланыстарды және бір этностың басқа этностың Тарихи ауысуын анықтай алады, жердің географиялық 

жағдайын, тарихи оқиғаларды, этнолингвистикалық өткенді, этномәдени фонды елестете алады. 

Гидронимдерде архаизмдер мен диалектизмдер тұрақты сақталады, олар өткен уақытта осы аумақта 

тұратын халықтардың субстраттары-тілдеріне жиі шығады. Бұл оларды этникалық қауымдастықтардың 
орналасу шекараларын анықтау үшін пайдалануға мүмкіндік береді (мысалы, Еуропадағы славяндар немесе 

Ресейдің еуропалық бөлігіндегі фин-угор халықтарының). Пелагонимдер – теңіздердің атауы (Каспий 

теңізі, the North Sea, the Irish Sea), лимнонимдер – көлдердің, тоғандардың атауы (Ала көл, Балқаш көлі, 
Loch Tummel, Loch Ney, Llyn CerrigBach), потамонимдер – өзендердің атауы (Сырдария, Ертіс, Есіл, 

Severn, Thames, Great Ouse), гелонимдер – батпақты жерлердің меншікті атаулары (Қорғалжын, Алакөл, 

Сасықкөл. Lindow Moss). 
Келесі түрі-оронимдер (грек. oros – тау) мағынасын білдіреді, оларға тау атаулары жатады (Қаратау, 

Ала-тау, the Grampians, Pennines). 

Шағын елді мекендердің атаулары тағы бір топқа бөлінеді, ол ойконим деп аталады (грек. oikos-

тұрғын үй, мекен). Оларға ауылдар (Cuxton, Buttsole, Five Oak Green) және қалалар атаулары (Crayford, 
Earlswood, Great Torrington) жатады. 

Урбанонимдер (қала ішіндегі объектілердің атауларын білдіретін лат. тілінің urbanus – қала сөзі) 

бірнеше түрге бөлінеді: годонимдер (грек тілінен. hodos – жол, жол, көше, арнасы) – көшелердің атаулары 
(Абай көшесі, Тауке хан көшесі, Baker Street, Lime Street, Whitehall), агоронимдер (грек тіл. agora – алаң) –
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алаң атауы (Есімхан алаңы, Тәуелсіздік алаңы, Trafalgar Square, Piccadilly Circus) және дромонимдер (грек 

тіл. dromos-жүгіру, қозғалыс, жол) - қатынас жолдарының атаулары (Батыс Қытай-Батыс Еуропа тас жолы, 
Fosse WayIcknield Way, Broxden Roundabout). 

Топонимдер зерттелетін географиялық нысандардың көлеміне не мөлшеріне қарай 

макротопонимдерге (тау жоталары, үлкен ойпаттар, мұхиттар т.б.), мезотопонимдерге (жеке таулар, 
теңіздер т.б.), микротопонимдерге (көл, бұлақ, құдық, қоныс, т.б.) бөлінеді. Макротопонимдер (грек 

тілінен. makros-үлкен) бұл ірі географиялық объектілердің атауларын білдіретін жеке атаулар. Ең алдымен, 

бұл елдердің немесе тарихи аймақтың, провинцияның атаулары (Қазақстан, England, Russia, Turkey). 

Макротопонимдер әдетте этнонимдермен (Turks - Turkey, Russians - Russia, English - England, Bulgarians – 
Bulgaria, Saxony – Saxony) байланысты. Елдің атауы этнонимнен (Franks – France, Greece – Greece) пайда 

болуы мүмкін, және керісінше, этнос елдің атауынан (America – Americans, Australia – Australians) жасалуы 

мүмкін. 
Қоныспаған шағын объектілердің немесе микротопонимдердің (грек тілінен. mikros – шағын) 

атауларына физикалық-географиялық немесе қала ішіндегі (шабындықтар, өрістер, тоғайлар, көшелер, 

алқаптар, шатқалдар, шабындық, шабындық, шабындық, топсалар, кеспеағаштар, өртеңдер, жайылым, 

құдық, кілт, омут, табалдырық және т.б.) объектілер жатады. Әдетте олар белгілі бір ауданда тұратын 
адамдардың шектеулі тобына ғана белгілі. Алайда кейбір микротопонимдер қандай да бір оқиғаларға 

байланысты ұлттық және тіпті интернационалдық танымалдыққа ие болады. Сондықтан, мәтінде оқырман 

онда болған оқиғаны ұсыну үшін географиялық атауды айту жеткілікті. Мысалы, Greenham Common атты 
атау ағылшын әйелдерінің Greenham Common қаласында Ұлыбританиядағы АҚШ әскери базасында 

орналасқан ядролық қаруды өндіруге және сынауға қарсы әрекеттерімен байланысты [Топоров В. Н., 1962, 

с. 24]. 
Географиялық объектілердің атаулары жиі жеке есімдерден қалыптасады және бұл жағдайда олар 

антропотопонимдер деп аталады (грекше. antropos-адам). Мысалы, қалалардың атауы: Ottery St Mary St 

David' s (Уэльс), Elizabethtown, Нұр-Сұлтан, Павлодар. Ағылшын тілінде топонимдер Buckingham қаласы, 

қазақ тілінде «Букки халқы, тайпасы, адамдары», англосаксондықтардың ағылшын жерін басып алған 
алғашқы көшбасшысының есімі Buck болып табылады. Осы көшбасшының есімінен құрылған.  

Топонимдер құрылымдық (морфологиялық) жіктемеге сәйкес 4 түрге бөлінеді: а) қарапайым, Б) 

туынды, в) күрделі, г) құрамдас. 
Қарапайым топонимдер саны күрделі және құрамдас топонимдер саннан едәуір төмен, ал олардың 

этимологиялануы көбінесе мүмкін емес, өйткені көптеген атаулар басқа тілдерден өтті және таза негіз 

ретінде қабылданады. Қарапайым туынды емес атаулар ешқандай қызметтік формантсыз түбірлік сөзден 
тұрады: Comb, Barrow, Down, Stall, Moor және т. б. 

Ағылшын топонимдер қатарында көп тараған түрі туынды топонимдер болып саналады. Олар 

морфологиялық бірліктің түбіріне аффикс қосылу арқылы қалыптасады: Stanton, Kingston, Birmingham, 

Scarborough және т. б. 
Үшінші түрге күрделі топонимдер жатады. Олар топонимнің негізі ретінде әрекет ететін екі 

морфемнен тұрады: Blackpool, Brentside, Wallingwells, Whitbarrow және т. б. 

Құрамдас топонимдер екі және одан да көп сөз тіркестен тұрады: Cold Harbour, Standing Stone, Barton 
under Needwood, Black Notley және т. б. 

Келтірілген жіктемелерге сәйкес, кез келген топонимді ол белгілейтін объектінің типі бойынша және 

морфологиялық құрылым тұрғысынан сипаттауға болады.  

Әлемнің тілдік бейнесінің әр этноста әр түрлі болуы, сол этностың тәжірибесімен, білімімен 
байланысты, себебі тілдік таңбаның таңбалаушы қызметі сыртқы дүниемен тікелей байланысында емес, 

адамның өмірден көрген білгені , көңілге түйгені білімнің негізі болып табылады. Әр ұлттың, әр халықтың 

өмірлік тәжірибесі әртүрлі болғандықтан әлемнің тілдік бейнесі де сол қоғамда өмір сүрген адамдардың 
тәжірибесі де әртүрлі болмақ, сондықтан тілдік тұлға ретінде олардың когнитивтік санасындағы әлемнің 

тілдік көрінісінде айырма болады. Сөздің артында ақиқаттың, шындықтың үздігі тұрады, оның тілдік 

бейнесі әр халықта әртүрлі болмақ. дүниенің жалпыға бірдей болуы, ұқсас заттардың болуы олардың 
санада бейнеленуінің ұқсас болуын қамтамасыз етеді, алайда адамзатқа ортақ нәрсенің негізінде ұлттық 

ерекшелер жасалады.  
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ИДЕЯ СЧАСТЬЯ В ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ГОРОДЕ АЛЬ-ФАРАБИ 

Түйін. Мақалада Аль-Фарабидің «Рухани қаласы» трактатында бақыт идеясы қарастырылған. әл-Фараби - 

Шығыс перипатетизмнің негізін қалаушы жалпыадамзаттық бақыт, адамгершілік, идеалды билеуші, адамды 

кемелдікке қайта тәрбиелеу туралы ілімді дамытты. 

Түйін сөздер: бақыт, қала, адамгершілік, жетілдіру, гуманизм. 

Резюме. Объектом исследования в статье выступила проблема обустройства города или, следуя терминологии 

того времени «Духовный город», «Добродетельный город». Являясь основателем восточного перипатетизма, аль - 

Фараби развивает учение о Добродетельном городе, о всеобщем счастье, о нравственности, об идеальном правителе, о 

перевоспитании человека к совершенному.  

Ключевые слова: счастье, духовный город, нравственность, совершенство, гуманизм.    

Summary. The object of the study in the article was the problem of arranging the city or, following the terminology of 
that time, “Virtuous City”. Al-Farabi is the founder of eastern peripatetic, al - Farabi develops the concept of the Virtuous City, 

of universal happiness, of morality, of the ideal ruler, of the re-education of man to the perfect.  

Keywords: happiness, virtuous city, morality, perfect, humanism. 

 

2020 год – юбилейный год, в Казахстане будут отмечать 1150-летний юбилей величайшего ученого, 

мыслителя Абу Насра аль-Фараби. Поэтому, отдавая дань уважения великому Учителю, необходимо 
отметить, что Аль Фараби один из родоначальников восточного перипатетизма. Его общественно-

политические, философские взгляды оказали огромное влияние на развитие научной парадигмы не только в 

стране но и за ее пределами.  
Объектом исследования стала проблема обустройства города или, следуя терминологии того времени 

«Духовный город», «Добродетельный город». Обращение к этой проблеме связано с вопросами 

совершенствования социально-политической структуры общества и формирования духовных и 

нравственных начал личности. Своими корнями философское рассмотрение этой проблемы уходит 
непосредственно в античную эпоху. 

В трудах восточных философов Добродетельный город - это нравственно-политический идеал 

общества, реальное воплощение которого весьма проблематично уже потому, что в описаниях его 
месторасположения чаще всего, философы, указывают на его нравственно-духовное основание, а не на 

географическое.  

Необходимо отметить, что в описаниях Добродетельного города присутствуют все сюжеты над 
которыми размышляли тюркские философы средневековья: определение Первосущего (Единого), материи 

и формы, Разумной души и ее качеств, они описывали потребности, которые могут привести к сплочению 

людей. Добродетельный город в их произведениях - это идеал человеческого объединения, который 

представлял собой неотъемлемую часть космоса, а в его основание были заложены принципы вселенской 
гармонии.   

Аль-Фараби принадлежит «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». Добродетельный 

город – модель нового вида государства, созданная философом, в котором люди должны достигнуть 
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настоящего счастья. В описании Добродетельного города, с одной стороны, прослеживается связь с 

социально-политическими представлениями Платона, а с другой - с этическими категориями: 
добродетелями, которые были разработаны Аристотелем в его трактатах по этике. И уже в этом 

проявлялась озабоченность тюркских мыслителей в необходимости установления связи между личным и 

общественным совершенством. Добродетельный город представлялся ими как общество всеобщего 
счастья, но всеобщего не в смысле похожего для каждого человека в отдельности, а индивидуального, 

содержание которого зависело бы от степени развития человека, его уровня знаний. Поэтому целью 

создания общества была организация такой системы, при которой каждый человек занял бы 

соответствующее его разуму и нравственным качествам место в социальной иерархии.  
Так, являясь основателем восточного перипатетизма, аль - Фараби развивает учение о 

Добродетельном городе, в соответствии с такими социально-нравственными параметрами: «Истинный 

Град, - пишет Абу Наср, - не есть всякое место, именуемое «городом», или любое скопление людей, но он 
должен удовлетворять условиям, среди которых принятие его населением законов политики, наличие 

божественного устроителя, существование у жителей похвальных и славных нравов и обычаев; место его 

должно быть удобным с природной точки зрения, чтобы стекался в него провиант и все то, без чего не 

могут его жители» [1].  
Для более полного представления о Добродетельном городе аль-Фараби дает широко известную 

классификацию - «невежественных», «безнравственных», «заблудших» городов. Описание двух 

противоположных по своей сути городов позволяет конкретизировать представление о Добродетельном 
городе.  

Согласно этой классификации, для всех, альтернативных Добродетельному городу, городов 

характерно отсутствие в них духовно-нравственного знания об истинном счастье, а особенно заключено в 
том, что достижение счастья вполне реально, но только в Добродетельном городе, который не существует в 

мире материи. Аль-Фараби в описании идеального общества пытался установить связь метафизических 

понятий с Добродетельным городом. Эта связь прослеживается при описании правителя города, которого 

мыслитель уподобляет Первосущему. Осознавая все это, аль-Фараби сравнивает Добродетельный город с 
живым организмом человека.  

Развитие тюркской философии определялось знанием в области медицины, анатомии, астрономии и 

математики, и почти все вышеуказанные философы занимались врачебной практикой и были известны как 
замечательные лекари. И вследствие этого для аль-Фараби аналогия с человеческим телом являлась 

естественной. Это применение позволило аль-Фараби развить идею о взаимосвязи частей тела, 

Добродетельного города и космоса. Все это было в рамках той тенденции, которая сложилась в 
средневековой арабоязычной философии, которая являлась утверждением о единстве макро - и 

микрокосмоса.  

Разумеется, добродетельное государство аль-Фараби – это утопическое государство. В 

добродетельном государстве аль-Фараби, несомненно, имеются черты воспринятые от феодального 
государства: 1) социальные группы почти те же, что и в феодальном, не намечаются никакие социально-

экономические преобразования; 2) когда во главе утопического государства стоит один правитель, то он 

всемогущ, как монарх. 
Добродетельный город входит составной частью в бытийственное целое, представляя собою 

относительно самостоятельную ступень бытия, воспроизводящую вселенскую гармонию.   Все группы 

населения преследуют единые цели и связаны между собой дружественными отношениями, что 

применительно к феодальному, как и к любому эксплуататорскому обществу, безусловно, утопично. На это 
указывает ряд обстоятельств.  

Во-первых, возникновение добродетельного государства аль-Фараби связывает только с овладением 

теоретическими познанием, добродетелью, не принимая во внимание шариат (на это обстоятельство 
правильно указывают комментаторы сочинений аль-Фараби). Во-вторых, добродетельное государство 

построено не на основе принципа сословного представительства, в нем нет полной демократии; оно 

мыслится как надклассовое учреждение. Его цель – установление справедливости и счастья для всех. В-
третьих, функции добродетельного государства, методы их осуществления коренным образом отличаются 

от соответствующих институтов феодального государства. В-четвертых, в добродетельном государстве 

предусматривается коллективная форма правления. 

 «Из учения Аль-Фараби о государстве вытекает, что государство вначале возникло как 
добродетельное, затем в результате проникновения в него зла оно превратилось в невежественное. Но, тем 

не менее, в нем остались такие элементы, которые являются предпосылкой возникновения вновь 

добродетельного государства. Этими элементами является общество необходимости и коллективный город. 
Преобразование невежественных государств в добродетельные должно произойти не в результате 
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социальных потрясений, а в результате проникновения в невежественные государства добродетели и 

исчезновения пороков. А пороки исчезают из городов либо когда добродетели укрепляются в душах людей, 
либо когда последние становятся воздержанными» [1]. 

Следовательно, по мнению аль-Фараби, все дело заключается в перевоспитании людей, а не в 

коренных изменениях социально-экономических условий. Аль-Фараби уповает на роль правителя – 
идеального правителя, его роль, по мнению аль-Фараби огромна в создании добродетельного государства. 

«Добродетельный город, - поясняет аль-Фараби, - подобен совершенному здоровому телу, все органы 

которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее 

полной» [2]. Это уже принцип деятельности добродетельного государства. Добродетельное государство – 
единый организм, который состоит из различных частей, высшего и низшего разрядов, теснейшим образом 

связанных между собой, совершающих каждая в отдельности соответствующее ей действие.  

Принципы построения «Добродетельного города» у аль-Фараби – принципы, основанные на вере в 
разум человека, в его способность найти наилучший вариант взаимоотношений между людьми. 

Гуманистическая сущность социально-этической концепции аль-Фараби и его философской системы в 

целом и определила историческую ценность его творчества, призванного служить добру во имя блага 

людей [2]. Больше всего внимания он уделяет вопросу формирования высшего органа власти, а именно 
главы государства. Ему он придает исключительное значение; более того, решающим условием создания и 

функционирования добродетельного государства считает наличие просвещенного правителя.   

Аль-Фараби уделял особое внимание наиболее высшей форме общения - человечество, народ, и 
модель государственного устройства представлял себе независимой, верховной, суверенной по отношению 

к подданным. К примеру, в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» метафизической 

картине мира предшествует исследование человеческого общества и человека. Человек, который, по 
мнению средневекового мыслителя, грамотно и искусно правит страной обладает высшей степенью 

совершенства и тем самым находится на вершине всеобщего счастья. Аль-Фараби мечтал, что придет 

эпоха, когда «…вся земля станет добродетельной, и все народы станут помогать друг другу для достижения 

счастья».  
По мнению Фараби, такой правитель должен быть причиной существования добродетельного 

государства, причиной формирования у его членов необходимых качеств [3].  В основу сюжета легли идеи 

разного плана: во-первых, то, что буквально лежит на поверхности текста – это критика феодальной 
иерархии Казахстана тюркского периода.  

В добродетельном государстве аль-Фараби правитель-философ является активным деятелем, 

служащим на благо всех. В добродетельном государстве аль-Фараби не допускал наследственной 
верховной власти, правитель мог назначаться только по способностям. Аль-Фараби предполагает 

возможность появления коллегиального управления, это, конечно же, является новым для мусульманской 

политической мысли той эпохи. Возможно, появлению его способствовала общественно-политическая 

жизнь Арабского халифата: духовная власть в основном была в руках халифа, проживавшего в Багдаде, а 
светская власть -  в руках эмиров и султанов, правивших в различных частях халифата и ставших 

фактически самостоятельными. 

Вместе с тем следует отметить расплывчатость социальной природы коллективной формы правления, 
что обусловлено утопическим характером учения о добродетельном государстве.  Сочетание бедности и 

расточительной роскоши с точки зрения аль-Фараби достойно сожаления. В противовес аль-Фараби создает 

мир, в котором мирно уживаются, более того, живут в любви и согласии, в достатке и служащие, 

получающие государственное пособие и богачи, и все другие, зарабатывающие на жизнь своим личным 
трудом. Здесь нет резкого неравенства людей. Это очень важный момент утопического жанра, не просто 

критика существующей системы, но конструктивная критика. 

В добродетельном государстве общественные интересы ставятся выше личных. Никакие призывы к 
добродетели, к умеренности не могут изменить эксплуататорской сущности купцов, торговцев и других 

богачей. Поэтому в тех условиях идея подчинения личных интересов общественным утопична. Но заслуга 

аль-Фараби в том, что он выдвигает эту идею в условиях эгоизма, господствовавшего в ту эпоху.  
Эта мысль весьма плодотворна, несмотря на свой утопизм. Будет несправедливо, считает аль-Фараби, 

если горожанин получит меньше или больше, чем он того заслуживает. Так что государство должно 

следить за правильным распределением благ. Поэтому в добродетельном государстве нет нищих и бедных. 

Но могут быть инвалиды и больные. Для их содержания средства должны выделяться из государственных 
припасов.  

Идеал, этические нормы и принципы, которыми дорожил аль-Фараби, нашли отражение в его 

концепции добродетельного города. Аль-Фараби с грустью констатирует, что трудно найти 
государственного деятеля, способного привести общество к «добродетельному» состоянию и подлинному 
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счастью. «Добродетельный город» - это невоплощенная мечта мыслителя, здесь он говорит о том, какими 

люди должны быть, а не каковы они есть на самом деле. 
Реальные условия исторического развития, при которых народ был отрешен от знания, от культуры, 

при которых он «обычно» играл роль объекта, не субъекта истории, обусловили живучесть утопической 

концепции «просвещенного абсолютизма», которого не чуждались даже великие социалисты-утописты 
начала XIX века: Фурье, Оуэн, Сен-Симон. Мыслители различных эпох в силу этого общего обстоятельства 

питали острый интерес к фигуре политического деятеля, к нравственным и другим характеристикам. Облик 

правителя, каким он должен быть, составляет излюбленную тему размышлений аль-Фараби [4]. Таким 

образом, идеальное государство аль-Фараби – это гармоничное общество без угнетения человека 
человеком, без войн, насилия, без разделения людей национальной, расовой и религиозной 

принадлежности, это единое, добродетельное человеческое общество. 

Аль-Фараби гармонически сочетает разум с нравственностью. Это образец истинного философа. В 
учении о совершенном человеке в полной мере проявился нравственно-этический утопизм мыслителя. В 

его идеале, как истинного правителя, так и добродетельного города нетрудно увидеть черты, роднящие их с 

извечной мечтой народов Ближнего и Среднего Востока о «справедливом государстве» и «справедливом 

правителе», под знаменем которого проходили массовые антифеодальные восстания в эпоху Фараби.  
Мечта Фараби – это утопия, так как он мечтает о совершенном, идеальном обществе. Аль-Фараби поднялся 

до провозглашения идеалов общечеловеческого гуманизма. Таковыми являются его «добродетельный 

город» и «совершенный человек». 
Арабское слово «камал» или «камал (ун)» означает «совершенство», «целостность», 

«законченность». Слова, образованные от основы «камал», приобретают и такие значения, как 

«полноценный», «зрелый», «предмет роскоши». Философы мусульманского средневековья аль-Фараби, 
Ибн-Сина – проводили идею «камал (ун)» как основной принцип построения добродетельного города. Аль-

Фараби пытался выразить идею гармонии мира и человека через гармонию идеального добродетельного 

города, добродетельного правителя и добродетельного человека. Если правитель был нравственно 

совершенным и обладал такими качествами, как милосердие и человеколюбие, он соответствовал понятию 
«добродетельный». Совершенствование – это вечный процесс развития человека, полюбившего мудрость 

[2].  

Таким образом, вопрос о совершенстве начинается с приобретения мудрости и завершается 
пониманием нравственного совершенствования жизни. В «Трактате о взглядах жителей добродетельного 

города» Абу Наср аль-Фараби пишет об «ал-иджтима ат ал-камила» - совершенных обществах и о 

человеке, достигшем совершенства: «То, что, переполнившись, переливается от Аллаха, благословенного и 
всевышнего к деятельному разуму через посредство приобретенного разума, а затем его способности 

воображения. И человек этот благодаря тому, что переливается от него в его воспринимающий разум, 

становится мудрецом, философом, обладателем совершенного разума, а благодаря тому, что протекает от 

него в его способность воображения, - пророком, прорицателем будущего и истолкователем текущих 
частных событий – все это благодаря тому существованию, в котором он познает божественное.  

Следует отметить, что другая идея утопии в тюркском мире - «обетованная земля», которая 

находится внутри нас, в душе человека и достижима на путях нравственного совершенствования. Человек в 
тюркском мире, по утопии мыслителей, с самого рождения обладает стремлением к лучшему, и чтобы 

достичь совершенства во всех сферах жизнедеятельности, индивид, должен взаимодействовать с 

окружающим миром, быть друг для друга взаимодополняемыми и тогда у человека будет возможность 

стать добродетельным, справедливым, жить в соответствии с законами разума и души.  
Таким образом, являясь моделью социального устройства, не существующей нигде в 

действительности, описание Добродетельного города воспроизводило соответствующую представлениям 

эпохи, в которой они жили структуру мироздания, макрокосмоса, в котором сущности располагаются в 
иерархическом порядке по мере удаления от Единого разумного начала. Утопия в тюркском мире – это 

поиск гармонии между разумным универсумом, тожественной разумностью во вселенной и гражданским 

устройством – совершенным человеческим коллективом.  
Другими словами, утописты в тюркском мире стремятся проецировать присущие космосу гармонию 

и согласие на земную жизнь, вывести закономерности функционирования человеческого общества из 

вечных законов бытия. Уже отмечалось, что утопия возникает из неудовлетворенности существующей 

социальной действительностью, ее социальная установка раздваивает мир на идеальный (воображаемый), в 
котором мыслитель-утопист находит подлинный смысл человеческого общежития и реальный, 

критикуемый и отрицаемый утопическим сознанием. Эта установка присуща и утопии в тюркском мире, 

которая рассматривает существующие общественные отношения как неразумные, а наличное общество – 
«невежественное», несоответствующее разумному порядку вещей. 
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УТОПИЯ И ИДЕАЛ В КОНТЕКСТЕ КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ  

 
Түйін. Мақалада қазақ қоғамы жағдайындағы утопия мен идеал талданған. Кеңес заманында утопиялық 

эксперименттер жүргізілді, бұл ешқандай күш-жігер болмағандықтан сәтсіздікке ұшырады, теория жер бетінде 

аспанға жету үшін таңдалды, бірақ тәжірибе нашарлады, қазақ халқының ғасырлық мәдениеті, менталитеті 

ескерілмеді. Идеал дегеніміз - еркін, рухани қоғам мен жеке тұлғаға ие болу үміті, қазіргі жағдайда идеалды табу 

қажет, өйткені тұтыну дәуірі, нарық келді, және идеал проблемасын шеше отырып, адамгершілікті, өркениетті қоғамға 

қол жеткізуге болады. 

Түйін сөздер: утопия, идеал, тарих, қоғам, әділеттілік, руханият. 
Резюме. В статье проведен анализ утопии и идеала в контексте казахского общества.  В советское время были 

поставлены утопические эксперименты, которые провалились, так как не было приложено духовных усилий, теория 

была избрана - достичь рая на земле, но практика оказалась хуже, не учитывались многовековая культура казахского 

народа, менталитет. Идеал - это надежда на обретение свободного, духовного общества и личности, в современных 

условиях необходимо обретение идеала, так как наступила эпоха потребительства, рынка, и, обращаясь к проблеме 

идеала, есть возможность достичь гуманного, цивилизованного социума.  

Ключевые слова: утопия, идеал, история, общество, справедливость, духовность.   

Summary. The article analyzes utopia and ideal in the context of Kazakh society.  In Soviet times, utopian experiments 

were made, which failed, because there was no spiritual effort, the theory was chosen - to achieve Paradise on earth, but the 

practice was worse, the centuries- the culture of the Kazakh history, mentality were not taken into account. The ideal is the 

hope for finding a free, spiritual society and personality, in modern conditions it is necessary to find the ideal, since the era of 

consumerism, the market, and, turning to the problem of the ideal, it is possible to achieve a humane, civilized society.  

Keywords: utopia, ideal, history, society, equity, spirituality.  

 

Проблемы феномена утопии тесно связаны с проблемами идеологии, исторической динамики и 

природы человека. События, происходившие в жизни Казахстана в первые десятилетия ХХ века были тесно 

связаны с социально-экономическими и политическими переменами в России. В области культуры 
советской властью была определена стратегическая задача: отход от традиционного образа жизни; атеизм; 

воспитание новой элиты необходимой для нового государственного и партийного аппарата.  

Соответствующая этому периоду литература отразила всю сложность исторического развития со 
всеми его противоречиями и своеобразием. Именно в это время отмечаются такие эпохальные явления как 

интенсивное вовлечение казахского общества во всероссийскую систему развития, ускорение темпов 

проникновения капиталистических отношений, сопровождаемое, с одной стороны, крайне жестоким 
колониальным и феодальным угнетением масс, с другой – обострением социальных противоречий в 

обществе, укреплением дружбы между русским и казахским народом, расширением сферы влияния 

передовой русской культуры, бурным пробуждением общественного сознания после первой русской 

mailto:davydofff888@gmail.com


335 
 

революции. Общечеловеческим ценностным ориентиром является стремление избавиться от социальной 

несправедливости, сформировать мир гармонии, покоя, изобилия. Создатели учения о пролетарской 
революции достаточно четко сформулировали тезис о возможном построении общества социальной 

справедливости как «тысячелетнего царства» земного, а не иллюзорного.  

Всевозможные определения утопической мысли и соответствующих чувств связаны с изучением 
характерной реакции на политический и социальный кризис, вызывающей к жизни мешанину 

фантастических, некритичных, идеализированных представлений об отношениях между членами общества. 

Причины и последствия подобной иллюзии сводят на нет значение исторических корней социальных и 

политических проблем, которые требуют отчетливой формулировки и решения. Нежелание и неумение 
видеть прошлое редко помогало представить настоящее в качестве tabula rasa. Большевистско-советская 

политическая и философская культура являет собой хотя и типичный, но чрезвычайно интересный случай. 

Он обнаруживает нечто вроде перетягивания каната: с одной стороны, полный разрыв с прошлым, с другой 
– скрытую преемственность – феномен, подчеркивающий разительное противоречие между 

идеологическим дискурсом и политической практикой [1]. 

Построить счастливое и гармоничное общество, настоящий рай на земле – таким было обещание, 

данное людям большевиками в момент их прихода к власти в 1917 году. Великая Утопия породила 
множество самых фантастических проектов предназначенных разрешить все проблемы стоящие перед 

советским обществом. Сегодня хроники тех мифических времен не только любопытны, но и являются 

интересным доказательством сказочного мышления советских людей, которое вело миллионы людей к их 
цели, самого утопического в истории эксперимента.  

Советская история – это история бесконечного строительства города, города в тайге, города на 

целине, города на Марсе и большевики, провозгласив своей целью построение рая на земле строили эту 
утопию ценой человеческих жизней. А образ светлого будущего становился все дальше и все нереальнее. 

«Бойтесь утопий, - говорил Николай Бердяев, - ибо худшие из них осуществляются». Именно так случилось 

в Советском Союзе: город Советов стал сначала свободной трудовой коммуной, затем – колхозом, позже – 

концлагерем. Строительство этого города показал Андрей Платонов в романе «Котлован» [2]. Спустя 
четыреста лет после появления «Утопии» ужасающие предсказания, сделанные мудрым англичанином 

Томасом Мором стали реальностью в Советском Союзе. 

Коммунисты изначально приложили огромные усилия для того, чтобы низвести общество до уровня 
Утопии. Коммунистическая утопия собиралась не улучшать человека, а создать его заново. Речь идет о 

перемене антропологических констант, что, конечно, чрезвычайно существенно в плане возможной 

символизации утопических перспектив для адептов коммунистической утопии, которая буквально снимает 
все возможные границы. Причем совершается это, естественно, не только на символическом уровне, а 

подкреплено серьезной программой биологических экспериментов, которые начались буквально сразу 

после прихода большевиков к власти [3]. Коммунистическая утопия в Советском Союзе была побеждена 

недиссидентами и советологами, а, говоря афористично, трех программниками на кухне и ламповым 
телевизором КВН, то есть введением массовой теле- и радиотрансляционной сети, что в результате 

эволюции было дополнено возможностью перезаписи звука и изображения на аудио и видеомагнитофонах, 

а затем превратилось в спутниковые антенны и Интернет. 
XV съезд Коммунистической партии провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства. И 

также ставилась задача «охватить плановыми мероприятиями по оседанию в 1932 году все оставшиеся 

кочевые и полукочевые трудовые хозяйства с тем, чтобы полный процесс оседания завершить в 1933 году». 

Так была дана установка на опережение темпов коллективизации и оседания. Революционное нетерпение и 
революционный утопизм, замешанные на дрожжах тоталитарного политического мышления, вновь 

одержали верх [4].   

Вторая великая утопия была сформирована на рубеже шестидесятых и семидесятых годов. Для 
образованных, мыслящих и талантливых людей «поколения 1960 – х годов» мир так же, как для их старших 

братьев и сестер (и в гораздо большей степени, чем для их старших братьев и сестер!) – делился на 

«советскую» и «несоветскую» зоны. Но в противостоянии этих зон главной была оппозиция не «свободы - 
рабства», а «культуры - варварства». Свобода воспринималась не как самоцель, а как условие 

существования культуры. Человек культуры (что отнюдь не тождественно, а иногда, пожалуй, и 

противоположно понятию «интеллигент») автоматически воспринимался как человек «несоветский».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Новым в коммунизме было то, что предлагалось построить идеальное общество не с помощью 
небесных сил, а опираясь на вполне рациональные средства и политические механизмы. Эта концепция 

восходит еще к Платону с его «Государством». В его же «Атлантиде» также угадываются черты идеального 

процветающего общества. Каждая концепция несла на себе печать своей эпохи и соответствующих 
социально-политических представлений. Так, у Платона каждый гражданин античного коммунистического 
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общества должен был быть обеспечен полностью, поскольку ему причиталось как минимум три раба. У 

Кампанеллы в его «Городе Солнца», где должны были процветать равноправие и гармония, предполагалось 
прийти к коммунизму путем жесткого репрессивного аппарата. Аналогичные меры предлагал Томас Мор в 

своей «Утопии», еще одном варианте идеального общественного устройства. Концепция великого 

англичанина дала впоследствии коммунизму важную приставку – утопический, то есть то, чего 
невозможно достичь. Роберт Конквест в своих Размышлениях об опустошенном веке (Reflections on a 

Ravaged Century) утверждает, что крах СССР является неопровержимым доказательством того, что 

социализм – это безумная утопическая мечта. Он осуждает «архаическую идею, согласно которой утопия 

может быть воплощена на земле» [5]. 
Считалось, что построенное в СССР социалистическое общество обеспечит ускоренное продвижение 

к коммунизму. Таким образом, проблема перехода к коммунизму строилась на утопических рассуждениях 

и сводилась, главным образом, к достижению определенных количественных показателей в некоторых 
отраслях промышленности. Страна Советов на начальном этапе стала постулировать идеалистические 

принципы в духе «Утопии» Томаса Мора или «Города Солнца» Томаззо Кампанеллы [1].  

Начиналась эра градостроительства, названная советским периодом. Именно тогда опять всплыли 

утопические идеи «идеальных городов» и создается новая градостроительная модель, призванная 
осчастливить советских людей [6]. Благие намерения построить новое общество сопровождались 

разрушением всего, что воспринималось как наследие прошлого [7]. В практике «социалистического 

строительства» не были реально достигнуты ни материальное благополучие, ни социальная 
справедливость. Народнохозяйственные успехи, подлинные или мнимые, нередко приписывались 

колоссальной, чудесной, почти магической силе коммунистической идеи и конкретной деятельности 

партийных руководителей – проводников этой идеи, благодаря чему создавались поистине «райские» 
новостройки-оазисы-эдемы, например, в степях и пустынях. Данные представления получили отражение в 

произведениях советских «акынов» [8]. 

Представляется плодотворным и сравнение Ленина с Лютером, сделанное Ю.Фурмановым: «Лютера 

и Ленина роднит та несокрушимая, почти мистическая религиозная энергия, с которой они воплощали в 
жизнь «истину» учений Христа и Маркса. Но ни тот, ни другой даже не замечали в пылу перманентных 

дискуссий, что эта «истина» есть лишь выражение их собственной доктриальности. Оба возвели 

максимализм собственных доктрин в свод мировоззрения, а затем и общественно-социальной деятельности 
миллионов людей. Их вера была искренне, хотя и строилась на разных основаниях: у Лютера «знаю, ибо 

верую», а Ленина «верую, ибо знаю» [9]. 

Утопичным для эксклюзивной казахстанской реальности тех лет были революционный романтизм 
накала политических страстей, так и самая отвратная сторона социальных потрясений.  

Большевики (во всяком случае – их первые поколения) были утопистами, которые стремились к 

воплощению (в России и во всем мире) невоплотимого коммунистического проекта.  

Говорили в свое время об утопических взглядах лидеров большевизма и казахстанцы – Мустафа 
Шокай, Смагул Садвакасов и другие. Мустафа Шокай (1890 – 1941 гг.). Октябрьскую революцию не 

принял. После разгона Кокандской автономии эмигрировал за границу. Являлся видным представителем 

антисоветской агитации. За рубежом издавал журналы. В своих многочисленных публикациях, особенно в 
книге «Туркестан под властью Советов», Мустафа Шокай называл социально-экономическую и 

национальную политику Советской власти утопическим проектом, писал об утопических идеях партии 

большевиков в Казахстане и республиках Средней Азии [4]. 

Мы признаем, что важнейшим условием утопической мысли казахских поэтов, писателей, акынов 
является недопустимость угнетения казахского народа, ограничения его прав и свобод и поэтому идеалы 

советской власти являлись для них сильнейшим аргументом в обосновании лозунга коммунистического, 

справедливого общества. 
Идея освоения целины, выдвинутая мартовским (1954 год) пленумом ЦК КПСС фактически была 

попыткой реанимировать социалистическое сельское хозяйство, попыткой за счет эксплуатации природных 

ресурсов накормить советский народ дешевым хлебом. Эксплуатируя веру народа в партию и обыгрывая 
энтузиазм широких масс на целинные и залежные земли были брошены все силы и внимание всей страны.  

ЦК КПСС считал, что Казахстан располагает огромными возможностями для резкого увеличения 

производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Робкие голоса ученых, что подобное 

освоение новых земель может оказаться совершенно неоправданным в расчет не брались. Руководствуясь 
директивами ЦК КПСС, VII съезд Компартии Казахстана поставил перед трудящимися республики 

«грандиозную задачу» - расширить посевы зерновых культур за счет освоения 6,3 млн. га целинных и 

залежных земель [8].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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В.И. Ленин в своих произведениях советского периода неоднократно возвращался к идее освоения 

целинных земель, разрабатывая принципы землепользования, формы и методы вовлечения новых земель в 
сельскохозяйственный оборот. Он указывал на важнейшие условия планомерного использования целины и 

залежей – создание мощного тракторного парка, строительство железных дорог. 

В одном только 1960 году в северных районах Казахстана ветровая эрозия уничтожила 9 миллионов 
гектаров земли, что равнялось тогда всей сельскохозяйственной площади такой страны, как Франция [10].  

В погоне за показателями распахивались большие территории. Нарушение экологического баланса 

приводило к тяжелым результатам. Развивалась эрозия почв, выветривался плодородный гумус. К тому же, 

распашка миллионов гектаров земли под посевы привела к сокращению сенокосных и пастбищных угодий. 
На наш взгляд, утопические идеалы советской эпохи сопровождались демонстрацией различного 

рода лозунгов, призывов, цифровых показателей призванных подтвердить, что процесс по преодолению 

отставания в социально-экономической и духовных сферах идет в нужном направлении.  
Социалистическую родину олицетворяет образ «Сада Счастья» (радости) – «шаттық бағы». 

Характерен подбор эпитетов, связанных со словами заман (эпоха), өмір, тұрмыс (жизнь): Жаңа заман 

(новая эпоха), алтын заман (золотая эпоха), бақытты заман (счастливая эпоха), шаттық заман (эпоха 

радости), нұрлы заман (лучезарная эпоха), жаңа өмір (новая жизнь), бақытты өмір (счастливая жизнь), шат 
өмір (радостная жизнь) и т.д. [11]. 

Таким образом, советский режим предпринял попытку воплотить утопию в реальности и в 

художественных произведениях казахских писателей советского периода присутствовали идеологические 
догмы и стереотипы. В своих произведениях казахские писатели превозносили успехи и достижения 

советской власти, но и получили отражение реалистический взгляд народа на мир, протест против обычаев, 

предрассудков, критика ими общественной несправедливости, неприятие социального гнета. В бытии нет 
случайных процессов. И советский режим был не случаен. Эпоха советской власти наступила, когда 

общество нуждалось в идейно-нравственной опоре и коммунистическая идеология, в данном случае, 

представляла собой огромный набор философских, духовных, культурных стереотипов, тем самым это 

освобождало людей от поиска иного пути развития, так как готовый набор провозглашенных идеалов 
максимально упрощал жизнь, но и морально и духовно развращал людей. Поэтому и был необходим 

действительно глобальный взгляд на историю, точнее предысторию человечества.  

Мартин Хайдеггер назвал человека ХХ века «бездомным». Критическое состояние общества ведет к 
распространению состояния «бездомности» в сферу социального. Сознательное обращение к идеалу дает 

надежду на преодоление состояния «бездомности», на обретение своей среды. В преодолении этой 

ситуации утопия и идеал призваны сыграть определяющую роль.  
В утопии идеал выступает не только в качестве регулятивного принципа, но, прежде всего, как 

достижимая цель, более того, как единственно реальная задача, ради осуществления которой только и стоит 

жить, которая придает цель и смысл человеческому существованию. Утверждение идеала составляет суть 

утопии. В нем проявляется специфика понимания природы идеала, отличающая утопию от других форм 
ценностного сознания. Идеал как ценностный ориентир трансформируется в утопии в идеал-проект, в план 

совершенного общества, в руководство к действию. Утопия-идеал выступает как один из способов 

рационального освоения мира.      
Такие понятия, как, идеал, стабильность, согласие, правовое государство, цивилизованные рыночные 

отношения, право собственности и права человека, свобода социальных коммуникаций, национальная идея 

и другие составляющие сегодня «символ веры» тех, кто продолжает ориентироваться в своих 

мировоззренческих представлениях и социальной практике на перспективы обновления страны и ее 
достойное будущее, в большинстве своем употребляются только в контексте тех или иных аспектов 

становления цивилизованного, справедливого общества в Казахстане.  

Поэтому закономерно, что глава государства Н.А. Назарбаев, выдвинул в качестве первоочередной 
задачу духовно-нравственного роста человека и формирования конкурентоспособной личности. Обращение 

к истокам духовности – это на наш взгляд, веление современной, динамичной эпохи глобализации. Кто-то 

скажет, что это утопия, но идеал и утопия – это последние ответы на вопросы о будущем, на вопросы 
свободной личности.  
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БҮГІНГІ ДЫБЫСРЕЖИССУРАСЫНДАҒЫ АКУСТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аннотация. Бұл мақаланың мақсаты концерттік және ойын-сауық шараларды акустикасы бейімделмеген 

ғимараттардағы дыбыс шығарудың ерекшеліктерін анықтау. Концерттік және ойын-сауық іс-шаралары кезінде 

дыбысрежиссер жұмысындағы мәселелер мен көркем дыбыс бейненің жасау жолдары.  

Кілт сөздер: аккустика, дыбыс, дыбысрежиссура, концерттік және ойын-сауық іс-шаралар. 

Аннотация. Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей звукорежиссуры концертно-

зрелищных мероприятий в акустически неподготовленных помещениях.  При проведении концертно-зрелищных 

мероприятий, анализ возможных проблем в работе звукорежиссера и пути их решения для создания художественного 

звукового образа.  

Ключевые слова: акустика, звук, звукозапись, концерт и развлечения. 
Summary.The purpose of this article is to identify the features of the sound engineering of concert-entertainment 

events in acoustically unprepared area. Particular attention is paid to the quality of sound during concert-entertainment events 

as well as to the analysis of possible problems in the sound engineer's work, and the ways of solving them in order to create an 

artistic soundscape. 

Keywords: acoustics, sound, sound recording, concert and entertainment. 
 

Дыбысрежиссура концерттік ойын-сауық шарада көрермендердің дыбысты қабылдауында маңызды 

орын алады. Заманауи дыбыстық-техникалық база жүргізу сапасы визуальды және дыбыстық ақпаратқа 
байланысты кез келген концерттерді дыбыстауға мүмкіндік береді. Концерттік ойын-сауық шараларға 

эстрадалық бағдарламалар, классикалық және ғылыми музыка концерттері, театрланған шоу-қойылымдар, 

мюзиклдар және т.б. жатады. Кез келген шарада сапалы дыбыстың маңызды элементі дыбыстық күшейтуге 
оң әсерін тигізетін бөлменің акустикасы болып табылады. Акустика жағынан бүкіл әлемде ең керемет 

концерттік залдардың мысалы ретінде мыналарды келтіре аламыз: Лондондағы (Великобритания) 

«Альберт-холл» Концерттік залы, Лос-Анджелестегі (АҚШ) Уолт Дисней атындағы Концерттік залы, Нью-

Йорктегі (АҚШ) Метрополитен-Опера, Копенгагендегі (Дания) Концерттік зал, Мәскеудегі (Ресей) Үлкен 
театр, Санкт-Петербургтегі (Ресей) Марииндық театрдың жаңа сахнасы, Берлиндегі (Германия) Концерттік 

зал, Сиднейдегі (Австралия) Опералық театр және т.б. [1, б. 9] 

Алайда көп жағдайда дыбысрежиссерға дыбыстық күшейтуге дайын емес орындарда жұмыс істеуге 
тура келеді: сауда орталықтарында (акциялар мен эстрадалық бағдарлама элементтері бар ұтыс ойындар), 

спорттық ғимараттарда (спорттық жарыстардың ашылуы мен жабылуы), көрмелік кешендерде 

(презентациялар, аниматорлар шоуы) және т.б. «Мұндай орындардың көп кездесетін мәселесе 
реверберацияның тым ұзақ уақыты болып табылады, ол дыбыстың тазалығы мен анықтығын анықтайтын 

ғимарат акустикасының параметрлерінің бірі, сөйлеу анықтығы коэффициентін азайтады» [2, б. 24]. 

Осындай акустикалық жағдайлар мысалынан дыбысрежиссер жұмысының ерекше маңыздылығын 

анықтауға болады. Дыбыстың физикалық қасиеттері мен дыбыстық жабдықтаудың баптау мүмкіндіктерін 
ескере отырып, дыбысрежиссер сапалы түрде қандай да бір іс-шараның жалпы дыбысталу нәтижесіне әсер 

етеді. Концерттік залдардардың  құрылысы кезеңінен бастап музыканың сапалы дыбысталуын қамтамасыз 

ету үшін акустикалық есеп жүргізілуі тиіс.  
Кеңістік пен уақыт дыбыстың жасалу жолдарын анықтайды. Кеңістік дыбыстың таралу шекараларын 

анықтайды, ал уақыт – дыбыс ұзақтығын анықтайды. Бұл түсініктер толықтай музыкалық-дыбыстық 

туындыға да, жеке дыбысқа, әсіресе бір секундтағы (жиілік) дыбыстық толқындар тербелісінің санына 
қатысты. Концерттік ойын-сауық іс-шаралар жүргізу үшін акустикалық дайындалған орындар – бұл 

оңтайлы, реверберацияның арнайы есептелген уақыты бар кеңістік, ол ішкі өңдеу материалдарына 

байланысты. Бұл беттің әртүрлі болуы мүмкін: шағылыстыратын (тас, бетон, керамикалық плитка), 

жұтатын (маталар, арнайы акустикалық панельдер, кілем жабындары) немесе дыбысты сындыратын (ағаш 
конструкциялар, лепнина, кез келген тегіс емес материалдар).  

Ғимараттың акустикасының жақсы болуы негізгі параметрлерінің бірі салыстырмалы түрде біркелкі 

амплитудалық-жиілік сипаттамасы (АЧХ) болып табылады, ол белгілі бір жиіліктерде реверберация 
уақытымен байланысты. АЧХ сызықтығы дыбыс өрісінің біртектілігін қалыптастырады [4, 142 б.]. Ғимарат 
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ішінде акустика көрінісінің нашар нұсқаларында жиіліктік ойықтар немесе шыңдар пайда болуы мүмкін. 

Бұл ауа ортасының сызықсыз қасиеттерінің көрінуімен түсіндіріледі. Амплитудты-жиіліктік сипаттамалы 
орындарда салыстырмалы тегіс еместігінің әсерін болдырмау үшін проблемалы аймақтарды анықтау және 

аппаратураны тікелей дыбыстың жеткілікті деңгейін сақтай отырып, қатты беттерден шағылысуды 

барынша азайтатындай етіп қою қажет. Аппаратураны орналастырғаннан кейін орынның еріксіз жиіліктік 
өсімдері мен резонанстарының пайда болуын эквалайзерді баптай отырып түзетуге болады. Алайда, 

эквалайзердің бөлмелерінің жоғары тазалығы түзету қиын. Сондықтан аппаратураны баптау кезінде 

жоғары реверберациясы бар орындарда дыбыстың айқындығын сақтау үшін дыбыс қысымының деңгейін 

айтарлықтай төмендетуге тура келеді. Бірақ бұл жағдайда дыбыс қысымының төмен деңгейі болған кезде 
музыканың орындалу сипатын ашу қиын болады.  Әсіресе, бұл мәселе тар және бір мезгілде ұзын 

бөлмелерде туындайды. Мұндай мәселенің техникалық шешімі ретінде ғимарат бойында қосымша 

акустикалық жүйелерді (дауыс күшейткіштерді) орнатуды есептеуге болады. Басты акустикалық жүйеден 
алыстатылған акустикалық жүйелерді баптау кезінде қосымша қашықтықты ескере отырып, негізгі дауыс 

күшейткіштерінде дыбыстың кідіріс деңгейін міндетті түрде өтеу қажет. 

Дыбысрежиссер жұмысының ерекшелігі кез-келген жағдайда дыбыс бейнесінің көркемдігін 

жоғалтпау болып табылады[5, б. 248]. Реверберация деңгейі көтеріңкі орындарда дыбыста кеңістікті құру 
үшін ғимараттың табиғи және жасанды реверберацияны қоса отырып екеуінің арасындағы дұрыс 

акустикалық балансты таңдау қажет [6, б. 53]. Мысалы, гитара, бас-гитара, перкуссия және вокал кіретін 

шағын аспаптық, акустикалық ұжымды дыбыстай отырып, тек қана вокалды кеңістікте бөліп, жасанды 
реверберацияны қосуға болады. Қалған аспаптар солистті жалпы дыбыстық қатарды қоршап тұрады. 

Дауыс күшейткіштер, микрофондар, микшерлік пульт және дыбысты өңдеу құралдары дыбыс 

күшейткіштің жалпы тізбегін құрайды. Бұл сигналдың дыбыс көзінен тыңдаушыға дейінгі өту жолы [6, 
б.53]. Дыбыс күшейткіш трактінің тізбегінің құрылымдық сұлбасы, онда дыбыс сигналын тізбектеп өту 1-

ші суретте көрсетілген.  

  

 
Сурет 1. Дыбыстық күшейткіш тракты тізбегінің құрылымдық сызбасы 

  

Микрофондарды дыбыс күшейтуде неғұрлым көп қолданылса - оң кері байланыс әсерінің пайда 

болуы ықтимал. [3, б. 53]. Мұндай әсер микрофонның акустикалық жүйеден жақын орналасуынан, сондай-
ақ бөлменің акустикасының біртектес болмауы салдарынан пайда болуы мүмкін. Ең қатты құралдарды аз 

мөлшерде микрофондармен үндету керек. Дауыс қаттылығы балансы баптауында ең қатты аспаптан 

нәтиже шығару керек. Көбінесе бұл барабанды орнату немесе мыс үрлемелі аспаптар болуы мүмкін. 
Мысалы, егер акустикалық барабандарды электрондық етіп ауыстыруға болатын болса, онда олардың 

дыбыс қаттылығын 0 Дб және одан жоғары ауқымда, міндетке байланысты реттеуге болады. Кейбір 

акустикалық құралдарды электронды түрде ауыстыру мүмкіндігі сапалы дыбыс күшейтуде көптеген 
мәселелерді болдырмауға көмектеседі (артық дыбыс қаттылығы, оң кері байланыс әсері және т. б.). 

Микрофондарды пайдалану кезінде дыбыстың эстетикалық сәйкессіздік мәселесі пайда болу мүмкін 

(шынайы аспаптардың дауысының микрофон қолданған кездегі аспап тембрінің ауысуы). Ғимараттың 

проблемалық акустикасы жағдайында дыбысрежиссер аспаптан тікелей дыбыс пен күшейтілген сигнал 
арасындағы тепе-теңдікті құра алады, бұл ретте күшейтілген сигнал спектрінде тембрді толық көрсету үшін 

жетпейтін жиіліктерді ғана күшейтеді. Мысалы, мыс үрмелі аспаптар тобы (тромбон, труба және саксофон) 

салыстырмалы түрде шағын ғимаратта жиіліктер спектрінің төменгі ортасын (шамамен  150-ден 800 Гц) 
шағылыстыру бойынша күшейткішсіз жақсы естіледі. Орташа жиіліктердің (800 – 5000 Гц) жоғарғы 

шекарасы біруақытта дыбысталып жатқан барабандар мен гитаралар фонында анық емес болады. 

Сондықтан жиіліктердің мұндай спектрін дыбысрежиссері бір немесе бірнеше микрофондардың көмегімен 

мыс үрмелі топтардың дыбысталуын күшейте отырып толықтыра алады.  
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Дыбыс күшейткіштің заманауи техникасы дыбысрежиссерға қойылған мәселеге байланысты 

микрофондардың алуан түрінен үлкен таңдау ұсынады. Бұлар динамикалық, конденсаторлы, электрлік, 
пьезоэлектрлік, шекаралық аймақ микрофондары (ШАМ). Шағын немесе күрделі ғимараттарда жанды 

дыбыс жағдайларында көбінесе динамикалық микрофондар қолданылады. Олар барабандар мен мыс үрмелі 

аспаптар секілді ең қатты дауысты аспаптар үшін жеткілікті түрде динамикалық қорға ие. 
Микрофондардың бұл типі аса сезімталдылыққа ие болмағандықтан, оларды кез келген акустикалық 

жағдайларда қолдануға қолайлы. Динамикалық микрофонды әсіресе қатты дауысты аспаптар резонаторы 

алдында тура орналастыра отырып ғимарат акустикасының ықпал етуінің және оған бөтен дыбыстардың 

кіруі, біруақытта ойналып жатқан аспаптар дыбысталуын алдын алуға болады. Жеке аспаптардың дыбысын 
бөлу және нақты микрофондарды қолдану принципі дыбысрежиссерға әрбір аспаптың дыбысын баптаудың 

алуан түрлі таңдауын береді. Аспап тембрін баптауға эквалайзердің көмегі зор. Жиіліктің  көмегімен оң 

кері байланыс әсері туындауының алдын алуға мүмкіндік береді.  
Музыканттар үшін жағымды орындаудың маңызды критерийі дыбысты мониторингтеу болып 

табылады. Орындаушылар өздерін тыңдауы үшін қосымша акустикалық жүйелер қолданылады. Алайда 

мұндай жүйелер дауыс ырғақтығының шектен тыс көп болуы дыбыстағы ретсіздікке алып келуі мүмкін. 

Мониторлар орналастыру дыбыстың жағымсыз шағылысуының алдын алатындай етіп орналастырылуы 
керек. Бүгінде құлақ мониторлары түріндегі мониторингтің заманауи жүйелері кең қолданылады. Бұл әрбір 

орындаушыда болуы мүмкін сымсыз таратқыш құлаққаптар. Осындай индивидуалды мониторларды 

қолдану арқылы біз келесі проблемалардың алдын ала аламыз, мысалы ғимаратта дыбыс қысымының 
жоғарғы деңгейде болуы және сол қысымның әсерінен дыбыстың жаңғырық түрінде естілуі.  

Осылайша, концерттік ойын-сауық іс-шарасын жүргізуге арналған орын акустикасы дыбыс сапасына 

елеулі әсерін тигізеді, ол мұндай іс-шаралардағы дыбысрежиссураның негізгі ерекшелігін анықтайды. 
Сонымен қоса, дыбысрежиссер дыбыс күшейту техникасы мен электронды технологияларды қолдану 

арқылы қойылған міндеттер мен мақсаттарға байланысты әртүрлі шешу жолдарын таңдай алады. Заманауи 

дыбысрежиссер электроакустика, архитектуралық акустика, музыкалық өнер, психология және эстетика 

секілді салалардағы маманның дағдыларын өз бойына сіңіру қажет. Бұл барлық игерген ілімдерді ескере 
отырып,  туындаған акустикалық жағдайларда жұмыс стратегиясын анықтайды. Себебі музыканттардың 

орындауы қаншалықты керемет болса да, нашар дыбыс тыңдарманның оңтайлы қабылдауына кері әсерін 

тигізуі мүмкін. Алайда дыбысрежиссерінің кәсібилігінің арқасында тіпті күрделі акустикалық орындарда, 
концерттік іс-шараларда көрермендер үшін дыбыс сапасы барынша жоғарғы деңгейге жетеді. 

Қорытындылай келе тәжірибелі дыбысрежиссерлардың басты мақсаты әртістер мен көрермендер 

арасындағы сапалы дыбысты қамтамасыз ету. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып сапалы 
дыбыс беруде дыбысрежиссерлардың жұмысы маңызды екенін көре аламыз. 
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ИМПРОВИЗАЦИОННЫЕ РАСПЕВЫ КАЗАХСКИХ ПЕСЕН В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Авторлық рассматривает импровизациондық распевы в казахских песен в современных эстрадно-

джазовых исполнителей. Внимание уделяет специфическим специалистским особенностям Айгүл Бабаевой, Гаухар 
Каспаковой на премере музыкальных материалов. 

         Ключевые слова: казахская народная песня, импровизация, распев, слоги, джаз, скэт-импровизация. 

Аннотация. В статье автор рассматривает импровизационные распевы казахских песен в творчестве 

современных эстрадно-джазовых исполнителей. Внимание уделяется специфическим исполнительским особенностям 

Айгуль Бабаевой, Гаухар Каспаковой на примере определенного музыкального материала. 

Ключевые слова: казахская народная песня, импровизация, распев, слоги, джаз, скэт-импровизация.  

         Annotation. In this article, the author recounts the improvisation of the Kazakh folk songs in the creative work of 

contemporary pop-jazz singers. The interlacing is based on the specific personality of Aigul Babaevoy, Gaukhar Kaspakov, on 

the first of the interpreted musical material. 

         Keywords: Kazakh single song, improvisation, raspev, slogan, jazz, skeleton improvisation. 
 

 «Әу демейтін қазақ жоқ!»  
Казахская народная легенда гласит о божественном начале музыки в великих степях кочевников, 

которые обладали необычайным музыкальным даром, благодаря «волшебной песне», пролетевшей низко 

над степью. Действительно, все социокультурные события общественной жизни казахов происходили 
посредством музыки: народных песен, инструментальных произведений для домбры и кобыза, т.н. кюев.  

Все обрядовые действа, политические собрания, празднования различных событий, семейные 

торжества, или же просто развлекательные мероприятия, сопровождали казаха звучанием музыки, от его 
рождения и до самой смерти.  

Каждый возрастной пласт имел свои песенные жанры, способы их претворения, репертуар, 

идеологическую направленность и словесно-смысловую нагрузку. Если в младенчестве – это колыбельные 

попевки матери; далее идут детские песенки: считалки, поучительные (өсиет ән); песни в исполнении 
взрослых: лирические, обличительные, сатирические, торжественно-возвышенные, любовные.  

Юношеские забавы: музыкальные игры, спортивные развлечения; вовлечение в жанры айтыса, 

тартыса, қара өлең, любовная лирика, песни свадебного обряда – все это становится основой народно-
профессиональной музыки казахского народа. 

К зрелому возрасту круг музыкальной тематики расширялся: от бытовых до политических вопросов в 

айтысах и философско-поучительных наставлениях в традиционном творчестве жырау и жыршы – в жырах 
(былины) и терме. 

В первых рядах исследователей национальной музыкальной культуры можно назвать имена Р. 

Пфеннинга, А. Эйхгорна, Р. Роллана, А. Затаевича, , Б. Ерзаковича. Безусловно, никто не может с 

точностью сказать, в каком виде до нас дошли бы мелодии и напевы наших предков, если бы не гигантская 
работа, проделанная великими русскими фольклористами Александром Затаевичем и Борисом 

Ерзаковичем, которые отважились собрать и записать основной фонд музыкального искусства целого 

народа, живущего на таких громадных территориях [Кузембаева С., Егинбаева Т.,2005, с. 26]. 
На протяжении многих десятилетий эта священная информация активно используется в 

фольклористике, в сфере профессиональной классической и эстрадной музыки, в быту простого народа.  

Как писал А. Затаевич в предисловии к книге «1000 песен казахского народа»: «Бросаются в глаза 

удивительное разнообразие и богатство песенных сюжетов. Чего  тут только нет: цветы, бабочка, милая, 
черные волосы, мужские и женские имена, «ты обидел», бобровая шапка, красная рубашка, 25-летие, 

старший братец, имена лошадей, хромой кулан, жеребенок, езда галопом, веревка для стреножения коня… 

… охота, слепой, причитания, плач слепого, птицы и т.д. [Затаевич А., «1000 песен казахского народа», 
2004, с. 9]. 

Обилие и разнообразие песенных сюжетов свидетельствуют об исключительной способности 

казахских певцов находить в себе музыкальный отклик, по-видимому, на любую тему и еще, главным 
образом, об их мелодическом даре…»   
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Там же А. Затаевич пишет: «Казахские мелодии, при их свободе и удивительном разнообразии 

метрических форм, отличаются исключительно богатой напевностью, какой-то отрешенностью от обычных 
построений и иногда поражают неожиданными, трудно объяснимыми поворотами мелодической линии. 

Слушателя невольно захватывает то торжественная величавость, то тонкое изящество, то какая-то особая 

интимность настроения… …Следует отметить у казахов ничтожное количество мелодий плясового 
характера и полное отсутствие всяких плясок!» [Затаевич А., «1000 песен казахского народа», 2004, с. 10].  

Для казахской вокальной музыки традиционным является сольное исполнительство в сопровождении 

домбры или кобыза, исполнительское разнообразие, с учетом региональных и стилевых особенностей.  

Казахская песня – явление исключительно одноголосное, характерной особенностью которой стали 
безусловная и нераздельная диатоничность лада и интонационное образование внутри него, секундовые 

опевания опорных тонов, терцовые и квартовые скачки, мелодическое заполнение скачка, ладовая 

переменность.  Эти черты обуславливали и гармоническую закономерность. Немаловажное место в 
казахской традиционной песенной культуре занимают свободные, имеющие импровизационное начало 

слоговые распевы.  

Распев или монодия (от греч.- песня одного певца) – самостоятельная система монодии, 

характеризующаяся определенным фондом мотивов-попевок и закономерностями их организации в 
мелодиях.  Форма вокальной музыки, нечто среднее между обычной речью и настоящей мелодией (в 

современном европейском понимании).  

Из предисловия к книге «1000 песен казахского народа» А. Затаевича: «…на всякую записанную 
мелодию казахи всегда сумеют подобрать слова, но что сделать то же самое в отношении припевов гораздо 

труднее, так как в тексты их вводятся авторами и такие новые и произвольные словообразования, которые 

тешат ухо одною красотою и оригинальностью своих созвучий, не выражая собою, по большей части, 
никаких понятий, причем в такой форме эти припевные тексты считаются, по традиции, неотъемлемыми от 

самой мелодии припевов…» [ Затаевич А., «1000 песен казахского народа», 2004, с. 17] 

Проанализировав  содержание книги «1000 казахских песен» А. Затаевича, можно  убедиться в том,  

что слоговые импровизационные (на первый взгляд) напевы и/или распевы казахских песен, являясь 
важной частью самих песен, нередко являлись и заголовками или названиями их. Примеров огромное 

количество: «Әгигәу»,  «Әриайдай», «Аттари», «Аха-хау жалған»,  «Әй-ги-гәй үрия-ай», «Ахау-ай!», 

«Игөй-гәкім», «У-әйәй». Эти распевы-названия песен значатся в числе первой сотни  списка. 
Слоговые распевы в казахских народных песнях – это яркий  национальный колорит, своеобразный 

идентификационный код, формообразующее начало, характерная черта, знак полета и свободы духа 

степного народа, привносящие эмоциональный и динамически-драматургический смысл в песню. 
Как известно, казахская народная музыкальная традиция – это прежде всего устная традиция, 

музыкальное наследие передавалось из уст в уста, что говорит  об импровизационном начале и свободе 

музицирования. 

 Кочевой образ жизни стал  причиной высокой интеллектуальной способности народа к запоминанию 
многочасового музыкально-поэтического материала в виде эпосов и сказаний, а свобода духа стала основой 

восприимчивости и склонности легко фантазировать  и сочинять, соответственно импровизировать. 

Высокая поэтическая культура, широкое развитие импровизации отмечалось всеми, кто бывал когда-либо в 
степи. 

Импровизация — это исторически наиболее древний тип музицирования, при котором процесс 

сочинения музыки происходит во время ее исполнения.   Первоначально импровизация характеризуется 

канонизированным набором мелодических и ритмических элементов, варьированное сочетание которых не 
сковано канонами и обусловлено архитектонической замкнутостью формы. Поэтому традиции казахов 

невозможно представить себе вне импровизации — мгновенного сочинения стихов или музыки по тому 

или иному поводу. 
 Импровизация была высоко развита в устной казахской культуре. Многие могли экспромтом 

сложить четверостишие или сочинить простой кюй или песню. В памяти народа сохранились яркие 

музыкальные и поэтические импровизации, появившиеся как отклик на то или иное событие. В обществе 
особое, почетное, уважаемое место занимали профессиональные деятели казахской культуры — акыны, 

жырау, жырши, кюйши.  

Со времен казахского «ренессанса» (1920-30-ые годы) прошло вот уже почти целое столетие. Подъем 

новой  страны – КазССР – внутри Советского Союза, становление и стремительное развитие молодого 
независимого государства – Республики Казахстан –  не могло не отразиться на расцвете национальной 

культуры в целом, и, в частности, на музыкальных жанрах.  

На сегодняшний день, жанр популярной и эстрадной музыки занимает лидирующие позиции по 
числу слушателей и востребованности стиля. В этой связи, пласт традиционной музыки оказался под 
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влиянием засилья западной и русской музыкальных культур, тот же джаз оказал влияние на современное 

звучание любимых народом старинных песен. 
Вероятно, помимо генетической памяти, этот самый синтез, сплав народного с современными 

тенденциями в музыке, поиск новых решений в обработках, аранжировках, подачах народных песен и 

вызывает постоянный интерес к ним слушателей. По сей день, каждый начинающий певец или музыкант, 
имеет за честь и долг предложить собственную интерпретацию наиболее известных народных песен.  

К примеру, песня народного композитора, Естая «Наз Қоңыр» возродилась в новом качестве в 

исполнении молодого певца Кайрата Тунтекова, «Дайдидау» узнала вся планета, благодаря феномену 

юного Димаша Кудайбергенова. Удачная версия песни Ахана сері «Балқадиша» в исполнении квартета 
«Жігіттер», великолепная интерпретация классики Естая «Құсни - Қорлан» в обработке для струнного 

квартета и голоса А. Толыкпаева, где вокальную партию исполнила  Шаба Аденкулова и многие другие, 

исполненные в современной, эстрадно-джазовой манере, стали более доступны молодежной аудитории 
слушателей. 

В данной статье, на примере популярных народных песен, произведен анализ преобразования 

этнических традиций современными исполнителями в легкий эстрадный стиль с применением джазовых 

элементов.  
Таких примеров на сегодняшний день множество. Рассмотрим некоторые из них. 

О песне  Асета Найманбаева «Қысмет» известно довольно мало. Но судя по первым строкам слов,  

сам автор был из рода аргынов и обладал далеко не кротким нравом.  
Арғынмын - атым Әсет арындаган, арындап! 

Ән сала ма а-а-а дарымаған? 

Аспанның аясында, ән шалқытқан 
бұлбұлмын дауысым көкте дамылдаған … 

Нельзя пройти мимо яркого и фееричного исполнения этой редкой жемчужины Гаухар Каспаковой. С 

первых звуков мажорные интонации и ритмические акценты в аранжировке представляют уверенный, 

смелый образ рассказчика. Высокий, сильный голос исполнительницы подтверждает ожидание яркого 
звучания произведения. Уверенный скачок, из-за такта, на большую терцию (на до# второй октавы) 

длительностью в 2 такта, умеренный темп – таково начало исполнения, создающее настроение 

торжественности. 
 Структура песни куплетная: запев с припевом.  Наибольшую сложность в данной интерпретации 

представляют, не столько частые высокие ноты в мелодии, сколько непредсказуемый и переменный размер. 

Для традиционной музыки – это характерные черты 11-ти сложного, 7-ми сложного стиха. Размер 2/4 могут 
внезапно смениться на 5/8. Вернувшись к квадратности, снова внезапно возникает нечетное количество 

долей: 7/8, временами возникает 6/8. В целом же, размер 2/4 с тактами - «исключениями». На  припев 

приходятся распевы:  

«Хау-ләу ләу-ләу 
Ха-лә-ли ли-ля-ли-ля-ләу 

Ой-лөй-лөй-лөй ли-ля-ләу 

Дари-дари-даридау дари-дари-дау» 
Они звучат жизнеутверждающе и торжественно! Синкопированные доли в голосе придают песне 

джазовый характер и элементы импровизационности. Все распевы, используемые Гаухар Каспаковой при 

исполнении данного произведения, носят импровизационный характер: слоги могут меняться, акценты 

могут быть на различные доли (ритмическая импровизация). Об этом можно судить при прослушивании 
записей концертов певицы разного времени. 

Естай Беркимбаев – талантливый певец и композитор, говоря современными терминами – поистине 

хитмейкер профессиональной устной народной традиции. Его песня «Кусни-Корлан» является наиболее 
перепеваемой среди казахстанских и зарубежных артистов, в кругу любителей и самоучек, одна из самых 

любимых при застольях у простого народа. Также Естай  Беркимбаев является автором не менее известной 

и  популярной песни «Наз Қоңыр» («Прекрасная»).  
Песня повествует о  любви джигита к девушке, он  воспевает ее красоту и надеется на встречу. 

Куплетно-припевная форма АВ - АВ + coda, начинается с восходящего движения, от квинты к приме, 

широко и поэтично. Такое начало характерно для многих лирических казахских песен. Затем идет 

кружевная, нисходящая вторая фраза. Припев своеобразен тем, что распевами на слоги:  
«Ха-лә-лә-ку ли-лім! 

Ли-лә-лә-ку ли-лім! 

Ха-лә-лә-ку-ли ләй-лім! 
Лии-лә-лә-ку ли-лім!» 
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возлюбленный передают всю нежность и любовь к своей ненаглядной  девушке.  

Одна из наиболее ярких песен выдающегося акына, певца и народного композитора Жаяу Мусы – 
песня «Ақ сиса».  Эта песня декламационного характера, социально-обличительная и, в исполнительском 

плане, – технически сложная.  

При музыкальном анализе можно отметить, что два предложения формы песни, построены по 
принципу имитации на расстоянии квинты.  Бессловесный припев на распевы: 

«И –ги-гай! Ги-кай-ги-кай- ги-кай! 

Ги-ги-гок-кай! Ги –ги- ги гай-е!» – это, своего рода, подхлёстывание ненавистного врага.  

В песне «Дайдидау», считающейся народной, но, по некоторым данным, принадлежащей перу 
выдающегося поэта и писателя Магжана Жумабаева, припев представлен в форме  периода. Мелодические 

распевы повторяют второе предложение запева, образуя два разных по значению припева. Второй распев 

звучит на новом тематическом материале в форме периода.  
Незаурядный джазовый вариант предложили Айгуль Бабаева и Ренат Гайсин. Как правило, второй 

припев часто либо вырезается из песни вообще, либо исполняется в виде инструментального проигрыша, 

но в интерпретации Бабаева-Гайсин, мы видим яркий пример воплощения джазовой скэт-импровизации в 

контексте народной песни.  
Оригинальный слог «а-а-а», в других версиях «хай-лә-лә ку-ләй» Айгуль Бабаева заменила на: «уа-ба-

ра- ба-бу-дай ду-ру-ру –ру-ай па-ба-ра-ду –дай», что придало исполнению свежесть звучания, позволило 

причислить такое исполнение к оригинальной интерпретации и отнести интересную трактовку к жанру 
эстрадно-джазовой музыки.  

В течение многих веков музыкально-поэтическое искусство казахского народа сосредотачивало в 

себе его духовные силы, выражало его нравственные законы, взгляды и убеждения, народную мудрость и 
стало отражением особенностей национальной этики и эстетики.  

Подводя итоги исследования, автор статьи считает, что, в распевах казахских песен, несмотря на 

схожесть самих слогов, их звукообразования и структурной нагрузки, эмоциональные, философские, 

жанровые, поэтически-смысловые цели и роли весьма различны. Однако, это тема другой статьи. 
Безусловно, распевы в казахских народных песнях – явление уникальное, исключительно 

неповторимое и важное. Это следует учитывать современным эстрадным исполнителям при включении в 

свой репертуар казахских народных песен.   
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Мауленов Г.С. 

доктор юридических наук, профессор 

Рецензия на учебник «Криминология», подготовленный доктором 

юридических наук, профессором Алаухановым Е.О. 

 

В 2013 году в юридической науке нашей республики произошло 

знаменательное и историческое событие – в г. Санкт-Петербурге (Рос- 

сийская Федерация) в издательстве «Юридический центр Пресс» был 

издан учебник «Криминология» (38 п.л., 608 стр.) известного казахтан- 

ского ученого-криминолога, доктора юридических наук, профессора, 

члена Союза писателей и журналистов Республики Казахстан Есберге- 

на Оразулы Алауханова. Учебник стал очередным шагом, ранее им из- 

давалась в России монография, тема: «Криминологические проблемы 

предупреждения корыстно-насильственных преступлений» (2005 год). 

Рецензентами учебника выступили выдающиеся ученые в области уго- 

ловного права и криминологии – доктор юридических наук, профессор 

О.Н. Ведерникова (судья Верховного суда Российской Федерации) и 

доктор юридических наук, профессор К.Р. Абдрасулова (заведующая 

кафедрой криминологии Ташкентского юридического института). 

По устоявшейся традиции структура учебника представлена в 

двух частях: Общая и Особенная. В содержание Общей части учебни- 

ка включены: предмет, система, методология криминологии, история 

ее становления и развития, преступность и ее основные характеристики, причины преступности, лич- 

ность преступника, организация и методика изучения преступности, прогнозирование и предупрежде- 

ние преступности, понятие и общая характеристика виктимологии, как одного из направлений крими- 

нологии (девять глав). 

В Особенную часть учебника вошли шестнадцать глав, рассматривающих криминологи- ческую 

характеристику отдельных видов и групп преступлений, в т.ч. организованная, коррупционная, жен- 

ская, воинская, корыстно-насильственная, экономическая, пенитенциарная, неосторожная и др., от- 

дельная глава рассматривает международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, осо- 

бенности организации сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью. 

Следует особо отметить, что наш коллега проявил авторский и порой оригинальный подход к 

решению некоторых проблем криминологии, изложенные в настоящем учебнике. Так, например, за- 

трагивая проблему причинности в криминологии автор, на наш взгляд, справедливо отмечает, что она 

является общефилософской проблемой и студенты должны ее освоить не по учебнику криминологии, 

а по специальной литературе. 

Совершенно справедливы высказывания автора и о том, что каждый ученый видит проблему 

преступности и преступника соответственно своей специальности и создает «свою» теорию о ней, ее 

причинах и людях, совершивших преступления. 

Исследуя развитие криминологии в СССР, в т.ч. и в Казахстане, профессор А.О. Алауханов под- 

черкивает, насколько труден и непрост был путь развития и признания криминологии, как науки – от 

полного непризнания, отвержения, объявления лже наукой до признания в качестве теоретической 

основы, как для законотворчества, так и для практики борьбы с преступностью. 

При раскрытии криминологической характеристики преступлений автором приводятся стати- 

стические данные по республике о состоянии, структуре, динамике различных преступлений, конкрет- 

ные практические рекомендации по их предупреждению. 

Кроме того, свое логическое отражение в учебнике профессора Е.О. Алауханова нашли труды, 

как зарубежных, так и отечественных ученых и экспертов, среди них, Н.М. Абдиров, Н.А. Агыбаев, 

У.С. Джекебаев, С.Х. Жадбаев, Е.И. Каиржанов, И.И. Рогов, Г.Р. Рустемова, Н.Н. Турецкий и др. 

Безусловно, отдельные положения научного труда, на наш взгляд, порой наталкивают специали- 

стов на проблемы творческой дискуссии, в частности, соотношение социального и биологического в 

личности преступника; социально-психологический механизм совершения конкретного преступлений;



 
 

  

роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления; понятие и классификация виктим- 

ности. 

Но, как нам представляется, актуальность затронутых автором сложных криминологических во- 

просов является ярким достоинством самостоятельности профессора Е.О. Алауханова, как ученого, 

как автора более чем 20 монографий и учебников в области криминологии. 

Особо выделим то обстоятельство, что рецензируемая работа автором посвящена его учителям 

и наставникам – доктору юридических наук, профессору, академику АЕН РК, Заслуженному деятелю 

науки и техники РК Елегену Изтлеуовичу Каиржанову и доктору юридических наук, профессору Юл- 

дашу Мустафаевичу Каракетову. 

В целом, учебник дает глубокие теоретические знания и пропагандирует криминологи- ческие 

знания. В целом, труд написан по-настоящему творчески, является фундаментальным и привносит зна- 

чительный вклад в уголовно-правовую и криминологическую науку современного Казахстана. 

Издание учебника профессора Е.О. Алауханова «Криминология», в большой степени, выдвигает 

авторитет казахстанской криминологии на международный уровень и станет всеобщим признанием 

заслуг многих поколений казахстанских криминологов, сложившихся за последние тридцать лет. 

Следует только приветствовать выход Е.О. Алауханова на международную арену и пожелать 

ему в год его 55-летия со дня рождения продолжить неустанную работу по пропаганде криминологиче- 

ских знаний в нашей стране, не забывая слова знаменитого поэта «…И вечный бой, покой нам только 

снится!». 

Не случайно в предисловии к учебнику наши уважаемые коллеги – российские ученые – доктора 

юридических наук, профессора З.С. Зарипов и С.Я. Лебедев отмечают, что учебник отличается логиче- 

ской завершенностью идеи, новизной взглядов и перспективой дальнейшего исследования. 

Безусловно, изданный учебник, подготовленный профессором Е.О. Алаухановым для студен- 

тов и магистрантов (докторантов), преподавателей юридических факультетов, специалистов в области 

уголовного и пенитенциарного права, криминологии, а также всех заинтересованных лиц найдет ши- 

рокое применение среди ученых и практиков. 
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доктор юридических наук, 

профессор КазНУ им.аль-Фараби, 

заслуженный деятель Казахстана 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО КРИМИНОЛОГИИ 

 
Недавно в Санк-Петербурге издателством «Юридический 

центр-Пресс» издан учебник доктора юридических наук, профессо- 

ра Е.О. Алауханова «Криминология» с объемом 42 п.л. Работа посвя- 

щена 20-летию независимости Республики Казахстан. Преступность 

и причины, ее порождаю щие всегда явились объектом пристально- 

го внимания человечества, которое постоянно ищет пути и средства 

эффективной борьбы с этим социальным явлением. На этой стезе 

особая надежда возлагалась на государство. Однако со временем ста- 

ло понятно, что государство самостоятельно не в состоянии решить 

все возникающие сложные проблемы, что ведущая роль принадле- 

жат обществу и его гражданским институтам. В своем выступлении 

на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан 18 июня 

1993 года Президент страны Н.А. Назарбаев отмечал, что «нужно … 

поднять на борьбу с преступностью трудовые коллективы, широкую 

общественность, весь народ, средства массовой информа-ции. Та- 

кой опыт у нас был накоплен». Люди разных профессий во все вре- 

мена задумывались над истоками преступности, над тем, какие вну- 

тренние или внешние силы заставляют человека нарушать уголовно-правовые запреты, даже под угро- 

зой наказания. Естественно, что все они осмысливали вопросы преступности в контексте своего време- 

ни и его требований, на том уровне знания, который они застали или которого достигли собственными 

усилиями. 

Как известно, непременным условием успешной борьбы с преступностью является понима- ние 

ее детерминантов. Криминология – это наука о борьбе с преступностью, ее детерминантов, которая 

должна опираться на современные реальности и возможности предупреждения престу- плений. 

Автор учебника, известный ученый, много работавший в области уголовного права и кри- 

минологии, в своем труде постарался изложить разные взгляды и позиции, но при обязательном 

условии, что они важны, даже необходимы для понимания того, что такое преступность и как с  

ней бороться. 

В учебнике на базе современных подходов к структуре и содержанию криминологий рассматри- 

ваются предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития. 

Анализ преступности, личности преступников, причин и условий преступлений дается как в общем 

плане, так и применительно к конкретным видам преступлении. 

С тех же позиций рассматривается проблема предупреждения преступности. Специально иссле- 

дованы определенные виды преступности: 

преступления против здоровья человека, корыстно-насильственная, организованная, коррупци- 

онная, экономическая, рецидивная, женская, пенитенциарная, воинская преступность, преступность 

террористического характера, преступный оборот наркотиков, международное сотрудничество в об- 

ласти борьбы с преступностью. 

Учебник отличает оригинальный подход автора к решению некоторых проблем криминологии, в 

ней приводятся статистические данные и привлекается огромное количество научных и литературных 

источников. Книга написана доступным, образным языком и рекомендована для студентов, магистран- 

тов, преподавателей юридических вузов и специалистов в области криминологий, а также для работни- 

ков суда, прокуратуры и других правоохранительных органов, интересующихся проблемами предупреж- 

дения преступности. Настоящий учебник является фундаментальным трудом в области криминологии. 
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2009 жылдан бастап басылым ай сайын шығады. 

 

Международный научный журнал (Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009, 

Международная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.)  

Перерегистрация №17579-Ж 06.03.2019  
Периодичность издания ежемесячно. 

 

 Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 

бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген. 

 Журнал индексті ғылыми дәйексөздер қатарына қосылады және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, өнертану ғылымдары бойынша 
басылымдар тізіміне кіреді. 

 Автор мәліметтің нақтылығына, ресми құжаттардың сілтемелері мен басқа да деректердің дұрыстығына 

жауапты. Редакцияға келген материалдар кері қайтарылмайды. 

 Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану керек. Сонымен қатар 

«Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында жарияланған авторлардың мақалаларына 

сілтеме жасауға кеңес беріледі. 

 Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ жасап, басқа маңызды ғалымдардың 

еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн. 

 Журналға мақаланы қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб және ТМД халықтары 

тілдерінде жазуға болады. 

 

 Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10» июля 2012  года №1082 

рекомендован для научных публикаций. 

 Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий,  рекомендованных Комитетом  

по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: юриспруденция, филология, педагогика, 

искусствоведение. 

 Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут авторы. 
 Материалы редакцией не возвращаются. 

 В статье необходимо использовать труды отечественных (Казахстанских) авторов. При этом 

рекомендуется содержать ссылки на статьи авторов, опубликованных в предыдущих номерах международного 

журнала «Наука и жизнь Казахстана». 

 Самоцитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наименьшем количестве. 

 Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира. 

 Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, французском, китайском, 

турецком, арабском языках и могут быть написаны на языках народов СНГ. 
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