ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің
ХАБАРШЫСЫ

ВЕСТНИК
Актюбинекого университета им. С. Баишева
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (30)

С.БӘЙІІІІЕВ АТЫІІДАҒЫ АҚТӨБЕ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК
АКТЮБИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.БАИШЕВА
№ 4

Ғылыми журнал

Үш айда бір рет цазаң, орыс, агылшын
жэне қытай тіядерінде иіыгады

Научный журнал

Выходит один раз в три месяца на
казахском, русском английском и
китайском языках

(30)
2010

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
АХАН Б ...тораға - председатель,
философия ғылымдарының докторы,
профессор
ҚҰСАЙЫНОВ X. - экономика
ғылымдарының докторы , профессор
КУСАНОВА Б.Х. - төрағаның
орынбасары -• зам.председателя,
филология гылымдарыньщ докторы
АСАРОВ А. - философия
гылымдарыньщ докторы, профессор
ШӨПТІБАЕВА К.Б. - элеуметтану
гылымдарыньщ докторы, профессор
СҰЛТАНҒАЛИЕВА Г.С. - тарих
гылымдарыньщ докторы, профессор
ТЕКТІҒҰЛ Ж.О. - филология
гылымдарыньщ докторы, профессор
ЖАНПЕИСОВА H.M. - филология
гылымдарыньщ докторы, профессор
ЖАРЕКЕШЕВ Х.Б. - экономика
гылымдарыньщ докторы, профессор

,

МАІМҰНЫ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПАПАНОВА А.Т., МУКАШЕВАГ.О. Некоторые проблемы
подготовки учителей школы к реализации иннова
ционных подходов в научно-методической работе.............
МУСТОЯПОВА А.С. Кәсіби біліктипкті артгыру
галаптары......................................................................................
ЕМЖАРОВА Г. У., БЕКТЛЕУОВА А.Р.,
ИЗГАЛИ Р.Ж., БАХАЕВА А.Б. Информационная
образовательная среда университета......................................
ҚАІІАНОВА А. Т. Білім саласындагы
с т а н д а р т у мәселелері.......................................................
ШАХАБАЕВА Ж. Б. Казахстан тарихы сабагында
дебат технологиясын колдану.............................................
ҚАПАНОВА А. Т.
Студенттердіц зерггеушілік
дагдыларын қалыптасшру....................................................
ДА УЛЕТОВА С С. Информационно-образовательные
технологии как способ развития качества образования....

3
9

15
21
29
32
35

ФИЛОЛОГИЯ ГЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЖАНПЕИСОВА
Н.М.
Материальная
и
научнометодическая база внедрения
казахского языка как
государственного.....................................................................
КУСАНОВА Б.Х. Спектральные характеристики
согласных в слоге (английский язык и интерференцион
ный вариант)...............................................................................
ЕСЕНОВА Қ.Е. Тілдік тулга жэне оиың езіндік
ерекшеліктері...............................................................................
БАЛТЫМОВА М.Р. Тэуелсіздік дэуіріндегі тунис
эдебиетінін дамуы.......................................................................
TAFAHOBA A.M. Қазақ мектебінің 5-6 сыныптарына
арналган казак тілі окулыктары түжырымдамасыиын
лингводидактикалык негіздемелері........................................

39

44
52
55

60

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ
РЕДКОЛЛЕГИЯ
КУСАНОВА Б.Х. - оас редактор..гл.
редактор
АБДОЛЛАЕВ Х.Т.
ҚАЙЫ РҒАЛИЕВ A М.Ғ.
МҰСТОЯПОВА А.С.
ШҮКІРОВ Ә.Қ.
СЕЙІЛХАНОВА Р. Б.
ЕСЕНОВА Қ.Е.
АБИЛЬДАЕВА К.М.
СУЛТАН Ж. -ж ауапты шыгарушы

ТОКЖАНОВА А. М.
Литературоведческий анализ
художественного произведения на уроках русской
литературы в старших классах школ с казахским
языком обучения как средство воспитания вдумчи
вого читателя...............................................................................
БАЛТЫМОВА М.Р. Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер»
трилогиясы - эдебиет сынында...............................................
АМАНГАЗИЕВА М.К. Л.З Будагов жэне казак
лексикографиясы.........................................................................
ЕРМЕКБАЕВА Г.Г. Қазіргі казак тіліндегі етіс
категориясының колданысы................................................
БОРАНБАЙ М.Б. Б.Момышұлы шығармаларындағы
эскери кұрама, бөлімше атауларынын колданысы жэне
лексика-семантикалык ерекш елігі.........................................

63
68
73
76

81

ЭКОНОМИКА ГЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.Бэйішев атындагы Актобе
VIllIBCpCHTCTilliH
ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК
Актюбинекого университета им.
С.Баиш ева

ҚҮРЫЛТАИШЫСЫ
С.Бэшшев атындагы Актобе
университета
УЧРЕДИТЕЛЬ
Актюбинский университет им.
С.Баишева
Компъютерде терген, көркемдеген
Компьютерная верстка, дизайн

БУХАРБАЕВ Ш.М. Кредитпк технология талабына сай
ЖОО-да каржы бойынша мэселені
студентгердін
талдауга араласу белсенділігін арттыру.............................
ӘЖМҮРАТ Н.Т. Агроөнеркәсігі кешенін шшовациялық
дамытудын теориялык иегіздері.............................................
'ЕРЖАНОВА 3. К. Коммерциялык банктер - банк жүйесін
дамытудын негізгі буыны.........................................................
БУХАРБАЕВ Ш.М.. БУХАРБАЕВ А.Б. Индуетриялдыпнновациялык өсуді ынталандыру - ұлтгык экономи
каны дамытудын перспективалы багыты..............................
ИСИМОВА Д. Финансы и инвестиции для МСБ
сегодня..........................................................................................
ДАНАЕВА Р.С. ҚХЕС бойынша есеи саясатын
қалыптастыру...............................................................................
ИСИМОВА Д. Поддержка малого и среднего бизнеса в
Казахстане в условиях кризиса...............................................
ИЛЬЯСОВА Г.К. Инновациялык әдістер менокытудын
акпараттык технологияларын экономика сабагында
колдану арқылы студентгерді экономика мамандыгына
бейіндеу........................................................................................

БІЗДІҢ АВТОРЛАР-НАШИ АВТОРЫ ...............................

85
87
90

93
97
102
105

108

114

ҚАЗАКС ГАИ РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ БЕРГЕН КУӘЛ1К № 4645-Ж,
29.01.2004 ж.
СВИДЕТЕЛЬСТВО Х« 4645-Ж от 29.01.2004 г. ВЫДАНО МИНИСТЕРСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*

Сақгаған БӘИПІШВ атындагы АҚТӨБЕ УНИВЕРСИТЕТ!
ӘЛЕУМЕТТІК-ГУ МАНИТАРЛ Ы Қ ҒЫЛЫМДАР
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
......................

—

.. . . . . . . . . . . . н и ........ I

I

к—

........................

,

КАПА НОВА А. Т.,
МУКА Ш Е ВА Г. О.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
В Концепции модернизации образования РК определены
приоритетные направления образования: развитие современной системы
непрерывного профессионального образования, совершенствование
содержания и форм подготовки педагогов, разработка и апробация
современного содержания и новых форм повышения квалификации
работников педагогических образовательных учреждений и др. Особый
акцент делается на сохранение ценных педагогических кадров и
пополнение их новыми, даже за счет специалистов из другой сферы,
имеющих соответствующую подготовку.
В числе важнейших задач, нуждающихся в концентрации усилий
данного направления, т.е на сохранение ценных педагогических кадров и
пополнение их новыми, даже за счет специалистов из другой сферы,
имеющих
соответствующую
подготовку.
От уровня развития
профессионализма учителя зависит результат учебно-воспитательного
процесса. Включение педагогов в научно-исследовательскую и опытно
экспериментальную работу в рамках научно-методической работы в
инновационной деятельности способствует не только развитию
педагогического мастерства, развитию его личности, но и повышению
качества
образования.
Поэтому
работа,
направленная
на
совершенствование
научно-методической
работы
учителей
общеобразовательной
школы
в
инновационной
деятельности,
приобретает особую значимость.
Проблема обучения, роли учителя в обучении привлекала
внимание многих исследователей и ранее. На различных этапах развития
общества она решалась по-разному с* учетом потребностей практики.
Методологические подходы, практические советы и рекомендации по ее
решению мы находим в трудах классиков педагогики Я.А. Коменскога..
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. А Дистервега, КД.Ушинекого:х А Н .
Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскога и др.;

Достаточно широкое освещение вопросов,
связанных с профессиональной деятельностью
учителя, говорит об актуальности и практической
сложности решения данного феномена. На практике недостаточно
уделяется внимание подготовке учителей общеобразователь-ной школы
к реализации инновационных подходов в научно-методической работе.
От уровня развития профессионализма учителя зависит результат
учебно-воспитательного процесса. Включение педагогов в научноисследовательскую и опытно-экспериментальную работу в рамках
научно-методической
работы
в
инновационной
деятельности
способствует не только развитию педагогического мастерства, развитию
его личности, но и повышению качества образования. Поэтому работа,
направленная на совершенствование научно-методической работы
учителей общеобразовательной школы в инновационной деятельности,
приобретает особую значимость.
Таким образом, актуальность проблемы совершенствования
научно-методической работы учителей общеобразовательной школы в
инновационной деятельности обусловлена обострением противоречий
между:
- потребностью педагогики в теоретическом осмыслении
совершенствования
научно-методической
работы
учителей
общеобразовательной школы в инновационной деятельности как новой
практики в образовании и недостаточной разработанностью данной
проблемы;
- необходимостью
совершенствования
научно-методической
работы учителей в общеобразовательной школе и существующими
традиционными подходами, не обеспечивающие эффективность данного
процесса. Многогранность проблемы требует пристального внимания к
ней философов, педагогов, психологов, социологов и др.
Для выявления уровня реализации инновационных подходов в
научно-методической работе учителей, повышения уровня квалификации
учителей, развития практических и методических умений, пополнения
теоретических знаний по педагогике, психологии и методике возможен
отбор блока критериев:
- Когнитивный - теоретическое знание своего предмета.
Критериальным показателем является наличие знаний, их осознанность,
полнота, системность, конкретность, прочность и устойчивость.
Эмоционально-ценностный знание учителем основ
общечеловеческой морали, его положительно-эмоциональный настрой на
повышение квалификации, устойчивость, глубину и силу эмоциональных
переживаний. Критериальным показателем является позитивное
отношение к научно-методической работе как средству повышения
квалификации.
Поведенческий
система
поступков,
объективно
обусловленных и выражающих практические и методические умения
учителей.
В соответствии с критериями возможно определение уровней
реализации как традиционных, так и инновационных подходов в научнометодической работе учителей: высокий уровень(творческий), средний
уровень (репродуктивный), низкий уровень (эмпирический).
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Методическая работа всегда была одним из
основных направлений педагогической деятельности
учителя. Особый интерес у К.Д.Уиганского вызывал
вопрос совершенствования педагогического мастерства, средствами
которого является упорная и настойчивая самостоятельная работа по
самообразованию. В соответствии со своими взглядами они же
предложили создание методической службы и подготовки ее
руководителей. Например, с этой целью Я.А.Коменский предложил
ввести должность инспекторов,
П.Ф.Каптерев - методологов, К.Д.
Уиганский - наставников.
Научно-методическая работа является целостной развивающейся
системой и включает такие компоненты, как цель, задачи, содержание,
методы, организационные формы, условия и результаты. Они находят
отражение в трудах многих исследователей. На наш взгляд, представляет
интерес точка зрения Л Л-1 Моисеева, считающим главной целью
методической работы - оказание реальной действенной помощи
учителям, классным руководителям, воспитателям в развитии их
мастерства как сплава профессиональных званий, навыков, умений и
необходимых для современного педагога свойств и качеств личности.
С позиций инновационной деятельности при подходах к
постановке задач методической работы, главными являются:
1) формирование инновационной направленности в деятельности
педагогического коллектива школы, проявляющейся в систематическом
изучении, обобщении и распространении передового педагогического
опыта, в работе по внедрению в практику достижений педагогической
науки;
2) повышение уровня теоретической, специальной (предметной) и
психолого-педагогической подготовки учителей;
3)
оказание
научно-методической
помощи
учителямпредметникам, воспитателям, классным руководителям, имеющим
разный педагогический стаж.
Инновационная направленность современной школы, таким
образом, значительно расширяет круг задач научно-методической
работы.
Вышеназванные
задачи
более
ориентированы
на
процессуальную сторону инновационной деятельности и на ценности
содержания предмета, нежели на личность ребенка и самого учителя, и
создание условий для его самосовершенствования.
Анализ теории и практики управления системой методической
работы позволяет выделить ее общие функции: педагогический анализ и
прогнозирование,
планирование,
организация,
мотивация,
регулирование, координирование, контроль и корректирование. Каждая
из этих функций представляет вполне самостоятельный определенный
этап управленческой деятельности.
В то же время, сферы действия этих функций настолько
взаимосвязаны между собой, что могут реализовываться одновременно.
Характерно также, что при неизменной функции, их объем и
соотношение могут меняться - т.е. функция является динамичной и
развивающейся категорией.
Функции научно-методической работы в школе должны быть,
прежде
всего,
связаны
с
формированием,
развитием,
совершенствованием профессионально-личностных качеств учителей.
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способствующих
созданию
индивидуальной
высокоэффективной
системы
педагогической
деятельности. Сложность и многообразие функций,
задач научно-методической работы в школе и разносторонний,
постоянно обновляющийся характер ее содержания, предполагают
разнообразие используемых форм.
Форма всегда находится в единстве с содержанием, является его
внешнем выражением, зависит от него, но и обладает относительной
самостоятельностью - она может влиять на содержание, способствовать
его развитию или обесценивать его. В связи с этим, выбор и применение
так традиционных, так и новых, нетрадиционных форм должны
соответствовать особенностям школы, ее статусу и предполагать их
постоянное совершенствование, обогащение и обновление.
Следует отметить, в
школах отсутствует система научнометодической работы, а имеются отдельные ее элементы. На это
указывает отсутствие единой научно-методической темы школы, план по
научно-методической работе состоит из перечня работ, составленных по
плану отдельных учителей, управление научно-методической работой
носит ситуативный характер и заключается в констатации выполненных
работ.
Недостатками являются: отсутствие системности в организации и
управление
научно-методической
работой,
непонимание
сути
инновационной деятельности. На курсах повышения квалификации и
непрерывного
образования
педагогических
кадров
преобладает
методический
аспект
преподавания
предметов,
носящий
информационный характер.
Таким
образом,
требуется
совершенствование
научнометодической работы учителей общеобразовательной школы в
инновационной
деятельности,
которая
только
обозначена
образовательными учреждениями, а практического решения еще
недостаточно.
Таким образом, совершенствование научно-методической работы
учителей общеобразовательной школы в инновационной деятельности
требует специально организованной работы.
Мы предлагаем следующие пути ее совершенствования:
В организационном плане необходимо:
— уточнение целей, задач, общешкольной темы научнометодической работы учителей; педагогических условий, где будет
проходить совершенствование научно-методической работы; выявление
уровней квалификации учителей, развития практических и методических
умений, теоретических знаний по педагогике, психологии и методике;
— подбор научно-педагогических кадров, осуществляющих
совершенствование системы научно-методической работы учителей в
инновационной деятельности;
—
согласование
планов
различных
подразделений:
городских,районных департаментов образования,
ИПК, ФПК,
общеобразовательные школы, вузы и т.д.
В мет одическом плане:
— разработка учителями научно-методического комплекса
(концепций, программ. УМК, спецкурсов и др.);
— консультация учителей со специалистами;
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— разр
аботка учителями индивидуального
плана по совершенствованию научно-методической
работы;
— организация внутришкольных курсов повышения квалификации
учителей, методологических семинаров;
—разработка диагностических средств и т.д.
В научном плане необходимо:
-обучение учителей разрабатывать концепции, программы
исследования;
-обучение учителей вести опытно-экспериментальную работу;
-обучение учителей обобщить свой опыт в виде статей, рефератов,
диссертационных исследований;
-освоение учителями теоретических знаний, внедрение элементов
образовательных технологий в научно-методическую работу и т.д.
Совершенствование научно-методической работы учителей
общеобразовательной школы возможно по следующим направлениям:
- реализация инновационных подходов в научно-методической
работе;
- включение учителей в опытно-экспериментальную работу в
рамках общешкольной методической темы;
- включение учителей в научное исследование.
Данные направления позволяют решать ряд взаимосвязанных
проблем:
-проблему развития системы научно-методической работы
учителей в инновационной деятельности
как новой практики в
образовании;
-проблему развития и активизации познавательных интересов
учителей, проблему подготовки кадров высшей квалификации и др.
Таким образом, совершенствование научно-методической работы
учителей общеобразовательной школы проявляется в следующем:
1. Научно-методическая работа учителей должна стать элементом
системы научно-методической работы общеобразовательной школы,
выраженной в единстве темы, плана, ожидаемого результата.
2. Научно-методическая работа учителей проводится в рамках
общешкольного экспериментального исследования и в научном
сопровождении,
способствующем
своевременному
устранению
недостатков, коррекции отдельных моментов.
3. Администрация школы и педагогический коллектив проявляют
готовность творчески работать в инновационном режиме, быть в поиске
нового, повышении своего педагогического мастерства и в обучении, и в
воспитании учащихся.
4. Образовательное учреждение имеет свою научную школу, которая
выражается: в эффективной организации разнообразной учебной
деятельности как при объяснении нового материала, так и в процессе
решения разнообразных задач по его углубленному изучению;
расширении научной работы учащихся, показателями являются призовые
места в олимпиадах, поступаемость выпускников школы в вузы, высокие
баллы ЕГЭ, участие школьников в различных проектах; написании
кандидатских диссертаций и т.д.
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Заключение:
1. Совершенствование научно-методической
работы учителей общеобразовательной школы - это
сложный многофакторный процесс ее вхождения в инновационную
деятельность, определяющуюся такими направлениями, как реализацией
инновационных подходов, повышением уровня квалификации учителей,
уровнем развития практических и методических умений, включение
учителей в научные исследования, включение учителей в опытноэкспериментальную работу.
2. Квалификация учителей выступает как интегративная
характеристика теоретических и прикладных знаний, практических и
методических умений, творческой активности. Она обеспечивает
эффективную работу учителей с одаренными учащимися, способствуя
творческой активности, инициативности школьников и обеспечивая
согласованное решение общих задач с учетом мотивационной сферы,
деловых и коммуникативных качеств коллег.
3. Совершенствованию научно-методической работы учителей
способствует комплекс
педагогических условий, включающий:
готовность учителя к реализации инновационных подходов; готовность
администрации школы поддерживать учителей в реализации данных
подходов; апробацию теоретических и прикладных знаний, а также
методических и практических умений педагогами в опытно
экспериментальной работе.
Лит ература:
1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: соч. в 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1980.
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Наука, 1977.
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искусства: монография / иод ред. М.А. Верба. - СПб.: Ризограф
НОУ «Экспресс», 2004.
5. Бабанский К).К. Избранные педагогические труды / сост. Ю.К.
Бабанский. - М.: Педагогика, 1989.
6. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд. - М.:
Политиздат, 1991.
7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент
личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное
образование. - 2003. - №2.
8. Хуторской А.В. Методические основания педагогической
инноватики. // Школьные технологии. - 2005. - № 4.
9. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. СПб: Питер, 2001.
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ТҮЙГНДЕМЕ
Оку - тәрбие жүмысының нәтижелілігі мектеп оқытушысының
кәсіби хұзырлылығына тікелей байланысты.Оқытушылардың ғылымизерттеу жэне тәжрибелік жұмыстарға қатынасуы олардың педагогикалық
шеберлігінің артып, жеке тұлға ретінде дамуына себеп болып қоймай,
білім сапасының артуына әсерін тигізеді. Сондықтан.жалпы білім беруіпі
мектеп оқытушыларының ғылыми-эдістемелік қызметін дамыту
иыновацияландыру жағдайында ерекше орын алады.
SUMMARY
The result o f the teaching and educational process depends on the level
of the teacher’s development of professionalism. Inclusion teacher’s into
scientific-research and experimental work in the frame o f scientific-metodical
work in innovational activities promoter not only the development of
pedagogical mastership, the development o f his personality, but the promotion
of educational quality as well. That’s why the work, turning to the
improvement o f scientific-metodical work o f secondary school teachers in
innovational activity, gains the special meaning.

МУСТОЯПОВА A. C.
КӘСІБИ БІЛЖ ТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТАЛАПТАРЫ
Заман талабына сай қазіргі уақытта білім мазмұнын, оның
кұрылымдық жүйесін жаңарту - білім реформасының жүзеге асуының
басты шарты. Білім беруді жаңарту - бұл үнемі алға карай үмтылу
мен даму үрдісі, бұл - білім беруде кезең - кезеңмен өтетін жэне
алынган нәтижелерге сэйкес талданатын өзгерістер, жалпы үлттық
қүндылыктарды сақтауды талагі ететін түрақты жүйелер. Білім беруді
жетілдіру, білім салаларының барлық қызметіне ақпараттық қүзырлыкты
енгізу жэне ұлттык модельді қалыптастыру, Қазақстанда білім беруді
сапалы деңгейге котерудің бастамасы ретінде корінеді.
Қоғамда болып жатқаи түрлі бағыттағы озгерістер білім беру
қызметіне жаңаша қарауды, болашак маман мен қазіргі устаздың кәсіби
іс - эрекетін жаңаша түрғыда үйымдастыруды талап етеді. Қазақстан
Республикалық білім беруді дамытудын 2005 - 2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында да жоғары білім беруді дамыту үшін білім
беру қызметіне жаңаша қарауды, білім беру жүйесіиде ғылым мен
тэжірибе жинақталған бай педагогикалық, психологиялык эдістемелік
мүраны зерттеп, талдауды жэне ғылым мен техникалық жетістіктерін
кенінен енгізуді талап етеді [1].
Сондықтаи элемдік білім кеңістігіне еркін енуді тың мазмұнды
жоғары мектеп кана қамтамасыз ететінін элемдік тэжірибе корсетіп
отыр.
Білім
беруді
жетілдірудің
негізгі
мақсаты
Қазақстан
Республикасына біртүтас білімдік ақпараттық ортаыы құру болып
табылады. Білім беруді жаңарту - бүл интерактивтік технология
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қуралдарын білім беру саласына қолданудын
методологиялық жэне тәжірибелік кұндьшықтарын
зерттеп, оқыту мен тэрбиелеудің психологиялық
жэне педагогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамассыз ету процесі.
Олай болса, қазіргі заманның талабына сай жоғары мектепте білім
беру жүйесіндегі болашақ мамандардың кэсіби біліктері мен
құзы репіліктері өзекті мэселелердің бірі екені даусыз.
Біліктілік - адамнын қандай да бір кәсіби-еңбек қызметін орындауға
деген дайьшдық деңгейі немесе біліктілік - кэсіпті меңгеру деңгейі.
Біліктілік мінездемесі - қандай да бір біліктілік деңгейі бар нақты бір
кәсіп маманы оны игеруге қажет білім, білік жэне дағдыларға қойылған
тшіаптар тізімі белгіленгең мемлекеттік құжат [2, 16-176.].
Кей зерттеушілер «біліктілік» ұғымын «құзырсттілік» ұгымымен
нақгылайды. Алайда, осы екі ұғымды салыстыра отырьш, «құзыреттілік»
үгымының аясы кең екенін аңғаруға болады. «Себебі. оған біліктілікті
сипаттайтын таза кэсіби біліммен жэне іскерлікпен қоса, топта
әлеуметтік оргада жұмыс істеуге ынталылық, ынтымақтастық,
қабілеттілік. коммуникативтік қабілет. оқу, багалау, логикалық ойлау
ақпаратты алу жэне пайдалануд.б. іскерліктер жатады».
«Кэсіби
құзыреттілік - жеке тұлғаның кэсіби іс-эрекетті атқаруға теориялық жэне
практикалық эзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі». Ягни, педагогтың
кұзырлылығы - жеке тұлғаныц білімі мен тэжірибесін нақты бір
жағдайда
қолдана білу іскерлігімен байланысты тұлға қасиетін
білдіретін .ұғым деуге болады.
Кэсіби құзыреттілік мэселесін зерттеген ғалымдардың ойтұжырымдарьш терең талдай отырып, білім беру жағдайындағы
педаіоггіц құзыреттілігін мынадай үш аспектімен бірдей кешенді
сипатталуы тиіс:
1)
мэндік аспект, ягни ахуалды жете түсіну, оны ұгыиу жэне
оған дегең қарым-катынас: бұл жағдайда жаңаша оқытуға көшу
маңызын, теориялык негізін, өткір мәселелерді ұғыну;
2)
проблемалық-практикалык аспект: бұл-осы жағдайда
педагогтің алдына мақсат, міндет нормаларын қойып жэне орындау
жолдарын анықтауды сипаттайды;
3)
коммуникативтік аспект: бұл-педагогтің осы үрдіске,
ахуалға қатысын жэне өзара ықпал жасауын қамтамасыз етеді.
Ю .Г.Фокиннің пірінше: “Кэсіптілік жоғары көрсеткіш: жүйелілік,
бірізділік, гылымилық принцип герімсн қатар, сенімділік. Кэсіби
біліктілік - бұл қателер мен кемшіліктер жібермеу, шығармашылық
қатынас жасау" [3]. Сонымен қатар, шығармашылық - мамандықтың
шынайы компоненті, күш жэне іс-әрекеттің жеке даралық стилі болып
табылады. Мысалы: С.Бәйішев ат.Ақтөбе университетінде даярлайтыи
маман иелеріне: қаржыгер, экономист, менеджер, педагог т.б. қазіргі
білім алушыларға технологиялық негізде меңгерту жұмыстары
жүргізілуде.
Сондықтан
оқытушы
қандай
мамандықта
білім
алушылардыц кэсіби маңызды қабілеттерін дамыту керектігіне назар
аударуы және мүнда оқытушы құзыреттіліктері деңгейін арттыруға
багытталған әдістемелік кешен жүмыс істейді.
Болашақ маманның кэсіби біліктілігіне томендегідей талаптар
қойылады:
1 Өз білімін жетілдіруі, оз бетінше окып ізденуі (озінің жеке оқу
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бағдарламасын
қүруы,өзін
дамытумен
дербес
айналысуы, белгілі бір тэжірибені пайдалана білуі);
2 Ізденушілігі (эр түрлі базалық мәліметтерді
іздей білуі, таңдай білуі, талдай білуі);
3 Бейімделуі. жаңа шешімдер таба білуі, өзгеріске икемділік
танытуы (технологиялар мен акпараттарды қолдана білуге икемділігі);
4 Ынтымақтастықта болуы ( ұжымда, топта шарт жасай білуі жэне
оны орындауы, тілектестік жэне ынтымақтастық танытуы, эр түрлі
көзқарас түргысында көрегендік танытуы);
5 Өзіндік жауапкершілік жэне өз жүмысын ұйымдастыра білуі.
Болашақ маманның кэсіби күзыреттілігінің деңгейі білім алатын оку
орны үстаздарынын педагогикалық біліктеріне байланыты болады.
Кәсіби қүзіреттілік кәсіби педагогикалық біліктердін қалыптасу
деңгейімен бағаланады.
Жоғары мектеп үстазының негізгі функциялық үстанымдарын
басшылыққа ала отырып, кәсіби педагогикалық біліктерді томендегідей
жіктеу ге болады:
Талдау білігі - алынған жаңа ақпараттан негізгісін, маңыздысын
ажырата білуі, озінін педагогикалық тэжірибесін, жаңашыл педагогтар
тәжірибесін жүйелі қорытындылай білуі;
Идеологиялъщ білігі - оқу-гэрбие жүмыстарын жүртізе білуі,
педагогикалық білімді насихаттай білу қабілеті;
- Дидактикалық білік - оқытудың мақсаттарын айқындап,
оқытудың қүралдары, формалары жэне әдістерін
таңдай білу,
педагогикалық жағдаяттарды күрастыра білу. оқу-ондірістік материалды
түсіндіре any, техникалық объектілер мен жүмыс тэсілдерін
демонстрациялау қабілеті;
Үйымдастырушыльщ-әдістемелік білігі - оқу-тәрбие үрдісін
ұйымдастыру. оқытудың бірізділігін қалыптастыра білу, оқушылармен
іс-шаралар үйымдастырыи, үжымда шыиайы педагогикальщ карымкатынас орната білу, озін-озі басқаруға жүмылдыра білу қабілеті;
- Коммуникативті-режиссерлік білігі - педагогикалық режиссура
саласында перцептивтік, экспрессивгік, шешендік онерді игеру білігі;
- Болжау білігі - оқу-тәрбие үрдісінің нэтижесін болжай білу,
педагогикалық жағдаятка. білім алушы мен үжымға талдау жасай білу,
педагогикалық іс-эрекеттің озге моделін қүрастыра білу, түлға мен
үжымның даму жобасын жасай білу қабілеті;
Рефлексивті білігі - озін-өзі тану, кәсіби іс-эрекетке озіидік баға
беруі;
¥йымдастырушылъщ-педагогикачыц білігі - тәрбие үрдісін
жоспарлау, педагогикальщ қарым-қатынаста тиімді тэсілдерді таңдау,
өзін-өзі басқаруды үйымдастыру, болашақ маманның қүзіреггілігін
қалыптастыру қабілеті;
- Ж алпы
кәсіби
білігі
оқу-тәрбие
үрдісінің
даму
диаграммаларын,
сызбаларын
күрастыру,
есеитеу
графикалық
жүмыстарды үйымдастыра білу қабілеті;
- Қүрастырушылыц
білігі
- технология лық
үрдістерді
интеграциялық жоспарлай білу, технологиялық карталарды құрасгыра
білу қабілеті;
Технологиялыц білігі - технологиялық үрдістерді тиімді
жоспарлау жэне үйымдастыра білу кабілеті;
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Өндірістік-операциялыц білігі - эртүрлі
мамандықтар туралы кэсіптік бағдар бере білуі;
Арнайы білік пен гылыми-зерттеу білігі жеке сала туралы жан-жақты білімінің болуы мен ғылыми- зерттеу
жұмыстарын ұйымдастыруы.
' Осындай біліктерді меңгеру нэтижесінде білім алушыларға эр түрлі
жағдайдағы проблемаларды немесе таңдалып алынған зертгеу
жұмысының ғьшыми негізін анықтауға, ғылыми болжам жасап, зерттеу
жұмыстарын жүргізуге немесе танымдық эрекег барысында жауапты
шешім қабылдауға, өз шешімінің нәтижесін бағалауға, өз қызметіне
мақсат қоюға оны іске асыру үшін қажетті жағдайларды анықтауға,
ондағы
жетістіктерге
жету
нродестерін
жоспарлауға
жэне
ұйымдастыруға, өзіндік бағалаумен қорытынды жасауға, өзінің
эрекетімен оның нэтижелер жүзеге асыруға, өзі үшін бара бар жағдайлар,
ісәрекет нен мінезкүлык нормачарын гаңдауға. қойылған міндеттерді
шешу жолдарын таңдауға, нақты қадағалауға мүмкіндік туғызады.
Жоғары мектентегі студенттің кәсіби білімі мен біліктерінің
қалынтасуына мынадай шарттар қойылады, деп түйін жасауға болады:
А) Теорияпъщ дайы нды ш (ТІән бойынша оку жэне жүмыс
жоспарын
бағдарламаларын
дайындау;
таңдау
курстарының
бағдарламаларын жасау; жеке Оқу бағдарламаларын кұрастыру; білім
алушылардың мүмкіндіктері мен қажеггіліктерінен туындайтын пэннің
оқыту логикасын кұру; қиындықтарды болжау, олардың себептері мен
түзетулерінің жолдарын анықтау; оқыту үрдісін жобалау, мыналарға
бағыггалған:
жекешелендіріп оқыту, білім алушылар қызметінің
сабақтағы озбетіндік жүмыстары олардың шығармашылығын дамытуга
бағытталуы, жобалау қызметін дамьггу; озіңнің кэсіби қызметтегі
нэтижелерді бағалап, олардың қабылдап алу талаптарын ескеру).
Б) Тәжірибелік дайындъщ
1. Оқу үрдісінде
қызметті ұйымдастыру формаларын жэне
олардың эртүрлі түрлерін қолдану (зерттеушілік, жекелеген, топтық
формадағы кызметтердің үлес салмағын, элеуметтік тэжірибедегі
кірісне).
2. Өз бетіндік жүмыстың түрлі ақпараттық деректермен жэне
мәліметгер қорымен кадағалау.
3. Терең кәсіби білім алу үшін оқу үрдісінде жаңа технологиялар
мен .ақнараттық технологияларды оңтайлы пайдалану жолдарын меңгеру.
4. Оқу оргасыи жүйелендіру (дифференциялау); лаборатория,
кабинет кеңестігі.
5. Құзыреттілікті калыптастыру үшін тэжірибелік бағдарлану мен
саймандық бағытын қамтамасыз ету (мәселелерді шешу, өзіндік
менеджмент), ақпараттық, коммуникативтілік).
6. Жеке тұлғаның қажетті әлеуметтік саналарының дамуына
бағытталған, біріккен шығармашылық кызметті ұйымдастыру
В) Мотивациялыц байындыц (Кәсіптік білім алуыиа
түрақты
мотивацияны калыптастыру; л<еңгерілген білімді жаңа педагогикалық
кызмет
жүйесіне
ауыстыру;
«едагогикалық
тапсырмаларды
шыгармашылықпен, шеберлікпен шешу).
Бұрыннан айтып кеткендей болашақ мамаиның кэсіби біліктілігін
арттыратын ұстаздары. Нақты оқытушының кэсібін қызметінің жаңа
рольдерді меңгеруі тэжірибе корсеткемдей (тіпті жаңа мақсаттар мен
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бағалы құндылықтарды қабылдау жүйесінде де)
қиындықтар туындатады, өйткені оқытушының
негізгі
құзыреттілігі
қалыптасады.
Кәсіптік
кызметтегі жаңа мақсаттарды кабылдау, оқытушыньщ кэсіптік маман
ретінде баска да өзгерістерді қабылдаумен ерекшеленеді. Тіпті қалыпты
функциялар імен рольдерді орындауда жаңа талаптарда оны орындау
мүмкін емес, өйткені оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыруда
оқытушы - оқыту үрдісінің ұйымдастырушысы ретінде ғана көрінеді.
Осының салдарынан білімді арттыру жүйесінің алдында жаңа
мәселелер
қалыптасады;
біріншіден,
оқытушыдағы
негізгі
құзыреттіліктердің болмауын толтыру, екіншіден, кэсіби құзыреттілікті
меңгеруге көмек беру, жаңа қайта даярлау талаптарына тапсырма беру
яғни жаңа технологиялардьщ талаптарына сай қамту, кэсіптік рольдерді
эдіс-тэсілдермен іске асыру.
Бүл тапсырмаларды құрастырудағы қиындық, жүмыстың білім
сұранысын қалыптастыру жэне алға шығару, өйткені оқытушылардың
көбі өздерінің кэсіитік қиындықтарының қүрьшымының сёбептерін
сезіне алмайды. Кэсіби білімін жетілдіретін және біліктілікті арттыратьш
мекемелердің қүрылымы өзгеруі тиіс. Оның негізгі диагностикалық
қызметіне көмектесіп, кэсіптік өсу мүмкіндігінің «нүктесін» анықтап,
жағдайды қалыптастырып, кейін сонымен сәйкестендіріп білімдік
тапсырыс пен оның орындалу жолдарын жүзеге асыру керек.
Жоғары оқу орындарьшың мамандарына қойылатын біліктілік
талаптарын дайындау проблемасына көптеген жұмыстар арналған.
Оларда бітіруші мамандары кэсіби даярлау сапасын бағалаудың
төмендегі критерилері негіз етіп аталынған:
тиісті міндеттер кешенін шешудің табыстылығын бағалау
арқылы іске аеырылатын, бітірушінің кэсібн білімнің біліктілік
талаптарына сәйкестігін көрсететін қызмет ету сапаеының
критериі;
- даму сапасының критериі - жоғары оқу орнын бітірушіні
даярлайтын мамандық модельдерін жүйелік жағынан қайта
қүруды индексациялау болып табылады;
- еркіндік критерийі - студенттердің өз мамандықтарын талдау
дэрежесін, таңдалатын жэне міндетті пэндердің аркасында,
яғни қазіргі өмірге кажетті маркетинг психологиясы,
әлеуметтік психология, басқару психологиясы, экономикалық
білім негіздері, әлеуметтану жэне басқа пэндерді таңдау
мүмкіндігін анықтау;
- ‘ білімді технологиялау критериі - технология тұрғысында білім
мен білікті, стандарт категориясында ойлай білуді жэне
қызметтік операциялық қүрылымын анықтайды;
маманның материал танушылық дайындығы критерий;
- жоғары оқу орындарында мамандарды проблема тұрғысында
багыттап даярлау критериі - мамандардың проблемаларды,
проблемалық жагдайларды шешу, міндеттерді шешуге жүйелік
тұргыда келу, талдау жэне жинақтау жүргізу, проблемаларды
шешуде максаттары мен міндеттерін анықтау қабілеттілігіне
бағытталган.
Жоғарыда берілген бітіруші мамаидарды кэсіби даярлау сапасын
бағалаудың критерилеріне сэйкес кэсіби маман сапаеы. болашақ білікті
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педагог сапасы кандай болмақ деген мәселенің бір
жагы - білім беру тэсілінің өзге бір қырыи дамыту.
Оны и бір сапасы - қашықтан оқыту бола ма.
электронды оқыту бола ма т.б. қандай жолмен болса да білімді игерту,
оған қол жеткізе алу. Мэселенің екінші жағы - қол жеткізген кэсіптік
білімнің сапасына, биік дэрежесіне баса назар аудару. Сөйтіп, алатын
кэсіптік білімнің мазмұны да, оны берудің формасы да (әдіс-тәсілі)
сапага келіп тірелері созсіз.
Қазіргі кезде білім беру сапасы болашақ маман иесінің түрлі
қызметтер саласындағы проблемаларды өз бетінше шешу мүмкіндігін
қамтамасыз ететін қалыптасқан білім беру нэтижелерінің жетістіктерімен
сондай-ақ түрлі эрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен, көрінетін білім
нэтнжесі.
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3. БодалевА.А., РудкевичЛ.А. О субъективных факторах творческой
деятельности человека // Педагогика, 1995. - №3. - с.22.
РЕЗЮМЕ
В
- статье
подчеркивается
исключительная
важность
профессионально-личностной компетентности преподавателей вуза в
подготовке и формировании конкурентоспособных специалистов высшей
школы в условиях быстроменяющегося современного мира.

SUMMARY
The article underlines the critical importance o f professional and personal
competence o f university teachers in the preparation and formation of
competitive high school professionals in the rapidly changing modern world.

ЕМЖАРОВА Г. У, БЕКТЛЕ У ОБА А.Р.,
ИЗГАЛИР.Ж., БАКАЕВА А.Б.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
УНИВЕРСИТЕТА
Качество
подготовки специалистов в системе
высшего
образования во многом определяется состоянием информатизации во
всех сферах деятельности вуза. Даже поверхностный анализ процессов
информатизации учебных заведений показывает, что ее уровень даже в
сфере учебной, не говоря о научно-исследовательской, воспитательной и
организационно-управленческой деятельности, в большинстве вузов не
может быть признан удовлетворительным. В большинстве вузов
отсутствуют
специалисты
по
разработке
и
эксплуатации
информационных систем. Налицо недостаточный опыт и квалификация в
области
использования
информационных
технологий
у
административного
персонала.
Существующие
средства
информатизации, применяемые в вузах, являются не совсем зрелыми,
они все еще находятся в стадии развития. Особо следует отметить
повсеместное
отсутствие
дидактической,
интерфейсной,
технологической и информационной связи между средствами
информатизации, используемых в разных сферах деятельности вуза.
Разрешение отмеченных проблем можно приблизить, благодаря
построению единой информационной образовательной среды. В
Государственной программе развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы подчеркивается, что ее создание позволит
повысить качество казахстанского образования, а также интегрировать
информационное пространство республики в мировое информационное
пространство.
Первоначально
подобные
среды,
как
правило,
разрабатываются в масштабах отдельных вузов, впоследствии
прогнозируется их объединение в информационные образовательные
среды регионов и единую республиканскую среду [1].
Существующие подходы к проектированию таких систем - это
построение на основе систем планирования ресурсов предприятия (ERPсистемы) типа SAPR3, приобретение готовых программных оболочек и
собственные разработки. Недостатками первого подхода являются
высокая стоимость лицензии на саму ERP-систему, значительная
трудоемкость в ее настройке и адаптации, что неизбежно влечет за собой
необходимость консалтинговой поддержки, внедрения и сопровождения,
что еще более повышает стоимость владения ИС. Стоимость готовых
программных оболочек гораздо ниже, однако отсутствие жестко
регламентированных бизнес-процессов в условиях существующей
системы образования и специфические особенности вузов являются
сдерживающим фактором для их внедрения.
Информационная образовательная среда (НОС) формируется как
интегрированная система на основе разработанной специальной
многокомпонентной модели. Она
отражает структуру среды как
совокупность компонент «Учебный процесс», «Контроль знаний»,
«Научно-исследовательская
работа»,
«Внеучебная
деятельность»,
«Организационно-управленческая деятельность» и определяет систему
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межкомпонентных взаимосвязей. Вместе с тем она
содержит систему основных положений-требований,
которым должны удовлетворять как отдельные
информационные ресурсы, так и объединяющая их информационная
образовательная среда. Определенная таким образом структура и
содержание модели были приняты в качестве методологического
руководства по разработке ИОС университета [2].
При разработке ИОС необходимо придерживаться следующих
основных принципиальных положений:
1. Формирование среды следует осуществлять согласно единого
заранее определенного поэтапного стратегического плана.
2. Необходима максимальная унификация средств информатизации,
используемых в различных сферах деятельности вуза, с целью
обеспечения общего информацион-ного пространства вуза через
единство интерфейсной, технологической, информационной и
дидактической связи между ними.
3. Необходима системная интеграция информационных ресурсов,
входящих в среду, означающая, что внедряемые ресурсы станут
не инородными элементами, а будут естественным образом
интегрированы в процесс функционирования вуза;
4. Создаваемая среда должна быть открытой, что позволит вузу
интегрироваться в информационную образовательную среду вузов
региона и республики;
5. Осуществлять внедрение и последующее сопровождение ИОС
должно специализированное подразделение, занимающееся
вопросами
развития
информационных
технологий
в
образовательном процессе вуза.
6. Наивысший приоритет следует предоставлять внедрению
информационных ресурсов учебного и учебно-методического
назначения;
7. В основе ИОС должна лежать единая база данных, созданная с
использованием коммерческих многоплатформных СУБД типа
DB2 или Oracle.
8. Особое внимание при разработке ИОС должно быть уделено
вопросам информаци-онной безопасности.
9. ИОС должна включать приложения различной природы
(Windows-пршюжения,
Web-приложения),
определяемые
спецификой решаемых задач.
10. Документооборот должен быть максимально формализован, при
этом возможно внесение изменений во внутренние положения и
стандарты с целью упорядочения всех внутривузовских бизнеспроцессов.
Базой для реализации информационной образовательной среды
университета является его развитая коммуникационная инфраструктура.
Корпоративная сеть университета общей протяженностью около 10 км
связывает территориально разнесенные корпуса университета каналами
беспроводной связи пропускной способностью один Мбит/с и
охватывает более пятисот компьютеров. Внутрикорпусные локальные
сети выполнены по технологии Ethernet на витой паре. ИОС
функционирует на базе локальных сетей Интранет, технология которой
предоставляет возможность хранения данных различных типов в
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сочетании с механизмами связывания информации,
расположенных в территориально разнесенных узлах
корпоративной
сети
университета.
Такая
коммуникационная инфраструктура позволяет решать задачу создания
единого информационного пространства университета, объединяющего
все его информационные ресурсы и обладающего простыми и
эффективными механизмами обеспечения доступа к этим ресурсам, их
использования
для
информатизации
всех
сфер
деятельности
университета.
В перспективе НОС и ее компоненты должны интегрироваться в
образовательный Интернет-портал университета, поэтому при ее
разработке использовались наиболее прогрессивные и популярные
средства создания документов и приложений для Интернет.
Реализованный информационно-программный комплекс построен на
основе современной трехуровневой клиент-серверной архитектуры. Базы
данных функционируют под управ-лением SQL-сервера (СУБД) Oracle и
размещены на высокопроизводительном серверном оборудовании.
Реачизующие
конкретные
подзадачи
программные
приложения
размещены на сервере приложений. Пользовательские программные
компоненты
устанавливаются
и
автоматически
обновляются
централизованно по Интранет-сети и в виде Web-приложений.
Реализация интерактивного режима работы в среде осуществляется с
помощью Active Server Pages, который основывается на возможности
Web-сервера обрабатывать ASP-сценарий. Наряду с технологией ASP
при разработке среды используются языки JavaScript, VBScript, Visual
Studio Net, SQL.
Компонента «Учебный процесс» HOC содержит информацию о
факультетах, специальностях и их государственных стандартах, рабочих
программах дисциплин и связанные с ними учебно-методические и
контролирующие средства. Отбор и построение контента учебной
компоненты осуществляются в строгом соответствии с реальным
\чебным
процессом
и
требованиями
к
информационным
образовательным ресурсам. Основным документом для организации
коллективной
и
самостоятельной
работы
студентов
является
унифицированная
рабочая
программа
дисциплины.
Используя
гиперссылки на требуемые лекционные, практические и лабораторные
часы по конкретной теме, можно получать на экране соответствующий
лекционный материал, методические указания к практическим занятиям
лабораторным работам, проверить уровень усвоения материала в
режиме самоконтроля.
Предусмотрена возможность скачивания
требуемого
учебно-методического
материала
из
электронной
библиотеки.
В реализованной версии НОС прослеживается четкая связь между
факультетом, специальностью, государственным образовательным
стандартом, конкретной учебной дисциплиной, ее программой и
электронными
учебно-методическими
средствами,
хранение
и
представление которых осуществляется с помощью информационных
ресурсов среды. Информационные св^и-^йш^грееу.рств-:вьіх©дят'*заГамки учебной компоненты и доп ускаю т,н апри м ер, корректный
контекстно-зависимый вызов средств •компьютерно! о тестирования по

темам конкретной дисциплины, принадлежащих
компоненте контроля знаний.
Компонента «Контроль знаний». С одной
стороны, вопросы педагогических измерений тесно связаны с учебной
деятельностью вуза, а системы педагогических измерений, как правило,
являются составной частью образовательных информационных ресурсов,
входящих в учебную компоненту среды. Вместе с тем, существует ряд
аспектов компьютеризации измерения, оценки и контроля, говорящих в
пользу их выделения в самостоятельную компоненту среды. К числу
таких аспектов можно отнести, например, педагогические измерения,
проводимые
в
ходе единого
национального тестирования и
промежуточного государственного контроля, практически никак не
связанных с учебной компонентой среды.
Компонента контроля знаний включает в себя блоки настройки и
тестирования. Первый из этих блоков реализован на основе электронной
версии рейтингового журнала, подсистемы аутентификации педагогов и
обучаемых, подсистемы корректировки тестовых заданий. Полный
доступ ко всем возможностям данного блока предоставлен только
системному администратору, обслуживающему среду. Для открытия
ограниченного доступа преподавателям, системный администратор
должен зарегистрировать каждого педагога в специальной базе данных,
учитывающей фамилию, имя, должность и пароль конкретного
преподавателя.
Блок тестирования позволяет в режиме интерактивного
индивидуального диалога студента с электронными подсистемами ИОС
определить уровень знаний и умений обучаемого. Для проведения
тестирования преподаватель должен предоставить программе контроля
сведения о тестируемой группе, дисциплине, виду контроля (рубежный,
заключительный, полный) и допущенных студентах.
При входе в режим тестирования студенты должны ввести номер
зачетной книжки, на основании которой определяется вся остальная
необходимая информация. Студентам предоставляется информация об
условиях тестирования.
Предусмотрено два режима: «Полный контроль» и «Рейтингконтроль».
В режиме «Полный контроль» контроль знаний идет по всему
пройденному курсу, при этом результаты тестирования могут заноситься
в электронную зачетную книжку, так и храниться в виде электронной
ведомости и при необходимости могут быть выведены на печать.
Режим «Рейтинг-контроль» является компьютерной реализацией
одной из методик рейтинговой оценки знаний студентов, используемых в
учебном процессе университета. Текущий контроль проводится на
лабораторных и практических занятиях. На основании результатов
выполнения
студентами
лабораторных,
практических
и
самостоятельных работ, результатов блиц-опросов и других факторов,
проставляет в соответствующих ячейках рейтинг-журнала свою оценку.
Результаты тестирования студентов в ходе рубежного и заключительного
контроля автоматически проставляются программой в соответствующих
ячейках
рейтинг-журнала.
Итоговый
балл
рейтинг-журнала,
пересчитанный в соответствии с некоторыми критериями в оценку по
четырехбальной системе, автоматически заносится в соответствующую
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ячейку рейтинг-журнала и электронную зачетную
книжку в базе данных студентов. Отметим, что
критерии пересчета баллов в оценки могут
варьироваться программным путем.
Научно-исследовательская компонента. В рамках среды была
выделена специальная компонента, интегрирующая разрозненные
средства информатизации научно-исследовательской деятельности,
осуществляемой педагогами, студентами, аспирантами и магистрантами
университета. К ним относятся курсовые и дипломные работы студентов,
магистерские и кандидатские диссертации, публикации преподавателей
университета. Из компоненты можно получить информацию о
магистратуре, аспирантуре, докторантуре, правилах оформления
диссертаций и дипломных работ, о защищаемых диссертациях и другую
справочную информацию научного характера.
Внеучебная
компонента.
Опыт
нашего
университета
свидетельствует, что существует достаточное количество областей
внеучебной деятельности преподавателей и студентов, которые с
достаточной степенью целесообразности и эффективности поддаются
информатизации. Так, например, при проведении профориентационной
работы на страницах сайтов кафедр можно создавать специальные
странички и электронные газеты для абитуриентов, широко использовать
электронные журналы кураторов, которые информационно связаны с
базой данных студентов, комплексно использовать средства И КТ в
обеспечении подготовки и проведения различных культурно-массовых
мероприятий и т.п.
Организационно-управленческая компонента включает в себя
специально разработанные системы документооборота и поиска
информации для ректората, деканатов, кафедр, учебной части,
канцелярии, отдела кадров и других структурных подразделений. Для
каждого из них предусмотрена отдельная категория пользователей и
индивидуальная система защиты информации от несанкционированного
доступа. Определение категории пользователя и разграничение прав
доступа осуществляется специальной подсистемой аутентификации.
Указанная подсистема осуществляет поиск информации о пользователя в
специализированной базе данных и в ее случае отсутствия
предоставляет пользователю возможность первоначальной регистрации в
среде. После прохождения процедуры аутентификации каждый
пользователь получает доступ информационным ресурсам и средствам
информационной образовательной среды в строгом соответствии с
полномочиями, предусмотренными для данной категории пользователей.
Кроме того,
каждое структурное подразделение имеет свои
специфические сервисные программы, такие как формирование рабочих
планов, составление расписаний, статистика успеваемости (деканаты),
расчет часов, журнал куратора (кафедры) и т.д.
Перспективы использования ИОС. Широкомасштабное внедрение
информационной образовательной среды, открывает перед учебными
заведениями принципиально новые дидактические возможности в
области подготовки кадров. Становится реальностью обучение по одной
или более специальностям, объединяющих в рамках учебных планов
разнообразные дисциплины. Становится возможным и индивидуальное
обучение по отдельным курсам вне учебного плана. За счет
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предоставления исчерпывающей информации о
каждом ИОС обеспечивает возможность выбора
студентом преподавателя, у которого он желает
проходить обучение, если подобное практикуется в учебном заведении.
Возможен и сбор обратной информации, поступающей от обучаемого к
педагогам и администрации, о качестве учебно-методического
обеспечения, организации учебного процесса, работе преподавателя в
процессе изучения курса. Такая возможность, помимо прочих
положительных аспектов, позволит определить рейтинг каждого
преподавателя,
работающего
в
учебном
заведении,
уровень
преподавания конкретной дисциплины и уровень учебного заведения в
целом.
Уникальность
возможного
места
информационной
образовательной среды в системе высшего образования требует, чтобы в
структуре такой среды обязательно существовали механизмы,
обеспечивающие качество образования, получаемого будущими
специалистами, его соответствие требованиям международных и
республиканских стандартов. В свою очередь, эффективный анализ
качества образования, фиксация связанных с этим достижений и
проблем, осуществляемые на основе систематизации и информационной
автоматизированной обработки числовых и качественных показателей
деятельности вуза, возможен при условии специально организованных
мониторинговых исследований. Обработка и обобщение полученной в
результате мониторинга информации о качестве образования в
университете
позволяет
на практике определить направления
управляющих воздействий для улучшения функционирования вуза.
В заключение отметим, что формирование информационных
образовательных сред вузов должны осуществляться в соответствии со
спецификой развития системы высшего образования в Казахстане и
формированием национальной модели образования, обеспечивать
последующее
беспрепятственное
объединение
информационных
образовательных
сред
вузов
в
единое
общегосударственное
информационное образовательное пространство.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Жогаргы оку орныныц акпаратты білім беру ортасы оку үрдісі,
білімді бакылау, гылыми-зерттеу жұмыстары, оқудан тыс жұмыстар жэне
басқару-.үйымдастыру жүмысгарын авгоматтандыру жэне байланыстыру
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мәселелерін шешуге арналған бірден бір ыңғайлы
құрал. Жоғарғы оқу орнының ақпаратты білім беру
ортасын бүдан баска жоғарғы оқу орнының интернет
сайты немесе порталы ретінде пайдалануға болады. Бұл жоба webқосымшаларды қүру тілі ASP сценарийлер тілі арқылы жүзеге асырылды.
SUMMARY
The information education ambience o f the university is suitable
instrument for checking the Knowledge’s, scientific work, outside of
scholastic work as well as automation and join governing the organizing work.
The information educational ambience o f the University possible to use as
internet site or portal in the other universities. This program was realized at
languages ASP scenario which is used in web-applications.

ҚАПАНОВА A. T.
БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жоғары білім беру жүйесін
қайта қүру, білімнің орыны мен
мазмұнын өзгерту эрекеттері жаңа әдістерді іздеу мен пайдалануды
талап етіп отыр. Сол ізденістердің бірі - білім беру саласының тиімділігін
арттырып, сапасын көтеру және ықшам басқаруға бағытталған білім
беру стандарттарыи жасап жэне оны тэжірибеге енгізу болып отыр
(Ісурет).

1-сурет. Сапа процесс in қүрушылардың топтары
Білімнің сапасы көптеген компоиенттерден түрады:
зерттеу,
басқару, жагдайы, процесс, нәтиже сапасы, сонымен катар, білім беру
процесіие қатысушылардың сапасы (студепттер, оцытушылар, оқу
орнының әкімшілігі, т. б.)
Білім сапасы осы осы компоненттердің бірлесе
отырып, өзара
байланыста жэне үйлесімді атқарған еңбегІнің нәтижесІнен көрінеді.
Стандарт білімнін жеке ерекшеліктері туралы мәліметтерді біріктіруге
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жағдай жасап, білімнің деңгейіне әсерін тигізеді. Ол
-z
әрі жогары оқу орнының мақсатгы қызметінің
багдарламасының
іргетасы қызметін
атқарып,
нәтижесіне жоғары жауапкерші лікпен қарау жэне білім мазмұныньщ
теориялық және өзге де үстанымдарын белгілеп олтыруға эсерін тигізеді.
Жоғары оқу орындарыньщ түлектерінің білім сапасын жэне білім
стандарттарының сапасын біртүтас, бірегей жүйеге біріктіреді.
Білім саласындағы стандарттау мәселелері
зерттеушілердің
назарынан тыс қалган жоқ деп айтуымызға болады. Бұл мәселеге
козқарас әртүрлі тұрғыдаи эдебиетте кең кездесіп отырады. Білім
стандарттарын құру эдістемесі: А.ГІ. Валицкая, Е.С. Заир-Бек, Н.Ф.
Золотухина, И.А. Колесникова, В.П. Максимова, II.И. Роговцева, Т.Б.
Уткина, B.C. Ямпольский жэне т.б; заңдылықтары мен маманды
қалыптастыру механизмдері жонінде О.Ю. Афанасьева, Н.И. Иоголевич,
О. Мельничук, Р. Петрунева, В.Г. Пищулин, Е.Э. Смирнова, Н.А.
Чигодаева; білім стандарттары мен білім сапасы B.C. Белозеров, Н.Б.
Вернигор, Т.Н. Власова, В.И. Горовая, Б.К. Коломиец, В.М. Соколов,
А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, В .А. Шаповалов еңбектерінде келтірілген.

2 сурет. Білім сапасының компоненттері
Білім еаласындағы: стандарттау теориясын күру қажеттілігі В.И.
Байденко, Б.С. Гершунский, А.И. Субетто жэне т.б. зерттеулерінде
келтірілген.
Жоғары оқу орындарыньщ мемлекеттік білім стандарттарын талдауын
қүрудың эдістемелік
жағын В.И. Батюшко, Н.А. Селезнева, В.Л.
Петренко, білім стандарттарын жаңартудың бағыттарын анықтау В.И.
Байденко, Н.А. Гришанова, Н.А. Селезнева, М. Б. Челышковалар
қарастырды.
Коптеген басылым еңбектер білім сапасын арттыру жэне сапа
мониторингіне (Я. Аавиксоо, О. Абдуллина, Н.Н. Бородулин, В.И.
Гинецинский, ЕЛО. Игнатьева, Т.Д. Карминская, Т.А. Михайлова, Г.П.
Савельева, Л.С. Суровцева, М.Н. Чаркова,т.б) жэне жогары оку
орындарыньщ түлғасы студенттердің кэсіби қалыптасуына эсер ететін
оқытушыларын дайьшдау мэселелеріне (К.Ш. Ахияров, Х.С. Галиева,
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В.И. Горовая, М.С. Дианкина, Ершов Д.А., И.В.
Ключник, Н.И. Люткин, С.П. Максакова) арналды.
Білім стандарттары
жэне білім сапасы
мэселелеріне арналған басылымдарды талдап карасак. мэселенің коп
кырлы екендігін, эрі элі де толық шешімін таппағандығын байқаймыз.
Сондықтан, қазіргі кезеңде жоғары оқу орындарында орын алыгі отырған
қайшьшықтарды шешу бағыттары:
- жоғары оқу орнының түлектеріне қойылатын қоғам талаптарына
тұлгалық жэне кэсіби даму деңгейлерінің арасындағы сәйкестігі;
негізгі. заңды күжаттарда белгіленген білім процесінің
нэтижелерінің
нормаларының
білім
стандарттарында
маманды
дайындаудың негізгі мақсатымен арасында;
- студентті кэсіби дайындаудың жоспарлы даму деңгейі мен оның
қол жеткен сапалық өзгерістері арасында;
- нормативтік жэне жеке тұлғалық мақсаттар арасында ; т.б.
Аталган жэне озге де қайшылықтар түрлерін шешу білімнің сапалы
болуына қол жеткізуге, эсіресе, білім стандарттарын құру жэне оларды
орындау білімнің нәтижесінің жоба-жоспары ретіиде қабылдаған кезде
мүмкін.
Отандық білім саласында стандарттарды пайдалану әзірге жаңа жэне
жеткіліксіздеу қарастырылған құбылыс түрінде болып отыр. Осы
себептен, оны іс жүзінде қолдану онша анық болмай, көбіне, сынау мен
қателесу түрінде енгізіліп келеді.
Мэселенің теориялық жағына келмек, жоғары оқу орнының
тәжірибееіие білім стандарттарын енгізу әрекеттері негізгі жэне нақты
мэселелердің қажетті теориялық негізі жасалмаған жағдайда орындалып
отыр. Осы кезге дейін жоғары оку орындарында мемлекеттік білім
стандарттарын күру жэне ендірудің қажетті теориялық жэне эдістемелік
негіздері белгшенген
жоқ; стандарттың күрылымыныи студенттің
түлғалык талаптарына икемдену технологиясы белгіленбеген; білімді
стандарттау кезінде дидактикалық эрекеттерді тиімді кұру шарттары
анықтальщқырамаған.
Сондықтан, осы айтылғандарға байланысты мемлекеттік жогары
білім беру стандартының сапаны котеруге әсері қандай жагдайда тиеді;
қандай талаптар қойылу керек, т.б. сұрактар болатыны созсіз.
Мемлекеттік білім беру стандарты жоғарғы оку орнында маманды
сапалы
дайындаудың шарты мен іске асыру механизмі ретінде
қарастыру, оны жобалау жэне іске асыру кезінде келесі шарттардың
орындалуына байланысты болады деген болжам айтуға болады:
- талап етіліп отырған сапа аумағында элементтерін біріктіруші
жэне өзара байланыстырушы эдістерді жүйелі түрде қамтыгі, эрі оның
қызметі мен дамуын қамтамасыз ету;
- дидактикалық процестерді күру с гуден гтердін жеке тұлғалық жэне
кэсіби дамуын қамтитын мақсатты бағдарлама тобы ретінде;
- эрбір оқушының өзіне тэн ерешеліктерін дамытуға қажег оптимал
жағдайлар мен қүралдар жасалганда;
-студерттердің ішкі өзгеріс жағдайларына эсер етудің оқыту мен
тэрбиелеу тұрғысынан негізделген даму жоспарын жасау .
Осы мақсаттар мен нысандарға байланысты келесі мэселелерді
шешу қажеттілігі орын алады:
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1.Білім сапасын басқарудың ұйымдастыру жэне
студенттердің
жеке түлга ретінде дамуын
қамтамасыз етудегі мемлекеттік білім стандартны й,
қызметін негіздеу.
2.Студенттің алатын білім сапасьтна қол жеткізуіне білім стандартын
пайдаланудың тиімділігіне эсер етуші шарттарды анықтау.
3. Студенттің тұлғалық кажеттілігіне
байланысты факторларды
белгілеп жэне оның структурасын пайдалануға жарамды ету эдістерін
белгілеу.
4. Білім саласын стандарттау жағдайьшда студенттердің танымдылық
қабілеттерін өз бетімен жұмыс істеуінің дидактикалық
моделінің
қалыптасуын тэжірибе жүзінде тексеру қажет.
Білім стаидартының генезисі білім мен біліктілікті нормалаудың
эволюцияльщ дамуының нэтижесі деп қарастырылып, педагогика
ғылымында стандартты құрамында білімнің барлық талаптары орын
алып біріккен: мақсат, құндылықтар, ойлық, әрекеттік, мазмұндык,
процессуальдык жэне ұйымдастырушылық талаптарды қамтитын білім
жүйесіы құру моделі ретінде қарастырылады.
Мемлекеттік білім стандартының жүйе ретінде дамуының бір
тарауы ретінде оның біыңгай жоғары дәрежеге ұмтыддыру талабын,
жалпы мақсатка барлық элементтерді біріктіріп, келісімде жэне тиімді
түрде маманды дайындау жэне оньщ түлға ретінде даму сапасына қол
жеткізу каралады.
Жоғары
кэсіби
білімнің
сапасының
артуы
мемлекеттік
стандарттардың әсерінің аумағында ең алдымен дидактикалық процесті
жетілдіру арқылы студеитті өз бетімен ойлау, шешім қабылдау мен
эрекет етуге баулу эрекетіне байланысты.
«С тандарт» үгымы бастапқыда техника саласында норма, үлгі,
нысанның түрін белгілеп, оның бастапқы жэне өзгерістерден соң ие
болтан сандық жэне сапалық сипаттарын белгілеу үшін қолданылды.
Педагогика ғьшымы үшін стандарттын ерекше мэні бар, ол жоба.
білім үлгісіндегі жүйені қалыптастырушы
күжат, білімнің барлык
бағыттарын біріктіріп корсететін қүжат ретінде қызмет істейді.
Егер стандарттарды білімнің берілгеи көлемі мен сапасьшың
өлшемі, білім саласының мазмүны мен қызметтерді белгілеуші механизм
ретінде карастырылып, ол білім беру жеке сала болып қалыптасу
кезеңінен басталды деп есептеуге болады. B.C. Ямпольскийдің ойы
бойынша, « даму жоспар бойынша жэне білім үлгі (стандарт) бойынша
жүргізілуі керек» деген қағиданы XVII гасырдың орта кезеңінен бас гаи
жэне ендіруді бастаган бірінші педагог Я. А. Коменский болды.
Стандарттар жөніндегі халықаралык үйым «стандарттау» ұғымына келесі
анықтама береді:
... «белгілі бағыттағы кызметтерді реттеп. пайдаға
жарату жэне барлык мүдделі қатысушылардың
қатынасуымен
орындалатын
эрекеттерге қойылатын талаптарды белгілеу жэне
пайдалану» .
Педагогикалық ғылымда білім беру
саласына байланысты
стандарттаудың аньщтамасын беруге талпыныс жасалды: «ол - оқытуда
және тәжірибеде қайталанып отыратын мэселелерді шешу, гылым мен
тэжірибеде белгілі дэрежеде
реттеу арқылы білім мен педагогика
гылымын басқару».
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Осы айтылған анықтамаларға байланысты
«
білім стандарты» уш м ы ны ң анъщтамасын: білім
беру
саясатыныц
нормачары
ретінде
пайдаланатын, білімділіктің қогамдық идеалдарын, нацты жеке
түлганың жэне социумиың осы идеалдарга жетуге багытталган
мумкіндіктерінің параметрлерінің жүйесі» деп тұжырымдауымызға
болады.
Сондықтан, стандарттауды тек қана ереже түрінде ғана емес, білім
беру саясатыиың
нормалары
мен
басқару
формасы ретінде
кабылдауымыз керек.
Мәселенің тарихына көз салсак.
білімнің дамуының әртүрлі
кезендерінде стандарттар ретінде оқу жоспарлары, білім беру
бағдарламалары, сонымен катар, профессиограммалар мен
мамандық
сипаттамалары (квалификацион ные характеристики ) пайдалаиылыи
келді. Білім
дамуының эрбір кезеңі,
оның мазмұнын жоспарлау
әдістерінің күрделіленіп отырғанымен, стандарт өзінің білім сапасының
әлеуметтік нормасының қызметін атқарып отырды.
Білім стандартының генезисі білім мен білімділікке қойылатын
_іаптарды нормалаудың эдістерінің эволюциялық дамуының айғагы
оолъит отыр.
Білімді жобалаудың жаңа мэдениеті өткен ғасырдың ортасынан
'асгап қалыптаса бастады, ал стандарттаудьщ өзі халықаралық сипат

іглы.

Қззіргі кезде білім саласы дамыған елдердің

ішінде сала

сьпметінің санасына нақты талап түрлеріи қоймай отырғандары жоқ.
талаптар білім беру саласының қызметі үшіи маңызды қүжаттарда
'.:::л е н іп жэне белгіленгеи нақты элеуметтік нормалар ретінде
I :лдаиьиГады.
Тарихқа сүйенсек,
1946 ж Халықаралық стандарттау ұйымы
I-.:ernational Organization for Standardization) - ИСО
халықарапық
гтаяларттарды жасау, байланыстыру жэне унификациялау мақсатымен
Кжтылды, сонымен қатар, осы саладағы акнарат алмасу қызметі де оған
і стглді.
XX ғасырлдың 80-іпі жылдарында ИСО техникалық
*:
гегтері машиналар мен механизмдерге қызмет көрсетуші
і
наллы окытуга арн алған стандарттарды жасауга кірісті. О сы
к . :нен бастап кэсіби білім берудің халықаралық стандарттарын жасау
ітсталлы деп айтуымызға болады
Білім беру стандарттарының мэселелеріне көңіл белу децгейінің
— , ьоаи отыргандығына «Стандарттарды іздеу» деген ариаулы болімі
І - " . ^93 жыл бойынша дүние жүзіндегі білім саласындағы жағдай» ден
л _ _■ ш ЮНЕСКО баяндамасынан бастаи көреміз.
>._:ь:карагіық көлемде білім жөнінде статистикалық мәліметттер
- л и жинауга ықиапын тигізетін құрал ретінде ЮНЕСКО қабылдаған
ван
халықаралык стандартты классификациясы
MCKO-ISCED
* s :льі қадамдардың бірі.
~5ек рыногының жаңа қоғамдық қатынастар жағдайында дамуы
£ - ' мамандардьщ кез келгеи деңгейінің дайындығыньщ санасына
« к б , • гырған талаптарьшьщ мазмүнын өзгертті. Бұл талаитар жұмыс
і :-::н маманға коятын талаптарын « білім тіліне» аударған кезде,
■вші- :
жүмыс орнында істеуге тиісті қызметі
оның кэсіби
«гт»
.::-:гьша келіи тіреледі, яғни, кәсіби білім мен дайындық
2?
:::ың талаптарьгаа келіп тіреледі. Бұл талаптар маман мен
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жұмыс
берушінің
арасында
белгілі
карым3U S'
қатынастар мәдениет жүйесінің қапыптасуына да
келтіреді.
Басты қиындық - стандартты жасау кезінде білім жүйесіне сыртцы
қүрылымдарды тартудаи гана емес, «қүзы рлы ш қ» үгымының
магынасын түсіну біркелкі бюлмауында.
Теориялық тұрғыдан талдасак, «құзырлылық» ұгымын оқушыларды
дайындау сапасының көп салалы жэне көп қүрылымды сипагга болып,
оның барлығы бірдей стандарттауға келмейтіндігінде. Әрі олар
операциялық жіктеу мен өлшеуге қиын болып келеді. Сонымен катар,
бұл бағыттағы қиьшдықтың бірі «құзырлылықты » пэндер бойынша қол
жеткізген білім мен дағдылардың жиыны, нәтижесі ретінде карауға
болмайтындығында. Ал оны оқу нэтижесінде гіэн аралык білімдер мен
дағдьшарды дайындык сапасына ықшамдап интеграциялап, алынған
білім мен дағдыны жоғары оқу орнын бітірушінің болашақ мамандығы
бойынша кәсіби қолдануға жарамды ете алу мүмкіндігі ретінде қабылдау
жөн сияқты.
Қүзырлылық бірлігі ретінде
маманды к бойынша
білікт ілік
қабылданған.
Жұмысты орындаушы жұмыска орналасу мүмкіндігін
қамтамасыз ететін, эрі жиі болатын өзгермелі -токпелі жағдайға үйрену
үшін жалпы түрдегі мамандықтарды барынша коп меңгеруге талпынады.
Соидыктан, кэсіби білім беру жүйесі тек қана білім беріп қоймай,
білімді күзырлылық пен
біліктілікке айналдыруы кажет. Осының
нэтнжесінде, индустриалдық қоғам бірте - бірте
білімдік қоғамға
айналып,
оның басты белгісі жан-жақты
дамыған түлғаны
қалыптастырады.
Бүл жағдайда еңбек рыногы біртіндеп мамандық рьтногына айналып,
техникалық білім - элеуметтік - техникалық (социо-техникалық) іүрге
өтіп, дагдылар мен икемділігі біріккен сипат алыи, жүмыс орнында
еңбекке оқыту еңбек ету жағдайында оқытуға айналады
Кэсіби білімді стандарттау саласындағы дүние жүзілік тэжірибесін
талдап кореек, эр қайсысының білімнің мазмүнын таңдау бағытында
белгілеген талаптары бар, үш типтік үлгісін (моделін) белгілеуге болады
(3 сурет).
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Жұмыска орналасу
мумкіндігі

.......1...........
—
____ І______J
Емтихан гатдаү

Емтихаи тгшаш ары ?

Кәсіби кшмет
крйтерийлерз

3 сурет. Кэсіби білім стандарттарының моделі

1. Білім нәтижесінің үлгісі (моделі) немесе ем тиханды қ модель:
меңгеретін негізгі дағдылардың сипаты келтірілуімен катар, емтиханда
қойылатьш талаптар, кэсіби қызметтің критерийлері жэне бітірушілердің
жұмысқа орналасу мүмкіндігін қарастырады. Бүл стандарт оқу
процессіне реттеушілік эсер жасамайды, оқу бағдарламаларына,
мазмұнына, ұйымдастыру мен оқыту мерзіміне нұсқау бермейді. Оның
орьшдалуының заңды дэлелі емтихаи талаптарын орындау мен білім
нәтижесін мемлекеттік аккредитациядан өткен палаталар, комиссиялар
берген қорытындылармен бағалау.
Емтихандық модель оқу орнын бітірушінің мамандық біліктілігі
жөнінде с-әйкестік куэлігін алуға мүмкіндік бергенмен, оқу орнында
қальштасқан жэне сіңген қасиеті жонінде нақты мэлімет бере алмайды,
эрі осы нэтижелерге сүйенген жағдайда білімін ілгері жалғастырудың
мүмкіншілігін аша алмайды.
Білім нэтижесінің моделі аса коп
таралмаган, Үлы Британия ғана бұл модель бойынша жұмыс істеіт отыр
2.Б іліктілік моделі ең кең қүрьшған стандарттардың бірі, ол міндетті
элементтермен катар, оқуға қабылдау, оқу процесін ұйымдастыру мен
мерзімі, білім бағдарламасының мазмұны, оны жүзеге асыру бағытьшда
кадрлар мен материалдық қамту мәселелері енгізілген. Мұндай
стандарттарда жалпы ақпарат қүралдарын
меи оқу қуралдарын
пайдалану жөніндегі нүсқаулар, эдебиеттер мен әдістемелік кеңестер
жүргізу жөнінде кеңестер болады
Біліктілік моделі білім берудің нэтижесін бақылауға багытталған.
Негізгі көңіл мамандыққа оқыту
жэне мамандық құзырлылығын
''үгіндей меңгеру негізінде өз кэсіби мүмкіндіктерін жүзеге асыру
мүмкіндігіне бөлінеді. Осы модель аумағында «басты, негізгі біліктшік»
стандарттары
қарастырылып,
олардың
эрқайсысы
арнаулы
іамандаңцырылған мамандықтар тобына жатқызылып жэне эртүрлі
27

деңгейде оқытылуы бершген; стандарт базистік оқу
жоспарын, міндетті жэне косымша модульдерді де
белгілеген.
Бұл модель кәсіби оку орнын бітірушілерге жоғары дәрежедегі
біліктілік алуына кең мүмкіндіктер береді. Жалпы кәсіби білім, білік
жэне дағдыларды игерумен катар,ол стандарт жоспарлы біліктіліктен
«тыс»
касиеттерді игеруге (коммуникативтілік, акпараттық дағды.
жаңалықты қабылдай білу, т.б,). жеке түлғаның дамуы жэне оның ілгері
карай өз бетімен білімін көтеруіне де мүмкіндік береді.
3.
Модульдік модель еңбек эрекетінің, қызметтің ерекше түрлерін
қарастыратын стандарттар түріне жатады. Мамандық стандарттарына
Караганда, ол шектеулі мерзім ішінде өгетін курстарды жобаламайды,
бірак бағалауға келетін біліктілікке
сол мамандыкка
байланысты
қойылатын талаптарды
анықтап, белгілейді. Стандарт оқудың
максатын, мазмұнын сипаттап, қажетгі білік пен дағдыларды. оку
блоктарының жарамды дидактикалық кезектерін, біріктірілуі жөнінде
кеңестік нүсқаулар, құзырльшық деңгейіне байланысты емтихан
талаптарын, кей жағдайларда қабылдау талаптарын да белгілейді.
Модульдер тек жеке бағыт бойынша мамандандырылған да, эртүрлі
еңбек әрекеттерін қамтитын кең түрде де жасалуы мүмкін. Олар бір
бірімен жеңіл бірлестірілш, оқытудың мерзімін қысқартуға мүмкіндік
береді. Бірақ, эрбір модульдің жекелендіруі жэне қүзырлылықтьщ жеке
турлерінің араларындағы байланыстьщ болмауы алынған кэсіби білім
мен оқыту жүйесі жонінде жеткілікті түрде мэлімет алуға мүмкіндік
бере алмайды.
Шетел тэжрибесін қорытындылау негізінде. дүние
жүзілік білім беру тэжрибесінде мамандық жэне модульдік модельдерді
пайдалану кең етек жайып отыр. Бүларда стандартқа негіз ретінде
мамандық сипаттамасы, яғни осы қызмет багьггында орындалатын еңбек
операцияларының багыттарының толық сипаты оган қажетгі білім,
дағды жэне «негізгі мамандық» деңгейінің сипаттамасы алынады.
«Біліктілік
моделін» жасау үшін еңбекті үйымдастыру мен
технологияда болатын түбегейлі өзгерістерді есепке ала отырып, үш
жылдан бес жылға дейінгі уақыт кажет болатындықтан, иілімділігін
арттыру үшін «модульдік модельді» қоса пайдаланады. Бүл біріктірілген
модель
окыту нэтижелеріне, қысқа мерзімді оқыту кезеңдерінің
емтихандық талаптарына жэне біліктілікке негізделген кешенді құрайды
да, мұндай модель
мамандықты кең біріктіруге мүмкіндік береді.
Сонымен катар біліктілік пен модульдік модельді біріктіріп жасағанда,
еңбек рыногының қысқа мерзімді сұранысын қанағаттандыруға кәсінтік
білім жүйесін ыңғайландырып, тиімді етуді жеңілдетеді. Сондықтан,
мамандарды дайындауда модульдер немесе олардың біріктірген тобы
кәсіби білім жүйесіиде стандарттарды
аудан-аймактық талаптар
компоненттеріне сэйкес қызмет пайдалана алады.
Еуропалык білім коры (Европейский фонд образования -ЕФО)
қабылдаган кэсіби білім беру мен оқыту стаидартгарының анықтамасы
да оның күрамында белгілі мамандық бойынша эрекегтің күрамындағы
еңбек операцияларының түрлері, олар үшін қажетті білім, білік жэне
дағдылар кажет екендігін белгілейді.
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РЕЗЮМЕ
Проблема
перехода на работу по системе стандартов ИСО
является злободневной в деятельности учебных заведений почти всех
уровней.
В статье рассматриваются проблемы, заложенные в основу работ
при создании службы менеджмента качества в учебных заведениях
SUMMARY
The problem o f transition to work to ISO is a critical issue in the
educational institutions o f almost all levels. The article deals with the
problems underlying the work in creating the service quality management in
schools

ШАХАБАЕВА Ж. Б.
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ САБАҒЫНДА ДЕБАТ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ
Болашақтың ертеці бүгіннен де нұрлы болуыиа ықпал етіп,
адамзат қоғамын алга апаратын күш тек білімде гана. Қай елдіц
болмасын өсіп өркендеуі, өркениетті дүниеде озіндік орын алуы оның
үлттык білім жүйесінің деңгейіне, даму багытына байланысты.
Қазіргі кезде республикамыздың білім беруінің жаңа жүйесі
жасальш. элемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда.
Заманымыздыц тілек - тштабы білім мазмұнын жацартумен бірге,
оны өмір 'мүқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша эдіс - тәсілдерін
арттыуды күн тэртібіне қойып отыр. Осындай озекті мэселелердің бірі
студенттердің озіндік жүмысын ұйымдастару арқылы өз бетімен ізденуге
баулу.
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ҚР Президент! Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа
онжылдық,
Жаңа
экономика;! ык
өрлеу,
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан
халқына жолдауында білім сапасы жоғары, денсаулығы мықты, еліміздің
әл - аукаты үшін қызмет жасайтын жаетарға үлкен сенім білдірді . Білім
мен тәрбие эрқашан
күн тәртібіндегі басты өзекті мэселе болып
келгендігі баршаңызга белгілі.
Қазіргі заман озгерді, талап өзгерді. Бүгінгі бала- ертенгі ел
болашағы.
Сабақ барысында білім берудің жаңа реформаның
стратегиялық жэне тактикалық негіздерін жүзеге асыру мақсатьшда, меи
эр сабағымда жаңа технологияның эдістерін қолдану аркылы білім
деңгейі мен шығармашылық қабілетін жоғарлату, студенттерді бейімдеп
тәрбиелеу оқытушьшардьщ басты міндеті деп білемін.
Қазақстан тарих сабагында топка бөліп оқыту, рөлдік ойын
элементтерін, дебат әдісін және оқытудың жаңа технологиясын кеңінен
жэне жие қолданамын. Осылардың ішінде дебат әдісінің қазақстан
гарих сабақгында ұйымдастыру меніңше орны ерекше.
Себебі бүл сайысқа қатысқан студенттің эр түрлі көзқарас білдіру
барысында ойы белсенді дамиды, көпшілік алдында өз пікірін айтуға
дағдыланады, мұкиат ойланып. оз көзқарасын орнықтырып, мэселені
өзінше түсінуге, сын тұрғысынан ойлауға үйренеді.
. Белгілі ғалым Л.Панов студенттің оқу процесінде өзара қарым қатынасқа түсе отырып өздерінің ойын еркін айту арқылы ауызша тілдік
карым - қатынасқа түсу дағдысын меңгертетіндігін, ал сөздік қоры аз
студенттердің мүндай жағдайларда сөз таба атмай қалатынын айтады.
Пікір - талас барысында студенттер алған білімін корсетуге,
логикалық ойлауға , бағалауға, сын айтуға, шешендікке машықтанады.
Мен өз сабағымда студенттерді дамыта оқыту үшін пікір - талас
әдісін көптен қолданып келемін. Қазакстан тарих пэнінде пікір - талас
туғызатын тақырыптар молынан. Мысалы: « Кіші жүздің Ресей қүрамына
енуі қажет, қажет емес », «Абылай ханның хан сайлануы....», « Тың жэне
тыңайған жерді игерудің пайдасы мен зияны », «Е.Пугачев көтерілісіне
қазақтардың қатысуы ақталды, ақталмайды», «Әмір Темір басқыншы м а ,
сәулет өнерші ме?»,т.б. Осы сайыстарды откізу барысьшда пікір - талас
оқушының акыл - ойын дамытып. жаңаша ізденуге. командалас
жолдастар мен карсыластарының қөзқарастарын сыйлауға, адамгершілік,
әдеп, сабыр сақтай білуге тәрбиелейтініне козім жетті.
Пікір - талас барысында студенттер мэселеиі қызығушылықиен
талдағанда, оның жауабын табу үшін білім мен біліктілігін жүмылдыра
отырып ізденіп, талқылап, оздігінше шепіуге талпынғанда қарқында ой
еңбегі жүріп, олардың танымдық белсенділігін артады.
Пікір - сайыс туындау үшін оқытушыныңда маңызы зор. себебі
оқытушы тақы рьтты дүрыс таңдау керек, тақырыпқа сәйкес сұрақтарды
дүрыс беру, студенттердің айтқан пікірлерін, жарыстығын ой қорытындыларын эділ, дұрыс багалай білу талаптарын ескеру қажет. Бүл
әдісті қолданғанда оқытушы барлығын озі айта бермейді. оқытушы
мэселе кояды, ойлаудың жолдарын ашады, бағдар береді, жетелейді.
студенттордің оқу эрекетімен дербес айналысуына мүмкіншілік береді,
пікір, ой қайшылықтары, пікір - таластар туындатады, жэне олар бірін -бірі оқытады, үйретеді, оз бетімен білім алады.
Пікір - талас эдісінің сабакта екі түрін қолдануға болады:
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Олар:
1, Тақырыпты алдын - ала студенттерге
арнайы хабарлаи қою формасьшда сабақты
жүргізу түрі;
2. Студенттерге тақырыпты алдын - ала хабарламай, еабақ
үстінде тақырыпты таныстырып, сабақты жүргізу түрі.
Екінші түрін «Қазақетан тарих» пэнінің «Қазіргі Қазақстан »
бөлімінің тақырыптарына қолданамын. Мысалы мына тақырыптарға
ұйымдастыруга болады: «Мемлекет гіл туралы заңның орындалуын
қамтамасыз ету қажет», «Қазақетан Рее публикасьшың Президенті
Н.Назарбаев гың Қазақстан халқына жолдауы «Дағдарыетан дамуға»» өз
нэтижееін берді», «БАҚ жастар тәрбиесіне эсер етеді» т.б. Бұл
такырыптар студенттердің қогамдағы саяси жэне элеуметтік күрделі
мэселелерге деген азаматтық көзқарасыи қалыптастырады.
Қазақстан тарих пэнінде дебаг эдісін қолдану студенттердің
дүние танымдығын ғана арттырып қоймайды, оның үлттык, азаматтық
міндетін де шыңдай түседі.
«Цивилизацияның аса маңызды міндеті - адамды ойлай білуге
үйрету» - деп Эдиссон атап көрсеткендей, пікір еайыс студенттердің
өздігінен қалыптасқан логикалық интуициясының тереңдей түсуіне,
дэйекті жэне дәлелді ойлау мен пайымдау дағдыларын қалыптастыруға
көмектеседі.
Қорыта келе, пікір сайыс үлттық ерекшелігімізге сай келетін
бірден - бір жаңа педагогикалық технология, оны үш түрлі бағытта
пайдалануга болады:
1. оқу үрдісіиде
. 2. тәрбие сабактарында
3. сабақтан тыс уақыттарда (дебат клубында)
Мақаламды Арнолд Джаунбидің мына сөздерімен аяқтағым
келеді: «Пікір сайыстағы біздің мақсатымыз жеңу емес, бірақ білім алу,
бүған коса оку дегеніміз - белгілі бір мағыналы жеңіске апаратын бірден
- бір жол».

Әдебиеттер:
1. Дебат - нікір сайыс. Алматы, 1996 ж.
2. З.У. Имжарова «Инновационная педагогика технология «дебаты» »
3. А. Жарасова «Дебат технологиясы - сапалы білім мен саналы тэрбие
кұралы» Қазақстан тарихы: эдістемелік журнал. 2007ж .45-52 бет
РЕЗЮМЕ
В этой статье всесторонне рассмотрены применение технологии
дебатов и методы его использования на уроке истории Казахстана.
SUMMARY
In this article comprehensively considered the technology o f debat and
it's methods are used at the lesson history o f Kazakhstan.
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ҚАПАНОВА А. Т.
СТУДЕНТТЕРДЩ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТ АСТЫРУ
Қазіргі кезде өндіріс мамандарының ішіиде ғылыми-зерттеу
жүмыстарымсіг айналысушылар қатары кобейіп келеді. Сондықтан,
қазіргі студент, ертеңгі маманды кэсіби дайындау дэрежесіне, мақсатына,
білім мазмуиы мен талаптарга да көзқарас да езгерістер енгізіліп, олар
нормативтік-кұқықтық кұжаттарда, жоғарғы оқу орындарына арналған
мемлекеттік білім стандарттарында, оқу жоспарлары мен бағдарламалық
күжаттарда белгіленіп отыр
Жоғары мектептің сапа жағынан қайта қүрьш, өзгертілуі
студенттердің оқу әрекетін нақты өндіріс жағдайында зерттеушілік
мақсаттарды шеіпуге қабілетті етіп қүруға бағытталады. Жоғары оқу
орнында білім беру процесінің бағытын оптималдау жэне зерттеушілік
эрекетіи арттыруға бүрып, студенттердің тек қана білімді алу нысанынан
өз бетімен ізденіс жүргізе алатын, белсенді түлғаларға айналуын және
мамандарды дайындау эрекетінің ғылыми-эдістемелік жағынан қамтуды
қарастырады. Бүл жағдайда мамандарды дайындау сапасын арттыру
дайындық
кезінде
студенттердің
зерттеушілік
дағдыларын
қал ыптастырумен байланыста болады.
Өзіміз байкап жүргендей. зерттеушілік мүмкіндіктерді студенттер
көбіне қолдана бермейді. Төменгі курс студенттерінің ішінде бүл
дағдыны жүзеге асыру қабілетін студенттердің тек қана 2-3,5 % көрсете
алса, 15.0 % жуығы бүл мүмкіндіктер жөнінде ойланбайды деп те атауға
болады. Студенттердің басым копшілігі, яғни, гоменгі курстарда
оқитындардың 80 -85 % бұл қабілеттерін көрсетуі оқта-гекте, жүйесіз,
алдына койған мақсатын онша сезіие алмайды да, мүмкіндіктерін өте
нашар пайдаланады.
Сондықтан, осы кемшіліктерді жою мақсатында, студент оқу орнын
бітірген кезеңге дейін
зерттеушілік эрекеттерді пайдалануьша, эрі
дамытуына ықпал жасап, қальттасуын ең темеигі курстардан бастап
жүргізу кажет. Күл мэселенің маңызды болуына байланысты, жалпы
сұрақтары СИ. Архангельский, Ю.К, Бабанский, В.А. Беликов, Г.Г.
Гранатов, Т.А. Ильина, Т.Е. Климова, И.Я. Конфедератов, И.Я. Лернер,
О.В. Леігер, Х.Я. Мулюков, Л.В. Путляева. П.Ю. Романов, Н.В. Сычкова,
А.В. Усова, ВВ. Успенский, В.II. Ушачев, С.А Шапоринский, Н.М.
Яковлева мен т.б, еңбектерінде
Бүл мэселе студенттердің зерттеушілік дағдыларьш қалыптастыру оз
бетімен орындайтьш жүмыстарьша байланысты ерекше маңызы бар:
теория, білімді меңгеру, кэсіби білік пен дағдыны қалыптастыру үшін
жоғарғы оқу орнының студенттері оз бегімен жүмыс орындауы ешқандай
дау тудырмауы керек. Өз бетімен жүмыстарды орындау қабілеті
жөніндегі мэселелерді дидактикада М.Г. Гарунов, Н.К. Дайри, А.М.
Данилов, Б.П. Есипов, В.И. Загвязинский, СИ. Зиновьев, И.Я. Лернер.
A.С. Лында. И.И. Малкин, М.И. Моро, II.И. Пидкасистый, М.И. Скаткин,
B.П. Стрезикозин, А.В. Усова жэне т.б. карастырды.
Өз бетімен жүмыс істеу аркылы студенттердің зерттеушілік
дағдыларын қалыптастыруды үйымдастыру формаларын
С. И.
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'-•ев. А.Г. Мол ибо г ; оқу эре кет і кезінде
. ттердің оз бетімен жумысы жэне белсенділігін
_
гудың
дидактикалық
шарттарын
Т.
В.
• іинакова, Н.И. Олейник, Т.Б. Пигалова: оку әдебиеттік қүралдармен өз
бетімен жұмые жасаудың тиімді жақтарын таңдау М.К. Койчуманов,
Г.И. Некипелова: өз бетімен білімді котеру дағдысын дамыту жолдары
И.Н. Калошина; оз бетімен жұмысты оптималдандыру мэеелелері В.И.
Осмоловский; интенсивтендіру В.Н Боканч; әрі қарай дамыту И.Р.
Сташкевич; тиімділігін арттыру мәселелері И.А. Аллаеров еңбектерінде
орын алды. Соңгы жиырма жыл ішіиде жалпы гылыми, оның ішінде,
етуденттердің өз бетімен жүм ыс істеу арқылы зерттеушілік дағдыларын
арттыруы жөнінде жазыліан еңбектердің саны көбеюіне байланысты
(В.Н. Бессонова, В.М. Коликова, Г.И. Некипелова, Е.Д. Нестерова, Н.И.
Олейник, Г.А. Таратута, Я.О. Устинова) бүл мэселе жан-жақты көңіл
аударуға тұратындығы сөзсіз.
Зерттеулер кең колемді жүргізіліп жатқанмен, қазіргі педагогикада
университет
студенттерінің
іздену-зерттеушілік
дағдыларын
қалыптаетыру мэселелері
жеткілікті дәрежеде теориялық жэне
практикалық жағынан негізделіп біткен жоқ.
Осыған орай, өндірістің ізденіс-зері геушілік қасиеттері мен
дағдылары калыптасқан мамандарға қажеттілігі
орындалмай отыр.
Оқыту барысьгада бұл гұрғыда элі де мәселелер көп.
Студенттердің өз бетімен жүмыс орындау дағдысын зерттеушілік
дағдьшарды қалыптастырудың негізін қалау ретінде қарастыра отырп
қана, теориялық-әдістемелік шешімдерге келуге болады.
Университет
студенттерінің
зерттеушілік
дағдыларьш
қалыптастыруын педагогикалық мэселе ретінде алсақ, «дағды» ұғымы
онын белгілі эрекетті орындау кезінде қалыптасатындығын көрсетеді.
Е.Н. Кабанова-Меллердің «Педагогикалық энциклопедияда» келтірген
анықтамасьша сүйенсек, «дағды» - қажетті мақсат пен мүддені орындау
үшін қажетті жағдайда орындалатын әрекетгер», ал М.А. Данилов пен
Б.ГІ. Есипов «Педагогикалық сөздікте» «дагды» ұгымын менгерген білім
мен өмірдегі тэжірибе негізінде тез, дэл жэне үгымды етіп орындауға
дайындыгы деп корсетеді.
В.Н. Ушачев «дагды» үгымына: ... оқушының қалыптасқая жүйелі
білімінің негізінде ойлау жэне орындау эрекеттерін жүзеге асыру
касиеті» десе, Платонов К.К.. Молибог АЛ . оз еңбектерінде осындай
түжырымга келіп отырып, дағдының тек әрекет кезінде гана қальштасып,
эрі көрінетіндігін айтады.
Бүл мәселені қарауды осы жогарыда аталган ұстанымдарды негізге
алып дамытуымыз қажет. Оқу орнындагы дагды мэселесі белгілі багытта
жалпы гылыми жэне арнаулы эрекетгердің біріге орындалуынан гана оз
негізін алады. Арнаулы дағдылар бір ғаиа оку пәнінің төңірегінде
қалыптасады, эрине, егер адамда ерекше талант болған жагдайда, бүл
мэселеге озге түргыдан қарастыру қажеттік туындайды.
Педагогикада оқулық дагды екі негізгі топқа біріктіріледі; арнаулы
жэне жалпы оқулық. Арнаулы дагдылар окылатын пэннің біреуінің гана
шеңберінде
қалыптасса, жалпы
оқулық дагдылар
көптеген оқу
иэндерінің жүйесінде қалыптасады. Одетте, арнаулы дагдылар жалпы
оқулық дагдылармен салыстыру кезінде пайдалануы мен қалыптасуы
бойынша қолдану шеңбері тар деп есептеледі. Оқулық дағдынын түрін
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жалпы оқулық немесе арнаулы
түрге жатқызу
критерий і оның ілгеріде оқулық жэне мамандық
бойынша
кең қолдануға жарамды сипаттары.
Осыған байланысты, университет қабырғасында студенттің өз бетімен
жұмыс істеуі нэтижесінде қалыптасатын
зерттеушілік дағдыларын
жалпы оқулық дагдылар қатарына жатқызу керек.
Зерттеушілік дагдыларды
да жалпы оқулық дагдылар деп
атауымызға
себеп болатын жағдайлар бар, оның ішінде
бұл
дагдыларды жоғары оқу орнында өтетін жэне болашақ мамандыққа
байланысты
барлык пэндер үшін пайдалануға болатын қасиеті.
Зерттеушілік дағды топтарын жалпы оқулық дагдылардан бөліп қарасақ,
ол ғылым мен өндірістік бір-біріне қарай
жақындау процесінің
объективті көрінісі ретінде, тек гылыми қызметкердің гана емес, өндірісинженерінің де
қызметінде зерттеушілік қасиеттің ролі артып
отырганын көрсетеді.
Зерттеушілік дагдының қалыптасуына қызметтің ерекше түрі, ягни,
гылыми қызмет немесе гылыми зерттеу эсер егеді. И.В. Герасимовтың
берген анықтамасы: «Ғылыми зерттеу дегеніміз - нысанды жүйелі жэне
мақсатты түрде білуге бағытталған әрекет, ол үшін ғьшыми эдістер мен
қүралдар пайдаланылып, нәтижесінде сол нысан жонінде белгілі білім
қалыптасады». Ал В. В. Давыдов гылыми-зерттеу қызметінің келесі
компоненттерін атайды: ақпараттық (қалыптасқан білім жөнінде мэлімет
алу, оларды жүйелеу, бекіту); талдау-сынау (бар білімді талдау, зерттеу
тақырыбының белгісіз жақтарын толық немесе ішінара аныктау арқылы
зерттеу проблемасын белгілеу); зерттеудің езін орындау (жаңа
мэліметтер алу үшін теориялық жэне тәжірибелік жұмыстарды жүргізу.
аралық нәтижелерді бекітіп, тіркеу); хабарлау-өңдеу (гылыми қүжат
түрінде хабарлама дайындау, зерттеу толық нәтижелерін жэне жаңа
білімді тіркеу).
Зерттеушілік дағдьшарын қальштастыру оқу орнында үшін
студенттерден гылыми ізденушілік сипаты бар, жеке түрде өзі барынша
жауапкершілікпен орындайтын жұмыстар болуы керек. Оқу процесінде
студенттердің ол
оқу-гылыми мэселелерді шешуге қатысуы олардың
зерттеушілік дагдыларын дамытуга жэне шығармашьшық қасиеттерді
қалыптастыруына
эсер етеді.
Оқыту процесі гылыми зерттеулер,
гылыми жэне өндірістік проблемаларды шешуге неғүрлым жақындап,
жоғары оқу орнының
оқытушьшары
бүл жагдайда кеңес берушығармашылық қасиеттерді
жинап, студенттердің оқу-зерттеушілік
эрекеттерін дамытуіпы түлгалар ретінде көрінеді.

Әдебиеттер:
1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 7 июня 1999 года
№389-1
2 Государственная программа развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы» от 11 октября 2004 года №1459
3 Стратегия индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2003-2015 годы
4 Классификатор направлений подготовки специальностей высшего
профессионального образования Республики Казахстан
34

5 Программа по снижению бедности в Республике
Казахстан
6
Борибеков
К.К.Организация
разработки
государственных
общеобязательных
стандартов
образования
в
Республике Казахстан. Региональный международный семинар на тему:
«Реальный сектор экономики и учебные заведения партнерство для
модернизации профессионального образования». Алматы., 2003

РЕЗЮМЕ
Формирование исследовательских навыков
всегда остается
злободневной проблемой в работе системы профессионального
образования во всех его уровнях.
В
статье
рассматриваются
проблемы
формирования
исследовательской деятельности студентов различных курсов как основу
продуктивной деятельности в условиях производства.
SUMMARY
Formation o f research skills is always topical issue in the vocational
education system at all levels. The article deals with the problems o f the
research activities o f students o f different courses as the basis for productive
activities in industry.

ДАУЛЕТОВА C.C.
ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СПОСОБ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Современный образовательный, процесс на всех уровнях трудно
представить
без
активного
использования
информационных
образовательных
технологий.
Их
применение
накладывает
существенный отпечаток на форму организации, содержание и методики
реализации учебных дисциплин и подготовку специалистов в целом. По
мере увеличения степени использования НОТ меняются как методики
преподавания, так и сами применяемые информационные технологии.
Построение демократического казахстанского общества и вхождение
республики в мировое образовательное пространство потребовали
разработки стратегического плана развития образования. Следовательно,
система образования Республики Казахстан должна быть ориентирована,
тежде всего, на обеспечение высокого качества обучения и воспитания
молодёжи. Решение этих задач, определяющих качественно новый этап в
: армировании образования, должно опираться на богатый опыт
гечествеиной науки, современные педагогические и информационные
отологи и , новую модель школ, глобальной целью которых является
остное развитие личности.
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Разработка
педагогических
аспектов
всестороннего обучения и воспитания школьников
представлена в работах известных казахстанских
просветителей и ученых Кожахметовой К.Ж., Сейталиева К.Б.,
Калюжного А.А.Узакбаевой С.А,, Керимова Л.К., и многих других.
Исследованию профессионально значимых качеств учителя, проблем
инновационной деятельности и развития личности учителя посвящены
работы Абылкасымовой А.Е., Омаровой Р.С., Жанпеисовой М.М.,
Кагазбаевой А.К. др.
Вопросы повышения эффективности учебного
процесса освещались в трудах педагогов и психологов Д анилова М .А.,
Бабанского Ю .К ., Скаткина М.Н., Казмагамбетова А.Г., и др. В
Казахстане известны педагогические технологии, разработанные
Галиевым Т.Т., Караевым Ж.А., Хайруллиной Г.Т. Кобдиковой Ж.У, и
др.
Основные
результаты
внедрения
в
учебный
процесс
информационных технологий отражены в работах Монахова В.М.,
Изтлеуовой Г .К , Нуржановой Ж.Д.и.др.
Если проследить этапы применения информационных технологий в
образовании, то современное образование прошло ряд этапов:
На первом этапе (1960 - 1980 гг.) средства вычислительной техники,
языки программирования и простейшие базы данных использовали для
повышения эффективности традиционного учебного процесса.
Второй этап (1980 - 1990 гг.) сопровождался активным внедрением
персональных ЭВМ в различные сферы образования. Развивается
специализированное прикладное программное обеспечение, появляются
первые компьютерные системы тестирования, организуются локальные
вычислительные сети (ЛВС) в рамках образовательных учреждений.
Третий этап (90-е годы XX века) тесно связан с процессами
интеграции информационных ресурсов и ЛВС отдельных учреждений
образования в глобальную сеть Интернет. В эго время начинают
изменяться традиционные формы образования, меняется его содержание
и методики преподавания, появляются такие новые формы, как
дистанционное образование, распределенные образовательные центры.
Широко используются тематические порталы, электронные библиотеки,
программное обеспечение, другие ресурсы.
На этом этапе традиционное образование меняет свою сущность:
резко
увеличиваются
возможности
по
использованию
самой
современной информации, переходу на более интенсивные технологии
обучения.
Вместе с тем наблюдается и характерный для любого
научного знания кризис, связанный с диалектическим противоречием
между резко возросшими объемами самого знания и возможностями
конкретного человека по его освоению и использованию.
Основная тенденция рынка - ускоренное распространение самых
современных технологий - встает в противоречие с возможностями
образовательного учреждения по их приобретению и использованию в
учебном процессе. Внедренные в образовательный процесс технологии и
оборудование по отношению к потребностям рынка устаревают спустя
короткое время после внедрения. Действительно, для внедрения
современных
информационно-коммуникационных
технологий
необходимо приобрести эти технологии, оборудование и т. д., освоить и
внедрить в учебный процесс, провести апробацию методики и выполнить
ее корректировку, подготовить и опубликовать учебное пособие, другую
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литературу.
Следовательно, внедрение технологии
и подготовка курса занимают от 2 -- 4лет. За это
время
рассматриваемая
технология
или
оборудование морально устареют, появятся его новые версии и
реализации.
Таким образом, выдвигаются следующие проблемы современного
этапа в развитии образования:
- вынужденный консерватизм (отсутствие оперативности) в освоении
новых технологий;
- «вымывание» из содержания образовательного процесса той части
научного знания, которое относится непосредственно к специализации,
за счет увеличения доли общих и общетехнических знаний;
- кризис возможностей эффективного использования научного
знания.
Среди
разнообразных
направлений
новых
информационнопедагогических технологий наиболее адекватными являются: обучение в
сотрудничестве;
метод
проектов;
разноуровневое
обучение;компыотерные телекоммуникации; дистанционное обучение;
интернет; он-лайн технологищнано-технологии; индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению
Развитие современных информационных технологий в первой
половине XXI века будет продолжаться стремительными темпами.
Ожидаемый переход на новые технологии передачи данных, хранения и
представления
информации,
использование
нанотехнологий
и
биоподобных систем, расширенная информатизация и внедрение
информационных систем в различные сферы жизнедеятельности, — все
это неизбежно приведет к новому этапу в развитии образования и
образовательных технологий. Собственно говоря, мы вступаем в него
уже сегодня.
Главной целью обновления системы образования
Республики Казахстан
является формирование саморазвивающейся
личности, способной самостоятельно осуществлять инновационную
деятельность. В связи с этим проведение заниятий в режиме он-лайн
становятся актуальными. Они не предполагают непосредственный контакт
лектора и аудитории, но отличаются многообразием источников и форм
представления учебной информации на основе использования звука,
изображения, анимации, звука с синхронизированной графикой, выступает
как информационная технология, основанная на виртуальном контакте
всех субъектов образовательного процесса, которая значительно обогащает
содержание учебных дисциплин, обеспечивает разнообразные формы
представления
учебного
материала,
позволяет
контролировать
образовательное пространство обучающихся.
Именно новые информационные технологии позволяют в полной мере
раскрыть
педагогические,
дидактические
функции
педагогов,
реализовать заложенные потенциальные возможности., в условиях
развития национальной системы образования, новой парадигмы ведет
исследование и результаты которых имеют большое
значение и
направлены на инновационную деятельность учебных заведений.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Қазіргі заман талабьша сай барлық деңгейлерде білім беретін
процесс
белсенді
ақпараттық
білім
беретін
технологияларды
қолдануысыз корсету қиын.
SUMMARY
Modern educational process at all levels is difficult to imagine without the
active use o f information technology education.
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Ф И Л О Л О ГИ ЧЕС К И Е НАУКИ
"».............. ■» ............ ...................■..1..■....... ...................... ......................Ж А НГІЕИСОВА Н М .
М А Т ЕРИ А Л ЬН А Я И Н А У ЧН О -М ЕТО Д И Ч ЕС К А Я БАЗА
В Н ЕД РЕ Н И Я КАЗАХСКОГО ЯЗЫ КА КАК
ГО С У ДА РС ТВ ЕН Н О ГО
Анализ материалов
свидетельствует, что на разных этапах
институционализации
государственного
языка
в
Казахстане
(институционализация языка означает создание государственного
механизма, способного обеспечить функциональное регулирование,
постоянное развитие, расширение и обогащение лингвистической базы
языка) были созданы следующие официальные органы:
Государственная терминологическая комиссия при Правительстве
Республики Казахстан (утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 21 апреля 1998 г. N 367), которая является
консультативно-совещательным
органом,
вырабатывающим
предложения в области терминологической лексики казахского языка по
всем отраслям экономики, науки, техники, культуры.
Государственная ономастическая комиссия при Правительстве
Республики Казахстан (утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 21 апреля 1998 г. № 368). В настоящее время
ведется работа по 5 научным проектам с целью исследования
топонимического пространства каждой области.
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
"Респ убликанский центр ускоренного обу чения государственному
языку" (Постановление Правительства Республики Казахстан от 9
октября 1999 года N1545),
который позже
переименован в
Республиканский координационно-методический центр развития языков
имени Ш. Шаяхметова. Основной целью Центра является создание всех
необходимых организационных и материально-технических условий, а
также учебно-методическое и научное обеспечение интенсивного
обучения государственных служащих казахскому языку
Комитет по языкам Министерства культуры и
информации
Республики Казахстан (Постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 февраля 2005 года N 103). В структуру Комитета по
языкам
входит
Управление по развитию языков и нормативнолингвистических проблем, включающее, в свою очередь, отдел
нормативно-лингвистических
проблем,
отдел
ономастики
и
терминологии, отдел развития языков, управление анализа и
организационно-финансового обеспечения, отдел мониторинга и анализа
реализации языковых программ и др.
В стране достаточно активно развивается сеть региональных
Центров обучения государственному языку.
В целях обучения
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государственных служащих государственному языку
' &m
l
во всех центральных и местных исполнительных
органах организованы курсы государственного
языка.
В результате
большой целенаправленной работы в течение
нескольких лег были
разработаны
и утверждены электронный разговорник на
государственном языке и языках народа Казахстана (5 языков);
анимационные обучающие игры, электронный учебник по казахскому
языку; электронный карманный переводчик; электронный звуковой
учебник казахского языка; система дистанционного мультимедийного
комплекса обучения государственному языку специалистов технического
профиля; комплексная компьютерная программа поддержки казахского
языка на персональных компьютерах; перекодировщик текстов с одной
шрифтовой графики в другую;
автоматизирована система мониторинга и анализа языковой
ситуации на территории страны;
утвержден график контроля за соблюдением законодательства о
языках Республики Казахстан в центральных и местных государственных
органах (27 января 2007 года№ 24-34/331) [Г];
созданы программы на радио и телеэфире на казахском языке для
детей
и взрослых по историческому и культурному наследию,
просветительские, развлекательные программы («Сырга», «Көңілашар»,
«Әлі есімде?» национального телеканала «Қазақстан», «Төртеу түгел
болса»,
«Азамат»,
«Начистоту»
телеканала
«Хабар»,
«Менің
Қазакстаным», «Тыңдармандар», «Мен қазақпын» Казахского радио,
«Абайтану», «Тарих безбені», «Замандастар» «31 телеканала» и др.);
в рамках программы поддержки соотечественников, проживающих
за рубежом, проведены Малый курултай казахов Европы (Германия,
г.Мюнхен),а также международные научно-практические конференции
(«Шетелдегі қазақтардың Қазақстанга көшіп-қонуының бүтінгі жагдайы
жэне келешегі.» и «Дүниежүзі қазақтары және ортақ жазу: казак эліпбиін
латын эліпбиіне көшіру мэселелері» и др.;
для соотечественников, проживающих за рубежом, регулярно
издаются журналы «Тіл жэне қоғам», «Туган тіл»;
осуществлена разработка различных программ, методик обучения,
учебно-методических пособий и др. для взрослого населения (например,
программа ускоренного обучения государственного языка для 3, 4, 5
уровней, Хрестоматия по методикам обучения государственному языку и
мн. др.);
в 2001 году были выпущены русско-казахские и казахско-русские
терминологические словари в 31 томах, охватывающие 155 ООО слов. В
общей сложности, в течение 1992-2008 годов Терминологической
комиссией было утверждено около 189 000 слов и словосочетаний. На
данный момент общее количество технических терминов в казахском
языке составляет 360 000 слов [1J;
запущен сайт http://www.techkz.kz/, который охватывает такие
сферы,
как
геологическая
разведка,
нефтегазовая
сфера,
информационные технологии, машиностроение, строительство и
архитектура, металлургия;
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на сайте http://www.til.gov.kz/ организована
коллективная работа специалистов электроннотерминологического центра, целью которой является
формирование сборника терминов казахского языка, а в комплексе
словарей создан единый фонд лингвистических и специализированных;
создан
электронный
русско-казахский
словарь
сайта
http://www.sozdik.kz/. который рассчитан на массового пользователя;
совместно с социальным* консорциумом Ассамблеи народа
Казахстана
Республиканским
центром
ускоренного
обучения
государственному
языку
создано
уникальное
мультимедийное
устройство 1РОГ), адаптированное для самостоятельного изучения
казахского языка, которое выпускается совместно с Южно-Корейской
компанией LG;
организована служба «Казахский язык по телефону». Основной
функцией службы по телефону является осуществление всесторонней
помощи населению, предоставление необходимой информации по
телефону
в
следующих
вопросах:
перевод
терминологии;
корректирование перевода текстов на казахском языке;
грамотное
оформление документов на государственном языке; предоставление
информации по грамматике казахского языка; уточнение значения слов,
словесных
оборотов;
обучение
казахскому
языку;
обучение
государственному языку, а также языков народов Казахстан ведется и в
воскресных школах. В 196 воскресных школах более семи тысяч детей и
взрослых изучают родной язык;
действует интернет-портал «Государственный язык Республики
Казахстан», выполняющий роль информационного центра по языковой
политике государства, который включает следующие сервисы:
Многоотраслевые терминологические словари (предназначены для
описания специальных терминов из областей науки и сфер
жизнедеятельности общества)
Словарный комплекс (единая база, в которую включены
лингвистические и специализированные словари с объяснением значений
слов средствами самого языка)
Мультимедийная видеоэнциклопедия «Казахстан» (предоставляет
доступ к интерактивной справочно-познавательной информации о
Республике Казахстан)
Электронный терминологический центр (организация коллективной
работы специалистов с целью формирования совокупности терминов
казахского языка)
Казахские шрифты (сервис позволяет просматривать начертание и
загружать нестандартные шрифты, адаптированные под алфавит
казахского языка)
Корпус казахского языка (предназначен для сбора всех видов
информации на казахском языке и внедрения программы по ее
обработке, классификации и анализу по заданным параметрам)
Тесты (система тестирования для определения уровня владения
государственным языком Республики Казахстан)
Технический казахский язык (дистанционный мультимедийный
комплекс- обучения казахскому языку специалистов технического
профиля)
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Языковая
ситуация
(автоматизированная
система мониторинга и анализа языковой ситуации
на территории Республики Казахстан)
Историко-культурный фонд (база данных историко-культурного
фонда казахского языка по письменным и этноархеологическим
источникам)
Система приема, хранения, поиска и обработки больших массивов
текста.
Распространенные в первые годы языкового строительств упреки в
недостатке методик обучения, учебников и методических пособий уже
потеряли свою актуальность. Усилиями лучших казахстанских
специалистов в последние годы разработаны целые комплексы по
изучению казахского языка как под руководством преподавателя, так и
в самостоятельном режиме. Привлечены новейшие информационные
технологии, разрабатываются стандарты, приближенные к зарубежным.
На выставках, которые неоднократно состоялись в Астане, были
представлены методические пособия и учебники, изданные областными
и городскими центрами РК по изучению государственного языка, а также
электронные учебники [2].
Республиканским координационно-методический центром развития
языков имени Ш. Шаяхметова совместно с ведущими учеными
Казахстана разработаны и утверждены Концепция, Единый стандарт,
Типовая программа (Начальный уровень. Продолжающий уровень.
Углубленный уровень) по ускоренному уровневому обучению
государственных служащих (взрослых, обучающихся государственному
языку). Как отмечается в информации о работе Республиканского
центра. Учебно-методический комплекс по ускоренному уровневому
обучению государственному языку «Жаңа толқын» разработан учеными
Республиканского центра согласно запросам сегодняшнего дня. На сайте
Центра отмечается, что комплекс предназначен для обучения
государственному языку госслужащих и сотрудников негосударственных
учреждений.
По словам
разработчиков, учебно-методический комплекс по
ускоренному уровневому обучению казахскому языку «Жаңа толқын»
состоит из 3-х комплектов, включающий в себя 18 книг. Каждый
комплект
учебно-методического
комплекса
«Жаца
толкын»
предназначен для обучения государственному языку по 3-м уровням. 1-й
комплект состоит из 9-ти книг: основного учебника, грамматического
справочника и учебного словаря для каждого уровня. 2-й комплект аудиокурс по ускоренному уровневому обучению государственному
языку «Жаца толкын», который состоит из 3-х CD дисков. 3-й комплект электронный учебник по ускоренному уровневому обучению казахскому
языку «Жаца толқын», состоящий из 3-х CD дисков. Комплекс создан по
методике интенсивного обучения языка болгарского академика,
психотерапевта Георгия Лозанова «погружение в язык». Эффективность
данного комплекса заключается
в том, что в нем применены все
мультимедийные возможности, при котором работают все каналы
восприятия [2]. Обучение казахскому языку по этой методике
плодотворно осуществляется в Турции, Южной Корее, России. В 2008
году Центром был проведен семинар, на котором каждая область
представила свой интерактивный учебный комплекс. Специалисты
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отмечают
комплекс «Сарыарка», созданный
Карагандинским
центром
изучения
государственного языка, а также комплексы
Восточно-Казахстанского, Актюбинского центров. Сейчас обучение
казахскому языку можно вести в лучших традициях обучения языкам,
таких, как Оксфордская методика обучения английскому языку,
методические системы обучения русскому языку и др. Лучшие
инновационные технологии в обучении английскому языку становятся
примером для создания новых систем эффективного интенсивного
обучения казахскому языку не только в нашей стране, но и за ее
пределами [2].
Другой разработкой Центра является инновационный комплекс
«Мәртебелі соз» («Величественное слово»), обучающий официальноделовому стилю.
К сожалению, учебники Центра выпускаются по госзаказу и в
продажу не поступают, поэтому деятельность Центра, по словам его
специалистов,
охватывает,
главным
образом,
госслужащих.
Республиканский координационно-методический центр развития языков
имени III. Шаяхметова осуществляет свою деятельность через сеть
региональных (64 областных и районных) учебных центров, при которых
функционируют курсы повышения квалификации для преподавателей
казахского языка по использованию в обучении новейших обучающих
технологий: интерактивной технологии преподавания казахского языка,
интенсивной, коммуникативной технологии, курсы теоретических и
практических проблем перевода, делопроизводства на государственном
языке и методики создания мультимедийных уроков [3]
Центр разрабатывает свой сайт (www.kazakhtili.kz), в котором
планируется размещение подготовленных учебников и пособий, что во
многом упростит доступ к ним всех желающих.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Макалада казак тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі, оган
:-:атысты заңнамалық актілер, олардыц жүзеге асырылуы турасында
баяндалған. Сондай-ақ казак тілін мемлекеттік қызметкерлерге
жеделдетіп окыту багытындагы атқарылган іс-шаралар мен әлеумеггік
лингвистикалық деректер келтіріледі.
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КУСАНОВА Б.Х.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНЫХ В СЛОГЕ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ ВАРИАНТ)
Для спектральной характеристики согласных звуков особенно
важным является определение модификаций, происходящих в
предшествующих или последующих гласных звуках, то есть
характеристика согласных складывается из каких-то постоянных и
переменных величин, не являющихся самостоятельными единицами в
сообщении. При описании звуков они соединяются воедино, но при
спектральной
характеристике
согласных
они
измеряются
и
рассматриваются изолированно.
Наиболее сильным изменением, характеризующим все группы
согласных в сочетаниях СГ, является их изменение под влиянием
огубленности следующего гласного; нижняя граница шума у
лабиализованного согласного ниже, чем у нелабиализованного; верхняя
граница и
общая интенсивность шумовых
составляющих
у
лабиализованных согласных ниже, чем у нелабиализованных.
Противоположение «огубленный - неогубленный» имеет своим
физическим коррелятом изменение частотных характеристик в сторону
понижения:
неогубленные
FI +FII + Fill > FI + FII + Fill
огубленные
гласные
гласные
В отличие от относительно константного характера формант
гласных звуков, форманты согласных отличаются неустойчивым
характером. «Локус» согласных, то есгь определённое место в частотной
шкале спектра, является лишь исходной точкой, от которой начинается
частотный сдвиг к устойчивому частотному уровню формант гласных

[3].
Наиболее общим типом изменения качества согласного под
влиянием следующего гласного в слоге СГ в русском языке является
понижение
частотных
характеристик
шума
согласного
перед
огубленными гласными [у] и [о]. Такое изменение происходит как за
счёт понижения нижней или верхней границы области концентрации
энергии в спектре, так и за счёт последовательного изменения частотных
характеристик.
Эти
изменения,
объясняемые
артикуляторно
лабиализацией согласного перед огубленным гласным, акустически
выражаются в сближении частотных характеристик шума согласного с
частотными характеристиками гласных [у] и [о].
Последовательно эта тенденция выражается в слогах с щелевыми
[з], [х] и [с], характерный шум которых во всех случаях совпадает по
частоте с FII гласного, следующего за ними. Частота F11 согласных [з] и
[х] совпадает с частотой FII последующих гласных [у] и [о] (FII~700,800),
что объясняется сильной лабиализацией согласных перед огубленными
гласными в русском языке.
Одним из признаков, свидетельствующих об общности элементов
слога СГ (где Г - огубленный гласный) в русском языке является го, что
в шумовой части спектра согласного отчётливо выделяются области
концентрации энергии, частота которых не изменяется во времени и
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совпадает с частотой следующего гласного.
На
спектрограммах слов «Том» и «тут» в произнесении
русских дикторов лабиализованное гь гласных [у] и
[о] вызывает определённое понижение частотных характеристик
согласных. Если сравнить частотные характеристики согласных перед
лабиализованными гласными с частотными характеристиками согласных
перед нелабиализованными гласными, то заметим существенное
понижение частотных характеристик перед гласными [у] и [о].
В ходе экспериментально-фонетического исследования были
рассмотрены 2070 спектрограмм русских слов с начальным слогом СГ/С/
(где Г - лабиализованный гласный) [2]. При описании слогов СГ/С/ в
русском языке наиболее общими признаками коартикуляции являются
признаки изменения частотных характеристик согласного в связи с
огубленностью гласного, появление регулярных усилений в спектре
согласного, совпадающих по частоте с FI и FII гласного. Эти данные
свидетельствуют о том, что лабиализация согласных перед гласными [у],
[о] является результатом коартикуляции; то есть выпячивание губ,
необходимое для артикуляции гласного, имеет место с самого начала
произнесения согласного.
Рассмотрим сочетание СГ/С/ (где Г - лабиализованный гласный)
с этой точки зрения в английском языке. Ясно, что артикуляционная
зависимость элементов слога в английском и русском языках разная.
Если в русском языке в слоге СГ речь идёт об активном включении
артикуляции гласного с самого начала слога, то в сочетании СГ в
английском языке мы имеем дело с пассивной задержкой артикуляции
согласного в связи с тем, что для английского языка характерна более
тесная связь между гласным и последующим согласным /Г+С/, нежели
между согласным и последующим гласным /С+Г/. Эта точка зрения
подкреплена данными электроакустического анализа, проведённого
некоторыми исследователями [1.4].
Анализ спектрограмм сочетаний типа СГ/С/ (где Г - гласный
типа /о/, /у/) в английском языке показывает, что частотные значения
формант гласного не связаны с качеством предшествующего согласного.
В начальных сочетаниях СГ в английском языке переход от согласного к
гласному не имеет столь чёткой формантно-временной структуры,
которую мы наблюдаем в слогах СГ в русском языке.
Если сравнить данные частотных характеристик согласных в
начальных слогах СГ ( где Г - огубленный гласный) русского языка с
данными частотных характеристик согласных в аналогичных слогах
английского языка, то можно заметить, что в русском языке частоты
обеих формант ниже, чем в английском языке.
Заметим, что в начальном сочетании С+Г в английских словах
"hall”, “hood” спектральные характеристики щелевого согласного /Һ/
перед гласными /о:/, /и/ на спектрограммах обнаруживают некоторые
спектральные изменения во времени таким образом, что тог участок
согласного, который примыкает к гласному, имеет следы влияния
огубленности,
то
есть
частотные
характеристики
согласного
понижаются. Возможно, что из-за артикуляционной природы согласного
/Һ/ при его произнесении губы уже принимают положение, необходимое
для произнесения следующего за ним лабиализованного гласного.
45

Анализ сочетаний начала слога С+Г в
английском языке показывает, что на участке,
непосредственно примыкающем к гласным /о/, /о:/,
/и/, /и:/, частотные характеристики согласного не изменяются или
изменяются в сторону понижения в минимальной степени.
Это
свидетельствует о том, что в английском языке нет единой
артикуляторной команды для слога, начинающегося с сочетания С+Г.
Это сочетание представляет собой комплекс, в котором характеристики
согласного и гласного относительно друг друга независимы.
Таким образом, разный характер примыкания компонентов начала
слога С+Г /где Г - огубленный гласный/ является одним из признаков,
отличающих слог СГ в английской речи от слога СГ в русской речи. В то
время как на переходных участках от согласного к последующему
ударному лабиализованному гласному в слоге на материале русского
языка преимущественно отмечается сильное примыкание, на переходных
участках в слоге СГ (где Г- лабиализованный гласный) на материале
английского языка отмечается слабое примыкание.
Эти различия
обусловливают интерферирующее влияние родного языка в английской
речи носителей русского языка.
Исследование спектральных характеристик английских слов з
исполнении носителей русского языка (то есть исследование
интерференционного варианта) и последующее соотнесение данных с
данными, полученными на материале английского эталона, дало
возможность выявить интерференционные признаки, возникающие под
влиянием первичной языковой компетентности.
Для начальных
согласных в произнесении носителей русского языка характерно
понижение частотных характеристик, то есть согласный лабиализуется
под влиянием последующего гласного.
Рассмотрим
характер
изменения
конкретных
начальных
согласных в сочетании с огубленными гласными типа /о/, /у/ в русском,
английском эталонах и интерференционном варианте.
В сочетаниях щелевого согласного /с/ с гласными разного
качества в русском языке изменения согласных под влиянием
следующего лабиализованного гласного являются наиболее заметными.
На спектрограммах это отражается следующим образом: перед
неогубленными гласными /и/, /е/ в словах «сито» и «сель» шумовые
составляющие, характерные для /с/, расположены в области 3300 Гц и
выше. Перед гласными /о/, /у/ в словах «сок», «суд» полоса интенсивных
составляющих в высокой части спектра сужается и появляется довольно
интенсивное усиление в более низких областях / Рср. - 8 1 0 - 835 Гц./.
В английских словах «sock», «soot» в произнесении дикторов англичан лабиализация начального согласного не регистрируется, то есть
частотные характеристики шумовых составляющих не понижаются под
влиянием последующих лабиализованных гласных. Отсутствие эффекта
огубленности согласного /s/ в английском языке, безусловно, связано с
некоторой делабиализацией гласных /о/, /о:/, /о/, /и:/, вызываемой
особенностями английского артикуляционного уклада.
Английский согласный is/ в произнесении дикторов - носителей
русского языка лабиализуется перед гласными /о/, /о:/, /о/, /и:/.
Акустически этому соответствует понижение нижней границы шума
согласного до 700-800 Гц. Это происходит в результате того, что в
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нижней
части
спектра
гласного
частотные
характеристики становятся более низкими и
интенсивными, то есть лабиализованный гласный
влияет на частотные характеристики согласного.
Согласный /ф/ в русском языке изменяется под влиянием
следующего лабиализованного гласного но частотному положению
областей концентрации энергии спектра. Это изменение связано с тем,
что перед гласными /о/, /у/ нижняя граница шума заметно понижается:
если перед неогубленными гласными шумовых составляющих в спектре
согласного ниже 1000 Гц. практически нет, то перед огубленными
гласными самые низкие составляющие фиксируются на спектрограмме и
в области 400 Гц.
Для английского щелевого фрикативного согласного /17 в словах
"fawn”,
“foot” эффект лабиализации под влиянием последующих
гласных /о:/, /и:/ не отмечается: частотные характеристики согласного
почти совпадают с характеристиками согласного Ш слова “finish” (в
слове “foot” Fcp. = 1740 Гц. соответственно в слове “finish” Fcp. - 1750
Гц.).
Звонкий щелевой согласный /в/ в русском слове «воли»
начинается с сильно вокализованной фазы, в которой обнаруживается
формантная структура. ҒІ имеет довольно низкую частоту, так что
сливается с Ғосн., ҒІІ согласного совпадает по частоте с ҒІІ следующего
гласного. Эффект лабиализации согласного выражен довольно сильно:
понижение частоты ҒІІ и ослабление интенсивности более высоких
формант.
В английском слове «volley» частотные характеристики гласного
о не влияют на качество предшествующего согласного /v/; понижение
согласного по частоте перед /о/ не наблюдается.
Явление лабиализации согласного /у/ в английском слове «volley»
в произнесении дикторов - носителей русского языка отмечается на
спектрограмме: ослабление шума согласного, изменение частотных
характеристик перед гласным /о/. Так в слове «very» частота FII - около
1100 Гц., F ill - 2000 Гц.. а в слове «volley» - частота F I I ..около 800 Гц.,
Fill
не регистрируется, то есть наблюдается сильная лабиализация
согласного N ! перед гласным /о/ в интерференционном варианте.
Звонкие щелевые согласные в русском языке характеризуются
достаточно сильным шумом, спектральные характеристики которых,
сильнее, чем спектральные характеристики шума глухих согласных.
Согласный /з/ в слове «зуб» начинается с вокализованной фазы, при этом
з самом начале согласного отчётливо наблюдаются следующие
әорманты: FI - 400 Гц.. FII - 900 Гц., FIII - не регистрируется. Влияние
- губленного гласного выражается в понижении формантных показателей
гедшествующего согласного /з/ в слове «зуб», а также в исчезновении
ҒІП вокализованного участка.
Реализация начальных согласных в английском эталоне слова
«zoom» характеризуется усилением шумовых составляющих. Влияние
: губленного гласного в этом случае не отмечается, так как не
^фиксировано понижение частотного шума согласного.
Слоги с начальным Ы в английских словах «zoom» и «zombie» в
:гоизнесении
носителей
русского
языка
имеют
следующие
-глктеристики: в начале согласного возникает вокализованная фаза.
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частотные
характеристики
шумовой
фазы
изменяются под влиянием огубленности следующих
за согласным гласных /и:/ и /о/ (в слове «zoom» в
ИВ Fcp. = 865, а в АЭ Ғср. = 1820).
Особенностью щелевого согласного /х/ в русском языке является
усиление шумовых составляющих, частотные характеристики согласного
совпадают с частотными характеристиками ҒІІ следующего за ним
лабиализованного гласного. В связи с этим собственные характеристики
/х/ оказываются наиболее изменчивыми по сравнению с другими
щелевыми согласными. Перед гласными /о/, /у/ в словах «холл», «худ»
нижняя граница шума согласного значительно понижается, так что
влияние огубленности в этих словах довольно заметное.
В английских словах с щелевым /Һ/ наблюдается несколько иная
картина: характерный шум согласного образуется за счёт усиления
высокочастотных составляющих в области более высокой, чем частота
ҒІІ следующего гласного. Однако если сравнивать согласный /Һ/ в
словах «hall» и «heck.», то станет очевидным, что на участке,
непосредственно примыкающем к гласному /о:/ в слове «hall», заметно
незначительное понижение частотных характеристик FII согласного, что
означает некоторую степень лабиализации /Һ/ перед гласным /о:/.
В словах «hall», «hood» в произнесении русских дикторов
спектральная картина согласного совпадает с той, которую мы
наблюдали в русских словах «холл» и «худ», то есть частотные
характеристики согласного понижаются и совпадают с характеристиками
огубленного гласного.
Слоги с инициальными щелевыми согласными были рассмотрены
выше детально, так как они наиболее подвержены влиянию
последующих гласных в русском языке.
Смычные взрывные согласные в русском языке характеризуются
на спектрограммах особенно слабой интенсивностью взрыва, однако в
большинстве случаев спектрограммы все же подтверждают изменение
частоты шумовых составляющих взрыва, происходящее под влиянием
огубленного гласного.
В английском эталоне слов «bought», «book», «pot», «pulley»
взрыв начального согласного фиксируется достаточно отчётливо;
понижение частотного шума согласного не отмечается, так что гласные
/о/, /о:/, /и/ не влияют на реализацию согласного. Некоторые изменения
затрагивают разные части спектра начального согласного перед
лабиализованными гласными в произнесении носителей русского языка.
При сравнении английского эталона слова «pot» с интерференционным
вариантом, заметны следующие различия: если перед /о/ в английском
эталоне шум начального согласного наиболее интенсивен в области 5000
- 6000 Гц., то в интерференционном варианте эта полоса сужается за счёт
понижения верхней границы - 3000 - 4000 Гц., а остальные шумовые
составляющие значительно ослаблены, то есть в интерференционном
варианте
начальный
согласный
лабиализуется
под
влиянием
последующего гласного.
Для смычных взрывных согласных в английском эталоне не
характерно ослабление шумовых составляющих взрыва перед гласными
/о./, /о:/, /и/, /и:/.
Частотные параметры начальных согласных перед
нелабиализованным гласным и гласным /о/ одинаковы и составляют FI 48

500 Іц .
FII - 1400 Гц.,
Fill- 3000 Гц.
Лабиализованный гласный в английском эталоне не
влияет на качество предшествующего согласного, то
есть согласный не лабиализуется.
Для согласных ІХІ, /d/ перед гласными /о/, /о:/, /и/, /и:/ в английской
речи дикторов - носителей русского языка характерны те же изменения,
что и для аналогичных согласных перед огубленными гласными в
русском языке: происходит понижение областей спектральных
максимумов до 700Гц.
Сравнение спектрограмм слов «Т от» и «tent» в английской речи
носителей русского языка показывает, что перед гласным /е/ частотные
характеристики согласного равны 3500 Гц. и выше, перед гласным /о/
высокочастотные составляющие в спектре шума согласного исчезают,
частотные характеристики FII согласного одинаковы с частотными
характеристиками FII гласного. Таким образом, начальный смычный
взрывной согласный в интерференционном варианте лабиализуется
перед гласным /о/ под влиянием первичной языковой компетентности.
Заднеязычные смычные взрывные согласные в русском языке в
сочетании с огубленными гласными оказываются, как и щелевые
согласные, наиболее подверженными влиянию этих гласных. Для слов
«код», «кум», «год», «гусь» характерно обязательное усиление шумовых
составляющих начальных согласных в спектре взрыва, совпадающих но
частоте с FII следующего гласного; существенно также и то, что
длительность взрыва гораздо больше, чем длительность взрыва губных
взрывных согласных.
В сочетаниях заднеязычных смычных согласных с гласным /о/ в
английском эталоне частота FII заметно повышается с самого начала
звучания гласного (FII~1650). Усиление ҒІ! гласного после /g/, /к/
свидетельствует о слабой лабиализации /о/, то что в конечном счёте
приводит' к неогубленному произнесению согласных; частотные
характеристики согласных перед лабиализованными гласными в
английском эталоне выше и интенсивнее (FII~1650-1680), чем в русском
языке (ҒІІ ~ 920-985).
Начальные согласные в словах «cod», «comb», «god», «goose» в
произнесении дикторов - носителей русского языка имеют характерное
частотное понижение спектра и изменяются под влиянием огубленных
гласных. При соотношении их характеристик с соответствующими
русскими слогами принципиального отличия не наблюдается: и в том, и
в другом случае согласные характеризуются существенной перестройкой
спектра: уменьшением частотных характеристик согласного.
Группа слогов с инициальными сонантами в русском языке
изменяется под влиянием лабиализованного гласного.
В
артикуляционном отношении носовые сонанты /м/, /н/ в позиции перед
лабиализованными гласными не отличаются существенно от других
согласных, то есть огубленность согласного начинается с самого начала
слога.
Акустически это выражается в понижении частотных
характеристик сонантов под влиянием последующих гласных /о/, /у/ (FI1
~ 850-940).
В английских словах с начальными «ш», «п» в произнесении
ликторов - англичан частотное положение формант сонантов не
меняется перед гласными /о/, /о:/, /и/, /и:/, и относительная
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интенсивность
формант
остаётся
постоянной
независимо от качества гласного.
В словах «knotty», «moolah», «пооп» в
произнесении дикторов-носителей русского языка начальный смычный
носовой сонант лабиализуется: частотные характеристики согласного
под влиянием последующего гласного понижаются и становятся
равными: FI - 550 Гц, FII - 1100 Гц.
Щелевой сонант /л/ и дрожащий (вибрант) /р/ в русском языке в
сочетании с огубленными гласными характеризуются значительными
изменениями спектральной картины: на спектрограммах слов «руки»,
«рок», «лук», «лобби» наблюдается регулярное понижение частотных
характеристик шумовых составляющих начальных согласных (FII ~ 810835).
Частотные характеристики щелевых сонантов /1/, /г/ перед
гласными /о/, /о:/, /и/, /и:/ в английском эталоне обладают определённой
формантной структурой, которая существенно отличается от спектра
следующего гласного. Спектральные характеристики щелевых сонантов
/1/,
/г/
перед
лабиализованными
гласными
одинаковы
с
характеристиками этих сонантов перед нелабиализованными гласными и
не опускаются ниже 1200Гц.
Английские щелевые сонанты /1/, /г/ в произнесении - дикторов носителей русского языка имеют низкие частотные характеристики и FIT
сонанта, также как и FII гласного, равно 600-800 Гц., то есть наблюдается
лабиализация сонантов из-за влияния родного языка дикторов.
Рассмотрев
характеристики
согласных
в
соседстве
с
лабиализованными гласными в интерференционном варианте и
сопоставив интерференционный вариант с английским и русским
эталонами сделаем некоторые выводы.
Наиболее общим типом изменения качества гласного под
влиянием следующего лабиализованного гласного в русском языке
является понижение частотных характеристик шума согласного. Русские
гласные /о/ и /у/ имеют более низкие формантные показатели, по
сравнению с английскими лабиализованными гласными. В отличие от
русского языка, в английском языке инициальные согласные в слоге
СГ/С/ (где Г - лабиализованный гласный) имеют высокие частотные
характеристики, то есть согласные не зависят от качества последующего
лабиализованного
гласного.
Эти
различия
обусловливают
интерферирующее влияние родного языка в английской речи носителей
русского языка. Наиболее последовательно эта тенденция выражается в
слогах с щелевыми /s/, Ы характерный шум которых во всех случаях
совпадает по частоте с FII последующих лабиализованных гласных,
артикуляционно это выражается в полной лабиализации согласных Is/,
Ы в английской речи носителей русского языка.
Таким образом, в английской речи носителей русского языка
наблюдается заметное влияние лабиализованного гласного на
спектральные характеристики предшествующего согласного, то есть
частотные характеристики согласных в слоге СГ/С/ (где Г лабиализованный гласный) ниже частотных характеристик согласных в
аналогичном слоге в английском эталоне.
Артикуляционно это
выражается в лабиализации начального согласного под влиянием
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последующего гласного в слоге СГ/С/ в английской
речи носителей русского языка.
Литература:
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с.
3. Потапова Р.К. О «типах» примыкания в германских языках. В кн.:
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ГҮЙІНДЕМЕ
Үсынылган мақалада буын ішіндегі дауысеыз дыбыстардың
спектрлік
сипаттамасы
берілген.
Дауыссыздардың
спектрлік
сипаттамасын беру үшін алдыңғы жэне кейінгі дауыетылардьщ
модификациясын анықтау маңызды.
SUMMARY
For any spoken language, there are prominent regional, social, and
".dividual differences in the way the language is pronounced by different
reople. Each distinguishable type o f pronunciation is called accent. Practically
erybody has an accent. Moreover, every one o f us regards accents
differently: some accents are familiar, some may sound startling, and others
лге thought as prestigious. This article opens the theme o f phonetic
nterference.
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ЕСЕНОВА Қ.Е.
ТІЛДІК ТҮЛҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Соңғы онжылдықтар ішінде антропологиялық лингвистика аясында
“Тілдік тұлға” ілімі қалыптаса бастады. Сөйтіп, “лингвистикалық
иерсонология” деп те аталатын жаңа гылыми пэн антропология
бағытындағы негізгі, орталық орынды иеленді. Қоғамдық құбылыс -.тіл
мэселесінің тіл-тілге ортақ, тіпті онымен үйлесетін тұстары да болатыны
белгілі. Антропоцентристік парадигма багдарынан Караганда зерттеу
нысаны таным объектісінен субъектіге ауысады, яғни тілде корініс
беретін адам түлгасы мен адамның сөз саптауындагы тіл мэселесі
талдауга түседі. Тіл - адамның күрделі таиым эрекетінің нэтижесі, оган
сэйкес халык пен оньщ өкілі болын табылатын шыгармашылық түлга
эрекетінің көрсеткіші, мэдени код қалыптасуының факторы.
Ж ана парадигма тілді зерттеудің жаңа үгым-гүсініктері мен
эдіснамасын талап ететіні белгілі. Антропоцентристік парадигманьщ
қалыптасуы лингвиетикалык мәселелердің ауанын адамга, оның мэденитаным кеңістігіндегі алатын орнына қарай бүрды. себебі тілдік түлга “бір
кырлы. сегіз сырлы” сипатымен келіп, өзінің лайықты орнын иеленеді.
Антропоцентристік парадигма адамды басты орынга қоя отырып, тілді
оның қүрамдас маңызды бір бөлшегі деп карайды.
Жаңа арнадагы түрлі гылыми-лингвистикалық багыттардыц
қалыптаса бастауьша байланысты Тілдік түлга категориясы да түрлі
сипат иеленуде: психолингвистикада - адамның психофизиологиялық
күйі сөйлеу түрғысынан жэне сөйлеуді (речь) тудыру мен қабылдау
механизмі тұргысынан; прагмалингвистикада адамның коммуникативтік
қызметі аясында қарастырылуда. Философияның ежелгі мэселесінің бірі
адам жэне оның рухани дүниесі болды. Біздің эрамызга дейінгі ҮІ-Ү
ғасырдан бастау алған жаңа антропологиялық дэуірдің негізгі мәселесі
бүгінгі күні де адам мәселесі тоцірегіндегі зерделі ойлар мен
философиялық түйіндер қазыгына айналуда.
Бі лімнің гылыми парадигмасының ауысу процесінде керініс
берген тілдік фактілер жаңаша көзқарас тұргысынан саралану керектігі
белгілі. Сондықтан да, көркем мәтінді жаңа гылыми парадигма
багытьшда қарастыру мен талдау казак тілі стилистикасыньщ көкейкесті
мэселесіие айналуына келеді. Соның бірі - тіл фактісін зерттеудегі
маңызды антропоцентристік багытпен, тілдегі адам мэселесімеи. оның
тіл арқылы таңбалануымен тікелей байланысты, ягни XX гасырдың II
жартысындағы гіл білімінің бір жетістігі - мәтін түзуші адамды
антропоцентристік
багыт
озегіне
айналдырумен
байланысты
карастырылуы керек.
Тіл білімінде тілдік түлганың астары ұгымында адамның
мүмкіндіктері мен мінездерінің бірлігі, тілдік шыгармаларда, тілдік
аядагы шындықты
терең эрі дэлме-дэл сипаттайтьш қүрылымдықтілдік күрделілік, сонымен бірге, тілдік түлганың интеллектуалдық
сипаттамасы алдыңгы орынга шыгарылады. Сонымен бірге, «тілді де
адамнан беліп алып қарауга, зерттеуге болмайды», тілді қолданушы
адамдар болмаса, ол жүйелі түрдегі белгілер ғана болып қалар еді.

52

Тіл білімінде тілдік тұлғаның астарында
«адамдардың
жэне
олар
туғызған
тілдік
туындылардың мүмкІндіктері
мен сипаттары
бірлігі ұғынылады. Ақиқат
шындықты
тереңдігі
мен
дэлдігін
бейнелейтін құрылымдық-тілдік күрделілік, сонымен бірге, тілдік
түлганың интеллектуалды сипаты идеясы алдыңғы орынға қойылады.
Тілдік түлға өз бойына психикалық, әрі элеуметтік жэне
этикалық тағы басқа компоненттерді сыйғызатын
толыққанды
түлғалық түр болып табылады. Тілдік тұлға, Ю. Н . Карауловтың
пікіріне сэйкес, үш деңгейге бөлінеді:
1. вербалды - семантикалық деңгей ( немесе күрылымды - жүйелік );
2. когнитивті деңгей ( немесе тезаурусты);
3. прагматикалық деңгей ( мотивациялық).
Вербалды - семантикалық деңгейде негізгі бірліктер ретінде
сөздер алға шығарылады, ал олардын арасындағы қарым-қатынас түрлі
грамматикалық, парадигматикалық және синтаксистік байланыстарда;
стереотиптер - стандартты тіркестер мен сойлемдерде берілген.
Лингвокогнитивті деңгейде нөлдік деңгейдегі бірлік түріндегі түрліше
тусініктер, идеялар мен коицеитілер сипатталады; қарым-қатынастар
тэртіппен жасалған иерархиялық жүйеге салынады; ал стереотиптер
болып баяндаулар, қанатты сөздер, афоризмдер түсінік пен тезаурус
арасындағы байланыстар түрінде орнатылады.
Белгілі бір дәрежеде түлға жайлы эңгімелей отырьш, біз
индивидтің
өмір сүру стиліне тэн мінез-кұлық паттерпдерін ұсынамыз. Осылайша,
зерттеуімізде тұлғаньщ эмоционалды-еркін сипаты көрсетіледі. Тілдік
түлғаны нысан ретінде қарастыра отырып, біз сэйкес түрде ең
алдыңғы орынға интеллектуалдылық сипаттамасы шығатын таным
жэне
түсінік
процестеріне
тоқталамыз. ІО.Н. Караулов атап
корсеткеніндей, тілді меңгерудің эрбір деңгейінде түлғаның озіне
тэн интеллектуалдык ерекшеліктері болады.
Тілді түлға күрылымның алғашқы эрі лингвокогнитивті
немесе тезаурусты деңгейлерінде-ақ басталады. Осы деңгейде
элемнің
бейнесін
жасауға,
мағыналар
мен
қүндылықтар
иерархиясын айқындауға болады. Мотивациялық деңгейдің озі де тіл
білімі аясынан шығып кеткенімен, нақтылы осы деңгейде гілдік
қасиеттерді барынша молынан қарастырады. Кейбір зерттеуш ілер
тілдік
түлғаның осы
аспектісінің
жүйежасаушы
ықпалының
арқасында,
вербалды-семантикалық жэне тезаурусты аспектілер
түлғалық деңгейде эрекет ете бастайды деп есептейді. Осылайша,
тезаурустық деңгейде түлға «субъект» ретінде, ал
вербалдысемантикалыкта «индивид» ретінде көрініс береді.
'Гілдік түлға мэселесін талдауда мына мәселелерді назарда
V стау қажеттігін көрсетеді:
1. семантика-қүрылымдық
деңгей,
оны
ұйымдастыру
сипаттамасы;
2. тілдік модельді немесе тұлғанын тезаурусы;
3. өмірлік доминант, құрылғы, уэждердің (мотив) түрлі
мэтіндерде берілу сипаты.
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“Тілдік тұлға - сөйлеу эрекетіндегі қабілет ч
дэрежесіне қарай бағаланатын тілді жеткізуші, тіл
иесі; ең алдымен, тілдік түлга - индивидтің
ж
психофизикалық қасиеттерінің жиынтығынан тұрады; сөйлеу мэтінін
тудыруға жэне кабылдауға ықпал ететін сөйлеудің тілдік тұлгасы; тілді
карым-катынас құралы ретінде пайдаланушы адамның вербальды әрекеті
ерекшелігінің жиьштығы - коммуникативті түлга”.
Тілдік тұлға - әлеуметтік құбылыс, бірақ ол өзінің жеке мэнмазмүнымен бірлікте өмір сүреді. Тілдік түлға бойындағы жекелік
болмыс оның тілге деген өзіндік козқарасы арқылы қалыптасады, сөйте
тұра жеке тұлға тілдік дәстүрдің қалыптасуына да ықпал ете алады.
Әрбір тілдік тұлға өзінің алдындағы түлғалар қалдырып кеткен барлық
тілдік байлықты меңгеруімен, соны иелене алуымен қалыитасады.
Тілдік түлғаның қалыптасуына мына алғышарттар пай да болуы
тиіс деп ойлаймыз: 1. Үлттық тәрбие (отбасылык тәрбие); 2.¥лттык
тілдегі елшемдер (қабылданған, қабылданбаған құндылықтар); 3. Мәдени
ақпарат (салт-дэстүр, эдет-ғүрып); 4. Рухани сана (дін қағидалары); 5.
Үлгі тұтатын түлгалар (Абай, Шоқан т.б.); 6. Озық білім жүйесі; 7.
Тектілік интеллектісі; Mine, осы қасиеттерді бойына жинаған индивид,
саналы адам дэрежесінен түлға одан эрі тілдік тұлға дэрежесіне көтеріле
алады. Сонымен, тілдік түлға дегеніміз үлттық ойлау тілі бар, үлттық
тілдің дамуына оз әсерін тигізуші, қоғамдық интеллект. Тілдік түлға
өзіне дейінгі жасалған ұлттық қүндылықтарды меңгеріп, жетік білуі
керек.
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РЕЗЮ М Е

Языковая форма это - социальное явление, которое вносит вклад
для развития национального языка, общественный интеллект.
SUMMARY
The language form is the social phenomenon which brings the
contribution for national language development, public intelligence.
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БАЛТЫМОВА М.Р.
ТӘУЕЛСВДІК ДӘУІРІНДЕГІ ТУНИС ӘДЕБИЕТІНІҢ ДАМУЫ
1956 жылы француз протекторатының жойылуы жэне 1957 жылы
Тунистің республика болып жариялануы елдің элеуметтік-саяси жэие
мэдени өмірінде жаңа кезеңнің басталуына жолдама берді. Осы кезде
қоғамда екі мэселе алға шықты, олар: әйелдерді азат ету және халықты
жаңа адам рухында тэрбиелеу. Жаңа адамды жасау - артта қалушылық
мәселесінің шешімі еді, бул ретте азаматтық сана-сезімді тэрбиелеу,
барлык шығармашылық мүмкіндіктерді дамыту. орта ғасырлык
дэстүрлерді түп-тамырымен жою, халықты дэстүрлі ойдың батпағынан
алып шығып, жаңаға карай бет бұрғызуға үмтылыс жасалды. Тіл мэселесі
өмірлік мэселелердің бірі болып қала берді, яғни араб тілі барлық жерде
бірінші болуы тиіс еді.
Осы кезеңде Тунис әдебиетінде көркем прозаның көлемді жанры роман мен повесть қалыптасты, оның негізін салған эл-Башир Храйеф
пен Мухаммед эл-Аруси эл-Матуи болды. Сол уақытта әдебиеттегі
мәселелердің ауқымы бұрынғыға қарағанда кеңейе түсті. яғни эдебиетте
эйел бостандығы, жаңа буынды тэрбиелеу, даму жолына түскен жаңа ел,
тэуелсіздік құшағындағы гүлдену, жаңа ұлттық сана-сезіммен толыққан
көңіл-күй мэселелері барған сайын көбірек орын ала бастады.
Новеллистикада халықтың экономикалық, элеуметтік жэне үлттық
бостандық үшІн күресімен байланысты «патриоттық» гақырып басты
орынға шықты. Мүндай прозаның ерекше белгісі - кейіпкерлердің
рухани калыптасуьтн суреттеу, оларды күрес жолына алып келген санас-езімінің оянуын жэне дамуын көрсету болды. Тарихи романның жаңа
жанры дами бастады. Мәселелердің көптігі мен эр түрлілігі көркемдік
бағыттар мен стилистикалық тэсілдердің көбеюіне ықпал етті.
«Жаңалықка үмтылу» бағыты «тәжірибелік эдебиеттің» өкілдері
Самир эл-Айади, Махмүд әт-Туниси, Нафила Захаб т.б. жазушылардың
шығармаларында көрініс тапты. «Тэжірибелік эдебиет» өзінің айрықша
жауапкершілігін сезінген адамды субъект ретінде бейнелеуге ынтамен
күресті. «Тэжірибелік эдебиеттің» корнекті өкілі Самир эл-Айади 1947
жылы дүниеге келді. Тунис университетінің эдебиет факультетін бітірген
соң, Париждегі драматургия университетіне түседі. Содан кейін Ибн
Халдун үйінің жанынан қүрылған эдеби клубты басқарады, Кафстағы
театр группасыныц қызметіне араласады, кейін Тунис газеттерінің
бірінде редактор болып жүмыс істейді. Ол жазушылығымен қатар «ӘсСақафа» журналының негізін салушы жэне редакторы болды. Оның
әдеби
шығармашылығы драматургиядан басталды, 1966 жылы ол
Вьетнамдагы соғыс оқиғалары жайлы «Қаштық» жэне «Достар»
пъесаларын жазды. Оның екі жинағы жарық корді, біріншісі «Тыныштық айғайы» (1930), оған 1966-1969 жылдары Парижде
жазылғаіг новеллалары кірді. Ол «Балық», «Айиадағы олім», «Біз
мундамыз» , «Шүғала», «Бардос мысығы», «Айша», «Жарты жэне екінші
жарты» новеллаларында кейіпкерлердің ішкі монологы, кейіпкерлер сөзі
мен автор сөзін араластырып жіберу, қысқа, әрі үзік-үзік сойлемдермен
оқиганы шиеленістіру секілді стильдік тэсілдерді қолдана отырыи,
адамның ішкі жан дүниесін, оның түйық болмысын жаксы жеткізе алды.
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1976 жылы Тунисте жазушының «Эшекейлер
заманы» атты екінші жинағы шықты, бұл жинаққа
енген эңгімелер идеясы мсн көркемдік тэсілдері
жағыная бұрынғы новеллаларына ұқсас. Бүл жинаққа 1969-1971
жылдары жазылған шығармалары кірді, ол жазушының «үшінші элем»
елдеріндегі зиялылардың жағдайы, қазіргі заман адамының тағдыры,
өмір мен олім философиясы жайлы ойларының көрінісі болып табылады.
Кітап әл-Муқаффаның «Жүрек жерді жаулап алганша ол жаралы болып
қала береді» деген сөзі.мсн ашылды. Бұл - жазушы шығармашылығының
алдында тұрған мақсат, мұнда дәстүр даналығы мен тәжірибесі, жаңа
үмтылыс пен мэңгілік шындықсыз өмір сүре алмаушылық, ашыну мен
үміттену, ойсыз алға үмтылу мен құрып бара жатқан элемді
сүйіспеншілік сезімі арқылы
қорғап калуга тырысқан саналы
адамгершілік бір арнаға келіп тоғысқан. Ол жинаққа енген әрбір жеті
эссені араб классиктерінің немесе Батыс пен Шығыс жазушыларының
даналық сөзімен бастаған. Арабтанушы Э.А.Ализаденің пікірі бойынша,
«оның кейіпкерлері - түрақсыз, әлсіз жэне ешбір нақты оқиғалармен
байланысы жоқ, ішкі карама-кайшылықтармен жанын жегідей жеи,
шьгаайы өмір мен жалған өмірдің арасында адасып жүргендер» [1, 97-6.].
Әл-Айади шығармашылығының тағы бір мәселесі тіл саласына
байланысты болды, ол «сөз - эңгіменің шынайы қаһармандары» деп
үрандатты жэне өзінің новеллаларына бірдей сөздерді қолдана отырып,
сол арқылы әрқилы түсініктер берді. не оларды адам мен қоршаған
ортаның ақылға сыймайтындығы чуралы сөздерге айналдырып,
мағынасынан айырды. Оның кейіпкерлерінің түрақсыз болуы осыдан
шығар, себебІ сол сөздердің көмегімеи шығарманың негізгі мэнін
берумен қоса Тунистің тәуелсіздік алғаннан кейінгі жағдайын бейнелеуге
лайықты кейіпкерлерді таба алмағандай эсер қалдырады.
Жазушының «Тасбақада баспана жоқ» әңгімесі Туниетің сол
дэуірдегі эдебиетінің тоқырауына арналған. Бүл эңгімеде баеты кейіпкер
- жазушының бір күндік өмірі баяндалады. Әл-Айади өзіне тэн стильдік
эдістерді қолдана отырып, шығармашыл қайраткердің бейнесін жасаған.
Әңгімеде кейіпкерлердің (жазушы мен баспа күзетшісі) портретін
жасауға орьш берілмеген. Ол тек оқиғаларды бейнелейді, сол арқылы
істің барысын түсінуге мүмкіндік береді. Жазушы басты кейіпкердің
баспаға ^аебақалар (астарлы мағынасында - қүреауда калган коғамдық
ой - М.Б.) туралы, оның көбеюі жайлы материал экелгенде тауы
шағылғанын суреттей отырып, сол кездегі қоғамдық дамудың жолын
көрсеткісі келді, Тунис қоғамында барлық алдыңғы қатарлы ой-пікірлер
халықтың санасына өте жай енеді, себебі бүл үшін дэстүрлі ойлармен
жэне идеялармен қүрсауланған қамалдарды бүзын өтуі керек болды.
Қаланьщ «тасбақалық» сал ауруына ұшырауы қоғамның өзіндік
«ауруын» көрсетеді, ягни ол әрқашан алғашқы кезде тың жаңалықтарға
барьтнша қарсылық көреетеді, бұл оның дамуын баяулатады. Бірақ бүл
ауруға шипа табу тек алдыңғы қатарлы қогам мүшелерінің қолынан
келеді, себебі олар жаңа жағдайда жацалықтъщ маңыздьшығын түс-інеді,
ал басты кейіпкердің ауруына дауа іздеген бас директор мен оған дэрі
берушіге өлім тілеуі аркылы жазушы жалқау адамдар қоғамына
қарсылық білдіреді, олардың құруын қалайды. Жазушы «Бэрі бір-бірінен
сүрап жатыр.
Ешнэрсе жемеймін. Қозғалмаймын.
Күлмеймін.
Қозғалмаймын. Аштық.
Олар. Күлмеймін. Аштык. Олар. Қатты
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айғайлағым келеді» деген үзік-үзік, қайталанған
сейлемдер арқылы өз кейіпкерлерінің ішкі сезімін
және оны қоршаған адамдардың кеңіл-күйін
білдіргісі келеді. Осы эпизод арқылы пайда болған қауіп-қатерлі шақ тәуелсіздік алғаннан кейінгі Тунис қоғамының халін корсетеді. бұл кезде
«жаңа» мен «коненің», «дэстүрлі» мен «жаңашьшдықтың» арасында
тартыс жүріп жатты. Оқига орнын озгертпей-ақ жазушы
курес
майданының жағдайын колемді түрде жеткізе алған. Әл-Айади кәп
кейіпкерлер енгізбей-ақ даму жолына түскен, элі ескіден арылып
болмаған-жас қогамның көмескі жақтары меи түсініксіз ойларын бір адам
бейнесіне сіңірген, бірақ онысы оте тұйық адам еді. Бүл бір жағынан
автордың пафоссыз, қызыл тілсіз жэне жалған бояма теңеулерсіз сезімді
жеткізе алу шеберлігін, екінші жағынан, жас қоғамның жаңа адамдары
өзінің кемеліне келген жаңа кейпіне ене алмай жатқанын көрсетеді,
олардың озгеріп жатқан санасы мен ойы элі де толығымен жүртшылық
сахнасына шықпай жатты, себебі олар элі өздерінің ашық жэне сенімді
көрсетуге батылдары жетпеді. Бүл эңгімесінде жазушы жас қоғамның
жаңа адамының руани «аштығьш» корсетеді. Ол элі де бэрін білетін,
бэрін жасай алатын, барлық мэселенің шешуін таба алатын бейнені Дананы іздейді жэне Дананы оянбаған, жұмыссыз жэне қиындықтан
шығудың жолын іздеуге тырыспайтын адамдардың арасында адасып жүр
деп есеитейді. Бүл адамдарға қиналып, жандарын ауыртып қажеті жоқ,
себебі олардың басшысы - бас директор жаңалықты жек кореді, ол терең
озгерістер жүріп жатқан үкіметті мойындамайды, ойткені бүл мекемеде
ол озінің «надандық пен жалқаулық» патшалығын құрып алған,
сондықтаіі қызметкерлер тек содан қана қорқады, олар соны ғана
тыңдайды жэне соның айтқанымен жүреді. Оның жаңалықты жек
көретіні мекемені жеңіл жүйемен ғасырлар бойы таптаурын болған
үлгімен жүмыс Істеуге мәжбүр етті: олар барлық материалдарды
қарабайыр жолмен түжырымдайды, басқалар калай алға басып, дамьш
жатыр. жаңа заңға, ағымға сэйкес қалай қимылдап жатыр деп бастарын
қатырып жатпайды, ойламайды да, оздерінің рухани дүниесін жаңартып,
байыптайды да, оларға алға басудың керегі жоқ, олар омірге
прогрессивті козқараспен қарайтын баска шығармашыл адамдардың
қаламынан туып жатқан жаңа шығармалардың мэні. идеясы туралы
толғанбайды, оларға жүмыстарының тасбақа жүрісімен бір қалыпты, бір
ізбен жүргені үнайды, себебі мүндай кезде оларды ешкім мазаламайды,
қоғамның дамуында да ешкімнің шаруасы жоқ.
Жазушыны тасбақалардың, яғни бәріне немқұрайды карайтын
адамдардың кобеюі шошытады. Ал немқүрайдылық - қатьтгездіктен де
қатты әлемді күйрететін нәрсе. Олар қоғамды одан эрі сал болып қалуға,
ағзадағы бүлшық еттердің солып қалуына себепкер болады, сондықтан
тасбакалар каланы, ягни элемді қоршап жатыр жэне бәрін түншықтырып,
барлық омір сүріп жаткан нэрселерді өздерінің жалқаулықтарын коріп
отырғаныиа ашуланып, таіггап жатыр. Бүл жерде жазушы төніи келе
жатқан қауіпті гағы да үзік-үзік сойлемдермен былай бейнелейді:
«Қоршап алды. Айнала қоршады. Бізді қоршап алды. Қоршап алды да,
тұншықтыруда.
Қоршап
алды,
басып-жаншуда,
қылкындыруда.
Тұншыктырды. Ызалы. Буындырып түр». Бұл сейлемдер қауІп-қатердің
тенгенін корсетеді жэне окырманның психологиясьша эсер етеді.
Жазушыға бұл стиль адамның ішкі жаи дүниесінің бүзылуьтн тереңірек
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көрсетуге жэне адамдарға апаттың жақындап келе
'
жатқанын дәл, эрі көркем суреттеуге көмектеседі.
Олар осыған шейін жасалған барлык нэрселерді
күртып жатыр, бірақ «сұлу қызбен кездескенін қанағат тұтып отырған»
басшысы бар мекеменің бұзылғанның орнына еешнэрсені қайта
тұрғызбайтыны белгілі. Басты кейіпкер материалдық жағынан да, рухани
жағынан да ашығуда, ол айиаладағы тұманды, түсініксіз, бұлдыр қауіиқатердің арқасында күлкінің не екенін ұмытқан, ол қозғалмайды, себебі
қаны жүрмей қалған, оның бүлшық еттері қимылдамайды, онымен бірге
бүкіл адамзат осынау
қорқынышты күйден зардап шегіп жатыр. Бүл
ауруға дауаны бас директор табады, бірақ басты кейіпкер оған қуанудың
орнына өлім тілейді, өйткені оның қолындағы дәріден пайда жоқ, себебі
оган қызметкерлердің өмірі түкке тұрғысыз, ойландырмайды. Ол
директорға дэрі берген адамды да жазғырады, өйткені ол директордың
барлық жамандығына, яғни өзінің сылбыр, қажытатын қимылдары
арқылы қызметкерлерді
өзін-өзі өлтіруге жеткізетініне көз жүмып
жатыр.
Әңгіме «Кеуіп калған арнамен қан ағып жатыр» деген сөйлеммен
қорытындыланады, ал дэрі болса қанмен бірге агып кетті, сондықтан
ауру жазыл.майтын обаға айналды, еоның нэтижееінде сал бон қалғандар
қозғала алмайды, ал тасбақалар баспанасыз қалды, ягни aypv
таратушылар элі де қалаға, қоғамға шабуыл жасай береді.
Тунис
эдеби
нрозасындағы
жаңа
ағымның
аты
«экспериментшілдік» деп аталады. Бұл ағымда айнала қоршаған «артта
қалушылықтың» түйінін шешу мэселесі қаралды. Тунис эдеби сыны
бойынша стильдік эксперимент -шығарманың көркемдігінің маңызды
белгісі,
оныд
қүрамына
«Алдыңғы
катарлы
жазушылар
Декларациясында» қаралған баяндаудың жаңа үлттық үлгілерінің
қүрылымы да кірді. Бүл кезеңнің жазушылары Ливанның азат қүсы
Д.Х,Джебран сияқты «бүзылған қоғамдық жүйеге жек көрушілікпен
карады жэне еркіндікке үмтылды, қоркынышты құлдык әлемінін
алдында озінің элсіздігін сезінді» [2,10-6.].
Тэуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде прозада элеуметтік жағдай
тақырыбы үлкен орын алды, ол «шындықты бейнелеуге» жетеледі.
Эрине, творчество кайраткерлері араб тілінде, үлттық көңіл-күйде жазуға
тырысты, сондықтан бүл кезеңдегі Тунис эдебиетінде «эдебиеттің
үлттық ерекшелігін білдіретін белгілер айқын коріиеді».60-шы
жылдардың соңы 70-ші жылдардың басындағы жас Тунис жазушылары
мен драматургтерінің шығармалары «идеялық жэне стильдік ізденіске
толы болуымен, араб дәстүрлік мэдениетінен де, европалық мәдениетін
де үлгі алуымен» ерекшеленеді. Осыған байланысты тәуелсіздік алғанға
дейінгі тэжірибелік
бағыіты айтуға болады, бүл
екеуінде де
прозаиктер дэстүрлі ойдың шынжырын үзуге және жаңа классикалык
әдеби құбылыстарға қадам басуға үмтылды [3, 165-6.]. Бұл кезеңдегі араб
тілді Тунис эдебиеті елдің мэдени жағдайындағы
оте маңызды
құбылысты алға шықты, бүл - «Мағрибтің барлық елдеріндегі
арабтандыру саясатының айтарлықтай габыстарының айғағы» [4, 31-3?
66.]. Егер арабтандыру - араб тілді эдебиеттің толыққанды дамуына
қолайлы жағдай туғызу болса, онда бүл кезеңде арабтандыру тиісті
дэрежеде жүрмеді. Бірақ тіл саласындағы мәселелерді шешу ісі едәуһ
алға басты, эдеби тілдің қолданыс аясы кеңейді.
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Тәуелсіздік дәуіріндегі Тунис эдебистінде
араб тілінде жазатын жазушылар элі де қысқа эңгіме
жанрында калам тербеді, ал Тунистің қазіргі заман
шындығын кеңірек бейнелеуге мүмкіндік беретін повесть, роман сияқты
түрлері әлі де сирек кездеседі, ал мүндай жанрларда жазылған
шығармалар тәуелсіз жас мемлекеттің алдындағы көптеген ауқымды
мэселелерді жан-жақты қарастыруға көмектесері созсіз. Бірақ бүл баспа
қызметінің қиындығына да байланысты, осы жағдай прозаиктерді
мерзімді басылымдарға арналған шағын шығармаларды жазуға
итермелейді.
Әдеби жанрды жаңаруы, Тунистің жас жазушыларының эдеби
әдіс-тәсілдерді қолданудағы жаңалыктары. олардың стильдік үлгілерінің
жаңаруы тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиеттің аяғынан нық, сенімді
түруына септігін тигізеді, бұл оның өмір сүруге, дамуға жәие гүлденуге
қабілеттілігігін білдіреді.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема развития тунисской
литературы периода независимости и анализируется рассказ известного
писателя Самира аль-Айиади «Нет шалаша у черепахи».
SUMMARY
In clause the problem of Tunisian literature development of the
independence period is considered and the story of known writer Samir alAyiady "There is no tent at a turtle " is analyzed.

ТАГАНОВА A.M.
ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНЩ 5-6 СЫНЫПТАРЫНА
АРНАЛҒАН ҚАЗАҚ ТІЛІ ОҚУЛЫҚТАРЫ
ТҮЖЫРЫ МДАМАСЫ НЫҢ ЛИН1 ВОДИ ДАКТИКАЛ ЬІҚ
НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ
Қазақ мекгебінің 5-6 сыныптарына арналған казак тілі оқулығының
лингводвдактикалык негіздерін тану мэселесін қазақстандық орта білім
беру жүйесінің қазіргі кезеңдегі даму жэне қалыптасу барысына сай
деңгейде қарастыру керек. Қазақстан Республикасында казак тілі жэне
барлық дерлік меюгеп оқулықтарын уақыт талабына сай жазу мәселесі
«Қазақстан-2030» стратегиялық кұжаттарындагы «Білім беру» бөлімінде,
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында [1], «Қазақстан
Республикасының орта білім беру мектептерінің даму Түжырымдамасы»
[2], (1994, 1996), «Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беру
мазмұнының Түжырымдамасы» (1994,1996) [3], «Жалпыға міндетті орта
білім беру Мемлекеттік стандарты. Жалпы қағидалар» (2002) [4],
«Мектептің бастауыш жэне жоғары буындарындағы пәндердің
Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (1996-2002) [5], «Қазақстан
Республикасының
білім беру жүйесінің
2003
жылғы даму
Концепциясында»[6], «Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын»
[7], «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді
дамыту тұжырымдамасы»
[8] сияқты тұжырымдамалық жэне
нормативтік құжаттарда анықталған болатын.
- Қазақ тілі - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ
тілінің дамуына үлес қосу - әрбір қазақ азаматының, эрбір жас өркен
ұрпақтың санасында жатталған қастерлі патриоттық иарызы болып
табылады.
- Қазақ тілін қазақ мектептерінде оқыгу үдерісін ұйымдастыру
мен оқу кұралдармен қамтамасыз етуде дүниежүзілік тіл үйрету
эдістемелерінің жетістіктеріне сүйену керек. Стандарт пен оку
бағДарламасына негізделген қазақ тілі оқулығы - оку-эдістемелік
кешеннің негізгі өзегі болып табылатындықтан, оның мазмүны
үйретілетін мэселелер бойынша ғылыми көзқарастарға негізделуі тиіс.
- Қазақ тілі оқулығының құрылымдық-мазмұндык болмысын
түзуде ғылымилылық, сабақтастық, үнемділік, оку материалы берілуінде
логикалық жүйелілік үсталынып, оқушының жас шамасына лайықталған
болуы керек.
-■ Қазак тілі окулығы осыған дейінгі үстаным болып келген
«ортанкол
білімді оцушыга» емес, деңгейлік тапсырмаларды
лингводидактикалық талаптарға сүйене отырып орналастыру арқылы
«әлсіз» окупиыдсш «өте білімді» оқушыга дейін қызмет e re алатын болуы
керек.
- Қазақ тілі оқулығы сыныптағы эрбір оқушының колы
жететіндей, даралай жэне саралай оқыту қағидаттарына негізделуі керек.
- Қазақ тілі оқулығында берілетін білімдік материал оқулык
теориясы талаптарына сүйеніп түзілген қүрылымда үйлесімділікпен
орналастырылуы керек.
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- Оқулықтағы
мәтіндер,
графикалықиллюстрациялык модельдер, жаттығулар, бақылау,
білімді тексеру сияқты комионенттер оқулықтың
барлық функциясын аткаруға қызмет етуі керек.
- Қазақ тілін қазақ мектептерінде оқыту мазмұнының озегі тілдік материалды іріктеуде жүйелік-кұрылымдық түрғыдан келу болып
табылады. Сол материалды оқу мақсатында фонетикалык. лексикалық,
грамматикалық заңдылықтарды талдау әдісін, коммуникативтік эдістерді
қолдана отырып меңгерту жолы ұсталынады.
- Қазақ тілі оқулығы - оқушылардың казак тілін теориялық жэне
практикалық түрде тану, білім алу қүралы. Оның ең басты міндеті оқушыларға жаңа теориялық білім мен оку материалдарын меңгерту
арқылы олардың білімін жетілдіру, ана тілінен ой өрісін кеңейту, алған
білімдерін колдана білу дағдыларын дамыту мен бекіту.
- 5:6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарын жасау -- Қазакстан
Республикасының
Коснтитуциясьіна
сүйенеді.
Өйткені
ҚР
Коснтитудиясында
қазақ
тілінің
Қазақстан
Республикасының
мемлекетгік тілі болып табылатыны корсетілген.
- 5-6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарып жасау лингводидактикаға
сүйенеді.
- 5-6 сыныпгағы қазақ гілі оқулықтарын жасау ақпараттык
теорияға сүйенеді. Себебі, оқулықтың басты функцияларының бірі акпараттылық. Қазақ гілі оқулығының ақпараттық көзі - теориялық
білім мазмүнының бастау көзі болып табылатын қазақ тіл білімі
(лингвистикалық) мэліметтері, жаттығу жэне тапсырмалар көзі больга
алынатын танымдық, тэрбиелік мәтіндер.
- 5-6 сыыыптагы қазақ тілі оқулықтарын жасау жүйе теориясына
сүйенеді. Өйткені оқулықтың басты функцияларыиың бірі - жүйе
қүраушъиіық. Қазақ тілі білімінен берілетін білім мазмүнының жүйелі
орналасуы, жүйелі түрде меңгертілуі, практикалық дағдыландыру
жаттығулары меи тапсырмаларының жүйелі орналасуы, оқулыктың түтас
кұрылымьщцағы қүраушы болшектердің, компоненттердің жүйелі
тэртіппен
берілуі
жэне
меңгертілуі
жүйе
теориясының
лингводидактикалық негіздеме ретіиде танылуын қажет етеді.
5-6
сыныптағы
қазақ
тілі
оқулықтарын
жасау
трансформациялық ерекшелікке ие болыи табылады. Өйткені берілген
лингвистикалық
мәліметтердің
практикалық
жаттығулар
меи
тапсырмалар жүйесі арқылы дағдьиіандырылу ы - коздеген нәтижеге яғни
қазақ тілі жүйесіпен белгілі бір минимумдағы теориялық білімді меңгере
отырып, сауатты жаза білу жэне ана тілінде шебер де шешен, дүрыс эрі
айқын сойлей білу білік-дағдьиарының қалыптасуына альш келуі керек.
- 5-6 сьшьштағы қазақ тілі оқулықтарын жасау даму теориясына
сүйенеді. Өйткені даму теориясы - жаңа теориялық мэлімет алу
барысында да, жаттығулар орындауда ойлауы мен тілі дамуының да
бастау козі болып табылады. Бүл ретте психология, тәрбие теориясы,
оқушылардың физиологиялық дамуы туралы теориялық мэліметтер
негізге алынады.
- 5-6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарын жасау Мемлекеттік жалпы
міндетті білім беру стандарты мен казақ тілі пэні бағдарламасына
еүйенеді. Өйткені стандарт пен бағдарлама - мемлекеттік нормативтік
кұжат жэне қазақ мектебіндегі оқупп>шарьшың ана тілі больш табылатын
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қазақ тілі пәнінің баланың дамуында негізгі орнын
белгілеп, оқу материалының жас ерекшелігіне сай
кұрылымдык-мазмұндық жүйеде келуіне басшылық
етеді эрі тірек болады.
5-6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарын жасау дидактиканың
заңдарына яғни қазақ тілін оқытудың педагог икалық жүйесіне
сүйенеді. Қазақ тілі оқулықтарындағы педагогикалык жүйенің
компоиентгері:
1)5-6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарын жасау мақсаты яши
қазақ тілі жүйесінің фонетика, лексика, сөзжасам, морфология
курстарынан жүйелілікпен білім беруде оқушылардың ана тілінен
теориялық мәлімет алуы, сол мәлімет негізінде ауызекі сөйлеуі мен
жазуының сауатты болуына тірек қалау;
2)5-6 сыныптағы қазақ тілі оқулықтарының мазмүиы ягни
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай бірак қазақ тіл біліміндегі заман
дамуына сай қол жеткен жетістіктердің дер кезінде білім мазмұнына
енгізіліп отырылуы;
3)5-6 сыныптагы қазақ тілі оқулықтары бойынша білім беру мен
білім алудың әдістері. Бүл ретте дедукция, индукция, модельдеу, сөз
(мэтін
түрлері,
жаттыгулар,
түсініктемелер),
салыстыру,
тіл
күбылыстарына бакылау жасау т.б. әдіетерді алу керек;
4)Қазақ тілін оқыту формалары яғни сабак. сабақтан тыс
жұмыстар, дэстүрлі сабақ, жаңа технологиялар жүйесіндегі сабақтар, оз
бетімен білім алу т.б. формалары анықталынуы керек;
5)Қазақ гілін оқыту қүралдары ягни оқулықтан басқа кешенді
түрде қолдаиылатын оку-эдістемелік құралдар жүйесі болуы керек.
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Концепциясы.
7.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы.
В.Қазакстан Республикасыньщ 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы.
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ЮКЖАНОВА A.M.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛ С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ВДУМЧИВОГО
ЧИТАТЕЛЯ
Одним из приоритетных направлений при изучении русской
литературы в школах с казахским языком обучения является
совершенствование
коммуникативной
компетенции
учащихся,
формирование билингвальной языковой личности.
Достижение этих целей невозможно без воспитания вдумчивого
читателя при изучении текста художественного произведения.
Художественный текст по определению Н.А. Пиколиной предстает «как
эстетический феномен, обладающий цельностью, образностью и
фикциоиалыюстыо, и как форма обращения к миру, т.е. как
коммуникативная единица, в которой, в свою очередь, моделируется
определенная коммуникативная ситуация; и как частная динамическая
система языковых средств» [1, с.5]. Это означает, что в процессе чтения
произведения читателем усваивается не только содержание текста, но и
фоновые знания. Кроме того, у учащихся вырабатывается собственная
позиция на морально-этические проблемы, изложенные в произведении,
даются оценочные характеристики персонажей.
Нами предлагается разработка урока русской литературы в 10
классе по изучению рассказа А.П. Чехова «Ионыч». В рассказе
затрагиваются проблема деградации личности, проблема прекрасного и
безобразного в искусстве.
Тема урока: «В человеке должно быть все прекрасно».
Задачи урока:
а) образовательная: ознакомление учащихся с рассказом А.П.
Чехова «Ионыч»; погружение в историко-литературный дискурс для
осмысления специфики изучаемого произведения; анализ рассказа;
б) воспитательная: воспитание вдумчивого читателя, воспитание в
учащихся непримиримого отношения к пошлости во всех проявления;
анализ нравственного распада личности доктора Старцева и превращение
в обывателя.
в) развивающая: обогащение речи, развитие креативных
способностей, критического и образного мышления учащихся,
расширение кругозора учащихся путем ознакомления с произведениями
русского классика.
Методы, применяемые на уроке:
Чтение. Деятельность учителя, управляющего процессом чтения
; чащихся.
2.
Объяснительно-иллюстративный метод. Слово учителя и
• омментирование литературно-художественного произведения.
Репродуктивный метод - беседа, воспроизводящая различные
гиды пересказов.
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4.
Эвристический метод. Критический анализ
Шь
учащимися
проблем,
представленных
в
произведении, поиск путей решения данных
проблем.
Перечень наглядных пособий, используемых на уроке: Портрет
А.П. Чехова, афоризм писателя.
Для формирования мотивации учащихся к изучению произведений
А.II. Чехова урок целесообразно начать со вступительного слова
учителя:
Творчество этого писателя переведено на многие языки мира,
театральные постановки драматических, произведений проходят с
аншлагом во всем мире на протяжении 100 лет. Его рассказы кратки, но
емки. К нему применимы слова «Краткость —•сестра таланта». Кто он?
Конечно, вы узнали этого писателя. Это Антон Павлович Чехов. Л.
Н. Толстой о нем сказал: «Чехов — это Пушкин в прозе». Взгляните на
портрет писателя. Какой личностью он предстает перед вами?
- Интеллигентным, скромным человеком.
- И. А. Бунин сказал о А. П. Чехове: «В жизни он был именно тем,
чем был в творчестве, — человеком редкого душевного благородства:
воспитанности и изящества... мягкости и деликатности при
необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при
редкой правдивости»
Мало кто подумает, глядя на портрет Чехова, что он - выходец из
купеческой семьи, который не мирился с грубостью и пошлостью
обывателей. Он всю жизнь стремился к воспитанию прекрасного в
человеке: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли...». Запишите этот афоризм.
А. И. Куприн написал о творчестве Чехова: «В последние годы
Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее;
держал рассказы по нескольку лет. не переставая их исправлять и
переписывать»? О чем говорит такая требовательность к себе и своему
творчеству?
- Такая требовательность подтверждает слова автора о том,
что «в человеке должно быть все прекрасно», что автор стремился к
совершенству во всем.
Сегодня мы проанализируем рассказ русского классика А.П. Чехова
«Ионыч». Рассказ «Ионыч» был написан в 1898 году. После прочтения
рассказа учитель ведет беседу по содержанию рассказа:
Почему Чехов не называет город, а пишет - город С. ?
Автор не называет город другим именем, потому что таких городов
в России было много - небольших провинциальных городов. Эго мог
быть один из таких городов России. То есть атмосфера этого города и
события, описываемые в рассказе, характерны для российской
действительности того времени.
Какая атмосфера царит в городе С. ?
- Это маленький провинциальный город, ничем не примечательный.
Все жители этого города - обыватели, самой талантливой семьей они
считают семью Туркиных. Потому что члены этой семьи отличаются от
других жителей тягой к искусству: муж играет в домашних спектаклях,
жена пишет романы, а дочь играет на рояле и готовится к поступлению в
консерваторию. Другие жители города ничем не примечательны.
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Назовите членов Семьи Туркиных
- Иван Петрович - отец.
- Вера Иосифовна - мать.
- Екатерина Ивановна - дочь.
Семья Туркиных считается жителями города «вершиной»
духовной жизни города.
Какие таланты есть у членов семьи Туркиных?
-У отца Ивана дар - рассказывать анекдоты, шутить, говорить
смешные, на его взгляд вещи.
- Вера Иосифовна писала романы, которые складывала «в шкап».
- Катерина, или Котик играла на рояле.
Какими
строчками
из
рассказа
можно
подтвердить
неподвластность города С. времени?
- Через четыре года все так же в доме Туркиных: отец так же шутит,
мать читает романы, а Котик играет на рояле. Эти слова наглядно
показывают, что даже в самой талантливой и интеллигентной семье
царит застой, нет движения к лучшему, все закостенело.
Каким предстает доктор Старцев в начале рассказа?
- Доктор Старцев в начале рассказа видится нам молодым, бедным,
худым, романтичным и влюбленным. Ему не чуждо стремление к
лучшему,-эмоциональные порывы.
Как он меняется на протяжении рассказа?
- Он прежде всего становится Ионычем: это уже не тот бедный
худой влюбленный доктор, он предстает перед нами толстым, богатым
доктором, который ненавидит людей, раздражается по малейшему
поводу.
Кто такие маленькие люди в русской литературе?
- Маленькие люди - это униженные и оскорбленные, у которых нет
особого ума и талантов, нет чувства собственного достоинства.
Можно ли считать Старцева маленьким- человеком?
- Нет. Он начитан, умен.
Подмечает ли Ионыч плохую игру Котика на роте? Что ему
представляется в момент игры Екатерины Ивановны?
- Да, он понимает, что Котик не блещет мастерством. В момент
;;гры Котика на рояле воображение Старцева рисует картины, в которых
с гор с шумом падают камни.
О чем говорят такие ассоциации?
- Ассоциации доктора Старцева говорят о богатстве его
внутреннего мира.
Что такое деградация?
- Деградация -■ регресс, случающийся, когда человек опускается, не
работает над собой.
Можно ли сказать, что Ионыч деградировал?
- Да, потому что он не стремится к чему-то светлому, он не
.: вершенствуется, круг его интересов - нажива днем и игра в клубе
вечером.
Ионыч работает?
- Да, в Дялиже и в городе.
Почему он работает в двух больницах?
- Он работает, чтобы заработать больше денег, чтобы позволить
.
лучший транспорт.
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Работа в больницах спасает его от
опустошения, омертвения души?
- Нет, работа не спасает его от душевной
пустоты. Он никого не любит, кричит на пациентов. Больше всего на
свете он любит деньги.
Как Ионыч говорит о работе?
- День, ночь - сутки прочь, днем - нажива, вечером - клуб.
Виновата ли среда в таком отношении к жизни Ионыча?
- Возможно. Среда влияет на других людей, однако Ионыч мог бы
бороться со средой, не думать о деньгах, на деньги, которые он
зарабатывает, мог бы построить школу, больницу (как делал в свое время
Чехов), а не покупать себе третий дом.
Выдержал ли Старцев испытание любовью?
- Нет, потому что не захотел напрягаться, любить, бороться за
чувства. И после радовался, что не женился, т.к. хлопот много.
Какая художественная деталь есть в изображении пути героя от
Старцева к Ионычу?
- Прежде всего изменение характера героя отражено в такой
художественной детали, как его имя. В начале рассказа - это доктор
Старцев, новенький, подающий надежды доктор, которого мало кто знает
в городе. В конце рассказа - это Ионыч, известный в округе доктор,
уважаемый всеми, свой среди обывателей человек.
Какова композиция рассказа.
- Кольцевая - Старцев знакомится с Турки ными. гостит у них, через
четыре года снова в гостях Туркиных, но ему уже не нравятся как прежде
эти люди.
Для чего автор использует колыіевую композицию в рассказе?
Чехов хочет показать, как меняется человек, и для этого он
проводит героя по одному и тому же маршруту дважды. Он хотел
продемонстрировать духовный распад героя.
Нравственные характеристики персонажей очень подвижны.
Покажите этот динамизм.
- В рассказе можно увидеть, как меняются Старцев, Котик за 4 года.
Старцев становится эгоистичным доктором, озабоченным наживой,
Котик избавляется от иллюзий, становится грустной и больной.
Искусство передачи внутреннего мира через внешнюю деталь.
Какая внешняя деталь бросается в глаза в облике Ионыча?
- Одышка героя говорит о полноте героя, а полнота - это
свидетельство обездвиженности человека. Так Ионыч прекращает свой
духовный рост, застывает. Палка, которой он стучит по всем дверям
покупаемых домов, свидетельствует о пренебрежении главного героя к
людям. Средство передвижения: в конце рассказа написано, что когда
смотришь на Ионыча, восседающего в своей тройке, кажется, что это не
Ионыч, а языческий бог едет.
На стороне каких героев симпатии Чехова?
- Чехов не становится ни на чыо сторону, он добивается
максимального объективизма повествования.
К чему призывает Чехов''!
- В рассказе звучит призыв к ответственности за поступки, будущее
и настоящее. Нельзя опускаться, всегда есть опасность вырождения
личности, надо каждый миг работать над собой.
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После
проведения
беседы
по
анализу
.ржания
литературного
произведения
.: бходимо подвести итоги занятия и сделать
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Воспроизведение действительности, будничных, повседневных
г-тений жизни - главная художественная задача А. П. Чехова. «Ионыч»
живое предупреждение об опасности, грозящей вырождением
тлчности, влекущей за собой духовное падение всего, общества. Работа
не всегда спасает человека от бездуховности.
Как показывает практика проведения занятий, работа над текстом
художественного произведения способствует развитию речи учащихся;
чения внимательно читать и анализировать художественное
чізведение с точки зрения формы и содержания; выработке
. Зственной позиции на морально-этические проблемы. Такая работа
способна воспитать вдумчивого читателя, способного сопереживать и
анализировать проблему в тексте, ее истоки и пути возможного решения.

Литература:
1. Ни коли на М.А. Филологический анализ текста: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. .... М.: Издательский
центр «Академия», 2003. — 256 с,
ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада оқырманды тэрбиелеу максатымен көркем мэтінді
талқылау қарастырылады. А.П. Чеховтьщ «Ионыч» шыгармасының
сүрақ-жауап эңгімелесудің үлгілері идеялық-бейнелі күрамын талқылау
үшін корсетілген.
RESUME
In this article the problem of analysis of the text as an aim of a reflective
reader’s education at the Russian literature lesson in Kazakh school is
reckoned. A fragment of discussing of A.P. Chekhov’s story «Іопусһ» is
represented for analysis of an idea-imaginative structure.
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БАЛТЫМОВА М.Р.

ІДИЯС ЕСЕНБЕРЛИННЩ «КӨШПЕНДІЛЕР» ТРИЛОГИЯСЫ ЭДЕБИЕТ СЫНЫНДА
ҚазІргі уақытта тарихи тақырып - эдебиет пен өнердегі орталық
мэселелердің бірі. Әдебиеттегі бұрынғы заман туралы шығармаларда
халық тарихын әлеуметтік-философиялық тұрғыдаи кең тануға ұмтылыс
бар. Тарихи жаирдағы ең бастысы тарихи дэуірдің типтік жақтарын ашу,
өткен замандағы адамдардың шынайы бейнесін жасау, тарихтағы саяси,
мәдени, моральдық, психологиялық факторлардың ролі мен мэнін
көрсету болып табылады. Тарихи роман ең алдымен белгілі бір тарихи
кезеңнің жанды панорамасы болып табылады.
Казак тарихи романшылығының дамуы Ілияс Есенберлиннің
қазақ халқының тарихын суреттеуді басты нысана еткен «Көшпенділер»
трилогиясымен тығыз байлаиысты. Бұл туралы жазушы Қ.Жүмаділов:
«60-70-інші жылдарда тарихи романиың ь:ошіп бастаған ол (Ілияс
Есенберлин - М.Б.) қазақ эдебиетінде тұтас бір мектеп қалыптаетырды.
Қазақтың ұлттык санасының оянуына, тарихи зердесінің жаңғыруына
олшеусіз үлес қосты», - дейді [1]. Жазушы қалыптастырған тарихи роман
мектебі бүгінгі күнге дейін өз туын жогары үстап келеді.
І.Есенберлиннің «Кошпенділер» трилогиясьшың эр томының
жарьтққа шығуы қызу пікірталас тудырып, қолдауға да, қарсылыққа да
үшырап отырды. Кеиесары, Наурызбай бастаған қозғалыс туралы
«Қаһар» романы қазақ эдебиетіиің ірі жаңалығы, ғажайыи күбылысы
болды. Бүгінде оз тарихын қастерлейтін халықтың сүйікті кітабына
айналған бүл туынды қаламгердің эдебиет майданындағы ерлігіне пара
пар еді. Себебі 1934 жылы сахнада бір-ақ рет қойылып, кейін үзақ
жылдар бойы «түтқынға» алынған М.Әуезовтің «Хан Кене» пьесасыиан
кейінгі казак халқының XIX ғасырдағы тарихынан мағлұмат беретін
соқталы коркем шығарма осы болды. Роман жарыққа шыққаннан кейін
ғалым М.Дүйсенов «"Қаһар" романы жайында» атты мақаласында:
«Романдағы басты-басты кейіикерлердің қай-қайсы болсын іріленіи
корсетіледі... Кейіпкерлер іріленді деу - шығарма іріленді деген соз...
Роман - сом характерлі образдар жасаған, идеялық-көркемдік сапасы
жақсы шығарма», - деп бағалайды [2]. Ал галым Ш.Елеукенов: «В том,
что И.Есенберлин справился с огромным историческим материалом,
уместив его на сравнительно небольшой площади романа, сказалось
мастерство писателя», - деп жазушынын тарихи шығармашылығына оң
баға береді [3, 253-6.]. Бүл «Қаһар» романы туралы одақ көлемінде
айтьшған алғашқы пікір болды жэне романның кейінгі кезде эділ бағасыи
алуына септігін тигізді.
Тарлан жазушы 1971 жылы бірінші кітабы «Алмас қылышты»
копшілікке үсынды. Бүл кезде «Қаһар» романы М.Симашконың
аудармасымен «Хан Кене» деп орыс тілінде жарыққа шықты. «Алмас
кылыш» романына да алғашкы рецензияны ғалым М.Дүйсенов жазды.
Ғалым І.Есенберлиннің коне тарихи енбектердегі, архивтердегі шашыраи
жаткан фактілерді тірнектей жинап, оны ғылыми електен откізіп,
шығармасына пайдаланғаиын айта келіп романды: «оқушы қауымга
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қазақ халқының ортағасырлық тарихынан біраз
қызық мағлұмаг беретін, пайдалы еңбек», - деп
қорытындылайды [4].
Осы рецензиядан кейін жарық корген сыншы З.Серіккалиевтің
мақаласы қазақ эдебиеті әлемін шошытқандай болды. Ол «Алмас
қылыш» романын «тарихи-эдеби очерк», «бүтіндей дерлік тарихи
мазмұндама», оның «аркауы - тарихи шолу, тарихи мазмұндау» дей
келіп, жазушы «сауатты оқутиыға белгілі туындылар, архив
материалДары негізінде тарихи деректерді орьшды-орынсыз мазмұндап
шыкқаны болмаса, пп.ін мэніиде тарихи роман -коркем эдеби туынды
жасай алмаған» деп қорытындылайды. Сонымен катар осы романға
рецензия жазған М.Дүйсеновті де шығарманы «тарихи роман» деп
атағаны үшін
жазғырып, көркем шығармаға таптық тұрғыдан,
партияның тарихқа көзқарасы түрғысынан қараудың міндетті екенін еске
салады. Сонымен қатар шығармада «тарих бұрмаланып түсіндірілген»
деп, бұған дәлел ретінде романдағы Жәнібек султан мен Керей ханның
қазақ руларын біріктіргені туралы фактіні a ran корсетеді [5], Қазақ
әдебиетінде ХҮ ғасырдан ХҮІІ ғасырға дейінгі екі жүз жылдық кезеңді
камтитын тарихи шығарма бірінші рет жазылып отыр, эрі бүл роман
бірнеше шығарманың жүгін арқалан тұрған кслелі туынды, жазушы екі
ғасырлық хагтық тарихын бір роман бойына тігісін жатқызып. көркемдеп
суреттеуде роман-хроника әдісіне сүйешендігі ғалымдар тарапынан
айтылын жүр. Күл ретте сыншы сын айтамын деп мін тағуға көшіп
кеткенін өзі де аңдамай қалған тәрізді. Себебі І.Есенберлиннің «Алмас
қылышын» даттағанда, оның тарихи тақырынка жазылғанын басты
назарда үстау керек еді. Қазак елінің дербес мемлекет болуға қадам
жасағанында Жәнібек пен Керей хандардың қызметі болек екені
тарихтан белгілі, бірақ жазушы халық бейнесін еш жадынан шығарған
емес. Оның басты мақсаты сол кезеңнің саяси суретін шынайы бейнелеу
болғандықтан, жазушы тарихи кұжаттарга кон сүйенген, Сыншьшың
роман көркемдігіне берген «қатаң» бағасы шығармадағы кейіпкерлер
галереясы, қазақ фольклорының бай мүрасының туындының он бойына
себілуі, кейіпкерлер созінің сол кезеңдегі сөйлеу мэнерімен айшыкталуы,
әйел сүлулығын, қазақ этнографиялық коріністерінің шырайлылығын
суреттеудегі жазушы шеберлігін жоққа шығару болып саналады.
Жазушы
І.Есенберлин
З.Серікқалиевтің
айтқандарын
мойындамайды жэне өзінің «Мүхиттан өткен қайық» атты кітабында
оны «тарихтан еш хабары жоқ адам» деп айыптайды. Ал шьга мэнінде
екеуі де тарихты, тарихи шығарманың құрылымын бір-бірінен кем
білмейтін- еді, себебі І.Ес-енберлин 1943 жылдан бастан қазақ
мемлекеттігінщ қүрьшуына дейінгі жэне одан кейінгі тарихты дендей
зерттеп жүрсе, З.Серікқалиев 1969 жылы «Некоторые вопросы
современного казахского исторического романа» такырыбында
кандидаттык диссертациясын
қорғаған,
эдебиеттегі
тарихилық
мәселесімен айналысын жүрген болатын.
Содан кейін жарық корген А.Яковлев оз мақаласында тарихи
романдарға тоқталып, мұндағы ел билеушілер бейнесінің суреттелуін
жат қылыққа балайды: «Когда нарочито идеализируется прошлое, да еще
при нечетких социальных позициях, возникает нелепый спор, чей царь
лучше, а заслуги тех или иных деятелей доводятся до превосходных
степеней... Подобные мотивы идеализации можно заметить в некоторых
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публикациях о Тимуре, царе Давиде, о движении
Кеиесары Касымова... Надо ли доказывать, что
всякая гиперболизация в подобных делах может
стать одной из отправных точек для оживления националистических
предрассудков!» - деп одақтас республика халықтарының әдебиетінде ел
билеген хандар мен әміршілердің бейнесінің жандана бастағаньша
«қобалжушылығын»
білдіреді
[6].
Бұл
макала
одақтас
республикалардағы қаламгерлердің «үлтшылдық» сезімінің оянуынан
секемденіп, үлтық рухтың жандануының алдын алу үшін жазылғаи еді,
бірақ оның салкыны қазақ халқыныц онсыз да жабулы тарихының
беттеріи эрі карай парақтаудыц тамырына балта шабары созсіз еді,
сондықтан қазақ эдебиетінің жаңа аяғына түра бастаған тарихи проза
дәстүрінің қадамына түсау салынбас үшін эдебиег жанашырлары
Ш.Елеукенов «Замандас парасаты», М.Қаратаев «Революция рухымен»,
Р.Бердібай «Қазақ тарихи романы» жэне т.б. өз еңбектерінде осы
мэселені дурыс түсіндіруге талпыныс жасады.
І.Есенберлинніц «Хан Кене» («Қаһар») романы 1973 жылы СССР
Мемлекеттік сыйлығына үсынылады, бірақ роман туралы «үлтшылдықты
насихаттайтын зиянды кітап» деген пікірдіц уыты әлі басылмағандықтан,
бүл бастама жүзеге аспай қалды.
1974 жылы «Жанталас» романы жарыққа шықты, ал 1973
жылы «Алмас қылыш» романы орыс тіліне аударьшып, «Заговоренный
меч» деген атаумен жарық көрді. Жазушы «Жанталас» романында да
ауыр міндетті мойнына алды, бүл шығармада ХҮІ ғасырдың аягынан
ХҮІІІ гасырдың ортасына дейінгі казак тарихындағы оқиғалар, ягни
Хақназар хан олгеннен кейінгі Ақ Орданыц ыдырауы, Тэуекел, Есім,
Тэуке хандардың билік қүрған кезеңдерін баяндай келіп, Қазақ елінің
Ресей қол астына енуінің тарихи шындығын көркем суреттеуді мақсат
түтып, қазақ елінің тарихыида ерен ецбек сіңірген екі қайраткерді Әбілқайыр хан мен Абылай ханның билік қүрған кезецдерін сипаттауға
талпынды. Әйтпесе бүл екі ханньщ түлғасыныц өзі кемінде екі романга
жүк боларлық тақырып еді.
Бүл романның баспаға жіберілуіне бір
жылдай уақыт кетті, осы оқиға «Жұлдыз» журналында толығымен
баяндалады. «Жанталас» романы жазушы қауымның қолдауымен баспаға
үсынылғаннан кейін оған оқиғаларының қамтыған уакыты тым кец,
халықтар достығына нүқсан келтіретіндей суреттер бар, халық
бүкарасынаи шыққан батырлардыц іс-эрекетінде жасандылық басым.
соғыстан коп нәрсе жоқ, стиль ала-кұлалығы бар, Бұқар жыраудың
«Мүсылманның баласы» деген өленін жарыққа шығарудың қажеті жоқ
дегеи ескертпелер айтылады. Шығармаиың екінші рет талқылануында
романның Тэуекел, Есім, Тэуке хан кезеңі туралы болімін алып тастап,
Қазақстанныц Россияга қосылуыиың прогресшіл сипатын баса корсету,
Қытай богдыхандарыныц жер, территория жоніндегі саясатын әшкерелей
түсу, халық окілдерініц образдарын аша түсу, Бүқар жыраудыц Ресейге
қосылуды жақтыртпайтын олеңдерін алып тастау керектігі айтылады.
Жазушы елінің тарихьш қүрметтейтін қайсарлығынаи көптеген сьшескертпелерге қарсы жауап қайтарады. Сөйтіп роман қолжазбасы екі
жылға жуық уақыттаи кейін баспаға ұсынылады.
Ал 1976 жылы «Қаһар», «Алмас қылыш», «Жанталас» романдары
біріктіріліп, «Көшпенділер» деген атаумен трилогия болып басылганнан
кейін галым Ш.Елеукенов: «Соңғы жылдарда казак совет әдебиетінде
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'ихи тақырьшты жеделдете меңгеру процесі одан
жалғасып келеді. Көркемдікпен зертгеудің
_іығы - соиау қазак ұлтьшың алғаш шыққан
-стізіне, көне заманға барып тірелді. Бұл - I. Есенберлин трилогиясы
»• Көшпенділер»)», - деп тарихи роман авторының қаламгерлік еңбегіне
коғары баға береді [7, 78-6.]. Осы ойды сыншы М.Қаратаев «Ғасырлар
■ндесуі» атты мақаласында: «Есенберлин тарихи материалдың орасан
:?л қатпарларын зерттеген», - деп жалғастырса, зерттеуші Х.Әдібаев
I Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясын «туган эдебиет алдындағы
еүбелі еңбегі», ал жазушы Ә.Әлімжанов «новая ступень развития
исторического жанра» деп түйіндейді. ал академик Ә.Маргүлан:
-Трилогия И.Есенберлина открыла еще одну страницу в казахской
литературе. Вопреки всяческим лживым буржуазным, реакционным
теориям о «неисторических» нациях, об отстуствии корней и самобытной
культуры у казахского народа, убедительно показано, что не было
никаких «провалов» в истории, что все эти века казахский народ жил,
боролся и трудился на своей древней земле...», - деп биік байламмен
аяқтайды [8]. Ғалым Р.Бердібайдың «Қазақ тарихи романы» (1979) атты
монографиясы қазак эдебиеттануындағы тарихи романдар туралы
жазылған' қарымды, түбегейлі еңбек болды, мұнда Ілияс Есенберлиннің
Кошпенділер» трилогиясы кец талданған.
Қазақ эдебиетінде тарихи прозаның шекарасы кеңейін, саньт
көбейе бастады. Енді қазақ тарихи романы туралы пікірлер одақ
көлемінде де айтыла бастады. Бұған дәлел ретінде Г.Ломидзенің,
Ю.Суровцевтің, В.Оскоцкийдің «Литературное обозрение», «Новый
мир» журиалдарыида қазақ тарихи романдары туралы көлемді
мақалаларын айтута болады.
1979 жылы «Кошпенділер» трилогиясы Лениндік сыйлыққа
ісынылады. Қазақ эдебиетінде М.Әуезовтің «Абай жолы» романшопеясынан басқа бірде-бір шығармаға берілмеген осы сыйлыққа
ұсынылуы да трилогияның саф алтындай салмақтылығын көрсетеді.,
дегенмен бұл жолы да жоғары сыйлык бұйырмады. Трилогияның
бағаеын халық өзі берді.
І.Есенберлиннің «Көшпенділер» тарихи трилогиясы туралы
гылымн зерттеулер катары кобейе бастады. Трилогияның зерттелу аясы
әдебиетпен катар, тіл білімі, тарих ғылымдарын да қамтыды. Ьүл ретте
1991 жылдан бастап қазақ әдебиетінде қорғалган Т.Сыдықовтың,
Қ.Алпысбаевтың,
Ә.Т арақтың,
С.Таншюваның
докторлық,
Г.Елеукенованың, Қ.Аралбаевтыц, М.Жапанованыц, А.Мэуленовтыц,
А.Бағыбаеваныц, Ж.Ибраеваныц, А.Жусупованың, тіл білімінде
Б.Әбдуованың, А.Амангелдінің кандидаттық диссертацияларын айтуға
болады.
Заманыныц заңгар жазуінысы І.Есенберлин қазақ тарихи
әдебиетінде қозғалмаған тақырьгата қалам тартып, тыңнан түрен сапды.
Тоталитарлық жүйе мен кецестік идеологияның құрсаулы цензурасынан
тайсалмай, үлтшылдык жаласына ілігуден қорықпай қазақ тарихындагы
ел билеушілердің, билер мен ақын-жыраулардьщ, халық батырларының
тұлғасьш сомдауды өзінің Азаматтық міндеті деп санады, Қазақ
халқының ұлағатты салт-дэстүрі, терең мағьшалы ғұрыптары, атадан
балаға жалғасьш келе жатқан этнографиялык биік мэдениеті Азамат
жазушы қаламымен сэнді, накышты өрнекті тұскиіздей орілді. Дана
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халқының бай фольклорлық мұрасы мен ауыз
әдебиеті үлгілерін, шұрайлы тілін дэріптеу арқылы
талайлы тарихын бедерлеу жазушының Азаматтық
парызының биігі саналады.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются жанровое своеобразие и художественные
особенности исторической трилогии «Кочевники» известного казахского
писателя Ильяса Есенберлина.
SUMMARY
In clause the genre originality and art features of the historical trilogy
"The Nomads" of the known Kazakh writer Iliyas Esenberlin are analyzed.
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АМАНГАЗИЕВА M.K
Л.З БУДАГОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЛЕКС ИКОГРАФИЯСЫ
Л.З. Будаговтың ғылыми еңбектерінің тізімінде ең кұндысы - уақыт
сынынан өткен түрік лексикографиясының тарихында терең із қалдырған
«Түрік-татар
сөздерінің
салыстырмшш
сөздігі». «Түрік-татар
сөздерінің салыстырмалы сөздігі» атауына берілген түсінікті «автордан»
деген алгысөзінде кездестіруге болады. Онда автор оз еңбегіи барлық
гүркі тілдес создерінің түсіндірме создігі ретінде үсынбай. тек нағыз
кажетті де керекті создерді салыстырмалы түрде түсіндірген. Сөздіктегі
барлык создер түбір түлғасында берілген, ягни барлық туынды сөздердің
формасы түбірмен, негізімен бір үяда қалыптаскандығы корсетілген,
тіпті кейбір жағдайда керекті созді іздеу барысында барлық берілген
мақалаларды толық қарастыруға тура келеді.
А.Н. Кононов бүл создіктің негізгі ерекшеліктері ретінде мыналарды
атап ету қажеттігін айтқан:
1) коптеген создер этимологиялық күрамына түсінік беруді талап
етеді;
2) экімшілік, қүқықтық, ғылыми, діни т.б. терминдерге түсінік
•ЗеріледІ. Кобіне сэйкес келетін түпнүсқаға немесе эдебиетке сілтеме
беріледі;
3) географиялық атауларға, гүрік эпосы мен фолъклорындағы
батырлардың атауларына, кейбір реалий түрмысты жэне түрік
халықтарының дәстүрін білдіретін создерге ереже бойынша кыскаша
түсінік беріліп отырады [1, 69 б.].
Осы
ерекшеліктер
түсіндірмелі,
этимологиялық
жэне
энциклопедиялық сөздіктердегідей реңк бере отырыгі, создікті байыта
түспек. Осының озінен біз Л.З. Будаговтың Радлов, Вамбери,
Ильминский сиякты ғалымдардан үлгі алып, солардың еңбектерін негізге
ала отырып, зерттей алғанын кореміз. Осы создік туралы JI.3. Будагов озі
былай дейді: «Түрік-татар создері создігінің толық басылымы соңында
озім қолданған барлық деректерге толық шолу жасап жэне баға беру
ниетімен кітаптың атауьша, создердің алфавиттік ретпен берілуі
жүйесіне, транскрипцияларға, создердің айтылуы мен қысқартылған
түстарына түсіиіктеме бере кетуді жон санадым. «Түрік-татар
тщдеріндегі диалектілік ерекшеліктердің салыстырмалы создігі»
атауынан автор өз еңбегін түркі тамырлас барлық диалектілердің
гүсіндірмесі ретінде беруге үмтылған» деген қорытынды жасауға
болмайды. Егер мүндай түсіндірме сөздікті жасау мүмкін ден
есептелгенде де, оған бірнеше ориенталистердің біріккен еңбектері мен
үзақ жылғы қажыр-қайраты кетер еді. Сол сияқты, мен салыстырып
отырған создер создікте бірқалыпты даму кезеңінде үсынылған деп ойлау
да кате, мүндай ецбек бір адамныц қолынан келмес те еді жэне
колданылуы аясы оте кең болғандықтан, бүл қиьш жүмыс.
Тіл үйренушілермен қатар чиновниктер мен аудармашылардың, тіпті
сауда адамдарының оз кезектерінде Орыс мемлекетінде иемесе шет
елдерде осы создерді қолданатын түргындармен байланыс жасай алуына
кажетті, коп тараған создердің топтары берілгендіктен ғана создік
'сылай аталды. Татар создері түсіндірмелерінің салыстырмалы эдісі
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алуан түрлі туынды формаларға, кей жағдайда сөздің
түбіріне, сол сияқты бір сөздің сөйлемдер арасында
эр түрлі мағыналарга ие болуы мысалдарына сай,
олардың өзара қарым-қатынасы мен толығуын көрсете отырып, тіл
туралы үғымның толық та дэл зерделілігінің айқын көрсеткіші ретінде
қызмет жасайды. Осылай дей келіп, мен тіпті де осы мақсаттың ақырғы
көрсеткішін создік арқылы өзіме қосып алу ойынан аулақпын.
Бағдарламасына мүмкіндігінше қазіргі заманғы жэне табанды
кажеттіліктер, оның ішінде Шығыс факультеті студенттері мен Азиялық
сөздерді окып жүрген адамдар үшін әдеби шығармаларды оқу барысында
да, мұсылмандармен ауызекі тілдесу жэне жазбаша қатынас негізінде де
көмекші болып табылатын ғылыми материалдардың іс жүзіндегілермен
қатар жинақталуы кіретіндіктен, назарымызды пәннің ғылыми
түрғыдағы зерттелуіне аудармай кете алмағанымызды осы жүмыспен
айналысатын адамдар сөздіктің берілген бөлімінде анық байқайды.
Осындай екі жакты мақсаттың орындалу барысы бірде эдеби түркі тілі
оларсыз болмайтын араб жэне парсы тілдері аумагына, бірде мүсылман
заңдарыкың. халықтың салт-дэстүрлері мен ұғымдарының қысқаша
түсіндірмелеріне, қоғамдық өмір нақтылықтарына, бір сөзбен айтқанда,
сөздің түрлі мағынада қолданылуының негізі болып табылатын
элементтеріне жүгінуге мәжбүр етті.
Түркі-гатар тілі сөздерінің орналасу жүйесі сөздікте тубірлері
бойынша қабылданған, яғни сөздердің туынды формалары, етістіктің
алуан түрлері, айтылу ерекшеліктері жэне басқалары мүнда алғашкы
аяқталынбаған калпындағы нүсқасында дамытылған, бірақ бул ереже
жайдан-жай қолданбаған, өйткені: біріншіден, кейбір туынды форма өзін
бөлек түбір сөздей көрсете келіп, өз кезегінде келесі формаға және
олармен жіктелген түрге негіз болады, екіншіден, мүмкіндігінше нүсқаусілтемелердің санын азайгып. басқа көптеген формалармен айтылымдар
арасынаи түбір етістік жанында талап етілетін форманы жоя алады.
Сөздердің орыс эріптерімен транскрипциялануын мен сөздік үшін
қолайсыз санадым, себебі, бүл кітаптың көлемін шектен тыс арттырып,
сонымен катар, эріптердің терілуін қиындата отырып, оқылуының өзін
эртүрлі шартты қабылданған эріптермен қиындық туғызар еді, бүл
болатын болса, тек арнайы жағдайларда ғана жіберілген. Кей түста
оқырман қате айтылатын создермен үшырасып қалған жағдайда, оны
басқа сөз деп қабылдамауы үшін, создердің халық ауызында қате
айтылуын бере кетуді де қажет деп таптым. Сол сияқты кейбір
транскрипцияда бұрмаланған орыс создері де берілді, мүндай создер
тэжірибесіз аудармашыны тығырыққа әбден тіреуі мүмкін.
Шығыс тілдері факультетіне, Санкт-Петербург университеті
кеңесінің алдында осы создіктің басылуына қажетті жыл сайынғы
қаржының белгіленуін отегендігі үшін терең алғысымды білдіре кетуді
парыз деп есептедім. Алғашқы бес эріптен тұратын болім жарыққа
шығуга дайын түр, осының артынан қалған болімдердің басылуы да
ғажап емес» [19, 6 б.]. Будаговтың пікірін кобірек беруіміздің де озіндік
мэні мен маңызы бар. Мұнда автордың создікті тізудегі негізгі козқарасы
мен ойлары анык жазылған.
А.Н. Кононов сөздіктің қүндылығын бағалай келіп, мынадай
түжырымға келеді: “Значительная часть лексического материала,
приведенного в словаре, снабжена указанием на источники.
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Подавляющее
большинство
этимологий
Л.З.
Будагова свидетельствуют о глубоком научном
знании тюркских языков. Словарь Л.З. Будагова не
утратил значения и поныне, он является прекрасным пособием для
чтения старых тюркских текстов, в частности совершенно незаменим при
чтении “чагатайских" текстов [1, 200 б.].
Ал біз бұл сөздіктен Қазақстаиның батыс бөлігінің тіл ерекшелігін
көре аламыз. Сөзіміз дәлелді болу үшін белгілі диалектолог С.
Аманжоловтың «...мы должны отметить, что казахские слова,
помещенные в словарях
В. Радлова и Л.З. Будагова, в основном
представляют собой язык западных племен казахского народа» [2, 199 б.]
деген пікірін келтіргеніміз жөн.
Біздің пайымдауымызша, Л.З. Будагов сөздігі халқымыздың тұрмыстіршілігінен, салт-дэстүрінен, тарихынан хабар беретін анықтағыш.
Сонымен катар, оны этимологиялық, аударма, түсіндірмелі сөздік дей
келе, тарихи лексикологиялық ізденісіері үшін нағыз қүнды дерек көзі
деп толық айта аламыз.
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РЕЗЮ МЕ
Наиболее ценный материал представляют словари второй половины
XIX века, в которых сохранены видение мира древних тюрков, их
обычаи и традиции. В статье рассматривается история составления
словарей и их авторов.

SUMMARY
The most valuable material dictionaries represent the second half of the
XIX century, which maintained a vision of the world's ancient Turkic people,
their customs and traditions. The article examines the history of compiling
dictionaries and their authors.
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІС КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ
ҚОЛДАНЫСЫ
Етістіктің дербес соз табы екендігін белгілейтін бір ерекшелік
оның грамматикалық категорияларының болуында жатыр.
Етістік семантикалық мәні айқын болса да, грамматикалық
сипаты сан салалы, түрлену тұлғалары әр алуан сөз табы. Етістік
тұлғаларының жүйесін, оның грамматикалық сипаттарын түсіну үшін,
етістіктщ сөйлемде (сөйлеу процесінде) қолданылу ерекшеліктеріне
назар аударайык. Ең алдымен, етістік сөйлемде түбір түлғасымен түрып
қолданылмайды. Етістіктің бүйрык райын (2 жақ анайы), қалып
етістіктерінің 3-жақта (ол отыр, тур, жур тәрізді) қолданылуын түбір
түлғамен бірдей деп түсіну қате екенін көптеген ғалымдар мойындагі
жүр. Екіншіден, етістік тек жіктеліп барып немесе кейде - у түлғалы
түйық етістік, анықтауыштық қатынаста есімше, коссмше түрінде ғана
қолданылады. Үшіншіден, етістік түбірі отыр, тұр, жатыр қалып
етістіктері мен бұйрық рай түлғасын есептемегенде тікелей жіктелмейді.
Төртіншіден, етістік формаларынын. белгілі жалғану тәртібі бар: түбірге
тікелей етіс түлғалары, одан кейін күшейтпелі етістік, одан соң ғана
болымсыз етісгік түлғасы жалғанып, бүлардан кейін ғана рай, шақ,
есімше, кесемше түлғаларының бірі қосылып барып етістік жіктеледі:
жургіз-іңкіре-ме-се-к, сөйле-т-кіз-бей-міз т.б. Эрине, рай, шақ, есімше,
көсемше түлғалары етістік түбірге тікелей де жалғана алады: кел-ген, келсе-к, кел-е-мін, кел-іп-ті т.б. Сондай-ақ, етіс түлғалары бірінің үстіне
екіншісі қосыла берсе, рай, шақ, есімше, көсемше түлғалары олай бірінен
соң екіншісі қосылмайды, етістікке олардың біреуі ғана жалғанады:
сөйле-т-кіз-бе-й-мін, сөйле-т-кіз-бе-п-пін т.б. Мүның өзін ғалымдар
етістіктің баска түлғаларына Караганда, рай, шақ, есімше, кесемше
тұлғалары грамматикалық сипаты жағынан қатарлас, қызметтес екендігін
атап өтеді.
Қазақ тіл білімінде етістік категорияларын бірнеше топқа белу
тәжірибесі бар. Ііедучилищеге арналған оқулықта етістікті лексикасемантикалық категориялар (көсемше, есімше, болымды жэне болымсыз
етістік, сабақты және салт етістіктер, етістер) және грамматикалық
категориялар (рай, шақ) деп екі топқа боледі.
Ал, Ы.Маманов етістік атаулыны ең алдымен негізгі етістік және
функциялық етістік деп екіге бөліп, одан кейін негізгі етістіктің озін
түбір етістіктер және модификациялы етістіктер деп боліп, түбір
етістіктерге создің лексикалық мағынасын білдіретін болігі жатса,
модификациялы етістіктерге белгілі қосымшалар немесе комекші
етістіктер аркылы үстеме грамматикалық мағына білдіретін етісгік
формаларын жаткызады.
Тіл білімінің қол жеткен соңғы жетістіктеріне сүйенсек,
грамматикалық категорияның мәні төмендегідей сипаттар аркылы
айқындалады:
1. Грамматикалық категория деп тану үшін, бір ғана грамматикалық
мағынаның болуы жеткіліксіз;
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2. Грамматикалык мағыналар бір деңгейдегі
мәндес, ыңғайлас сипатта болуы керек. Мысалы,
өткен шақтық және айтушы жақтык немесе
қимылдың болымсыздық мөнін білдіретін магыналар бір деңгейдегі
ыңғайлас сипатта емес;
3. Ол грамматикалык магыналар өз ішінен бір-бірінен ажыратыла
алатын қайіиы мәнді сипатта болуы қажет;
4. Солардың бәріне лайық тұлғалық немесе грамматикалык
көрсеткіштері болуға тиіс;
5. Грамматикалык мағынаның әрқайсысы белгілі грамматикалык амалтәсілдер, түлғалар арқылы беріледі;
6. Аталмыш қасиеттер белгілі бір топтағы сездердің грамматикалык
немесе
лексика-грамматикалық
сипатын
айқындай
алатын
мағыналық, түлғалық белгісі болуы тиіс.
Етістік грамматикалык категорияларга бай соз табы. С.Исаев
«Қазіргі қазақ тіліндегі сездердің грамматикалык сигіаты» деп аталатын
зерттеуінде етістіктің грамматикалык категориялары жайында жазылған
Ы.Маманов, А.Ысқақов, I І.Оралбаева, А.Қалыбаеваның зерттеулерін
теориялық түргыдан галдай келіп, мынадай түжырым жасайды: « С ө й т і і і
етістікгің'грамматикалык категорияларын лексика-грамматикалық (салтсабақты етістік, етіс, көрініс категориясы, болымды, болымсыз етістік
категориялары) және таза грамматикалык (рай, шақ, жак немесе жіктеу)
категориялары деп екіге бол іп қараған жон, ойткені рай, шақ
категориялары етістіктің магыналық жагынан оны озгеріске түсірмейтін
ғана түлғасы емес, сонымен бірге етістікті баска создермен байланысқа
түсіруге дәнекер болып, жіктеліп, сойлем ішінде қолдануға негіз
болатын тұлғалары» [1, 159-161]. Бірақ бүл категориялардың ішінде
есімше, косемше, түйық етістік немесе қимыл атауы енбей қалыпты. Бүл
«енбей калган» түлгаларды М.Томанов «Қазақ тілінің тарихи
грамматикасы» атты гылыми еңбегінде «етістіктің функциялык
категориялары» деп ерекше атаған [2, 225].
Сонымен галымдарымыздың етістік категорияларының қызмегі
жөніндегі зерттеулерін талдай келе, Анар Салқынбай өз еңбегінде етістік
категорияларын ішкі мағыналық қүрылымы мен колданыс қызметіне
қарай томендегідей жіктеуді үсынады:
1. Лексика-грамматикалық категориялары (салт, сабақты етістік,
етіс, болымды, болымсыз етістік категориялары);
2. Грамматикалык категориялары: рай, шақ, жақ түлғалары;
3. Қызметтік категориялары: қимыл есім, есімше, косемше [3, 239].
Етістіктің лексика-грамматикалык категорияларыньщ ішінде етіс
категориясының казак тілі етістіктеріне тән қасиет екені туралы
козқарасты коптеген ғалымдар үстанып отыр. Етіске байланысты
ғалымдар пікірі әлі де болса түрақтала қойған жоқ. Өйткені тек казак
тілінде ғана емес, жалпы түркі жүйелі тілдердегі етіс мәселесі оз алдына
ерекше такьтрып болып зерттелуі, окінішке орай, әлі де ізденіс жолында.
Етіс - етістіктің ерекше категориясы. Одетге. етіс қимыл, ісәрекеггі, субъекгі пен объекті арасындагы әр түрлі қатынасын білдіріп,
белгілі қосымшалар жүйесі арқылы жасалатын етістік категориясы деп
анықталады. Зерттеушілердің бір тобы етіс түлгаларын созжасам
косымшаларыньщ қатарына жатқызады. Академйялық грамматика етіс
қосымшаларын былай анықтайды: «Етіс аффиксі қосылған создер
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аффикстердің санына қарамай, туынды түбір
етістіктер күрамына кіреді, сондыктан да бүл
категория соз тудырудың морфологиялық әдісіне
жатады. Сойтіп, етіс қосымшалары жалғанған етістіктер туынды түбір
деп саналады да, етіс қосымшалары етісгік негізден етістік тудыратын
жүрнақ деп аталады».
Етіс категориясын арнайы зерттеген А.Қалыбаева (Хасенова)
жоғарыдағы пікірді қолдайды. Бұл пікірді А.Ысқақов та қолдайды:
«Сөйтіп, етіс формаларының бүл ерекшелігінен, біріншіден, басқа
жүрнақтар сияқты туынды етістік жаеайтын қабілет барлығы және сол
етіс жүрнақтары арқылы туған формалар етістік негіздері есебінде
қызмет ететіні айқындалады. Ендеше, бұл жағынан қарағанда, етіс
жүрнақтары сөзден соз тудыратын жүрнақтармен сипаттас келеді де,
лексикалық категорияға жатады. Екіншіден, етіс категорияларының
формаларында субъекті мен объектінің амалға қатысын, керісінше,
амалдың субъекгі мен объектіге қатысын білдіретін грамматикалык
сипаты күшті. Демек, етіс формалары сөйлемнің грамматикалык
қүрылысына өзгеріс енгізіп отырады» [ 4, 296 |.
Бұл пікірлердің бәрі етіс жүрнақтарының сипаты жағынан
созжасам қосымшаларына жақын екендігінен туындап отыр. Кейбір
түрлері лсаңа соз жасап, етіс қосымшалы етістік негізгі создік қүрамнан
жеке лексикалык бірлік ретінде орын алған. Мысалы, қызды айттыру,
үйге кіріп жылыпды, рүқсат беруді өтінді, оңуга берілді т.б.
колданыстагы етістіктер етіс қосымшалары арқылы жасалган туынды
түбір, негізгі түбірден туған жаңа мағыналы создер болып табылады:
айт, жылы, бер түбірлері озгелік, ырықсыз етіс жүрнақгары арқылы
жасалган туынды создер. Бірақ, солай бола түрса да, етіс қосымшалары
ор уақытга озі жалганған етістік түбірдің мағынасын, лексикалык мәнін,
әзгертіп жібере ме, әркашан жаңа лексикалык соз жасай ма? Мысалы, Ол
хат жазды, Бул хат кеиіе жазылды. Баласына хат жаздырды. Жаз
етістігінің барлық формада жазу қимыл процесі озгерген жоқ, ешқандай
да жаңа соз туындаган жоқ. Ал, созжасам қосымшасы болса, оны
озгертіп жіберер еді. Бүл сипатты созжасам қосымшалары емес,
етістіктің лексика-грамматикалық категориясы деи қарастырған жон
екендігін кей ғалымдарымыз қолдап отыр.
Ы.Маманов сондай-ак, намыстану, мейірлену, шаттану сиякты
етістіктерді де сырткы түлгасының үқсастыгына қарап, оздік етіс ден
тануға болмайды ден корсеткен [ 5, 37].
Осы тұрғыдан етіс түрлеріне қүранды қосымшалардың да
жатқызылатыны кей окулықтарда берілін отыр. Соның ішінде қазіргі
таңда «Шың» баспасынан шығып отырған барлык мектептерге ¥БТ-ға
дайындык үшін берілетін оқулықтың 2009 жылгы басылымында етіс
категориясының көр деген бір ғана созге жалғанатын -сет қосымшасы
туралы мәлімет берілген [ 6, 83].
Алайда, аталмыш қүранды қосымшалар ҮБТ сүрактарында да
кездесіп отыр. Мысалы, тест сүрақтарында бір ғана созге (кор етістігіне)
жалғанатын етіс жүрнағы ретінде -сет жүрнағы көрсетілген. Бүл
күранды жүрнактың -се шартты рай жүрнағы мен -т озгелік етіс
жүрнагынан қүралгандыгын кору қиын емес. Бірақ мектеи оқулыгында
арнайы етістін жүрнақтарынан басқа да үқсас жүрнақтар корсетілмеген.
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Етіс категориясы түркі тілдерінің қайеысында
болмасын І951жылға дейін өз алдына жеке мәселе
болып зерттелген емес. Жалпы етістің етістіктің
кандай формасы екендігі ғана емес, етіс категориясынын түрлері
жайында да талас пікірлер жоқ емес. Мектеи оқулықтарында: өздік етіс,
әзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс дегі төртке бөлініп жүр және
оларды мектеп оқулығында томендегідей ережемен беріп жүр.

Ал, арнайы зерттеуші ғалымдарымыздың еңбекгерінде беске
бөлінуінің езі қайшылық тудыратын жагдай.
Мағыналық ерекшеліктері мен синтаксистік қызметі, тұлғалық
ерекшеліктеріне қарай қазақ тіліндегі етісіерді: негізгі етіс, оздік етіс,
ырықсыз етіс, ортақ етіс жөне озгелік етіс деп беске белуге
болатындығын керсетеді. Оның жоғарыда атап еткен тертеуі өзіне тән
аффикстермен түрленеді. Ал біреуі, негізгі етістің озіндік аффикстері
жоқ. Бүл пікірді А.ЬІсқақов та толық қолдайды: «Етістер жүрнақтарының
түрлеріне, олардың мағыналары мен қызметтеріне қарай темендегідей
бес түрге белінеді: негізгі етіс, ортақ етіс, озгелік етіс, ырықсыз етіс,
өздік етіс, Негізгі етістіктің арнаулы керсеткіші болмайды, оған әрбір
түбір я туынды етістіктердің де, күрделі етістіктердің де негіздері
жатады».
Осыдан анык керетініміз, негізгі етіс деп аталатын етіс түрі,
етістіктін түбірі деген ұғымнан еш айырмашылығы жок. Сол себепті
Ы.Маманов етіс категориясынын терт түрін корсетеді.
Дәстүрлі грамматикада істің орындаушысына, нәтижесіне карай
күбылуы етіс деп аталады. А.Байтүрсынүлы он түрлі етісті атап корсетіп,
олардың ішкі табиғатын анықтаған: сабақты етіс, салт етіс, ортақ етіс,
оздік етіс, өзгелік етіс, беделді етіс, ырықсыз етіс, шығыс етіс, дүркінді
етіс, есіңкі етіс [ 3, 243]. Осы түрғыдан проф. І.Кеңесбаевтың орыс
:<ластарына арналган оқулығында да сабақты, салт етістіктерді етіс
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категориясы (действительный залог, средний залог)
деп карастырғанын айтып откен жен болар.
Сөйтіп, казак тіл білімінде етіс тұлгасының
қызметі мен мағынасы туралы екі ғылыми пікір калыіп асқандыгын көріп
отырмыз. Профессорлар А.Ысқақов, А.Қалыбаева, Н.Оралбаева етіс
түлғасын соз тудыру категориясының морфологиялық әдісіне жатады
деп бағаласа, ЬІ.Маманов, С.Исаев етіс түлғалары сөзжасам қосымшасы
емес, «етістіктің лексика-грамматикалық категориясы» деп бағаланган.
Бүл пікірлер бір-біріне қарама-қарсы емес, өйткені екеуінде де етіс
түлғаларының жаңа мән мен мағына тугызатыны жоққа шығарылмайды,
тек мәселенің әр түрлі аспектіден бағалануы екі түрлі ғылыми пікір
қалыптастырған.
Етістің іттткі семантикалық және грамматикалық қүрылымында
мынадай ерекшеліктер бар:
Біріншіден, етіс тұлғасы барлык етістіктерге түгелдей талғамай
жалғана бермейді. Тек магыналық және түлғалық валенттілік
сақталғанда ғана жалғана алатын өнімді жүрнақ. Екіншіден, етіс
жүрнақтарының салт етістіктен сабакты, сабақты етістіктен салт етістік
жасауының өзі де оның жаңа сөз жасауға бейімділігін айқындаса керек.
Үшіншіден, етіс түлгаларының бірінің үсгіне екіншісінің жалғана алу
қабілетінің болуы оның созжасамдық касиетін корсетеді. Өйткені қазақ
тіліндегі бірде-бір грамматикалық магына беретін түлға бір сөз ішінде
қайталанып, бірінің үстіне екіншісі жалгана бермейді. Ал етіс түлгалары
бар-гыз-дыр-т, кел-тір-т сипатында жүмсала береді. Төртіншіден,
етістер бір не бірнеше субъектінің қимыл-козгалыстық, іс-әрекеттік
қарым-қатынасын анықтап, жаңа номинативтік мән тугызатын категория
ретінде етістіктің негізгі формаларының бірі болмақ.
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РЕЗЮ МЕ
В данной статье говорится о глагольной категории залога в
современном казахском языке.
Выводы основываются на
сравнительном анализе различных точек зрения ученых.
RESUME
The article tells about usage of voices of verbs in Kazakh Language. In
particular it focuses on main linguistically characteristics of voices by
comparing viewpoints of various scienti sts.
80

БОРАНБАЙ М.Б.
Б.МОМЫШ¥ЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӘСКЕРИ ҚҰРАМА,
БӨЛІМШЕ АТАУЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ ЖЭНЕ ЛЕКСИКАСЕМАНТИКАЛЬІҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Еурагшялық кеңістікте орналасқан Қазақстанның қазіргі геосаяси
жағдайында оның бір күиде пайда болмаган мемлекет екендігін, дәстүрлі
билік жүйесі мен эскери қүрылымы бар ел болгандығын дүние жүзі
қауымдастығы алдында тарихи, тілдік турғыдан дэлелдеу ҚР президент!
Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдаған «Қазақстан - 2030» даму
бағдарламасындағы жеті басымдықтың бірі - ұлттық қауіпсіздік
стратегиясымен үндеседі [1:10]
Осы пікірге сүйенсек, тілдік түрғыдан дэлелдеу қазақ тілі
лексикасының тарихи даму кезеңдерін қарастыруды қажет етеді. Оның
бір даму сатысы деп ¥лы Отан соғысы жылдары қазақ тілінің сөздік
құрамына енген кәптеген жаңа үгымдар мен термин сөздерді айтамыз.
Бұл сөздер тобын «эскери лексика және әскери терминдер» деп атауға
болады.
Мүндай атауға лайық сөздер мен сөз тіркестерін біз сол кезеңді
суреттейтін эскери көркем шығармалардан кездестіреміз.
«Мен солдатпыи, академияны өмірдің өзінен - үрыста өттім, оеы
түргыдан. қарағанда, менің соғыс туралы ойлануыма негіз бар сияқгы», деп өзі эскери әдебиетке бет бүруыиа иегіз болған нэрсеиі тап баеьш
айтып кеткен Кеңес Одағының Батыры. Халык Қаһарманы
Б.Момышүлы. Оның бүл сөзіне төмендегі туындылары негіз болады:
«Офицердің күнделігі» (1952), «Бір түннің тарихы» (1954), «Москва
үшін шайқас»
(1958), «Жауынгердің түлгасы» (1958), «Майдан»
(1961). «Майдандағы кездесулер» (1962), «Генерал Панфилов» (1963),
«Толеген Токтаров» (1965), «Куба әскерлері» (1965), «Ел басына күн
туса» (1970), «Қанмен жазылған кітап» (1991), «Адам қайраты» (1981)
т.б.

Бүл шығарматарында жазушы эскери лексиканы, терминдерді
молынан қолданғаны корініп түр. Әсіресе эскери қүрама, болім
атауларының озіндік ерекшелігіне қатысты атайтынын езі де корсеткен:
«Өр эскери қауымньщ өзіне жарасарлық аттары бар, өздеріиің мамандық
намыстары бар» [2;6].
Б.Момышүлы шығармасында белсенді қолданылатын соз - эскер.
«Терезеге қарап гүрсам, әскерлер келе жатыр екен» [2;6]
мысалдағы әскер сөзі can түзеп келе жатқан белгілі бір әскери бөлім
мағынасында тұр.
«Бүл соз қазақ тіліне, сірэ, орта ғасырларда араб тілінен ауысқан.
Әскер сөзі коптеген тілдерде бар: өзбек, тәжік, тілдерінде асңар, қырғыз
тілінде аскер, Қарақалпақ тілінде әскер, осман түріктері тілінде аскер «қол, жасақ. армия» үғымын білдіреді», 13:67] - дейді зерттеуші
Т.Байжанов. Демек, эскер созі қай тілде болмасын бір мағынада
қолданған. Қазақ тілінде әскер созі «Мемлекеттің қарулы күші, армия.
Қатардағы жауыигер. сарбаз» [4;92] мағынасында қолданылады.
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Ал армия сөзі де шыгармада актив
колданылатын
сөздердің
бірі.
«Армия
командованиенің күш қорын Кургановтың полкына
танкке қарсы тұратын артиллерия дивиз ионы келіп қосылды» [2;32],
немесе «Генерал Армия қолбасшысына кетті, көмек сұрамақшы немесе
түн қараңғысын жамылып, келесі шепке шегінуге рүқсат сүрамақшы
дейді» [2; 128]
Бүл мысалдардағы армия созінің семантикасьш қарастырсақ,
латын тілінде қарулану деген сөз. Мемлекетгің Қарулы Күштерінің
жиынтыгы. [5;24]
Жазушының қай шығармасында болмасын штаб термині
айрықша қолданылады. «Бастапқы соғыс күндерінде штабпен жөнді
байланыса алмай, корші батальондармен йен тіресе қолтықтасып бірге
тұра алмай, өз полкімнің командирімен байланысты үзіп алып, жау
сыртында қалғаным үшін генерал мені үлкен айыпқа буйырар деп
ойлаушы едім». [2;9] немесе, «Генерал тағы да телефонды алып, штаб
бастығымен сойлесіи: «Момышулының батальоны жау тылынан өтіп
келеді» деи армия штабынахабарлауды буйырды» [2; 12]
Создікте штабқа мынадай аныктама береді: «Штаб - әскерлерді
басқару органы. Штабтың соғыс жағдайындағы негізгі міндеттері:
әскерлерді
жинау,
шоғырландыру,
командирлер
қабылдайтын
шешімдерді дайьшдау жэне талдау, соғыстағы эскери қурамалардың,
болімдердің үйлесімді эрекеті мен шайқастың үзбей басқарылуын
ұйымдастыру. [6;454]
Штабтың армияда осындай маңызды міндеттерді атқаратынын
Бауыржан Момышулы былай суреттейді: «Армия әдебиетгерінде
штабты «армияның миы, козі, құлағы, жүрегі...» ден адамзаттың
кымбатты мүшелеріне теңейді. Штаб уақытты ойлан, керіп. білін, естіп,
сезіп отырмаса, қарамағындағы әскерді басқарын, қызметін үлгере
алмайды. Жүйе тамыр меи күре тамырдың міндеті де жүрек
болғандықтан, соған жүктеледі» 17:2661.
«Жолдас, аға лейтенент, батальота озіңіз қолқалай сұранып
бардыңыз. Мен сізді оз тілегіңіз бойынша тағайындадым. Батальон
басқару оңай іс емес екенін мен сізге сол кезде ескертіп айткан
болатынмын... Енді батальоның батарея емес екендігіне козіңіз жеткен
болар, жолдас аға лейтенант. Батальонда сіздің «нол-нолмен, солға
таман, оңға таман ноль-ноліңізден», соңьшан бэрін бастырмалата ат»
емес. Батальон басқару үшін тактика, тактика керек. Жок, жолдас аға
лейтенант, менің дивизиям партизан отряды емес, салалалы, арналы
армияньщ дивизиясы» [2;26].
Бул үзіндідегі батальон, батарея, дивизия сөздері ірі эскери
болімшелердІң атауын білдіретін термин создер.
«.Батальон - қүрлықтағы, эуе-десант, теңіз жаяу эскерлері
кұрамаларының негізгі тактикалық болімшесі. Ол бірнеше ротадан
қуралады. Ал батарея - 2-3 взводтан, 2-8 зеңбіректен қуралатын
болімше.
Дивизия - Қарулы Күштер кұрамындағы негізгі тактикалык
қурама [5;45] Демек, дивизия батальон, батарея болімшелерінен де
жоғары, міндеті ауыр әскери қүрама. Дивизия міндетгеріне қарай
авиацияльщ дивизия, танк дивизиясы. аткыштар дивизиясы болып
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бөлінеді. Ал мысалдағы сөз етіліп отырған дивизия
эрине атқыштар дивизиясы болып табылады.
Тағы да жиі ұшыратуға болатын эскери
құрама экімшілік. шаруашылық жағынан дербес баскарылатын полк
атауы.
«Геиералдың айтуы бойынша полковник Карповтың полкі мен
подполковник Кургановтың артиллертсының қалдығы жаңағы
корсетілген жерлерге тез отіп бекініс жасайды». «Полк штабы жазғы
лагерьдің шетіндегі жеке үйге орналасқан екен». [7;45] «Олар мына
қырғын соғыста нолктерінен, бөлімшелерінен адасып қалған біздің
бейшара жауынгерлеріміз». [2; 14]
«Өзен жағасындағы тың күші бар гарнизон жаудың алдын белгілі
уақытқа дейін бөгеп, шегініп келе жатқан болімшелеріміздің топтанып
есін жиып, күш біріктіріп, топтанып жаңа шепке бекінігі алып, жаудың
алдына қайта богет болуға мүмкіндік беруге тиісті екен». [2;23]
Үзіндідегі гарнизон термині - қалада я қорғанда түрған эскери болім
мағынасын білдіреді [4; 174].
«Алдымнан роталар топ-тобымен өз командирлерінің соңынан
бүрынғысынша қаз-қатар тізіліп барады».
«Рота командирлері «бір. екі, бір, екі» - деп аяқ басуды ырғақтап
жөиге сала бастады».
Рота - баталон қүрамына енетін эскери
бөлімше.[4;693] Ротаның қүрамында ең кемі 100 адам болады. Екінші
сөйлемдегі рота командирі терминдік тіркесі сол эскери болімшені
басқаратын командир мағынасын беріп түр.
«Взвод - рога, батарея қүрамына енетін тактикалық болімше».
[5;34] «Мен лейтенант Донских пен Брудный бастаған алдыңғы шептегі
взводтардың соғысы туралы, олардың ерліктері туралы қысқаша баяндап
бердім.
1941-1945 жылгы Үлы Отан соғысы орыс, казак, озбек. қырғыз,
жалпы Кеңес Одағы халықтарьша ортак болды. Сондықтаи сол түсгағы
эскери терминдер жалпыхальщтық тілге ортақ болуы шарт еді. Міне,
осыған сай біз келтірген эскери күрама, болімше атаулары барлық
тілдерге агау жэне мағына жағынан да ортақ тілдің эскери терминдер
кабатыи қүрайтын создер.
Жа.імы Б.Момышүлы шығармасынан аңғаратынымыз, Үлы Отан
соғысы жылдарында қазақ тілінің сөздік құрамьшда жаңа үғымдар,
эскери терминдердің пайда болғандығы жэне байырғы эскери
создеріміздің жаңа мағыиада қолданыла бастағандығы.
Осы тұрғыдан қарағанда Б.Момышүлының тілдік қолданысын
зерттеу біріншіден бауыржантануға қосқан үлес, екіншіден қазақ эскери
лексикасының даму тарихын, қордалануьга корсету болып табылады.
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5. Қысқаша-орысша эскери создік. - Алматы:
Центральная типография МО РК, 1995ж.
6. Эскери терминдердің орысша-қазақша түсіндірме
сөздігі. Алматы: «Білім», 2002ж.
7.Б.Момышұлы. Адам қайраты. Алматы. «Жалын» 1981 ж.
РЕЗЮМЕ
В этой статье за основу взяты произведения Б.Момышулы «За
нами Москва», «Мужество человека». Из произведении взяты военные
термины, названия частей, пременимые к современности через лексикосемантическую терминологию.
SUMMARY
This article is cseated on the basis of B.Momishuli books: «La name
Moskva» and «Muzhestvo cheloveka». Military terms, mames of military
unib that are still modern are tahen from his works.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
—
— — —_
_
БУХАРБАЕВ H IM
КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ 1 АЛ АКЫН А САЙ ЖОО-ДА
ҚАРЖЫ БОЙЫНША МӘСЕЛЕНІ СТУДЕНТТЕРДЩ ТАЛДАУҒА
АРАЛ АСУ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ
Еліміздегі жоғарғы оқу орындарының алдыңғы қатарлы элемдік
оқу орындарының қатарынан орын алуға үмтылысы құптарлық жағдай.
XXI ғасыр «Білектің күші емес, білімнің күші» қағидасын үстанған ғасыр
деп есептеймін. Сондықтан да, Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының
сапалы оқыту жүйесін қолға алуы бүл уақыт талабы. Бүл талаптан
С.Бэйішев атындағы АУ қалыс қалмауға ынта білдіріп, барлық оқу
процесіые қатысты теттіктердің толыққанды жүмыс істеуін қолга алып,
жан-жақты жүмыс жасауда. Бүиың нәтижесі ретінде университет өткізіи
жатқан әртүрлі деңгейдегі шараларды атап өтсек жеткілікті болар еді,
дегенмен соңғы жылдары сапалы білім беруді күн тэртібіне қойып, әр
түрлі әдістемелік семинарлардың өгуі жэне сол семинарларда жасалған
тың ұсыныстардың үсынылуы, айтылуы және талқылануы студенттерді
сапалы окытуға деген, бір қадам талпынысты білдіретіндігі айқын.
Сондықтан да, бүл мэселе өте орынды да, өзекті мэселе екендігін
үнемі есте үстауымыздың. сондай-ақ, бүл мәселелердің оң шешім
табуына ықпал етудің қажет екендігін ескеруіміз керек. Сонымен қатар,
ескертіп қана қоймай тиісті бекітілген жоспарлар негізінде шараларды
атқаруды, оқытушылар тарапынан тшіап етуі, бүл - оқу процесінің негізгі
мақсатының бірі екендігі белгілі.
Осы жоғарыдағы жағдайларға байланысты бүгінгі күн тәртІбіндегі
қаржы мэселесі бойынша студенттердің тақырыпты талдауға белсенді
араласуы негізгі мақсат, сондай-ақ аталмыш тақырып білдіріп түрғандай
аса маңызды екендігі белгілі. Жалпы, «Қаржы» пэні экономика
факультетінің 2 курстарында жүргізіледі. «Экономика» мамандығын
меңгеруге тиісті студенттердің алғашқы экономикаға, қаржыға бастапкы
кадамын анықтайтын жэне бағыттайтын пэн. Сондықтан да, бұл пэннің
сапалы, әрі уғынықты жүргізілуі, жан-жақгы түсіндірілуі бүл пәнді
игерушілер үшін басты фактордьщ бірі екендігі айғак.
Алайда, бүл пэн оқытушы тарапынан ауқымды, терең деңгейде,
сондай-ақ жоғарғы оку орындарына қойылатын талаптарға сэйкес
жүргізілуі басқа мәселе, енді бүл пәнге деген студентгердің
кызыгушылығын, эрі оларды толғандырып жүрген мәселелер мен
такырыптарға терең түсінікпен, ойлы козқараспен қарауын қальштастыру
екінші мэселе.
Ғьшыми ортаның пікірінше «XXI ғасыр - жаңа технологиялар
ғасыры» деи бекер айтылмағандығы белтілі. Сондықтан да. қаржы
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мәселесі бойынша жаңа технология жетістіктерін
қолдану қалыпты жағдай деп қабылдауымыз қажет.
Ьүл мэселені интеративтік тақтаны тиімді
пайдалану жэне компьютерлік технологияның көмегімен тэжірибелік
есептерді, яғни салықтың, бюдежттің кіріс-шығысына байланысты
есептерді компьтерлік бағдарлама арқылы енгізсе, бүл студенттерді
ынталандырып, сабаққа белсене араласуына ықпал ететіндігі белгілі.
Жалпы дәріс сабагында белгілі-бір тақырыпты талдауға студенттің етене
араласуы, ол тақырыпты жоғары деңгейде түсінуі, сол тақырыпқа деген
ынтасына байланысты.
Сондай-ақ дэріс такырыптарып талдауға белсене қатысуы, бұл
біріншіден лекторға байланысты, екіншіден тақырыпқа байланысты
көрнекі кұралдардың толық көлемде болуы. Бұмы тарқатып немесе
талдап айтар болсақ, сол тақырыпқа байланысты колданылатын
материалдардың кестелер, сызбалар жэне т.б. диаграммалар мен
сөзжұмбақтар түрінде ұсынылуы дэріс сабағындағы тақырыпты талдауга
катысу барысында студенттердің белсенділігін, сол тақырыпқа деген
ынтасын арттырады дегі есептеймін.
Себебі. «қаржы», «капитал», «қор» жэне т.б. каржыға байланысты
терминдёрден күралған сөзжұмбақты шешуде кез-келген студент
белсеиді араласып қана қоймай, ол тақырыпқа деген қызығушылығы
оянатыны белгілі. Кейбір тақырынтар бойыиша команда қүрып
пікірталастар немесе жарыс ойындарын өткізу де студенттердің сабаққа
деген белсенділігін арттыра түсетіндігі күмэн туғызбайды.
Тақырыпты белсенді талдау үшін тек студенттердің түсінуі немесе
сол тақырыпты игеру деңгейі ғана емес, оқытушының да тақырыпты
талдау барысында үйымдастыру шеберлігі де үлкен рол атқаруы тиіс.
Үстаздың сабақты жүргізуді ұйымдастыру шеберлігі дегеніміз не? Бұл
дегеніміз, яғни тақырыпқа байланысты сұрақтарды жүйелі түрде қоя
білу, сонымен катар сүрақтың тақырьш барысьша байланысты аясын
кеңейтіп. сол талданатьш тақырыпты толық камтитын мүмкіндікке ие
болуы шарт. Сонда ғана қарастырылған сүрақ пен дэріс тақырыбынын
мақсаты ашылады. Алайда, дәріс сабақтарын талқылау барысында сол
немесе басқа да мэселелердің, талданатын тақырыптың маңызды
бөліктері сызба түрінде беріліп талдануы студенттің жадында жақсы
жатталуына жағдай жасайды.
Жалпы студенттердің дэріс сабақтарында тақырыпты талдауға
белсенді араласуына байланысты көптеген үсыиыетар, дэлелдер мен
дэйектемелер келтіруге болады, бірак бүл деңгейде өткізуге жана
технологиялармен толық қамтамасыз етумен байланысты мүмкіншіліктін
шектеулілігі көп жағдайда дэріс сабағына жеткіліксіз деңгейде эсер етеді.
Студенттердің дэріске белсенді араласуына аудиториялардын
кернекі қүралдармен және оқытудың кредиттік технология талабына сай
материалдык базамен жабдықталмауы сабақтың деңгейіне тиімсіз эсер
ететіні белгілі. Дегенмен бүған қарамастан барлық жағдайдк
пайдаланын, қайткенде бүл мэселенің оң шешімін табу мақсатьпиа
жүмыстануға тиіспіз.
Бүл мақсатта қолда бар көрнекілік қүралдар, ягни сызбалар;::-..
кестелерді. суреттерді слайд аркылы материалдарды жиі пай дата:-: ;•
бүгінгі таңда негізгі мақсат жэне басты бағыт, бар мүмкіишілік бол>к
тиіс. Осы іс-шараларды икемді, тиімді пайдалансақ, бұл оз кезегі:-:;..
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студентгердің дэрісті белсенді талдауына игі ықпал
ететіндігі белгілі.
Осылардың нэтижесі оқу
процесінің бір саты болса да сапаға деген қадамы
болмақ.
РЕЗЮМЕ
Еліміздегі жоғарғы оку орындарының алдьщғы қатарлы элемдік
оқу орындарының қатарынан орын алуға ұмтылысы қүптарлық жағдай.
Бұл талаптан С.Бэйішев атындағы АУ қалыс қалмауға ынта білдіріп,
барлық оқу процесіне қатысты теттіктердің толыққанды жұмыс істеуін
қолға алып, жан-жақты жұмыс жасауда.
Старание в государственных высших учебных заведении на
получение место в мировых учебных заведениях это естественная
ситуация. В том числе в АУ имени С.Байшеве все занятие разработается
в процессе всесторонне функционированное исчерпало в руку.
SUMMARY
The gust in receipt place from row advanced worlds учебных places
Еліміздегі up учебных places күптарлык situation. The not the force of «
Wrist THE XXI century, force of knowledge ұстанған century » rule shall to
intend. Consequently and, Қазакстандық up учебных places qualitativly to
teach demand it time receipt in hand system. Althought С.Бэйішев атындагы
АУ воздерживать this the wish, all occupation to work процесіне tangent
теттіктердіц has exhausted in hand gigantic, thorough to function.

ӘЖМҮРЛ Т H.T.
АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІН ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Экономикалық дамудың жаца ұстанымын ғылым, инновациялық
қызмет, казіргі акпараттық технологиялар негізіне енген инновация
ретінде қарастыру қажет. Осы себептен ғылыми білім, ғылыми
зерттеулер стратегиялық ресурс ретіиде, оз кезінде ғылыми-техникалық
дамуды жэне инновацияны игеруді жеделдетеді. Инновациялық үрдіс
оздігінше баска сипатқа ие болады, өндірістік үрдістің барлық тарапын
қамтиды, ұйымдастыру және басқару құрылымдарына енеді.
Қазіргі уакытта өндіріске инновация мен ғылыми жаңалықтарды
игеру жыіідамдығы мен экономикалық жэне технологиялык бэсекелестік
қарқынды дамуда. Кэсіпорындар мен фирмалар жаңа технологияны,
жаңа білімді ізденуде, іргетасты зерттеулер жүргізуге қатысуға
үмтылуда, өндірістік жағдайға тез бейімделу мақсатында тікелей
ондіріске инновацияны игеруді үйымдастыруда.
«Инновациялық үрдіс» түсінігі «жаңа үйлесімділік» ретінде,
дамытуды қамтамасыз ететінін, бірінші рет Й. ІІІумпетердің
«Экономикалық даму теориясында» анықталды, онда экономикалық
дамуды, иниовациялык үрдіс йен кэсіпкерлік қызмеггі дамытудыц
үздіксіз байланысында қарастырса, X. Фримен жаңа технологиялық жүйе
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мен технологиялық төңкерістің категориясын
негіздеді,
ол
жаңа
технологияны
игеруде
инновадияны қызметтік жүйе ретінде қарастыруға
мүмкіндік берді.
Көп ғалымдар инновадияны немесе жаңалық енгізуді техникалықэкономикалық үрдіс ретінде, онда технологияны жақсарту жэне қосымша
пайда, қосымша табыс алу мақсатында ғылыми білім меи ғылыми
жаңалықты қолдану жүзеге асады деп қарастьтрады.
Қазақстанның агроөнеркэсіп өндІрісінде инновациялық үрдісті
дамытудың түжырымдамасында инновациялык үрдіс «жаңа немесе
жақсарған ауыл шаруашылық өнімдері мен оның қайта өңделген
өнімдерін, жэне шикізатты өңдеудің жаңа немесе жетілген
технологиясын жетілдіру мақсатында гылыми зерттеулер мен
эзірлемелер жүргізіліп, инновадияны қүру жэне оларды өздерінің тікелей
өндірісінде игеру бойынша накты іс-шаралардың заңды жэне кезекпекезек жүргізілетін жүйесі» деп анықтау үсынылады.
Біздің ойымызша. инновациялық қызметті ғылыми-техникалық
жэне гылыми қызметпен теңестіру дүрыс емес, инновациялық қызметтің
мэнін
гылыми-техникалық қызметтің,
ғылым
мен
өндірістің
интеграциясы жэне ондірістің бірыңғай циклінің қалыптасуы мен
гылыми онімді игеруге жалғасқан үрдісі ретінде есептеу қажет.
Әлсмдік тэжірибе көрсеткендей, инновациялық қызмет мемлекеттІк
басқаруды және едэуір каржыны салуды тштан етеді. Инновациялық
қызметке төмендегі факторлар эсер етеді: ғылыми-зерттеу жұмыстарына
жүмсалатын шығын көлемі; гылыми сыйымдылығы жоғары өнімді
жасауга қабілетті гылыми қызметкерлердің саны; бітіруші мамандардың
саны мен сап асы: инновациялық қызметтің инфракүрылымы; инновация
негізінде еңбек, материал және қаржы қорларын тиімді қолдануга
қабілетті салалық басқаруды үйымдастыру. Мынаны ескеру қажет, егер
экономикасы жоғары дамыган елдерде техникалық эзірлемелердің
инновациялық кезеңнің үзақтығы 5-6 жылды құраса, дамушы елдерде 15тен 25 жыл аралығында болуда.
Көп елдердің экономикасы инновациялык дамудың негізіне жэне
технологиялық дамуға қызмет ету гылым, ендіріс жэне қогам
арасындагы өзара қарым-қатынас жүйесінің қалыптастырылуына және
инновацияға көбірек бағдарланған. Олар, оның бағыгтарын барлық кезең
бойынша гылыми зерттеудеи өндіріске енуін анықтайды. Әрбір
мемлекетте, бірінші жаңалығы экономиканың инновациялык дамуьша
мэн беріледі, ұлттық инновациялык жүйе қалыптастырылады.
Инновациялық үрдіске эртүрлі бағытталган, он жэне кері эсер
ететін факторлар мен жағдайлар жиынтығы эсер етеді. Сол себептен
диссертациялық жүмыста инновациялык үрдістіц ағымына оң жэне кері
эсер ететін факторлар карастырылып толық талдау жүргізілді.
Қазіргі кезде инновациялык үрдістің үш түрі болініп көрсетілуде:
- қарапайым ішкіұйымдық (үйымаралық), ол жацашылдықты эзірлеу
жэне оны бір кэсіпорьшның ішінде қолдануды үсынады, бүл
жаңашылдык, ереже бойынша тауар түрінде болмайды;
- ұлғаймалы, жаңашылдықтың бірнеше өндірушілері бар болуы, жалгыз
ондірушініц мононолиялық үстемділігін бүзу;

88

тауарлы, бұл жағдайда кем дегенде екі
шаруашылық субъект жаңашылдықты ондіруші жэне
гүтынушы ретінде эрекет етеді. ал жаңашылдық
: а\ ар корінісінде' болады.
Қазақстанның агроонеркэсіп кешеніндегі инновациялық үрдістің
ерекшелігі ретінде, ондірістің тарихи-дэстүрлі технологиясьшан басқа,
келесілерді айтуға болады:
- ауыл шаруашылық онім түрлерінің эртүрлігі, технология түрінің және
оны өидірістегі қолдану мерзімінің үзақтык айырмашылығы;
- шаруашылық қызметті жүргізуде аймақтар арасында табиғи жэне
экономикалық жағдайлар бойынша айырмашылығы, ауыл шаруашылығы
ондірісінің аумактық эртүрлі орналасуы мен бір-бірінен қашықтығы;
- ауыл шаруашылығының ғылыми-техникалық онімді ендіруші үйымдар
мен мекемелердеи оқшау болуы;
- ауыл шаруашьшығы ондіріне ғылыми жетістіктерді ендірудің нақты
ұйымдастырушылық-экономикалык тетігінің болмауы, инновацияны
нгерудің томен карқыны.
Өлемдік
шаруашылықтың
инте грациялык
жағдайында
халықаралық аспектіде инновациялық саясаттың мэселелері корпоративті жэне мемлекеттік - ұлттық бэсекеге қабілеттілікті күшейту
болып табылады. Мысалы, АҚШ ғылыми-техникалық саясатын жүзеге
асыру жақсы дамыған институционалдық қүрылымға негізделеді.
Жапонияда
80
жылдарда
FTY
мемлекеттік
реттеу
түжырымдамасында болған ең күрделі озгеріс, жуырдағы он жылдықта
осы мемлекеттің козқарасы болып табылады, оны жаңашыл салада жэне
өндірісте элі де калыптаспаган әлемдік кошбасшы қатарьша шығару
(жаңа материалдар, микроэлектроника, биотехнология жэне т.б.).
Жетекші Еуропалық елдерде (Германияда, ҮлыбриТанияда,
Фраицияда) үлттық мемлекеттік үйымдар үлттык гылыми-техникалық
элеуетті қалыптастыруда, кориорацияларды қолдауда мэнді рол ойнайды,
олар жеке онімнің жэне үлттық онімнің бэсекеге кабілеттілігін котереді.
Агроонеркэсіп өндірістің иннованиялық дамуының мақсатты
түтастығынан инновациялық үрдісті басқарудың сэйкес келетін
қызметгері шыгады. Олар стратегиялық - маркетингтік, инновациялық
үрдісті жоспарлауда, инвестициялык үрдістің тығыз байланысын есептеу
жэне бақылау бойынша үздіксіз озара байланысты тізбек болып
табьшады. Ондағы қолданылатын көрсеткіиггер толык түрде болмаса да,
инновациялық үрдісті ондірістің экономикалық тиімділігіне дәреже
эсерін ескереді.
АӨК ғылыми-техникалық дамудың ең негізгі шарты болып
инновациялық басқарудың қүрылуы, ғылыми-техникалық эрекеттің
жобалық, техыологиялық, материалдық, үйымдастырушьшық, мамандық
жактарын кам гигын. алынған нэтижені талдауды, ауыл шаруашылығын
жүргізу жүйесіне түзетулер енгізуді, эртүрлі топырақтық-климаттық
жэне қаржылық-экономикалық жагдайларда дамудың болжамын
жасауды
қамтитын,
нарықтың
ілгермелі
қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған үрдіс.
Инновациялық басқаруды инновациялық бағдарламалар мен
бірыңгай аймақтық ғылыми-техникаЛық жэне инновациялық саясат
жүргізу жагдайында, жаңа енімдерді жасау жэне оларды ендіріске
ендіруді бақылау жагдайында, бүл бағдарламаларды қаржылык,
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материалдық жэне интеллектуалдық түрғыдан
қамтамасыз ету жағдайында кұру ұсынылады.
Агроөнеркэсіп
кешенін
инновациялык
баекарудың негізгі мақсаты жаңа өнімдер жасан, оларды өндіріске ендіру
болып табылады. Кұ;і агроөнеркэсіп өндірісін мамандандыру жөнінде
көптеген міндеттерді нақтылауды, агроөнеркәсіп өндірісіиде эртүрлі
қызметтердің ауыл шаруашылық өндірістің тепе-теңдігін сақтауда,
технология, үйымдаетыру. басқару жэне инновациялык басқару
саласында мамандар даярлауда көптеген міндеттерді нақтылауды қажет
ететін үрдіс.

Әдебиеттер:
1. Алимкулова Э.С. Ауыл шаруашылығындағы
инновациялык
процестерді басқару жүйесін жетілдіру // Халықаралық ғылымипрактикалық конференция. - Тараз, 2009, Б.48-51.
2. Джапарова А.А. Инновацияларды басқарудың мэні мен олардың
жіктелуі // Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы. - Түркістан, 2010.
№1. Б. 162-164.
РЕЗЮМЕ
В этой статье написано об организационно - экономических
отношениях,
возникающие в инновационной деятельности и
инновационных процессах в агропромышленном комплексе.
SUMMARY
Subject of the research is the organization of economic relations,
appearing in the innovation activities and innovation processes in the
agricultural-industrial complex.

ЕРЖАНОВА 3. K.
КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР - БАНК ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ
НЕПЗГ1 БУЫ НЫ
Қазақстан Республикасының перспективалық жобалар мен
стратегиялар негізінде дамуы тұтастай алғанда элемдік, экономикалык
үрдіске сэйкес келеді. Сондықтан да кейбір бағыттар бойынша
республика жоғары нэтижелерге қол жеткізді. Осы ретте еліміздің банк
саласындағьт жүргізіліп жатқан іс-шаралардың жетістігін атап айтуға
болады.
Дегенмен де бүгінгі күні әлемдік қаржылық дағдарыстың әсері
банк саласында жаца күбылыстарга аса назар аударуды, жан-жақты
зерттеуді, елдің несиелік саясатьгаа кажетті түзетулерді дер кезінде
енгізуді талап етіп отырғаны белгілі. Міне, осы максатта кол жеткізген
нэтижелер арқылы республика экономикасын элемдік экономикамен
байланыстыратын негізгі буынныц бірі - банктер деп есептеуге болады.
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Осы
тұрғыдан
қарағанда
нарықтық
қатынастарға бейімделген Қазақстанныц қаржылық
даі дарыстан шығып қарқынды түрде түрақты дамуы
үшін банк жүйесі мен банктер қызметін жетілдіру экономикалық
реформалардың негізі болуы тиіс.
Банк жуйесі -- нарықтық экономиканың маңызды эрі ажырамас
бөлігінің бір болын табылады. Елдің банк жүйесі жүйелі банктер күру
жэне элемдік тәжірибе мен олардың жасайтын операцияларының
ауқымын кеңейту арқылы дамиды.
Банк нарықтық жағдайда өзгеше кэсіпорьш ретінде қаралады.
Оның қызметі копқырлы болып табылады. Банк - сауда, делдал, несие
беретін, коммерциялық кэсіпорындарды білдіреді. Биржалардың банкагент!, эріптестері автономиялы түрде қызмет ісгейді.
Банктердің көбіне тэн қасиет олардьщ «қаржылық супермаркетов»
айналуы . больш табылады. Онда банк клиенттері ақша-қаржылық
қызметтің кез-келген түрін колдана алады. Біздің бүгінгі жағдайымызда
банктердің осылайша қызмет атқаруы дамудың жэне одан эрі қарай
қызмет етудің негізгі көзінің бірі деп есептеуге болады.
Қаржылық делдалдық банк үпіін ең айқындаушы қызмет болын
саналады. Сондықтан да, қаржылық делдал ретінде банктер шаруашылық
органдардың, халықтың жинақтарын жэие шаруашылық қызмет
процесінде бссаған басқа да бос ақша қаражаттарын тартып, оларды
қарыз алушыларға уақытша қолдануға береді, ақшалай толемдер
жүргізеді жэне басқа да көптеген экономикалық қызмет түрлерін
корсетеді.
Бүгінгі таңда коммерциялық банктер - активті іскерлік банктер
болып саналады жэне олар барлық елдердің банк жүйесінде айрықша
орын алады. Нарықтық экономикада коммерциялық банктердің қызметі
олардың экономиканың барлық секторларымен қарым-қатынас жасауына
байланысты жоғары маңызға не. Банктердің міндеті ақша айналымы мен
капитал • айналымының үздіксіздігін қамтамасыз ету, онеркәсін
кэсіпорындарын, мемлекетті жэне түрғындарды несиелеу, халық
жинақтарына жағдай жасау болып саналады.
Қазіргі коммерциялық банктер ақша калиталын салааралық жэне
аймақаралық
қайта
болуді
қамтамасыз
ете
отырып
халы к
шарауаптылығында маңызды қызмет атқаруы тиіс.
Жалпы, қазіргі кезде елде жүргізіліп жатқан экономикальщ
шаралар екінші деңгейлі банктер қызметінің дамуындағы жаңа кезеңді
ашып беріп отырғаны айқын. Осы ретте Үкіметтің, Ұлттық Банктің,
Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің 2009-2010 жылдарға арналған
экономиканы жэне қаржы секторын тұрақгандыру жөніндегі бірлескен
іс-қимьш жоснары негізінде «Самүрық-Қазыиа» ¥лттық әл-ауқат
қорынан қаржы секторын түрақтандыруға - 4 млрд. долл. (480 млрд.
тенге) болінді. 1>ул ақшалар еліміздегі ең ірі терт банктің - «Альянс
банк», «БТА банк», «Халық банкі» жэне «Қазкоммерцбанктің»
капиталын ұлғайтуға жүмсалды. Агалған банктер мемлекет берген
қаржыны экономиканың нақты секторын несиелеуге жүмсанды. Осы
мақсатта жүргізіліп жатқан іс-шаралар аясында бүгінде коммерциялық
банктер оз клиенттеріне коптеген түрлі енімдер мен қызмет түрлеріи
үсынуға мүмкіндік алып отыр. Операциялардың осындай коп түрі
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банктерге өз клиенттерін сақтап қалуға жэне тиімсіз
жағдайдың өзінде де пайданы
жоғалтпауға
мүмкіндік береді.
Сондықтан да, Қазақстан Президентінің жыл сайынғы Қазақстан
халқына Жолдауында орнықты экономикалық осудің, сыртқы
экономикалық тепе-теңдікті қолдаудың, жұмыстылыктың жоғары
деңгейіне жетудің басты бағыттарының иегізі деп, яғни елдің инфляция
жэне ақша-несие саясатын реттейтін, соның ішінде ұлттық валютаның
түрақтылығын қадағалап, сақтайтын банкгерге аса назар аударуы
осының айғағы деуге болады.

Әдебиеттер:
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің, Қаржы нарыгын кадағалау
агенттігінің 2009-2010 жылдарға арналған экономиканы жэне қаржы
секторыи тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл Жоспары.
2. Қазақстан Республикасы Президентшің «Дағдарыстан жаңару
мен дамуға» атты халыққа Жолдауы. Егемен Қазақстан 06.03.2009 жыл.

РЕЗЮМЕ
В основе перспективный план и стратегия Республики Казахстан
соответствует мировым, экономическим стандартам. По некоторым
направлениям банковская система республики достигла высоких
результатов. Об этом говорят результаты проводимых мероприятий в
коммерческих банках. В условиях рыночной экономики банк
рассматривается как особая отрасль.
SUMMARY
The main developing perspective projects and strategy of Republic of
Kazakhstan in generally concur the world and economical process. Because of
that in republic a new directions have achieved high results. In this time, we
can say about the achievement in conducting works in bank sphere.
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БУХАРБАЕВ III М..
БУХАРБАЕВ А. Б.
ИНДУСТРИЯЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӨСУДІ ЫНТАЛ АНДЫРУ ¥ЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛЫ
БАҒЫТЫ
Қазақстанның жоспарлы экономикадан нарыктық экономикаға
көшуі кезінде экономиканы тұрактандырудың негізгі буыны шикізаттық сала болды. Ягни, экономикалык процестерді реттеу үшін
мемлекет шетел инвесторларын тарта отырып, шикізаттық экспортқа
бағытталған өндірістік жүйені қалыптастырды. Бірақ та, уақыт өте келе,
нарықгық қатынастарға бейімделген ел экономикасының жаһандық
процеске сай дамуы үшін бұл саланың тиімсіз екендігі айқындальш,
экономиканы эртараптандырудың объективті қажеттілігі туындады. Осы
ретте, қолда бар минералдық-шикізаттық ресурстарды тиімді пайдалану
мақсатында өндірістік саланы қайта қүрудың ролі арта түсті. Осылайша,
елімізде экономиканын шикізаттық бағытынан ауысу негізінде,
шикізаттық емес салаларда жүмыс істейтін экспортқа бағдарланған
жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру көзделді.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде өндірістік
қүрылымды қайта қүру, елдің орта жзие үзақ мерзімді перспективалық
жобалары мен стратегиялары негізінде жүзеге асырылатыны белгілі. Сол
себепті, Қазақстан Республикасыньщ қазіргі жэне орта мерзімді
дамуындағы негізгі стратегиялық үстанымы - экономикалык осуді
индустриалды-инновациялық факторлардың басымдылығы есебінен
қамтамасыз ету болып отыр.
Қазіргі кезде индустриялды-инновациялық саясат экономиканы
әртараптандырып қана қоймай, ел экономикасының ұзақ мерзімді
түрақты дамуына, өидірістік жүйенің жаңаруьгаа, шикізаттық емее
саладағы өнімнің бэсекелі түрлерін ондіру мен экспорт үлесінің өсуіне,
сондай-ақ оның тиімділігін арттырудың қуатты қүралына айналды.
Қазақстан ел экономикасын одан эрі индустрияландыру
мақсатында батыл бас-тама - 2020 жылға дейінгі үдемелі индустриялықинновациялық даму бағдарламасын қабылдады. Бүл стратегиялық
бағдарлама индустриялдық дамудың екі бесжылдық жоспары бойынша
жүзеге асырылмақ. 2010 жылдың 19 наурызында Қазақстан
Республикасы Президеитінің Жарлығымен 2010-2014 жылдардағы
үдемелі
индустриялдьщ-инновацияльщ даму (ҮИИД) жоніндегі
мемлекеттік дамудың мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Ел үкіметі
осы үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың (ҮИИД) мемлекеттік
бағдарламасын іс жүзіне асырудың мынадай негізгі тетіктерін белгіледі:
Үкіметтің 2010-2014 жылдардағы ҮИИД бағдарламасын жүзеге асыру
жоніндегі шараларының жоспары; ондірістік қуаттарды тиімді пайдалану
кестесі; Қазақстанды индустрияландыру картасы. Сондай-ақ, бұл
жобаларды жүзеге асыру шараларына еліміздің кәсіпкерлерін кеңінен
қамту максатьшда «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы
қабылданды. Тек осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін ғана үстіміздегі
жылы 30 млрд. тенге қаржы болінбек.
Сонымен, 2010-2014 жылдарға арналган үдемелі иидустриялықинновациялық даму жоніндегі мемлекеттік бағдарлама еліміздің 2020
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жылға дейінгі стратегиялық дамуының бірінші
индустриялық
бесжылдық
жоспары
болып
табылады. Бүл жосиарды белгілеу мейлінше ашық
жэне транспарентті түрде жүзеге асырылады. Бизнес қауымдастығымен
негізгі мэселелерді талқылаған үйлестіру кеңесі құрылды. Үдемелі
индустриялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама еліміздің
экономикалык саласындағы бес жылға арналған бірде-бір құжат болып
табылады. Бутан дейінгі қодцаныста болған стратегиялар мен
бағдарламалар өз күшін жояды. Бесжылдық жоспарды жүзеге асыру
барысында дамудың салалық бағдарламалары бекітілетін болады.
Бағдарламаның көздеген мақсаты бойынша Қазақстан 2014 жылға
дейін мынадай жетістіктерге жетуге тиіс:
- еліміздің іпткі жалпы өнімін 2008 жьшғы деңгейден 50 пайыз
арттыру;
- қайта өңдеу саласында еңбек өнімділігін 50 пайызга,
экономиканың жекелеген салаларында 100 пайызға өсіру;
- шикізаттық емес экспорт үлесін 40 пайызға жеткізу;
- ЖІӨ-нің энергетикалық шығыиын 2008 жылғы деңгейден 10
пайызға төмендету;
- жүмыс ісгсіі тұрған кэсіпорындар ішінде инновациялык
кәсіпорындардың үлесін 10 пайызға арттыру.
Нарықтық қатынастарға бейімделген елімізді тағы бір әлеуметтікэкономикалық даму сатысының жаңа деңгейіне көтеретін бүл
стратегиялық бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында Қазақстан
Республикаеының Президенті 7 басым бағытгы белгілеп берді. Олар:
агроөнеркәсіп, металлургия, мүнай оңдеу, энергетика, химия жэне
фармацевтика, қүрылыс индусгриясы, көлік жэне инфрақұрылымдык
салаларды дамыту болып табылады. Сонымен бірге, елбасы тагы да бес
багытты, атап айтканда, машина жасау, уран, жеңіл өнеркәсіп, туризм
жэне космос салаларын дамытута да басымдык беру қажеттігін айтып
ӨТТІ.

Сөйтіп, ел Үкіметі 2010-2014 жылдардағы ҮИИД жоніндегі
мемлекеттік бағдарламаны іс жүзінде асыру шаралар жоспарын бекітт:.
Барлық мемлекеттік органдармеи, әкімдіктермен жэне үлттык
компаниялармен бірлесе отырып белгіленген бұл шаралар жоспагі;
ҮИИД бағдарламасын іс жүзіне асырудың үйлестірілген картасы больш
табылады. Әрбір багдарламаны іс жүзіне асыруга бір гана мемлеке: •
орган немесе ведомоство жауап береді. Барлық шаралар жоспары не:
4 бағытқа топтастырылған. Бірінші, жгалпы жүйелі шараларды колл^у,
инфрақүрылымды, өнеркэсіптің басым салаларын дамыту багдарла\'аса.
екіншіден, ҮИИД багдарламасын жүзеге асырудың оңірлік аспектіігр өңірлерді дамыту бағдарламасы, индустрияландыру картасы, Бизнс-.гщ
жол картасы - 2020, өндірістік қуаттарды тиімді орналастырудын кест^г.
үшіншіден индустриялық қайта күру, төртіншіден, бағдарламаш. ж
жүзіне асырута тиімді басшылық жасау.
Қазақстанның 2010-2014 жылдарга арналган республикалык п ш |
өңірлік индустрияландыру картасы ҮИИД мемлекетгік бағдарламл. =ШЩ
маңызды қүрамдас саласы борлып табылады. Ол мемлекетке Г■мое
қауымдастығымен бірлесе отырып еліміздің ресурстық куатын жяше
инфракүрыльшын дамытуға, дүрыс инвестициялық шешімдер бе . ігчлв
жагдай жасайды. «Индустрияландыру картасы» екі бөлімнен - - - ш
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Біріншісі, өңірлік карталар - онда облыстарды
дамы іу га бірінші кезекте қажетті нысандар
шоғырландырылды. Екіншісі - республикатіық карта.
Мұнда орталық атқарушы органдар мен мемлекеттік холдингтер тікелей
бақылауға алған индустриялдық инновациялық даму жоспарының негізгі
нысандары
топтастырылған. «Индустрияландыру картасына» енгізу
үшіи алдын-ала 385 жоба үсьшылған, бірақ жаи-жақты талқылаулар
барысында жалпы құны 7,4 триллион теңгені қүрайтын 240 жоба
енгізілген. Жалпы апғанда, жалпы қүны 6,8 триллион геңге болатын 101
ірі жоба республикалық картаға, жалиы күны 580,4 миллиард теңге
болатын 139 жоба өңірлік карталарға топтастырылды.
Атап айтқанда, республикалық картаға кіргізілген жобаларды
жүзеге аеыру барысында 130 мың уақытша жүмыс орны ашылса, жоба
толық іске қосылғаннан кейін 90 мың қазақстандық түрақты жүмыс
орнымен қамтылмақ. Сондай-ақ, өңірлік карта шеңберінде негізгі
үйлестіру міндеттері әкімдіктерге жүктелген. Өңірлік карталарда
енгізілген жобаларды жүзеге асыру барысында 13,3 мың адам уақытша
жүмыспен камтьшса. жоба іске қосылғанда 18,5 мың адам түракты
жүмысқа орналастырылатын болады.
Сонымен, Қазақстанның 2010-2014 жылдардағы индустриялдықинновацидлық дамуы жоніндегі мемлекетгік бағдарлама еліміздің
экономикалық орлеу биігінің алғашқы түғыры болып табылады.
Қабылданған мемлекеттік бағдарламада басымдық берілген осы
міндеггерді жүзеге асыруға негіз қаланды.
Мәселен, биылғы жылдың озінде жалны қүны 713,6 миллиард
теңгені қүрайтын 144 индустриялық жобаның қүрылысы аяқталады.
Қазіргі таңда осы мақсатқа тартылған инвестицияның 583 миллиард
теңгесі игерілді. Бірінші жартыжылдықга жалпы қүны 396 миллиард
тещ е болатын 72 инвестициялық жоба пайдалануға берілмек. Бүл орайда
Павлодар облысындағы нысандар 97,5 пайыз, Маңғыстау облысындагы
инвестициялық жобалар 96 пайыз, Ақмола облысындағы нысандар 90,2
пайыз дайындық саиына келіп қалған. Екінші жартыжьшдықтың соңына
дейін жалпы қүны 440 миллиард тенге болатын тағы 72 иысаи
пайдалануға берілетін болды.
Еліміздің экономикалық дамуының локомотив! болатын 2020
жылға
дейінгі
үдемелі
индустриялық-инновадиялық
даму
бағдарламасының шеңберінде 2009 жылдың өзінде бірқатар ірі қүрылыс
нысандары катарға қосылды.
Оңтүстік Қазақстан облысыида
керамогранит ондірісі жоніндегі зауыт, мақта материалдарының сортты
түқымын ондіру жоніндегі зауыт пайдалануға берілсе, Қызылорда
облысында қйыршықтас зауыгы іске қосылды. Осы жылы Ақтөбе
облысындагы «Рамазан» ЖШС қүс осіру фабрикасы қайта қүрудан
өткізіліп, «Маңғыстау облысы кеме жөндеу» зауытын пайдалану
козделуде. Ал мамыр айында ҮИИД бағдарламасы негізінде Павлодар
облысында үш ірі зауыт, Қарағанды, Ақтобе жэие Қызылорда
блыстарында тағы үш ірі инвестициялық нысандар іске қосьшатьш
болды.
Осындай жобалардың табысты жүзеге асуы елдің индустриялдынновациялык дамуын қамтамасыз етіп, экономикалық дамудың түрақты
гг; йесін қалыптастыратыны белгілі.
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РЕЗЮМЕ
В статье речь идет о стимуляции индустриально-инновационного
развития как перспективное направление роста национальной
экономики.
SUMMARY
The diarthrosis of dwelling economics on time passage in market
economics from planned economics Kazakhstan - row sphere was.
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ИСИМОВАД.
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ МСБ СЕГОДНЯ
Наличие
источников
финансирования,
объемы
средств
выделяемых на государственную поддержку малого и среднего бизнеса
вполне определенным образом характеризуют не только отношение
государства к данному сектору экономики, но и состояние правовой базы
его управления.
Исследования ученых-экономистов показывают, что, несмотря на
разнообразные
источники
финансирования,
основная
масса
предпринимателей на начальном этапе своего бизнеса используют
собственные сбережения, средства родственников и друзей (75%),
внешние источники финансирования (15%), банки (10%). По мере
развития бизнеса для предприятия все большее значение приобретает
банковское кредитование. Так, краткосрочными кредитами банка
пользуются уже 45% предприятий и долгосрочными - 42%. Поэтому
многие предприниматели на начальном этапе испытывают серьезные
затруднения из-за отсутствия достаточного стартового капитала. Иногда
заем у друзей и родственников может стать единственным источником
финансирования. Вместе с тем, одним из основных источников
финансово-кредитных ресурсов, направляемых в сферу малого и
среднего бизнеса, являются средства кредитных линий Азиатского банка
развития (АБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
По займу АБР всего за период с начала реализации
профинансировано через Фонд финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства, далее - Фонд, 93 проекта на общую
сумму 54 422,7 тыс. долларов США. За это время были освоены и
полностью погашены кредитные средства по 39 проектам на сумму 29
961,7 тыс. долларов США.
По займу ЕБРР за анализируемый период всего участвующими
банками ирокредитовано свыше 100 тысяч проектов на общую сумму574. 07 млн.долл. США, из них 3,1 % - экспресс кредиты (11029 проектов
на сумму 17,47 млн.дол. США), 45,3% - микро кредиты (80596 проектов
на сумму 260,3 млн. долл. и 51,6 % - малые кредиты (10522 проекта на
сумму 296,3 млн. долл.).
Не маловажная финансовая поддержку малому и среднему
бизнесу, а так же облегчение ему доступак кредитным и материальным
ресурсам осуществляется в рамках бюджетной программы «Обеспечение
деятельности Управления предпринимательства и промышленности». В
рамках данной программы в 201 Огоду субъектам МСБ (малого и
среднего бизнеса) было выдано кредитов и субсидий на сумму
77265,5 млн.те нге.
АО «Фонд развития предпринимательства Даму», реализуя
государственную инвестиционную политику в этом году выделил
ЮОООООмлн.тенге на кредитование субъектов МСБ.
Так же в развитии и поддержке МСБ задействованы
непосредственно,
банки
второго
уровня
и
микрокредитные
организации.В Актюбинской области банками второго уровня (которых
функционирует на сегодняшний день 12) выдано кредитов и субсидий
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субъектам малого и среднего предпринимательства
в
2009году
на
сумму
57837,4
млн.
тенге.Микрокредитные же
орган изации(МКО),
занимающиеся микрокредитованием субъектов МСБ и сельского
населения -38 единиц. За 2009 год они выдали 1112 микрокредитов на
сумму 771,8 млн. тенге
Как показывает анализ условий кредитования банками второго
уровня, средний размер процентной ставки составляет 20 %, а период
кредитования около 6-12 месяцев.
Кредитование банками второго уровня М СБ
Наименование банка второго Уровень процентной Срок
выдачи,
уровня
ставки
кредита

АО
«Народный
Казахстана»

банк устанавливается
кредитным
Комитетом
АО «БТА»-ДБ «Темірбанк»
30-40 %

3-6 месяцев

АО « Центрокредитбанк»

32-60 %

30-360 дней

АО «Тураналембанк - БТА»

25-30 %

До 1 года

Международный банк « Алма- 30-36 %
Ата»
АО «Казкоммерцбанк»
устанавливается
индивидуально

12-18 месяцев

150 дней
устанавливает
индивидуально

В таких жестких условиях кредитования не всякое предприятие
сможет освоить кредитные ресурсы, вернуть заемные средства с
процентами, так как средняя продолжительность возведения объекта
составляет 1-2 года, а период окупаемости еще продолжительнее. К
сожалению, в Казахстане отсутствует полная информация об источниках
финансирования
сектора
малого
и
среднего
бизнеса,
за
исключением,предоставляемой Комитету АО «Фонд развития малого
предпринимательства» и Национальным банком РК и приведенной выше.
В то же время можно однозначно констатировать, что возможности
кредитования малого бизнеса банками крайне ограничены.
Причем, не всегда предприятие может обслуживаться по текущим
счетам и получать кредиты в одном банке. Неодинакова и политика
различных банков: некоторые более консервативны при выдаче
кредитов, некоторые более лояльны и могут пойти на некоторый риск
при кредитовании.
Таким образом, можно выделить следующие причины, по
которым банки второго уровня могут отказать в кредитовании
предприятия: недостаточное представление (понимание) банком сути
бизнеса и отрасли в целом; превышение расходов над доходами
предприятия,
негативные
финансовые
показатели;
нежелание
собственников персонально гарантировать возврат долга; недостаточная
подготовка предпринимателя и его команды к ведению бизнеса;
имевшиеся ранее проблемы с возвратом кредита; государственное
регулирование, которое ограничивает некоторые типы кредитования:
98

низкий уровень экономического или социального
развития региона и недостаток кредитных ресурсов в
экономике в целом.
Вместе с тем процедура получения заемных кредитных средств с
точки зрения оформления весьма трудоемка и сложна. Для оформления
кредитов в банках второго уровня казахстанскому предпринимателю
необходимо предоставить следующий перечень документов: заявление
на предоставление кредитных средств, опросный лист заемщика - полное
наименование фирмы, юридический адрес, телефон, фамилия, имя,
отчество
руководителей, их образование, возраст, количество
работающих на
предприятии, профиль деятельности
предприятия,
объем выпускаемой продукции и услуг и ее конкурентоспособность;
движение по счету, с начала года и последние 3 месяца; справка с
налоговой инспекции о задолженности по платежам в бюджет и
пенсионный фонд; финансовые документы, заверенные в налоговых
органах; справка о ссудной задолженности из обслуживающего банка;
технико-экономическое обоснование (бизнес-план) эффективности
мероприятия и прогноз о движении денежных средств; контракты и
договора с участниками проекта; залоговое обеспечение кредита или
гарантийное обязательство, документы, устанавливающие право
собственности на залоговое имущество (свидетельства о вступлении
вправо собственности на имущество или на землю); учредительные
документы-копии, заверенные нотариально (устав, учредительный
договор, свидетельство о государственной регистрации, регистрационная
карточка городского статистического управления, подтверждение РНН).
Для банков ценность клиента определяется величиной оборотов
по счету независимо от статуса предприятия. В основном малый бизнес в
настоящее время ассоциируется у банкиров с незначительными по
объему операциями и низкой платежеспособностью. Однако по мере
усиления дефицита ресурсов и необходимости диверсификации операций
банки начинают пересматривать отношение к малому бизнесу,
рассматривая его как перспективную клиентуру.
Банки в целом
положительно относятся к кредитованию малых предприятий, однако
возможность предоставления кредитов жестко увязывается, прежде
всего, с обеспечением.
Благодаря политической стабильности Республики Казахстан в
последнее годы приобретают все более важное значение иностранные
инвестиции в сферу малого и среднего бизнеса. Так, на сегодня в
Казахстане действуют целый ряд инвестиционных фондов.
Центрально-азиатский
американский
фонд
поддержки
предпринимателей
(поддерживается
правительством
США)
предоставляет финансирование коммерчески жизнеспособным частным
фирмам путем обеспечения акционерного капитала и заемных средств.
Осуществляется программа малого кредитования -поддержка частных
предпринимателей, у которых существуют трудности в приобретении
местных кредитов на приемлемых условиях. Отдельные кредиты
колеблются от 1 до 100 тысяч долларов США со сроком погашения до 3
лет.
AIGSilkRoadFund (частная Американская компания) осуществляет
поддержку крупного и среднего бизнеса в форме владения капиталом;
инвестиции в среднем составляют от 5 до 10 млн. долларов США.
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Фонд оборонных предприятий (поддерживается
правительством
США).
Предоставляет
финансирование в форме как инвестиции в акции,
так и займов. Средний размер инвестиций от 1 до 3 млн. долларов США.
Международная Корпорация Льюкейдия (частная американская
компания) вкладывает инвестиции в предприятия малого и среднего
бизнеса, в акционерном капитале которых доля государства не
превышает 33%. Фонд может инвестировать от 300 тысяч до 3 млн.
долларов Фонд получает поддержку в виде гранта технической помощи
на сумму 20 млн. ЭКЮ, предоставляемого в рамках программы
Европейского Союза ТАСИС. Инвестированные деньги должны быть
использованы на развитие конкретно
Предпочтение
отдается
инвестированию
развитие
телекоммуникаций, энергетики, строительных материалов, транспорта,
средств
массовой
информации.
банковскую
деятельность,
промышленные предприятия, недвижимость и гостиницы.
Программа ACDI/VOCA помощи развитию малых предприятий в
Казахстане
неприбыльная
международная
организация,
обеспечивающая всестороннюю экспертно-консультационную помощь
предприятиям малого и среднего размера, кооперативам, частным и
общественным ассоциациям в развивающихся странах.
Казахстанский
фонд
кредитования
общин
(КФКО)неправительственная организация, содействующая улучшению условий
для коммерции начинающим казахстанским предпринимателям,
обеспечивает кредитование и поддержку самозанятых слоев населения.
Достаточно серьезным и актуальным механизмом финансовой
поддержки развития малых передних предприятий выступает их участие
в выполнении государственного, регионального и местных заказов,
заказов государственных предприятий и компаний с участием
государства, дает возможность привлечь в малое предпринимательство
дополнительные ресурсы, а также в пределах имеющихся бюджетных
средств стимулировать инвестиционные процессы в этой сфере.
Г осударственный
заказ
способствуют
позитивной
реструктуризации малого и среднего бизнеса, его выходу из узкой
"ниши" торгово-посреднической деятельности, сближению с реальным
сектором экономики, их выполнение расширяет кооперационные связи
малого, среднего и крупного бизнеса, что является необходимым
условием формирования благоприятного предпринимательского климата
в экономике. В настоящее время МСБ поставляют для государственных
нужд в основном следующие товары и услуги: продовольствие (мясо,
мясные и молочные консервы, растительное и животное масла, муку,
крупы, сахар-песок и др.); мелкое оборудование (компьютерная и
оргтехника, мини-пекарни, оборудование для переработки овощей и др.);
военное обмундирование и лекарственные средства. Номенклатура
товаров, работ и услуг и их объемов, государственные закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
утверждаются ежегодно постановлением Правительства РК. В конкурсах
на осуществление поставок МП участвуют на общих основаниях,
доминируя среди других претендентов при торгах по относительно
небольшим контрактах,
стоимость которых обычно колеблется от
нескольких сотен тысяч до пяти миллионов тенге, также в торгах на
100

подрядные строительные работы, контрактная
стоимость которых тоже невелика и редко
превышает 3-5 млн. тенге.
И в заключение, хотелось бы добавить: Актюбинская область
является динамически развивающимся промышленным регионом страны.
Проводимая
политика
по
активизации
внешнеэкономической
деятельности и созданию благоприятного инвестиционного климата
приносит положительные результаты. В настоящий момент, в рамках
реализации Послания Президента народу Казахстана «Новое десятилетие
- Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана»,
прорабатывается программа «Дорожная карта бизнеса-2020», целью
которой является развитие предпринимательства в регионах. С 1января
2010 года начал действовать Таможенный союз. По средствам всех
проводимых нововведений Казахстан намерен сократить объем теневого
рынка, улучшить деловой климат и увеличить, как внутренние, так и
иностранные инвестиции в реальный сектор экономики, МСБ должен
выйти на более высокий уровень предпринимательской деятельности и
конкурентоспособности.
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ТҮЙ1НДЕМЕ
Қаржыландырулар көздердің, кіші жэне орта бизнесті мемлекеттік
қолдауға бөлінген қаржы көлемдері бар болуы мемлекеттіц тек бұл
салага ғана қатынасты емес, оның заңға сүйенген базалармен басқаруын
сипаттайды.
SUMMARY
Availability of funding sources, amounts of funds allocated for state
support of small and medium-sized well-defined way characterizes not only
the state’s attitude to the sector of economy, but also state the legal basis of its
management.
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ПАНАЕВА Р.С.
ҚХЕС БОЙЫНША ЕСЕП САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Нарықтык
экономиканың
қалыптасуы
жағдайында
кэсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жетілдіру
бағыттарының бірі оның есеп пен есеп берудің халықаралык
стандарттарға қарай бағыт алуы болып табылады.
Есептің халықаралық стандартьш енгізу есептің, бақылаудың
сапасы мен тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік бареді, кэсіпорындар
есептің
неғұрлым
негізделген
жүйелерін,
оның
ерекшеліктерін,спецификасын, ондірісті, еңбекті жэне басқаруды
ұйымдастырудағы техникасы ментехнологиясын көрсету арқылы
пайдалануына белгілі бір дербестік береді.
Қазақстан Республикасы ұлттық комиссияның 1996 жылғы 12
қарашадағы №3 қаулысына сәйкес барлық кәсіпорындар меншік нысана
мен қызмет түріне карамастан Бухгалтерлік есептің Қазақстандық
стандартына кошті.
Қазіргі кезгедейін бухгалтерлік есеп бойынша 31 қазақстандық
стандарт қолданылады.
Халыкаралық бухгалтерлік стандарттарға кошу кэсіпорынның
жаңа есеп саясатын эзірлеуді қажет етті.
Есеп саясат ы ..бұл ұйымның есептік нұсқасын, нұсқалау рұқсат
етілген есеп объектілерін
бағалаудың,
сондай-ақ белгіленген
нормалардың талаптарына жэне кэсіпорын қызметінің ерекшеліктеріне
орай бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйымдастырудың техникасының
нысандарын талдау.
Кэсіпорынның
есея
саясагы
жалпылама
қабьшданган, белгілі бір қағидалар жиынына негізделеді. Мүпың өзі
нарық экономикасы жағдайында бухгалтерлік ролі мен мэнін арттыруда
аса маңызды болмақ. Нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік
есеп ісчкер адамдарды бірілтіре алатын бизнес пен кәсіпкерліктің тілі
болып табылады. Бүған коса, бухгалтерлік есеп макро-экономикалык
көрсеткіштердің кальштасуьшьгң жалпы мемлекетті жүйесінің маңызды
қүдамдас болігі ретінде карастырылады. Ал бүның озі әрбір кәсіпорын
мүндай керсеткіштерді есептеп шығаруга қажетті ақпараттарды әзірлей
отырып, бірегей әдістер мен қагидаларға сүйенулері керек. Бүл кағидалар
есеп ресімдерін таңдау мен есеп процесін эзірлеуде сақталуға тиіс.
кэсіпорынның есеп жүйесіндегі бастапқы сәттерді белгілейді.
Олар - кэсіпорындағы бухгалтерлік есептің жүйесін күрудағь;
іргетасы. Оның мақсаты салыстырмалы ақпаратқа рұқсатты қамтамасы
ету, катжы жағдайы мен қызмет нэтижесі туралы шынайы ақпаратты
тапсыру болып табылады.
Есеп саясатын қалыптыстырған жэне қолданған кезле
есептің мынадай приндіптерін сақтау керек:
1. Есептеу - кэсіпорынның кірістері мен шығыстары олардын ке;
түсуіне немесе туындауына карай танылады жэне бухгалтерлік есег .
корсетіледі.
2.Үздіксіздік - яғни объектілер үздіксіз эрекет етет
болашақта да жүмыс жасайтын болын саналады
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3. Түсініктілік принцип! - қаржы есептемелеріндегі
брлық ақпараттар найдалаиушыларға түсінікті
болуға тиіс.
4. Маңыздылық. ГІайдаланушылар негізделген басқару шешімдерін
қабылдауы жэне кәсіпорынның шаруашылық қызметин бағалауы үшіэн
қаржылық ақпарат маңызды керек.
5. Мэнділік. Ақпарат мәнді болуға тиіс, Егер біз қаржылық есептемеде
қандай да бір мэліметті жіберіп алсақ немесе дұрыс үсынбасақ, онда
бүл ақпаратты пайдаланушылардыц экономикалық шешіміне эсер етуі
мүмкін.
6. Растық. Ақпаратта қателік немесе жалғандық жоқ болса, ол рас
болып табылады жэне оған найдаланушылар сене алады.
7. Бейтараптық: Қаржылық ақпарат тэуелсіз болуы тиіс.
8. Сақтық, яғни активтер мен кірістер артық бағаланбас үшін, ал
міндеттеме немесе шығьш белгісіздік жағдайында кем бағаланбас үшін
шешім қабылданған кезде қаупсіздік жағдайын сақтау, абайлау.
9. Аякталғандық. Растықты ету үшін есепті кезеңдегі ақпарат толыған
болуы тиіс,
10. Салыстырмалылық. Қаржылық ақпарат бүрынғы есеп кезеңдердегі
ақпарашен салыстырмалы болуы тиіс.
11 .Дэйектілік. Субъекті таңдап алған есеи саясаты мен эдістер,
объектілер бір есепті кезеңнен келесі есептік кезеңті дэйекті турде
қолданылуы керек. Егер біз бір есеп саясатын таңдап алып, келесі жылы
басқа есеп саясатын таңдайтын болсақ, онда мүндай жағдайда
түсіидірме жазулар болуға тиіс, біз оларды негіздеуге тиіспіз.
12. Күмәнсыз жэне риясыз үсынба.
Қаржылық
есептеме оны
пайдаланушылардың қаржы жағдайы, қаржы-шаруашылық қызметінің
нэтижесі, ақша қаражатгарының қозғалысы туралы күмәнсыз жэие
риясыз көзқарас туғызу керек.
Бұл принциптер кэсіпорьшның есеп саясатын әзірлеуге жэне қабылдауға
негіздемені қамтамасыз етеді. Бүларды сақтамау кэсіпорынның мүліктік
және қаржы жағдайы туралы көріністі бүрмалайды.Оның қызметінің
нэтижесі бухгалтерлік есепті дүрыс жүргізбеу ретінде бағалануы керек.
Бухгалтерлік есептің стандартты есеп саясатын қалыптастыруға база
болып саналады. Олар шаруашылық операцияларын, активтерді,
меншікті капиталды, міндеттемелер мен шаруашылық қызметінің
нэтижелерін корсетудің бірнеше нүсқасын үсынады.
Есеп саясатын қалыптастыру эрбір стандартта үсынылатын эдістердің
біреуін таңдап алу жэне оларды негіздеумен түсіндіріледі. Есеи
саясатынның қалыптасуына кэсіпорынның басшысы жауап береді.
Есеп саясатының ашылуы - бүл қаржылық есептемеге түсіндірмен
жазудағы неғүрлым елеулі аспектілерге сипаттама беру.
Қаржылық есеітгеменің деректері бойынша кәсіпорынның мүліктік
жэне қаржылық жағдайы, оның тқмен қабілеті, шаруашылық етудің
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негізгі
ережелері,
кэсіпорын
қызметінің
жақсаруындағы үрдістер жэне т. Б. көрсеткіштер
белшіленеді.
Бұйрықпен ресімделген есеп саясаты нормативтік құжат болуға
тиіс. ХҚЕС 1 « Қаржылық есеп беру »
ХҚЕС 1-тың мақсаты болып жалиы пайдалануға арналған
қаржылык есегі берудің негізін ашу больш табылады. Стандарт бекітеді :
•

қаржылык есеп берудің жалпы ережелері

•

қаржылык есеп берудің қүрылымы бойынша нүсқау

•

каржылық есен берудің мазмұны бойынша мейлінше аз талаптар

• қаржылық есеп берудің ХҚЕС бойынша нұсқау
ХҚЕС -тан мүмкіндігінше алшак қаржылық есеп беру нұсқаларын
ХҚЕС 1 қаржылық есепті ХҚЕС-тың барлык талаптарыне сайкестендіре
отырын қаржылық есепті ұсыну болын табылады. Қаржылық есептің
формасы нақты бір сұрақтар бойынша біріккен ақпараттарды жэне
қыскарған аралық есеп беруді қарастырмайды.ХҚЕС бойынша есеп
саясаты БЕС -ны ң есеп саясатынан айырмашьшығы оның ортақ
қағндалар мен бухгалтерлік есепті жүргізу емес, қаржылық есептілікті
дайындауды анықтауы.
БЕС йен ХҚЕС -д а көрсетілген
есеп саясатыньщ турлі жолдары мен қарастыру эдістері кәсіпорыннын
есеп саясатының қүрылымын жэне мазмүнын анықтайды.
Қазіргі жағдайда есеп саясатын құрастырудың бірегей методнкасы
оның қүрылымында жок.
ХҚЕС бойынша каржылык есеаті пайдаланушылар үшін аса
маңызды емес мэліметтерге мэн берілмейді. Үйымдьщ - техникалық
болім бойынша сүрақтар бухгалтерлік есеп шоттарында қалыптасады
жэне үсынылған қаржылық есептің акпараттарына эсер етпейтіндіктер
ХҚЕС бойынша реттеуде қарастырылмаған.
ХҚЕС -қ а сәйкес кэсіпорынның есеп саясатты қалай күрылады?
ХҚЕС-қа сайкес есеп саясаты ( accounting politics)..ісэсіпорынның есеп
саясатын жасауға жэне жүргізуге қабылдаган пакты қағидалар, ережелер
жиынтығы. ХҚЕС негізінен бухгалтерлік есепке емес қаржылық есеп
беруге көп көңіл бөледі.
ХҚЕС есептік саясатты анықтауда келесідей эдістерді ұсынады:
үқсас операцияларды таңдау бойынша жалпы
анықтамалар
мен
критерийлер бойынша
практикада мойындалған
негізде.
Есеп саясаты тупалы акпараттар ашып корсету жоніндегі талаптар
1 -«Қаржы есептілігін үсыну » IAS --белгіленген. 8-IAS қолдану аясы
мынадай мәселелерді қамтиды: Есеп саясатын таңдау немесе онь:
өзгерту;
Есептік бағалауларды озгерту;
Алдыңғы есептік кезеңдерде жіберілген қателіктерді
түзету. Кез келген жағдайда таңдау нақты ұйымының озінде ғана
болады. Неғүрлым тиімді шешім халықаралық қаржы есептілігінін
стандарттарына көшуді жүзеге асыру үшін «дэстүрлі» тәсілді колдан;
болып табылады. ол құжаттың жаңа талаптарға сэйкестігін қамтамасья
ету аркыл ы мэртебесі н жэне есп саясатының қүрылымын с акта}; _
мүмкіндік береді. Ал содан кейін олардағы өзгерістерін ескере отырь:::
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есептілікті халықаралық стандарттар бойынша ч,^
жасаудың тікелей тэжірибесі мен практикасын ала
отарып, басқа нүсканы эзірлейтін болды.

а«ь"
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РЕЗЮМЕ
Формирование исследовательских навыков
всегда остается
злободневной проблемой в работе системы профессионального
образования во всех его уровнях. В статье рассматриваются проблемы
формирования исследовательской деятельности студентов различных
курсов как основу продуктивной деятельности в условиях производства.
SUMMARY
Formation of research skills is always topical issue in the vocational
education system at all levels. The article deals with the problems of the
research activities of students of different courses as the basis for productive
activities in industry.

ИСИМОВА Д
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
«Процветание,, безопасность и улучшение благосостояния всех
казахстанцев остаются важнейшей задачей для нашего государства». -.
Н.А.Назарбаев [1]
Малый и средний бизнес вносит большой вклад в развитие
экономики, так как благодаря этой деятельности создается значительная
часть национального дохода, появляются новые рабочие места,
развивается техника и технологии, формируются новые отрасли
производства и услуг, происходит освоение новых регионов[2].
Развитие малого и среднего бизнеса является основой экономики
любой страны и одной из приоритетных задач государственной
политики. Вопросом дальнейшего укрепления предпринимательской
среды уделено исключительное внимание в Послании Президента
105

Республики
Казахстан И.А.Назарбаева народу
ІЯь
Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от
28марта
2007
года,
где
определены
последовательные действия по поддержкемалого и среднего бизнеса.
Государство, на сегодняшний день, обеспечивает такие условия, что бы
субъекты предпринимательской деятельности имели возможность
осуществлять свою деятельность в качестве полноправных участников
рыночной экономики[3].
В Казахстане количество субъектов малого предпринимательства (далее
СМП), активно работающих на рынке, по сравнению с показателями
2006 года, в 2007 году выросло на 12,9% и составило 604558 единиц, из
них:
•
Юридических лиц - 52190;
•
Индивидуальных предпринимателей- 384340;
•
Крестьянских хозяйств - 168028.
Лидерами же по объему произведенной продукции СМП по регионам
являются города Алматы и Астана (см. график 1).
300000
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График 1. Объем произведенной продукции СМП по регионам в млн.
тенге.

•
•

На графике можно увидеть, что объем произведенной продукции
СМП по городу Астана составил 170045млн. тенге, а аналогичный
показатель по городу Алматы превысил эту сумму на 94740млн. тенге, и
составил 264785млн. тенге.
Основными факторами увеличения численности субъектов малого и
среднего бизнеса является:
система мер поддержки на государственном и региональном уровнях;
совершенствование организационного механизма, вследствие чего
наблюдается расширение сфер деятельности и экономическое
укрепление предприятий.
Так же необходимо понимать плюсы и минусы этой формы
экономической деятельности, проиллюстрировать их можно с помощь:
С ВОТ (SWOT) - анализа (см. таблица 1)._____________________________
Угроза
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
существо si.ЕШИГ
Небольшой
Ограниченный
Освоение
новых Короткий
стартовый
(локально) рынок
жизненньл
видов продукции
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капитал
Легкость
проникновения
на рынок

Ограниченные
ресурсы
для
развития
производства
и
привлечения
специалистов

Ускоренное
Административн
усвоение
ые
барьеры/
инноваций,
регулирование
высокая
со
стороны
оборачиваемость
государства
и
капитала
инновационная
деятельность
Быстрое
Уязвимость
Рост до уровня Уязвимость
к
реагирование на кразличного рода «большого»
попыткам
изменение
экономическим
бизнеса
силового
конъюнктуры
кризисам,
и
давления
рынка
зависимость
от
«сильных мира
платежеспособног
сего»
о спроса_________
Таблица 1. SWOT - анализ плюсов и минусов малого и среднего бизнеса
[4].
В
Казахстане
в
условиях
кризиса
принимаются
широкомасштабные
меры
по
государственной
поддержке
предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. Так, в
соответствии с Посланием
Президента Республики
Казахстан
Н.А.Назарбаева к народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис
к обновлению и развитию», субъектам малого и среднего бизнеса была
оказана беспрецедентная финансовая поддержка в объеме 275
миллиардов тенге, а так же продолжается работа по региональному
сокращению административных барьеров [5].
Малый и средний бизнес является благодатной платформой для
обеспечения продуктивной занятости населения, особенно, находящегося
в зоне малообеспеченности или около нее. Малый и средний бизнес
является наиболее уязвимым и чувствительным элементом рынка.
Уровнеммалого и среднего бизнеса,в мировой практике,принято считать
показателем экономического процветания страны в целом. И именно
поэтому, на сегодняшний день, малый и средний бизнес находит
постоянную, особую поддержку со стороны государства, так как от
процветания и стабильности этого сектора экономики зависит
благосостояние наших граждан [6].
Литература.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Шағын жэне орта кәсіпкерлікті дамыту кез келген елдің негізгі
экономикасы жэне мемлекеттік саясаттың басты мәселелерінің бірі.
SUMMARY
Development of small and medium-sized businesses is the foundation
of any economy and one of the priorities of state policy.

ИЛЬЯСОВА Г. К.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ОҚЫТУДЫҢ
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЭКОНОМИКА
САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ
ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҒЫНА БЕЙІНДЕУ
«Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы приоритетінің бірі
үлггық білім моделін қалыгітастыру тендеициясымен жэне Қазақстан
білім беру жүйесін
бүкіл элемдік білім кеңістігіне кіріктіруіне
синатталатын білім беру саласы болып табылады. Қазір бүкіл элемде
индустриялық қоғамнан интерактивті катынас жасауға оны жүзеге
асыратын техникалық мүмкіндіктерді дамытып отыра алатын
ииформациялық қоғамға, яғни, негізгі рөлді информацияиы алу. өңдеу,
сақтау, тасымалдау, тарату және пайдалану істерді атқаратын жаңа
қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.
Бүгінгі күні инновациялык әдістермен оқытудың ақиаратгық
технологияларын қолдану арқьшы студенттің ойлау қабілетін артгырьш.
ақпараттык
технологиялар
негізінде
ізденушілігін
дамытып,
қүзыреттілігін калыптастыру, экономика объективизимді үстана отырып
шынайы дерек көздерінен мэліметтерді жинақтау ең негізгі мақсат болып
айқындалады.
Ақпаратты технологияларды пайдалану арқылы университеттегі
сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, оқытушының рөлі мен қызметінің
артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми - педагогикалық жэне
психологияльщ
зерттеулерге
сүйене
отырып,
студенттердін
кұзыреттілігін
калыптастыру,
ақпараттық
технологиялар
мен
инновациялык оқыту әдістері аркылы студенттерды
ізгілікке,
елжандылыққа,
саналыққа,
адамгершілікке,
имаидылыққа,
еңбексүйгіштікке тэрбиелеу. Инновациялык әдістерді студенттің білім
деңгейіне жэне жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі
міндет болып табылады.
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Инновациялык эдістердің ең негізділерінің бірі
- «Интерактивті оқыту әдісі» (агыл. Interaction өзара эрёкеттесу, бір-біріне эсер ету). Ең негізгі
кағидасы - педагогикалық карым-катынас йен қарым-катынас диалогы
арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту.
Білім берудегі негізгі мақсаты - ноликулыуралық, яғни эркімнің
өзінің пікірі бар жэне демократиялық.
Оқыту эдістерін жетілдіру тікелей білім беру жүйесіне де, түтастай
ақпарат технологиясын дамытуға да үлесін қосты. Жалпы педагогика,
жеке әдістемелер жэне компьютердің түйісуінде жаңа бағыт: оқытудың
акпараттық технологиялары дүниеге келді.
Оқыту үрдісінде компьютерді қолдануға негізделген жеке
әдістемелер оқу мақсаттары мен жағдайларына байланысты қолданылуы
қажет. Кейбір жағдайда студенттердің сұранысын терең ұғыиу қажет
болады. келесі бір жағдайда пэндік саладағы білімді талдау маңызды рол
аткарады, ал үшінші бір жағдайда
оқытудың психологиялық
үстанымдарын ескеру басты рөл атқарады.
Ақпараттық
технологияларды
пайдаланудың
негізгі
артықшылықтары мынадай:
І.Олар студенттерге тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уакыт
аралығында айтылуға тиіс мәліметтер колемін үлғайтады.
2.
Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтьщта орналасқан эр түрлі
оқу орнында отырып қол жеткізуге болады.
З.Окыту жүйесінің
коп деңгейлі
жетілдірілуі олардың
таралымдалуы мен оқу материалының сапасын арттырады.
Комиыотердің көмегімен студент
оз бетінше, сондай-ақ озге
студенттермен топтасып бірге жүмыс істеуге мүмкіндік алады.
«Компьютер көрнекі-бейнелі ойлауды, қозғалыстық жэне ауызша
карым-қатьшас машықтарын, мақсатты эрекеттерді және әлеуметтенуді
дамыту үшін мүмкіндіктер туғызатыны туралы дәлелдер бар» деп.
корсетеді Нокс Джордж.
Бүгінгі күні республикамызда білім беру жүйесінің түбегейлі
озгеріске үшырауы анықталғаны баршамызі а аян. Оның негізгі факторы
жаһандану үрдісіндегі білім беру саласында жаңа моделдердің дүниеге
келуі, білім беру үрдісінің ақпараттандырылуы болып табылады.
Прогрессивті концепциялардың пайда болуы, білім беру үрдісінде алға
кеткен мемлекеттердің тэжірибесімен танысу жэне соның нәтижесінде
үлггык білім беру моделін құрастыру бүгінгі күні оте озекгі мэселе
болып табылады. ойткені нарықтық экономикаға негізделген
мемлекетіміздің келешегіне мамандар қажеттігінен туьшдайды.
Ақпараттық жэне педагогикальщ технологиялар негізінде окытушьгаың
ролін түбегейлі озгертуге мүмкіндік туды, оқытушы тек қана білімді
алып жүруші ғана емес, сонымен катар студентің озіндік піығармапіылық
жүмысының жетекшісі жэне бағыт берушісі болып анықталды. Осыған
орай сабақ беру үрдісінде кэзіргі күннің, ягни инновациялык эдістерді
оқытудың ишерактивті оқыту моделі болып табылады.
Интерактивті эдістерге:
1. Проблемалық шығарма әдістері
2. Презентациялар
3. Пікір-таластар
4. Кейс-стадийлер
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5. Топпен жұмыс
&Еь
6. Мига шабуыл эдісі
7. Сын түрғысынан ойлау әдісі
8. Викториналар
. 9. Мини зерттеулер
10. Іскерлік ойындар
11. Релдік ойындар
12. Инсерт эдісі (белгілеулер эдісі, 7-10 минут ішінде оқушылар эссе
жазады).
13. Блиц-сұрақтар әдісі
14. Анкета any эдісі т.б.
Ақпаратты беру
оқытушы мен студенттің қарым-қатынастық
принципіне негізделгеи. Жоғарыда көрсетілген эдістер студенттің
екпінділігін артгырьш, альшган мэліметтерді шығармашылық тұрғыдан
кайта өңдеу болып табылады.
Оқытудың интерактивтік моделінің негізгі критерийлері:
1. Емін-еркін пікір таласқа түсу мүмкіндігі
2. Белгілі бір материалды емін-еркін баяндау
3.Семинар
сабақтарынын
көп
болуы,
студенттердің
инициативасының жетекшілігі
■
4. Топтық тапсырмалардың қолданылуы жэне сол арқылы үжымдық
іс-эрекеттерді дамыту
5. Жазбаша жүмыс гарды орындау.
Нарықтық қатынастар негізінде қалыптасын келе жатқан Қазақстан
Республикасының
жоғары
білім
беру
жүйесіидегі
негізгі
приоритетгердің бірі студенттердің мүдделерін қолдау болып табылады.
Осыған орай университеттің эрбір оқытушынің ен негізгі міндеті
эрбір студенттің білім алуға деген қызығушылығын арттырып эрбір
студенттің шығармашылық шабытының тууына жагдай жасау. Осының
негізінде ең негізгі педагогикалық міндет шешіледі: Қазақстан
Республикасының азаматын қальштастыру.өмірлік мамандығын анықтау
жэне оның өмірге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру. Осыған орай
эрбір студентің оқыту ііроцесіне таргылуының соңғы нэтижесі оның
білімділігі меи құзыреттілігіне байланысты. Сонымен қатар, кэзіргі
когамның ақпараттандырылуы білім беру үрдісіне түбегейлі өзгерістер
экеп, оқыту методикаларының негіздерін түбегейлі қайта қарастыруды
талап егіп огыр. Сонымен жоғары білім беру жүйесіндегі реформалар
кұрылымдық негізі бар, әзгерістерге толы жаңа методикаларға кошуді
дүрыс деп тауып отыр, өйткені дэстүрлі эдістерде «білім беру неғұрлым
коп болса солғүрлым жақсы» деген принцип бойынша жүзеге асты,
әрине, бүл дүрыс емес.
Оқыту процесін жоғары деңгейге котерудің негізгі эдісі болып
проблемалық шығармалық эдіс болып саналады. Бұл әдісті қолдану
барысында отілген эрбір сабақ сүхбат болып отіп. сабақ беру барысында
зерттеушілік урдісі жетекшілік етеді. Бүл эдістің ерекшелігі студентті
оқыту процесіне қызықтырады. Сабактың белгілі бір тақырыбын бастау
барысында студенттерге проблемалық сүрақ немесе проблемалык
тапсырма беріледі. Проблеманы шешу барысында студенттің біліміне
койылатын талаитар мен оиы түсінуі арасындағы қарама-қайшылыкты
оқытушы болдыртпауға тырысады. Оның үстіне негізгі проблемалар
студенттердін өздерімен көтеріліп, сол проблемаларды шешу
110

студенттердің
өздеріне
жүктеледі.
Әрине,
проблемалық оқыту эдістерін үймдастыру өте
күрделі болып табылады, ейткені оқытушыньщ өте
терең, өте жан-жакты дайындалуын талап етеді. Бірак, бастащы кезеңде
бул әдісті бүрыи өтіліп кеткен сабақтардың қүрылымына қосымша
ретінде пайдалануға болады.
Келесі қүнды эдістердің кейс-стадий эдістері немесе «оқытудың
пакты жағдайлары». Бүл әдістің ең негізі болып жағдай үгымы
анықталады, яғни жағдайларды таңдау барысында ең соңғы нәтижеге
эсер ететіні. Бүл әдісті қолдану барысында бір ғана дүрыс шешімнің
болуы міндетті емес. Оқытудың бүл эдісінің негізінде студент өздігінен
шенгім қабылдагі, сол шешімін дәлелдеп беруі тиіс. «Окытудағы нақты
жағдайлар» әдісі қүқықтану мен медицина саласында XX ғасырдың
басында қолданыла бастады. Оқытудың бүл эдісіне жетекшілік ететін
Гарвард университет!. Өйткені, ең алғашқы кейс жагдайлары бизнес
пэндерінде оқытылатын студенттерінің сынамаларынан өткен. Кейсстадий эдістерінің авторларының айтуынша студенттер мен оқытушылар
эрбір іскерлік жағдайлар меи мәселелерді талдауға қатысады. Мүндай
кейс-стадий жазбаита түрде қүрылып, шынайы деректермен негізделіп
студенттердің оқуға жэне сол мэселе бойынша сүхбаттасуына арналған.
Кейс-стадийлердың ерекшелігі:
1. Белгісіз бір жағдайларда ең дұрыс шешім қабылдау.
2.ІІІешім қабылдаудың жолдарын іздестіру, соларды жоспарлау.
3. Белгілі бір жағдайларды зерттеу дағдыларын қалыптастыру.
4. Жоспарларды қүра білу.
5.Теориялық алған білімдерді тәжірибеде қолдана білу.
6. Басқа да мамандардың кезқарастарын елеу.
Бүл эдістің ең басты жетістігі белгілі бір жағдайларға тавдау жасай
білу, баламаны бағалай білу, тәжірибелік мэселелерді шешуге
дагдыланады.
«Оқытудағы нақты жағдайлар» эдісін пайдаланудың жалпы
технологиясын үсынамын:
а) окытушы кейсті таңдайды;
б) негізгі жэне қосымша материалдарды иактылайды;
в) сценарий жазады;
Студенттің міндеті кейсті, қосымша эдебиеттер тізімін алып сабаққа
дайындалу. Сабақ барысында оқытушы:
а) кейсті алдын-ала пікір-таласқа салуды ұйымдастырады;
б) топтарды шағын топтарға боледі;
в) кейсті талдау барысьшда сүхбаттасуға жетекшілік етеді;
Студент:
а) сүрактар қояды;
б) ніешім қабьшдаудың жолдарын үсынады;
в) шешім қабылдайды;
г) осы жүмыс туралы жазбаша есеп күрасгырады;
Жаңа инновациялық методикаларға қысқаша токталгаіпіаи кейін
экономика пэні бойынша
осы эдістерді қолдану тэжірибесіне
тоқталайық.
Осы түрғыда оқытушының міндеті бір жағынан студенттерге
күзыретгі білім беру, екінші жагынан білім мен білік дагдыларын өзіндік
іздену арқылы оку принципіне негіздеу. Осыған орай компьютер мен
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интернеттің көмегі өте зор. Соның ішіндегі
компыотерлік жэне интернет технологияларды
меңгеруге оқыту процесінде интерактивті эдістерді
қолдану кең етек жайып келеді.
Компьютер мен интернет біздің
өмірімізге сіңісіп кеткендіктен біз оларсыз қазіргі әлемді елеетете
алмаймыз. Сол үшін интерактивті әдістер ғана оқыту методикасьш
таңдау меи негізгі мэселелерін шешуге жетекші рөл атқарады, білім
берудің қүралы мен жолдары осы әдіске негізделуі тиіс. Осы тұрғыдан
алғанда оқыгу әдістерінің соңғы нэтижесінің жемісі маңызды болып
саналады.
Экономикалық пәндерге арналган эдістер:
1. Деректемелер мен нақтылық - студенттердің болып жатқан
оқиғалардың, деректердің ішінде ед негізгі идеялар меи ойларыи
анықтай алуы.
2. Зерттеушілік эдіс - топтағы ұжымдық жүмысты бірлесе атқару
үшін бағытталған - деректің мазмүнына ұжымдық талдау жасай білу
(схемамен, таблицамен жүмыс).
3. Іскерлік жэне ролдік ойын тэсілдері. Сабак барысында эрбір
студенттің сабақтың эр этапьша белсене қатысуы. Бұның ең негізгі
жетістігі әр студенттің теориялық білімін практикалық үрдісте пайдалана
білу. Осы әдістерге келесілері жагады:
а) эр түрлі қосымша материалдарды пайдалана білуі;
б) студенттің ойлау іс-эрекетін дамытуға арналған пікір-таластарды
ұйымдастыру;
' в) рөлдік ойындар, басты мақсаты студенттерді бірнеше топка бөліп,
эр тонқа өзінің қызметтерін нақтылау;
Инновациялык эдісті, оқытудың ақпараттық технологияларын
тәжірибеде қолдану барысында өзінің тежеуші жақтары, кемшіліктері,
қарама-қайшьшық жақтары да кездеседі.
Біріншіден, инновациялык әдістерді қабылдау студентке оңай
соқпайды, ойткені ол үнемі белсенділік танытуы керек.
Екіншіден, компыотерлік сауаттылық кажет, компьютер, проектор,
геле-видео апаратурамен жұмыс барысында тэжірибелік үрдіс негізгі
фактор болу керек, ондай бағыгта жұмыс істеу эзірге екінішке орай
мүмкін болмай отыр.
Үшіншіден, калейдоскопиялық жағы - студенттің жана эдіспен
үй ымдас гырылган сабақтың түрлеріне белсене қатысамын деп, сабақ
барысында ашылатын ең негізгі проблеманың мэнін түсінбеуі.
Осының салдарынан білім сапасы да томендеп, үлгерімі томен
студенттер да пайда бола бастайды. Үлгерімі томен студенттермен де
жүмыс жүргізу
қажег. Олармен негізінен қосымша сабақтар,
психологиялық тренингтер, гуманизациялық эдістер, рөлдік ойьшдар.
мини зерттеулер бағыттарында жүмыстар жүргізіледі. Күнделікті деңгейі
жеңілдетілген тесттер алынып, жеңілдетілген тапсырмалармен жұмыс
жасау, қателермен жүмыс үрдісі үнемі жалғасын тауып жатыр.
Қорыта келгенде, инновациялык әдістер мен оқытудың ақпараттык
технологияларын пайдалану - барлық мэселелердің
шешімі деи
карастыруға болмайды, ойткені бүл - университеттегі білімдік негізді
шешетін қүрал, сондықтан да университет студенттердің өзіне тэн
ерекшелігін ескеріп, эрбір кезеңін мүқият саралаудаи откізіп барып
тэжірибеде колдану керек.
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РЕЗЮ М Е
Применение интерактивных методов обучения - это инновации в
образовании, целью которых является самосознание студентов,
привлекающее за собой патриотизм и трудолюбие.
SUMMARY
The application teaching interactive method - that is Innovational
method, which is teaching students on the self- consciousness, patriotism and
work- industry.
113

БІЗДЩ А В ТО РЛ А Р- НАШИ АВТОРЫ

КАПА НОВА А. Т.

К.пед.н., доцент Актюбинского университета
им.С.Баишева

МУКАШЕВА Г.О.

Директор школы-гимназии г.Хромтау

МУСТОЯПОВА А. С.

Пед.ғыл.кандидаты, доцент. С.Бэйішев атындағы
Ақтөбе университеті

ЕМЖАРОВА Г У.

М.Оспанов атындагы Батые Қазақстан мемлекеттік
медициналық университет!, Жаратылыстану жэне
гылыми пэндер кафедрасыныц ага оқытушысы

БЕКТЛЕУОВА А. Р.

М.Оспанов атындагы Батые Қазақстан мемлекеттік
медицииалық университеті, Жаратылыстану жэне
гылыми пэндер кафедрасыныц ага оқытушысы

ИЗГАЛИ Р. Ж.

М.Оспанов атындагы Батые Қазақстан мемлекеттік
медициналық университеті, Жаратылыстану жэне
гылыми пэндер кафедрасыныц оқытушысы

БАХА ЕВА А. Б

М.Оспанов атындагы Батые Қазақстан мемлекеггік
медициналык университет!, Жаратылыстану жэне
гылыми пэндер кафедрасыныц оқытушысы

ШАХА БАЕВА Ж. Б.

С, Бэйішев атындагы Ақтөбе университеті
элеуметтік - гуманитарлық пэндер кафедрасыныц
оқытушысы

ДАУЛЕТОВА С.С.

Преподаватель Актюбинского технического
колледжа

ЖАНПЕИСОВА Н.М.

Д.филол.н., профессор Актюбинского университет _
им.С.Баишева

КУСАНО ВА Б.Х.

Д.филол.н., профессор Актюбинского университе им.С.Баишева

ЕСЁНОВА Қ.Е.

Филол.ғ.к., С.Бэйішев атындагы Ақтөбе
университетінің доценті

БАЛТЫМОВА М. Р.

Филол.ғ.к., Қ.Жүбанов атындагы Ақтөбе
мемлекеттік университетінің ага оқытушысы

ТАГА НОВА А. М.

ГІед.ғ.к., С.Бәйішев атындағы Ақтөбе
университетінің аға оқытушысы

ТОКЖАНОВА А. М.

К.пед.н., доцент Актюбинского университета
им.С.Баишева

АМАНГАЗИЕВА М. К

Филол.г.к., С.Бэйішев атындағы Ақтөбе
университетінің доценті

ЕРМЕКБАЕВА Г.Ғ.

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе универсиіеіінін
магистранты

БОРАНБАЙ М.Б.

С.Бэйішев атындағы Акт обе университетінің
магистранты

БУХАРБАЕВ Ш.М.

экон.ғ.к., доцент. С.Бэйішев атындағы Ақтобе
университеті Есеп жэне қаржы кафедрасының
меңгерушісі

ӘЖМУРАТ Ы.Т.

С. Бэйішев атындағы Ақтобе университетінің аға
оқытушысы, магистр

ЕРЖАНОВА 3. К

С. Бэйішев атындағы Ақтөбе университеті
«Қаржы» мамандығының 2 курс магистранты

БУХАРБАЕВ А.Б.

С.Бәйішев атындағы Ақтобе университет!
жанындағы колледж окытушысы
Магистрант Актюбинского университета
им.С.Баишева

ИСИМОВАД.

ДАНАЕВА Р.С.

С.Бэйішев атындағы Ақтөбе университеті
«Есеп жэне қаржы» кафедрасының ага оқытушысы

ИЛЬЯСОВА ГК.

С. Бэйішев атындағы Ақтөбе университет!
Экономика жэне баскару кафедрасының оқытушысы

115

«С.Бәйішев аты ндагы Ақтобе университетінің
Хабарш ысы» ғы лы м и журналы
(ҚР
Мәдениет, ақпарат жане спорт министрлігі
А қпарат және мурағат комитетінің буқаралық ақпарат куралын
есепке қою туралы 2004 жылдың 29-қащ ары ндағы № 4645-Ж
кузлігі берілген) қазақ, орыс, ағы лш ы н және қы тай тілдеріндегі
ғы лы м и мақалаларды қабылдайды
Рэстделу талаптары:
1. Мақала 14 кегльдегі Times New Roman қарпімен арасына бір интервал
қалдыра отырьш, электронды түрде көлемі 15 бетке дейін: шет сызықтары: сол
жағынан - 30 мм., қалғандары - 20 мм.; пайдаланылған эдебиеттерге тік
жақша [1] арқылы сілтеме жасалынып, дереккөздер тізімі ретіне қарай мақала
соңында «Әдебиеттер» деген атаумен берілуі қажет.
2. Мақаланың қысқаша түйіні қазақ (орыс) жэне ағылшын тілінде;
3. Автордың суреті (электрондық түрінде);
4. Кафедра отырысының хаттамасынан көшірме (С.Бэйішев аг. Актөбе
университетінің оқытушыларына)
5. Маманның 1 пікірі немесе мақаланы жариялау жөніндегі сараптама
қорытынды (қалғандары ушін)
6. Автор туралы мэлімет: аты-жөні, жұмыс орны, гылыми дэрежесі мен
атағы; мекен-жай, телефоны, e-mail,
М атеуиалдау төмендегі мекен-жайда кабылданады:
030000, Ақтөбе қаласы
Ағ.Жұбановтар кешесі, 302 a
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
e-mail: edu.aur.b@ mail.ru
Научный журнал «Вестник Актюбинекого университета им, С.Баишева»
(свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №
4645-Ж от 29.01.2004 г.) принимает научные статьи на казахском, русском,
английском и китайском языках.
Необходимо представить:
1. Текст статьи в электронном варианте объемом не более 15 стр.,
напечатанный через один интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14; поля
страниц: слева - 30 мм., остальные - 20 мм. Ссылки на использованные
источники следует приводить в квадратных скобках [1]. Сами источники - в
конце статьи под заголовком «Литература».
2 . Резюме (на каз., рус., англ. языках в зависимости от языка статьи).
3. Фото (в электронном варианте).
4. Выписку из протокола заседания
кафедры (для
преподавателей
Актюбинекого университета им. С.Баишева)
5. 1 рецензию специалиста или экспертное заключение о возможности
опубликования ( для остальных)
6. Сведения об авторе: Ф.И.О., место работы, ученая степень, звание (при
наличии); домашний адрес, телефон, e-mail.
Материалы для публикации принимаются по адресу:
030000, г.Актобе
ул. Бр.Жубановых, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
e-mail: edu.ausb@mail.ru
116

С.БӘЙІШ ЕВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ УНИВЕРСИТЕТІНЩ
ХАБАРШЫСЫ

^ В Е С Т Н И ^ іт О Ы Ш С К О ^ ^ Н И В Е Р О Т Т ^ ^ Ш Е ш Г
С.БАИШЕВА

Қазак, орыс, агылшын жзне қытай тілдеріндв уш айда бір рет
шыгарылады
Выпускается один раз в три месяца на казахском, русском, английском и
китайском языках

Формат А4
Заказ № 224

Көлемі 7,5 баспа табақ
Таралымы 100 дана

Объем 7,5 иеч.л.
Тираж 100 экз.

Басуға қол қойылды: 30.12.2010 ж.
Редакцияның мекен-жайы: 030000, Ақтөбе қаласы, ағайынды
Ж убановтар кошесі, 302А
Адрес редакции: 030000, г. Актобе; ул. Братьев Ж убановых, 302А
тел. 97-47-01,52-36-00
С.БӘЙІШ ЕВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ УНИВЕРСИТЕТІ
© ЖУРНАЛ НАБРАН И СВЕРСТАН В ОТДЕЛЕ HP И ПО
АКТЮ БИ НСКО ГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С.БАИШЕВА

Ж арияланған макала авторлары ның пікірі редакция козқарасын
білдірмейді.
М ақала мазмүныиа авторлар жауаи береді.
Қолжазбалар оңделмейді жэне автор* а қайтарылмайды.
Ж
Опубликованные материалы авторов не отражают точку зрения
редакции.
Авторы несут ответственность за выбор и представление фактов.
Рукописи не редактируются и не возвращаются.

117

