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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ БЕРГЕН КУӘЛІК № 4645-Ж,
29.01.2004 ж.
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 4645-Ж от 29.01.2004 г. ВЫДАНО МИНИСТЕРСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯНЫҢ КЕЙБІР ӚЗЕКТІ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
АХМЕТОВА К.Ч.
Қазақстан Республикасы егемендік алғалы, кӛптеген оң нәтижелерге қол
жеткізгенімен еліміздегі демографиялық ахуал әлі кҥнге дейін ӛз ӛзектілігін
жоя қойған жоқ. Мемлекетімізде демографиялық ахуалды жақсарту мақсатында
жҥздеген денсаулық сақтау орталықтары , ана ман бала ҧлттық орталықтары
және нейрохиррургия институттар, сонымен қатар демографиялық ахуалды
жақсарту ҥшін әлеуметтік жағдайды жақсартуда кӛптеген мемлекеттік жобалар
жҥзеге асырылды.
Қазақстан Республикасы әйелдерінің екінші форумында сӛйлеген
сӛзінде Президент Н.Ә Назарбаев «Біздің жас мемлекетіміз әзірше оңтайлы
демографиялық саясатты барлық бағыттар бойынша жҥзеге асыру ҥшін
қомақты материалдық ресурс бӛле алмайды. Бірақ, біз әйелдердің денсаулығын
жақсарту, отбасын нығайту, жас шаңырақтардағы неке отбасы қатынастарын
бекіту, жас ҧрпақты тәрбиелеу ҥшін неғҧрлым қолайлы жағдай жасау
мәселелеріне баса назар аударатын боламыз» деп атап кӛрсеткен болатын.
Қазақстанның демографиялық ахуалын зерттеу қоғамның жахандану
жағдайында оның дамуының басты бағыттарын айқындауға мҥмкіндік береді.
Ӛткен жолымызды, бай тарихымызды барынша әділ және терең
сындарлықпен зерттеп, одан шығатын қорытындыларды шеберлікпен іс жҥзінде
пайдалана білу және қазіргі кезде туған халқымызды, жас мемлекетімізді және
албырт ҧлтымызды ірі қауіп-қатерден сақтандыра отыра демографиялық
саясаттың қажет екендігін тҥсіндіру.
Қазақстанның демографиялық жағдайын білу ҥшін статистикалық
мәліметтерге ҥңілетін болсақ бір кезеңдерде бір қалыпты дамуын, ал екінші кезеңде
кҥрт тӛмендеп кеткенін, ал ҥшінші кезеңдерде кҥрт жоғарылағандығын байқауға
болады.Бҧл мәліметтер еліміздегі демографиялық саясаттың бірқалыпты еместігін
білдіреді. Сол себепті жергілікті халықтың адамгершілік – рухани, азаматтық патриоттық, кӛп – мәдениетті, экологиялық, денсаулығын сақтау тәжірибесін
жҥзеге асыра білудің маңызы зор.
Әлемдік қауымдастық жағдайда жаһандану – адамның әлеуметтік –
биологиялық дамуы мен білімнің біртҧтас идеясы. Соңғы онжылдықтағы
саяси – әлеуметтік қҧбылыстар мен қоғам дамуындағы жаһандану
проблемасының негіздері әлемдік біртҧтас саяси – экономикалық және мәдени
– білімдік кеңістіктің қажеттілігін туғызып отыр.
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Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жедел ӛркендеуі
демография ғылымының дамуына әсер етіп олардың ҧлттық,
отандық жетістіктерді әлемге танытып, жастардың санасында
патриотизмді қалыптастырып, ӛркениет ҥрдісін санаға
сіңіруде маңызы зор. Жаһандану ҥрдісі бел алып келе жатқан қазіргі кезде
Қазақстан дҥние жҥзілік интеграциялық ҥрдістерден оқшаулана алмайды. Оның
алдымен демографиялық ахуалға әсер етуі табиғи жағдай. Әлемдік
қауымдастық қатарынан лайықты орынға ие болған біздің мемлекетіміз ҥші
демографиялық саясаттың жаңа жолдары аса маңызды.
Жас мемлекет Қазақстан Республикасының әрі белсенді, әрі дербес
демографиялық саясаты ӛзі ҥшін ӛміршең, ҧлттық мҥдде мен аймақтық
қажеттілікті еш уақытта кӛзден таса етпеуге тиіс. Онсыз ол ӛз мәнін жоғалтып
алмақ. Алтынға бергісіз асыл мҧраны ата-бабаларымыз мына біздерге мирас
етіп қалдырған. Ендігі жерде ҧрпақтары біздер оны кӛзіміздің қарашығындай
сақтап, осы заманға лайықтап, ӛркениетті мемлекет ретінде дамыта білуіміз
керек.
Тылсым тіршілікті қорғауға тиіс әлеуметтік саясаттың аталмыш жаңа
саласы кешегі қияметтің қыл кӛпірінен аман-есен ӛткен халқымыздың
демографиялық ӛмірбаянын тҧжырымдай отыра, бҥгінгі санымызды тҥгендеп
қана қоймай, жоғалтқанымызды да жадымызда сақтауға тиіспіз деп есептеймін.
Атап айтқанда, біздер осы қиын асуымызда қанша адамды жоғалттық және олар
қай уақытта және қандай себеппен шейіт болды деген ауыр сҧраққа салиқалы
демографиялық ғылым ғана кезінде жауап берген.
Қазақстан халқының кемуінің басты себептері ол қоғамды дендеп бара
жатқан ӛзін-ӛзі ӛлтіру, салақтықтан болған кӛлік апаттары, туберкулез
ауруларынан, жарақаттан және уланудан, ас қорыту органдары ауруларынан,
шындығын айтсақ қазақтың ҧғымына жат, біздерге басқадан жҧққан әр тҥрлі
инфекциялық ВИЧ, СПИД сияқты ғасыр дерттерінен халық санының ӛсуіне
кедергі келіп отыр. Еліміздің халық санының ӛсуіне тағы бір кедергі болып
отырған фактор, дағдарыс салдарынан болған ол жҧмыс орындарының
жабылып қалуы және басқа да әлеуметтік факторлар.
Демографиялық ахуалымызды жақсарту ҥшін кезінде қатты бытырап
кеткен қазақтың басын ӛз туған жеріне, қара шаңырағына, егемен болған еліне
туған жеріне, қара шаңырағына қайта жинап қана қоймай, оның бітҧтас ҧлт
болып ҧюына жағдай туғызу керек. Ӛйтпесек, бҧрынғы ҥш жҥзге бӛлініп
жатқан қазақ ендігінде жеті жҧртқа бӛлініп кету қаупі бар. Ӛз тәуелсіздігін
алған Қазақстан республикасының ҧлт мемлекеті ретінде мҧны тӛл ісі деп тану
қажет. Елбасының жолдауында атап кӛрсеткендей ҧлтымыздың қазіргісі мен
болашағы ҥшін осы ӛтпелі, ӛте кҥрделі жағдайда қазақ ҧлтының ішкі бірлігі
ауадай қажет Ӛйткені мемлекеттің саяси тәуелсіздігі, мемлекеттік
рәмізді қабылдаумен немесе шет елдерде елшіліктер ашумен, тіптен әнҧранды
шырқатумен ғана шектелмейді. Шынайы тәуелсіздіктің кепілі- ҧлттың ҥндестігі
мен ішкі келісімі жән халқымыздың ынтымақтығы мен ӛзара жарасымдылығы.
Ең басты, ҥздіксіз демографиялық ғылым жҥйесінің әрбір сатысы нақты
ӛзіндік мақсатқа бағдарлану қажет. Бҧл мақсаттардың бірлігі жахандану
дәуірінде демографиялық саясатты даярлаудың толық ҥрдісін білдіреді.
Жас мемлекет- Қазақстан Республикасының ӛзіне тиімді демографиялық
саясатының, бәр мән-мақсаты, жеке ҧлт ретінде және дербес ҧлыс ретінде
бҥгінгі кҥнге қандай мҧрамен жеттік, соған байланысты. Егер санымыз кӛп
қырғындардан кейін жеткіліксіз болса, демек ӛз елімізде ӛсуіміз керек; егер
кӛптеген қырғындардан кейін орналасуымыз біркелкі болмаса, демек ӛз
жерімізде дҧрыс жайғасуымыз керек; егер демографиялық мінез-қҧлқымыз
басқаға қатты еліктеуден бҧзылып бара жатса, демек оны ӛзіміз тез арада
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тҥзетуіміз керек; егер кӛші-қонның бағыты басқа жаққа лағып
бара жатса, демек оны ӛз жағымызға дер кезінде бҧрып алуымыз
керек.
Мҧхиттың арғы жағынан бастау алған қаржы дағдарысы
біздің елді де айналып ӛткен жоқ. Айналып ӛтуі мҥмкін де емес еді, себебі
еліміз әлемдік рынокқа тәуелді. Халқымыз мҧндай қиыншылықтың бірнешеуін
басынан ӛткерді. Бҥгінгі қаржылық дағдарыстың барлық ауыртпалығы
қарапайым адамға тҥсіп отыр ал бҧл демографиялық жағдайдың әлсіреуіне әкеп
соғары сӛзсіз. Осыдан келіп адамдар бойын билеген ҥрей мен қорқыныш
болашаққа деген сенімнің әлсіреуі қоғамда кеңінен етек алуда. Ал ол
жақсылықтың нышаны емес, себебі қоғамдағы барлық игіліктерді жасаушы ол
адам. Ал адамның болашаққа деген сенімі болмаса, ол демографиялық
кҥйзеліске әкеп соғады. Ол ҥшін адамдар арасындағы қарым-қатынастар заттық
сипаттан гуманистік сипатқа ауысуы керек. Яғни айтқанда, қаржылық
дағдарысты айтқанда, біз оған тек экономикалық тҧрғыдан қарап, адами
жағынан мән бермейміз. Мҧндай кӛзқарас сыңаржақты екендігін айта кеткім
келеді. Айналып келгенде, қоғамдағы қандай да болмасын ӛзгерістер мен даму
адам іс әрекетінің нәтижесі. Адам белгілі бір жетістікке жетсе қоғам жетістікке
жетеді, ал қоғам жетістікке жетсе мемлекет жетістікке жетеді. Адамды
жетістікке жеткізетін, жетелейтін бірден бір кҥш ол білім. Білімсіз, сауатсыз
адам қоғамды алға жетелемейді. Дағдарыстан мемлекетті алып шығатын да
адам.
Қазіргі кезеңде әлемнің қай мемлекеті болмасын дағдарыс салдарларын
еңсеруге қатысты шараларды жҥзеге асырып жатқаны мәлім. Дағдарыс кез
келген мемлекет ҥшін ҥлкен сынақ болып тҧр. Барлық ел «дағдарыстан жаңаша
даму» деген бағытты ҧстанып отыр. Әр елдің экономикалық саясаты әртҥрлі.
Біздің халық бҧл бағытта екі нәрсені кҥтеді. Біріншіден дағдарыстан әлеуметтік
жағынан мықты болып шығу. Ол тек зейнетақымен, жалақыны қанағат тҧту
емес, халықтың денсаулық саласы нығайып, білімге қҧштарлығы артып ғылыми
техникалық деңгейі жоғары болу деген сӛз. Яғни инновациялық даму.
Екіншіден халық демократиялық тҧрғыдан да жаңару кҥтеді. Біздің халқымыз
саяси белсенді емес. Белсенді болу ҥшін орта тап қалыптасу керек. Орта тап
дегеніміз ӛмір сҥру деңгейі, тҧрмысы билікке байланысты емес, ӛзінің жеке
кәсібі бар, жеке мамандығымен нан табатын тәуелсіз топ. Және бҧл топ еліміз
халқының жартысынан кӛбін иеленсе, тіпті жақсы Осындай топ
қалыптаспағандықтан кӛпшілік адам жалтақ.
Еліңді, жеріңді қорғау ҥшін бірлік қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік
жемістерін, бҥгінгі қол жеткен табыстарымызды сақтап қалу ҥшін де
демографиялық саясат соншалықты қажет.
Қазіргі жаһандану заманында экономикалық даму, мәдени ӛркениет,
әлеуметтік саланың кӛтерілуі туралы кӛп айтылып та жазылып та жҥр, бірақ біз
бҧл ҧлы мақсаттарға халықтың арқасында ғана жете алмақпыз. Сол себепті
халық саны кӛп болу керек, сол кезде ғана саннан сапа шығады, яғни әлемді
бағындаратын ҧлы тҧлғалар дҥниеге келмек. Елбасы жолдауындағы
жаңа
онжылдықтағы жаңа мақсаттарға жету ҥшін демографиялық саясатты кӛзден
таса етпеу керек. Ол ҥшін ең алдымен денсаулық саласына барынша мемлекет
тарапынан кӛңіл бӛлу; кӛп балалы отбасыларының жағдайын жақсарту; жас
отбасыларын тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету және жас жанҧяларға несие беру
сонымен қатар екінші ҥшінші балалары ӛмірге келгенде тҥгел жабылуы, жас
жанҧяларға мемлекет тарапынан демеу кӛрсету; жҧмыссыздықпен кҥрес(әсіресе
дағдарыс уақытында); мемлекттік қызметкерлердің жалақысын әлде де кӛтеру
және оларды ҥкімет тарапынан қолдау; халақ санының ӛсу кӛзі-ауылда.
Сондықтан да шалғайдағы ҧсақ елді мекендерді сақтап қалуға тырысуы;
миграциялық саясатты тура бағытта ҧстау; экологиялық апатта қалып қойған
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жергілікті тҧрғындарға кӛмек беру; жалғыз басты аналардың
жағдайын жақсарту; жетімдер мәселесіне мемлекеттік
тҧрғыдан қарау; жезӛкшелікпен кҥрес,тоқтату,жазалау; шеттен
келген діни ағымдарға тосқауыл қою; «мен» емес «біз»
идеалогиясын қалыптастыру; дағдарыс, инфляцияға жол бермеу; зейнеткерлер
мен ардагерлердің, мҥгедектердің жағдайын толығымен қамтамасыз ету; Ерлі –
зайыптылардың айырылысуын болдырмау; Қазіргі кездегі жемқорлық пен
коррупцияға жол бермеу; кӛп балалы болуды БАҚ –нан насихаттау;
Ирландиялық «Фастерлік жанҧя» әдісін қолдану; абортқа тыйым салу;отбасы
институтын қҧру; бойдақтарға салық салу; санақты сапалы ӛткізу; сыртқа
жарнамада балалы болудың маңызы туралы нақыл сӛздер, мақал мәтелдерді
жазу; қылмыспен барынша кҥрес жҥргізу және т.б шараларды жҥзеге асыру.
Осы мәселелерді жҥзегше асыратын болсақ біз елбасы жолдауындағы ҧзақ
мерзімді, қысқа мерзімді мақсаттарға қол жеткізіп қана қоймай ӛз жерімізде
демографиялық жағдайды әлде қайда жақсартатын боламыз. Ел болашағы
демографиялық мәселелердің шешімін табуға яғни осы проблеманы шешуге
байланысты. Адам дҥниенің қазығы, ең жоғарғы қҧндылық. Әрбір адам
дененің саулығын , ҧзақ ӛмір сҥруді армандайды, тілейді. Бірақ біреу
қасіретке ерте , ал біреу кеш ҧшырайды.Ауырса емделіп, жазылғысы, тойып
тамақ ішіп, әдемі киінігісі, жақсы ӛмір сҥргісі ӛз қабілетін, ашқан жаңалығын
бҥкіл адам баласының игілігіне жаратқысы келеді.Болашақтың даңғыл жолы
бҥгін жасалады, оны жасайтын халық. Ал халықсанын кӛбейту ҥшін жалпы
қонымды
тҥрде
халықты,
демографиялық
жағдайды
реттейтіндей
демографиялық саясат жҥргізуді талап етеді.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются актуальные проблемы демографической
политики Казахстана и пути их решений, а также глобальные проблемы
демографий имеющих планетарный масштаб затруднений и противоречий во
взаймоотношениях природы человека
внутри общества. В том числе
подчеркивается, что сохраняя национальную культуру казахского народа в
эпохе глобализаций, нам предстоит воспитывать истинных патриотов своей
Родины.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯ. БІЛІМ БЕРУДЕГІ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР
КАСЕНОВА Г. С.
Қазіргі кезде елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік білім
беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім беру ҥлгісі ӛзгерді, білім берудің жаңа
мазмҧны пайда болды. Оқу ҥрдісіне жаңа педагогикалық технологияның
тҥрлері енгізілуде. Қазіргі білім саласындағы оқытудың жаңа педагогикалық
технологияларды меңгермейінше сауатты, жан- жақты білгір маман болу
мҥмкін емес. Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мҧғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі — маңызды
мәселелердің бірі. Жаңа педагогикалық технологияны меңгерту мҧғалімнің
зейін-зерделік, кәсіптік, адамгершілік рухани тағы да басқа кӛптеген ҧстаздық
қабілеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін - ӛзі дамытып, оқу- тәрбие
ҥрдісін жҥйелі ҧйымдастыруына кӛмектеседі. Яғни оқу-тәрбие ҥрдісіне жаңа
педагогикалық технологияларды ендірудің алғашқы шарты: мҧғалімнің
инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру болып табылады.
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында "Білім беру жҥйесінің
басты міндеті — ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу " деп, білім беру жҥйесін одан әрі дамыту
міндеттері кӛзделеді. Бҧл міндеттерді шешу ҥшін мектеп ҧжымдарының, әр
мҧғалімнің кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта қҧру,
ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа ӛту қажеттігі
туындайды.
Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде теория жҥзінде анықталып,
практикада қолданыс тапқан әрі оқыту ҥрдісінің тиімділігін арттыратын жаңа
әдіс-амалдарды инновациялық тәсілдер деп атайды.
«Инновация» жаңалық, жаңашылдық, ӛзгеріс деген ҧғымды білдіреді.
Инновация қҧрал және процесс ретінде әлдебір жаңалықты ендіру деген сӛз.
Педагогикалық процесте инновация оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, тҥрлері,
мақсаты мен мазмҧнын, оқытушы мен студенттің бірлескен қызметін
ҧйымдастыруға жаңалық енгізуді білдіреді. Білім беру процесіне енгізілген
инновация адамның кәсіптік қызметіне тән болғандықтан, ол табиғи тҥрде
зерттеудің, талдаудың және тәжірибеге енгізудің нысанына айналды.
Инновация ӛздігінен пайда болмайды. Ол ғылыми ізденістердің, жекелеген
оқытушы мен тҧтас ҧжымның озық педагогикалық тәжірибесінен туындайды.
Бҧл процесс ӛздігінен дамымайтындықтан ол басқаруды қажет етеді. Білім
берудегі инновациялық процестердің мәнінің педагогикалық маңызы екі
проблеманы қҧрайды. Олар – озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау
және тарату проблемасы және педагогикалық – психологиялық ғылымдардың
жетістігін практикаға енгізу проблемасы. Соған сәйкес инноватика пәні,
инновациялық процесстердің мазмҧны мен механизмі осы кезеңге дейін бір-
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бірінен оқшау қарастырылып келген ӛзара тығыз байланысты
екі процестің тҧтастығы тҧрғысынан қарастырылуы тиіс, яғни
инновациялық процестің нәтижесі теория мен практиканың
тоғысуында пайда болатын теориялық және практикалық
жаңалықтарды қолдануға тиіс. Бҧның барлығы педагогикалық жаңалықты
жасау, игеру және пайдалануда басқару қызметінің маңыздылығына кӛз жеткізе
тҥседі. Ӛйткені, мҧғалім жаңа педагогикалық технологияның, теория мен
концепцияның авторы, талдап жасаушысы, зерттеушісі, тҧтынушысы және
насихатшысы қызметін атқарады. Осы процесті басқару мҧғалімнің ӛз
қызметінде әріптестерінің тәжірибесі немесе ғылымындағы жаңа идеялар,
әдістемелерді дҧрыс таңдап, бағалау және қолдануын қаматамасыз етеді. Ал
педагогикалық қызметте инновациялық бағыттылықты қазіргі заманға білім
беру, қоғамдық және мәдени даму жағдайында педагогикалық қызметтің
инновациялық
бағыттылығының
қажеттілігі
бірқатар
жағдайлармен
айқындалады.
Біріншіден, қоғамда жҥріп жатқан әлеуметтік – экономикалық қайта
қҧрулар білім беру жҥйесін, әдістемесі мен тҥрлі типтегі оқу орындарының оқу
тәрбие процестерін ҧйымдастырудың технологиясын тҥбірінен жаңартуды
талап етуде. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға
негізделген мҧғалім мен тәрбиеші қызметінің инновациялық бағыттылығы білім
беру саясатын жаңартудың қҧралына айналуда.
Екіншіден, білім беру мазмҧнын ізгілендірудің кҥшеюі, пәндерінің
кӛлемі мен қҧрамының ҥнемі ӛзгеріске ҧшырауы, жаңа оқу пәндерінің енгізілуі
жаңа ҧжымдық формалар мен оқыту технологиясын ҥздіксіз іздестіруді талап
етуде. Осы жағдайда мҧғалімдер арасында педагогикалық білімнің рӛлі мен
беделі арта тҥсіп отыр.
Ҥшіншіден, мҧғалімнің педагогикалық жаңалықты игеру және
қолданылуға деген қатынасы сипатының ӛзгеруі. Оқу-тәрбие процесінің
мазмҧнын қатаң тәртіпке бағындырып қойған жағдайда мҧғалімнің ӛз бетінше
бағдарлама оқулық таңдаудан бҧрын педагогикалық қызметтің жаңа әдіс
тәсілдерін пайдалануға мҥмкіншілігі болмады. Егер бҧрынғы уақытта
инновациялық қызмет негізінен жоғарыда ҧсынылған жаңалықтарды
практикада қолданумен шектелсе, қазіргі уақытта ол барынша баламалы,
зерттеушілік сипат ала бастады. Сондықтан да білім беру органы
басшыларының қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі мҧғалімдердің енгізген
инновациясына талдау жасап, баға беру, оны іске асыруға, қолдануға қолайлы
жағдай жасау болуы тиіс.
Тӛртіншіден, жалпы білім беретін оқу орындарының нарықтық
қатынастарға енуі, жаңа типті сынып ішінде мемелекеттік емес оқу
орындарының қҧрылуы нақты бәсекелестік ахуал туғызуда.
Ӛз даму айналымында инновация белгілі кезеңдерден ӛтеді: идеяның
туындауы, мақсат белгілеу, жаңалық идеясын ойластыру және әрекет бабына
келтіру, жаңалықты іске асыру, тарату және тоқырау (жойылу).
Инновациялардың іске асып бару кезеңдері жаңалықты қабылдап, игеруші
ҧжымның даму кезеңдерімен тығыз байланыста. Жекеленген басқарым
инновацияларының жиынтығы мектепті басқарудың жалпы инновациялық
процесін қҧрайды, ал ол ӛз кезегінде аудан, аймақ, республикалық білім
жҥйесінде жҥріп жатқан кең ауқымды инновациялық кешендердің қҧрамынан
орын алады.
Инновациялық процесс – бҧл кҥнделікті тәжірибеде ӛз алдына бӛлек
жаңалық ретінде танылған нақты да соны ауқымды бірлігі. Инновациялық
процесс тҥсінігі, ол барлық динамикалық процестерді қамтып, жаңалық
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аймағында процесуалдық аспектілер, барлық жаңалықтардың
ӛзгеруіне байланысты.
Инновациялық процесс нәтижесі – қолданымға енген
теориялық та, практикалық та жаңа идеялар. Мҧғалім бҧл орайда
жаңалық авторы, дайындаушысы, зерттеушісі, пайдаланушысы және
насихаттаушысы сипаттарын бірдей алады. Ал бҧл қызметтерге қатысты
басқару жҧмыстары соны тҧжырым, теория, идея, технология, әдістеме және
озат педагогикалық тәжірибелерді қандай да мақсатқа орай бағалауды және
кәсіби іс-әрекетте пайдалануды қамтамасыз етеді.
Инновациялық процестің ҥш кезеңін атап кӛрсетуге болады:
Бірінші кезеңде мҧғалім жаңалықтың қажеттілігін дәлелдеу арқылы
жаңалық туралы ақпарат жинайды, одан кейін әртҥрлі жаңалықтың ішінен
қажетті жаңалықты таңдап алып, оны қолдану туралы шешім қабылдайды.
Содан кейін, мҧғалім инновациялық іс-әрекеттің екінші кезеңіне кӛшеді,
яғни іске асыру кезеңдерін зерттеп, енгізу жоспарын қҧрып, жаңалықты
қолданады. Бҧл кезеңде мҧғалім оқу–тәрбие процесіне, жаңалықты енгізуіне
кедергі жасап отырған факторларды ескере отырып, ӛзгерістер енгізеді,
жаңалықты уақыты мерзіміне байланысты жҧмыстарды ӛткізеді.
Жаңалықты енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс-әрекет
ҥшінші кезеңіне ӛтеді. Бҧл кезеңде мҧғалім жаңашыл тҧрғыда
ҧйымдастырылған оқу–тәрбие жҧмысының нәтижесін кӛтеруге жасаған
ықпалын анықтайды, жаңалықтың оқу – тәрбие жҧмысына нәтижелі енгізу
шарттарын белгілеп, оны таратуға ҧсынады.
Инновациялық
процесті
кҥшейтетін
бес
фактор:
• оқу-орын
басшыларының
шығармашылығы,
оқытудың
жаңа
технологияларын
жасауға
қабілеттілік,
педагогикалық
процеске
қатысушылардың бір-бірімен ӛзара әрекеті және қарым қатынасы;
• инновациялық
процестің
жоспары,
бағдарламасы;
• бағдарлама, жоспар бойынша ғалымдардың кеңес беруі, керек жағдайда
инновациялық процеске тҥзетулер енгізуі. Жоспарда нәтижелерге жетуге ықпал
ететін жағдайларды кӛрсетіп, сәтсіздік болғанда оны жоятын шараларды да
белгілеу;
• әлеуметтік-экономикалық жағдай;
•
инновациялық
процеске
қатысушылар:
бастама
кӛтерушілер,
кӛмектесушілер, қарсы тҧрушылар.
Инновацияның педагогика ғылымында дамуы, ғалымдардың айтуы
бойынша, диалектикалық процесс. Оның дамуы басқа ғылымдармен тығыз
байланыса отырып, мынандай ӛзгерістерге ҧшырайды:
- кез-келген жаңалық, қоғамдық сҧранысты ӛтегеннен кейін ҥйреншікті нәрсеге
айналады;
- инновациялық процесс кезеңдеріне сәйкес инновациялық іс-әрекет;
- шығармашылық қабілет негізінде қаралатын репродуктивті, продуктивті
қызметтердің диалектикалық бірлігі болып табылады;
- инновацияның дамуы бірқатар негізгі және қосалқы қарама-қайшылықтарды
шешуге бағытталады.
Бҧлардың біреуі әрі қарай тереңдетілуі, біреуі алынып тасталуы мҥмкін
жаңалықтарды іске асыруда инновация мәселесінінің жаңа қырлары ашылады
да, инновация потенциалын жаңалықтарды енгізуде әр тҥрлі бағыттағы
қажеттіліктерді толық қанағаттандырады.
Инновациялық процестер - бҥкіл әлемнің білім беру жҥйесі дамуының
негізгі және қажетті тенденцияларының бірі болып табылады. Педагогикалық
жаңалықтарды жасау, игеру қолдауды біріктіретін инновациялық процесстер
білім беруді және оқу процесін жаңарта алатыны сӛзсіз. Сондықтан да,
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инновациялық процестерді игеру, жасау, қолдану мәселелерін
талдау және жҥзеге асыру білім беру жҥйесінің әр тҥрлі
баспалдақтарында кеңінен қолдануда. Мҧғалімдер мен
практикалық қызметкерлердің педагогикалық жаңа білімге
деген қажеттіліктің кҥшеюінен келесі тенденция туындайды. Педагогикалық
жаңалықтарға объективті баға бере алатындай, инновацияларды игере
алатындай педагогикалық қауымның қҧрамын және қҧрылысын жаңарту жҥзеге
асып жатыр. Келесі тенденция - жаңалықтарды практикаға енгізу кезеңімен
байланысты. Жаңаны қолданудың жалпылама сипаты ӛседі. Бҧны педагог новаторлардың іс-тәжірибелерін таратудан кӛруге болады.
Жоғарыда аталған тенденцияларда қазіргі білім беру жҥйесіне тән сан
алуан қайшылықтар жатыр. Бірінші қайшылық - білім беру жҥйесін және оның
қҧрамының ӛзгеруін қажет ететін ескі мен жаңаның арасындағы әлеуметтікпедагогикалық қайшылықтар болып табылады. Қазіргі заманда бҧл
қайшылықтардың шешілуі адам ӛмірінің жаңа сапасымен сипатталады. Осының
бәрі білім беру мен тәрбиелеу процестерінің мазмҧнын жаңартуды талап етеді.
Барған сайын кӛбейіп келе жатқан білім мен оқу тәрбиелеу ҥрдістері
арасындағы туындайтын дидактиканың негізгі мәселесін тудырады. Базалық
білім беру және оның тҥйіні - жеткілікті білім минимумы. Оқу материалын
таңдау және жаңарту инновациялық процестердің бір қайнар кӛзі болып
табылады. Енді бір айта кететін қайшылықтың бірі - педагогикалық қауымның
―жаңаны‖ игерудегі мҥмкіндіктері мен шынайы жағдайының арасындағы
қайшылық. Бҧл қайшылықты жою мҧғалімдердің инновациялық қызметтерін
жаңа сатыға кӛтереді.
Тенденциялар мен қайшылықтар инновациялық заңдылықтар туралы
мәселені қарастыруды талап етеді. Зерттеушілердің айтуы бойынша, білім беру
жҥйесінде инновациялық процестерді сипаттайтын жалпы заңдылықтардың бірі
- педагогикалық инновациялық ортаны қайырымсыз дестабилизациялау заңы.
Бҧл заңдылықтың мәні мынада: қандай болмасын білім беру жҥйесіндегі
инновациялық процесс жҥзеге асу барысында инновациялық әлеуметтік ортаға,
педагогикалық дедуктивтік ӛзгеріс әкеледі. Бҧның салдарынан:
- педагогикалық процестер және қҧбылыстар жайлы біртҧтас кӛзқарас
жойылады;
- педагогикалық жаңалықтардың ортаға енуі педагогикалық сана-сезімнің,
бағаның бӛлінуіне, полеризацияға әкеліп соғады және де қайта орнына келтіру
мҥмкіндігі жойылады.
Келесі заңдылықты инновациялық процестің тҥпкілікті жемісті жҥзеге
асуы деп атауға болады. Басқаша айтқанда, қандай болмасын инновациялық
процесс ерте ме, кеш пе әйтеуір ең соңында саналы тҥрде болсын, болмасын
жҥзеге асуы қажет. Алғашында енгізуге, игеруге ҥмітсіз жаңалықтар ең
соңында ӛздеріне жол ашып, жҥзеге асып жатыр.
Сонымен инновациялық іс-әрекет- педагогикалық еңбектің ӛнімділігін
сапалы ӛзгертетін оқыту мен тәрбиелеудің жаңа ҥлгілері мен әдістерін қҧру
процесіне ықпал жасайды. Кӛпшілік ғалымдардың айтуы бойынша мҧндай
нәтижеге жетуі ҥшін педагогтың инновациялық іс-әрекеті келесі талаптарға сай
болуға тиісті:
- ӛзінің жеке қасиеттерін есепке ала отырып, басқалардың инновациялық
тәжірибесін ӛзгерту, жетілдіру, қабылдау қабілетіне;
- жаңа ғылыми идеялар мен басқалардың тәжірибесімен хабардар бола
отырып, ӛз жҧмысын ҧғыну қажеттілігіне;
- жаңа ғылыми зерттеулер, олардың әдістемелік жҥзеге асуын ҥздіксіз
тәжірибеге енгізуі;
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- педагогикалық инновацияның жаңа әдістерімен
тәсілдерін ӛз бетінше жасау;
- педагогикалық кертартпалықпен, артта қалушылықты
болдырмау.
Әдебиеттер:
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ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ – МЕКТЕПКЕ
ДАЯРЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ
МҰХАМБЕТОВА С.Қ., СҰЛТАН Жұлдыз И.
Психологиядағы танымдық іс-әрекеттің мектепке бейімделудегі алатын
орны, қалыптасу жҥйесі жайлы әртҥрлі кӛзқарастар қалыптасқан.
Танымдық
белсенділік
мәселесі
М.Н.Скаткин,
М.А.Данилов,
И.Я.Лернер, И.Ф.Харламов т.б. ғалымдардың еңбектерінде орын алған.
Оқу – танымның ӛте маңызды тҥрі. Оқи жҥріп оқушылар ӛздерін
қоршаған дҥниені таниды. Оқу процесінің тиімділігін арттыруға теория мен
практиканың жаңаша даму кезеңдеріңде баса кӛңіл бӛлінуде.
Ӛйткені, оқу процесінің нәтижесі оқушыларға ӛз бетінше танымдық ісәрекеті болып табылады. Қазіргі кезеңде әр мемлекет ӛз егемендігін алған кезде
әр ҧлттың ӛз тілі негізгі, басқа тілдер жанама болған кезде - оқу процесінің
негізгі мазмҧны ӛзгеріске ҧшырады.
Оқу процесіндегі мҧғалім мен оқушының іс-әрекет ерекшеліктерінің
әртҥрлігін, олардың іс-әрекет мазмҧны, бағыты, мақсаттарының әртҥрлігін, әрі
қарай бейімделетіндігін кӛрсетуде.
«Мҧғалім - оқушы» диалогы ішкі психологиялық негізінде танымдық
іс-әрекет болып табылады.
Белсенді таным процесі оқушылардың ҥлгеріміне, жеке басының
дамуына әсер етеді. Оқыту таным процесі, ӛйткені онда ілгері қарай қозғалыс
болады. Оқыту мҧғалім мен оқушының қарым-қатынасынан, бірлескен ісәрекетінен тҧратын кҥрделі процесс.
Оқушыда таным процесінің қалыптасуы, жетілуі, орта мен сананың
арасындағы процестерді жҥзеге асыруға бейімделуі, оқу іс-әрекетінің нәтижесі.
Барлық таным процестері танымдық іс-әрекет қҧрамындағы іс-тәсілдер арқылы
жҥзеге асырылып отырады.
Бастауыш сатыда жҥргізілген оқыту процесіндегі жҧмыстар оларды
оқуға, оқу іс-әрекетімен айналысуға дағдыландырады. Оқушылардың танымдық
іс-әрекет операциялары кҥрделенген сайын оқу процесіне икемделу жақсарады.
Мектепке бейімделуді зерттеуде кӛңіл бӛлетін белгілер:
Оқушылардың білім алуына байланысты ішкі танымдық жҥйелердің
ӛзгеруі.
Оқушылардың білімді игеруге қойылатын талаптарды дҧрыс орындалу
жолдары.
Сӛйтіп, тӛменгі саты мектеп оқушыларының мектепке бейімделуінің
факторлары оның дҥниетанымына байланысты болып келеді. Мәселен, алғаш
мектеп табалдырығын аттаған бҥлдіршіндердің оқу іс-әрекеті қалыптаспайды.
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Танымдық
іс-әрекетті
қалыптастыра
отырып,
бейімделуін қадағалау
сол жаңа ортаға ыңғайлы, икемделуі, баланың жаңа міндетін
тҥсінуі,
жаңа
жағдайларға
әлеуметтік-психологиялық
бейімделуі болды.
Таным прцестерінің дамуы арқылы оқушылардың материалды игеруі
негізінде оқу әрекетінің операцияларын орындалуынан танымдық іс- әрекеттің
даму деңгейі байқалады. Мҧндай тәсілдер оқушының мектепке бейімделу
деңгейлерін анықтауға мҥмкіндік береді. Осы мақсатты жҥзеге асыруда мына
міндеттерді атқаруға болады. Олар:
Зерттелушілерді таңдап алу;
Іріктелген оқушылардың материалды меңгеру, ҧғыну деңгейін
анықтау;
Мҧндағы мақсат - танымдық процестерді қалыптастыра және дамыта
отырып, жҥргізілген жҧмыстардың нәтижелігін анықтау.
Қазақ балаларының танымдық процесінің қалыптасуын анықтауда
тӛмендегі жҧмыстарды атқаруға болады:
Тҥйсік, қабылдау процесіне байланысты:
Қыс кӛрінісіне байланысты суреттердегі айырмашылықты аңғаруы, әрі ӛз
сӛздерімен ойларын жеткізуі;
Ойлау процесіне байланысты (логикалық есептер шығару):
Класта барлығы 25 оқушы бар,олардың 13 қыз бала, нешеуі ер бала?
Қиял процесіне байланысты:
Белгіленіп берілген сӛздерді қолданып, тез арада әңгіме қҧрату;
Ес процесіне байланысты:
Берілген сӛздерді оқыту, уақыт ӛтке соң қайтадан сҧрау;
Сӛйлеу процесіне байланысты.
Дыбыс, сӛз, сӛйлем т.б. мысалдарды оқушылардың ӛздеріне ойлап тапқызу,
айтқызу. [1]
Таным процесін жоспарлы қалыптастыру бейімделу факторы арқылы
танымдық-психикалық дамудың ӛзгерісіне мҥмкіндік
береді
және
оқушылардың танымдық іс-әрекеті дамиды.
Баланың мектептегі оқуды табысты бастауы ҥшін қажетті психикалық
сапалар кешені - мектепке психологиялық даярлық мазмҧны қҧрайды. Ол баланың мектептегі оқу әрекетіне жағымды қатынасынан, мінез-қҧлықтың
ырықтылығының барынша жоғары деңгейінен, білім, іскерлік, дағдыларының
белгілі бір қоры мен таным процестерінің дамуынан, сондай-ақ ҥлкендермен
және қҧрдастарымен ӛзара қарым - қатынас орнатуды, ҧжым ӛміріне араласып
кетуді, бірлескен әрекетті орындауды қамтамасыз ететін сапалардың
қалыптасуынан тҧрады.
Баланы танымдық тҧрғыда мектеп ӛміріне даярлаудың маңызын бала
психологиясын зерттеумен айналысып жҥрген барлық ғалымдар да қуаттайды.
Мәселен, Л.С.Славин бала ӛмірін табиғи қажеттіліктері мен әуесқойлықтарын
қанағаттандыратындай етіп ҧйымдастырып, оның жаңа білімдері мен
қызығушылықтары қалыптасуы ҥшін баланы ҥнемі жаңалықтармен қамтамасыз
етіп отыру керектігін дәлелдейді. Осы пікірді қостай отырып, И.В.Дубровина
оны былайша жалғастырады: мектептің
1-сыныбына барынша жақсы даярлықпен келетіндер - мектепке дейінгі кезеңде
отбасында, балабақшада жҥйелі тҥрде ҥйрету жҧмыстары жҥргізілген балалар.
Оқушының 1-сыныптың басындағы оқу ҥлгеріміне мҧғалім де, бағдарлама да
емес - баланың танымдық тҧрғыда мектепке даярлығы әсер етеді.
«Даярлық» сыртқы сипатқа емес - баланың оқи, санай білу іскерлігі,
сҧрақтарға жауап бере алуы, т.б. белгілі бір психологиялық ерекшеліктерге:
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мектепте оқуға қатынасы, танымдық белсенділігі, кӛңіл-кҥйінің
тҧрақтылығы негізделе жҥргізілуі қажет. [2]
Мәселен, Б.Баймҧратованың «Балаларды
мектепке
даярлау жӛнінде» еңбегінде мектепке даярлау - мектепке
дейінгі кезеңнің басты мәселелерінің бірі деген бағытты ҧстана отырып, осы
негізгі міндетті мектепке дейінгі мекемелер қызметі деп тауып, оны бала
бақшадағы оқу - тәрбие ҥрдісі арқылы шешу жолдары ҧсынылады: баланың
тілін танымдық іс-әрекетін дамыту, сауат ашу жҧмыстарын жандандыру,
балаларға оқып беру ҥшін қосымша мәтіндер жасау.
Қ.Сейсенбаевтың «Отбасы тәрбиесіндегі баланы мектепке даярлауда
қазақ халық педагогикасының прогресшіл идеялары мен тәжірибелерін
пайдалану проблемасы» еңбегі ҧлттық негізде жазылған. Этникалық педагогика
мен психология ғылымының негіздеріне сҥйене отырып, мектепке даярлауды баланың танымдық іс- әрекетін дамытып, сӛздік қорын молайту, есте сақтау,
ойлауын дамытуға арналған ауыз әдебиеті ҥлгілерін және ҧлттық дәстҥрлер мен
әдет-ғҧрыптарды пайдалану арқылы шешуді кӛздейді:
- кӛптеген зерттеулерде мектепке психологиялық даярлықтың
педагогикалық ҧғымдармен берілуі мәселенің психологиялық қырының
барынша еркін ашылуын тежейді;
- баланың жеке басының даярлығы «психологиялық даярлықтың» басқа
бағыттарына қарағанда жан-жақты зерттелінген. Әйтсе де, жеке бас даярлығы
әлеуметтік даярлық ҧғыммен пара-пар деп кӛрсетіліп, ол кӛбінесе бала қарымқатынасының формалары арқылы қарастырылады;
- баланың биологиялық кемелі мен психикалық дамудың арақатынасы
тҥбегейлі зерттелінбеген сала. Нәтижесінде: мектепке психологиялық
даярлыққа жас мӛлшерінің қатысы анықталынбайды;
- шетелден аударылып, ӛңделген орыс тілді әдістемелер қазақ
балаларының ҧлттық-мәдени ерекшеліктеріне әрдайым сәйкес келе бермейді;
- мектепке психологиялық даярлық мәселелерін анықтау мазмҧны әлі
бір жҥйеге келмеген. Әр зерттеуші мәселені әр қырынан алып қарастырады. Сол
себепті тақырыптар арасында бірізді байланыс сақтала бермейді. [3]
Баланың мектепке даярлығын анықтайтын бес бағыт: танымдық
қабілеті, дене кҥшінің дамуы, оқуға ынтасы, кӛңіл- кҥйі, ерік сапаларының
қалыптасуы - мектептік кемелді қҧрайды.
Жалпы дене дамуына 6-7 жасар баланың дене бітімінің - бойы, салмағы,
бҧлшық ет толысуы, кӛкірек қуысының кӛлемі, қалыпты мӛлшерге сәйкес келуі
және кӛз жанары, естуі, қимыл-қозғалысы, жҥйке жҥйесінің қозу мен тежелу
жағдайы,
сондай-ақ
жалпы
денсаулығы
жатады.(Р.В.Овчарова,
М.Р.Битянова,А.Л.Венгер).
Танымдық даярлық мазмұнына баланың сӛздік қоры, кӛзқарас деңгейі,
арнайы іскерліктермен қоса, танымдық процестерінің даму деңгейі, олардың
«жақын арадағы даму аймағына» бағытталуы, оқу міндетін ерекшелеп бӛле
алуы мен оны әрекеттің дербес мақсатына айналдыру іскерлігі жатады.
Еріктік даярлық - бала алдына мақсат қойып, шешім қабылдап, ісәрекетін жоспарлап, оны жҥзеге асыруға кҥш жҧмсай алса, осы жолда кездескен
кедергілерді жеңсе қалыптасқан деп есептеледі.
Кӛңіл-күй даярлығына «оқушының ішкі жағдайы» деп аталатын жаңа
әлеуметтік қатынастың, сондай-ақ баланың қҧрдастарымен, ҥлкендермен
қарым-қатынас сапасының қалыптасуы жатады.
Мотивтік даярлық - баланың оқуға ынтасы, ықыласы мектепке
психологиялық даярлық диагностикасы бағыттары мазмҧнын қҧрайды. [4]
Осы зерттеулер нәтижелерінің қорытындылары мектепке бейімделудің
психологиялық механизмдері олардың танымдық іс-әрекет арқылы
субьектелуінде екендігін анықтайды.
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Қорытындылай
келгенде
ғылыми-теориялық
зерттелуімен мектепке бейімделудің ӛзіндік ерекшеліктері
олардың мектепке алғаш келгеннен кейінгі жаңа ортаға
бейімделуі, біртіндеп тҥбегейлі ӛзгеруін, (ӛзінің қимылқозғалыстарын, бағытын, жҥріс- тҧрысын басқаша қҧруын талап етеді.
Танымдық іс-әрекетін қалыптастыра отырып, бейімделуін қадағалау сол
жаңа ортаға ыңғайланып, икемделуі, баланың жаңа міндетін тҥсінуі, бейімделуі
оның жаңа жағдайларға әлеуметтік психологиялық бейімделу кезеңін қҧрайды.
Таным процестерін жоспарлы қалыптастыру бейімделу факторы
арқылы, танымдық-психикалық дамудың ӛзгерісіне мҥмкіндік береді.
Әдебиеттер:
1. Сҧлтанова Ғ. Мектеп психологының жҧмыс кітабы.-Алматы,2008
2. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в
школе.-М.,1991ж.
3. Оқу іс-әрекетінің бастауыш сынып оқушыларының таным процесі мен
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ЦИКЛ НРАВСТВЕННЫХ БЕСЕД
«ЧЕЛОВЕК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
КНИСАРИНА М.М., УКУБАЕВА Н.А.

В традиционной педагогике теория воспитания считалась всегда
ведущей. Метод воспитания определялся как специфическое воздействие
воспитателя на воспитанника, имеющее своей целью формирование
определенных качеств его личности. И в достижении этой цели основная
нагрузка воспитательной работы падает на кураторскую деятельность.
Каждый преподаватель в своей педагогической деятельности
ежедневно ставит перед собой воспитательную цель, которую достигает
различными методами и приемами. Выполняя свой кураторский план,
преподаватели иногда не задумываются, что воспитание учащихся
является непрерывным процессом, что все темы неразрывно связаны
друг с другом. Обратимся к педагогическому опыту преподавателя с 40летним стажем работы Укубаевой Назиры Адаевны. Этот преподаватель
всю свою практическую деятельность не только передавала знания по
математики своим ученикам, но и формировала в них незаурядную,
гуманную и культурную личность. В направлениях воспитательной
работы Назиры Адаевны важным является нравственное воздействие на
личность учащегося. Изучение норм поведения, опытный педагог
рассматривает как задачу обучения, предшествующую воспитанию,
поскольку индивид не может соблюдать то, что ему неизвестно. По
мнению преподавателя, требование соблюдения изученных норм
заставляет учащихся обращать внимание на свое поведение,
корректировать его в соответствии с этими нормами, формирует при
многократном повторении навыки культурного поведения и общения.
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Рассмотрим, как на примере одного занятия Назира
Адаевна затрагивает важные вопросы нравственной
культуры, и тем самым представляет возможность
молодым людям по-новому осмыслить свои жизненные ценности. Ведь
издавна принято, что выпускники высшей школы, колледжа должны
быть эталоном образованности и воспитанности для других людей: уметь
вести себя, хорошо держать себя в обществе, обладать хорошими
манерами. Это старинное слово «манера» означает образ или способ
действия, способ держать себя в обществе, внешние формы поведения.
Без одобряемых обществом форм общения и поведения, без уважения к
окружающим невозможна подлинная интеллигентность, ухудшается
совместная деятельность, исключается сотрудничество. Внутренне,
воспитанность проявляется в опоре внешних действий на прочный
фундамент нравственных убеждений. Воспитанный человек должен
быть, прежде всего, нравственным человеком. Жизнь постоянно создает
новые примеры нравственного поведения и новые возможности
становления нравственных идеалов. И все-таки даже сейчас мы
стараемся опираться на давно позабытые истины и обращаемся к
великим идеям и мыслям гениев прошлого.
Учащихся первого курса колледжа трудно назвать студентами.
Поэтому очень важно обращать внимание на их статус, на выбор
специальности, важности труда и, конечно, осознания взрослой жизни.
Назира Адаевна задалась вопросом, а понимают ли учащиеся 1-2
курсов колледжа, что значит быть человеком. Ведь с раннего детства им
говорят и мамы, и учителя, что надо быть «хорошим человеком». Все же
не все молодые люди понимают значения этих слов, и поэтому на
кураторском часе было проведено мероприятие с целью формирования
нравственной культуры учащихся, развития стремления у них поступать
во всех жизненных ситуациях честно и справедливо.
Целью занятия было: дать четкое представление для правильного
понимания студентами общепринятых человеческих ценностей
(положительные качества, любовь, добро, трудолюбие, ответственность);
воспитывать у учащихся отношение к жизни как к большей ценности на
земле, развивать нравственные качества личности, а именно: активность,
ответственность, взаимопомощь, честность, трудолюбие. Выполнялись
следующие воспитательные задачи:
• Формировать положительное отношение к труду как главной
ценности личности.
• Воспитывать стремления к красоте, эстетике внешнего вида, быта.
• Формировать правильные взаимоотношения в коллективе,
повышать ответственность каждого человека в коллективе и коллектива
за отдельную личность.
Кураторское занятие было проведено в интерактивной форме и
оформлен как «Устный журнал». Преподавателем наряду с
интерактивными
методами
использовались
и
традиционные
воспитательные методы формирования и развития сознания личности
(рассказ, беседа, дискуссия, пример). Сама форма проведения занятия как
устный журнал, предполагает обсуждение, обмен мнений, разговор или
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даже душевную беседу. Обсуждение «Устный журнал»
идет по пяти страницам:
Первая страница «Человек - это звучит гордо!».
1. Идет обсуждение по наводящим вопросам:
• Почему-то один человек идет по жизни с высокоподнятой
головой, не падает духом, какие бы испытания его не ожидали, а другой
наоборот - опускает руки, теряется?
• Почему одному человеку люди радуются, считаются с его
мнением, уважают его, а с другим стараются встречаться как можно
реже?
2. Толкование Слова «человек» по словарю С.И.Ожегова: «Человек
- это живое существо, обладающее даром мышления и речи,
способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе
общественного труда» [1,305].
3. Выделение важных составляющих счастливого, здорового и
здравомыслящего человека:
4. Определение вечных ценностей, благодаря которым мы находим
смысл жизни. Это - сама жизнь, вера, добро.
Жизнь - это и есть самая главная ценность на земле. Каждый
человек должен беречь свою и чужую жизнь. Недаром есть такая
поговорка: «Жизнь каждого человека - это вселенная, потерю которой
невозможно восполнить…». Вера - это убежденность, глубокая
уверенность в чем-то. Гете писал: «Если ты потерял состояние, то ты еще
ничего не потерял; состояние ты можешь нажить вновь. Если ты потерял
честь, то попробуй приобрести славу - и честь тебе будет возвращена. Но
если ты потерял веру в себя, то потерял все». Добро - это когда люди
содействуют, помогают, дарят нам возможность почувствовать себя
богаче, счастливее, увереннее в жизни. Доброта, способность
чувствовать радость и боль другого человека, как свою личную, чувство
милосердия в конечном итоге делают человека — ЧЕЛОВЕКОМ.
Вторая страница «В человеке все должно быть прекрасно!».
1. Определение таких понятий как:
Красота: внешняя, внутренняя.
Эстетика внешнего вида, комнаты, одежды, интерьера помещений,
быта, поведения.
Красота человеческого общения и поведения.
2. Обсуждение норм этикета приветствия.
Но все-таки есть и общее: уклониться от приветствия или не
ответить на него во все времена и у всех народов считалось верхом
невоспитанности и неуважения к людям. Ведь в поклоне и в коротких
словах привета заключено очень большое и важное содержание: «Я тебя
вижу, человек. Ты мне приятен, знай, что тебя уважаю и хочу, чтобы и
ты ко мне хорошо относился. Я желаю тебе всего самого доброго».
3. Эстетика одежды. Из 18 слова-назидания великого мыслителя
Абая: «Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте,
быть опрятным. Человек должен отличаться от других умом, знаниями,
волей, совестливостью, хорошим нравом» [2;31].
4. Определение основных правил выбора одежды:
• одежда должна соответствовать обстановке;
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• одежда должна быть чистой, выглаженной,
ухоженной;
• одежда должна отвечать вашим внутренним
требованиям и стилю;
• одежда должна идеально подходить вашей фигуре;
• одежда должна вам нравиться.
Третья страница «Величие человека в труде!».
1. Аудитория отвечает на вопросы, проверяющие их
профессиональную ориентацию:
• В чем гражданский смысл учебы?
• Каким образом ваша учеба связана с вашим будущим?
• Принесет ли она пользу для общества?
• Чем вы руководствовались при выборе профессии?
2. Были процитированы пословицы-поговорки, высказывания
великих мыслителей о труде.
Четвертая страница «Человек в коллективе».
1. Выделение особенностей человеческих взаимоотношений в
коллективе, в группах.
«Самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения».
Антуан де Сент-Экзюпери [3; 22]. Обмен мнений по данному
высказыванию.
2. Определение путей предотвращения и разрешения конфликтов в
группе и в коллективе.
Коллектив - это не просто группа взаимодействующих индивидов, а
это есть целеустремленный комплекс личностей, организованных,
обладающих органами коллектива.
Пятая страница « Человек творец своей судьбы!».
1. Толкование высказываний великих мыслителей.
«Жизнь - это бесконечное совершенствование» К.Хеббель [3; 56].
«Пройти мир и остаться несовершенным - это тоже, что выйти из
бани невымытым» Алишер Навои [3; 57] .
«Всему, что достойно, Учись, не ища награжденья, - И действуй
потом, Как велят убежденья» Китайская мудрость [3; 55].
3. Определение понятия «жизненный принцип».
Принципы - это внутренние убеждения человека, определяющие его
отношение к действительности, нормы поведения и деятельности.
Жизнь каждого человека определяется его нравственными
принципами. Каковы принципы, таково и отношение к жизни.
Главные нравственные принципы:
1. Это добровольный труд на благо общества.
2. Забота о сохранении общественного достояния
3. Гуманное отношение и взаимное уважение между людьми.
4. Высокое сознание общественного долга.
5. Честность, правдивость, непримиримость к несправедливости,
злу и насилию, нравственная чистота, простота, скромность.
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В заключительной части после выступления
каждого участника занятия, совместно был сделан один
вывод по данной теме: только от самого себя зависит, по
каким нравственным принципам ты будешь жить, учитывая, конечно же,
существующие общепринятые каноны человечности, порядочности,
воспитанности и в древности и в средние века и в современном мире.
Надо отметить, что студенты, а точнее учащиеся колледжа были
воодушевлены богатством человеческой души, высказывали свои
сокровенные мысли о смысле жизни, активно и эмоционально
обменивались мнениями. Задумка преподавателя в полной мере была
претворена в жизнь.
Выступления студентов по пяти страницам устного журнала
«Человек - это звучит гордо!»
Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию
молодого человека выражена в тезисе его активности как полноправного
субъекта, а не объекта процесса воспитания. Следовательно, важно так
построить педагогический процесс, чтобы воспитатель (куратор)
руководил деятельностью обучающегося, организуя его активное
самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных
поступков. Педагог-воспитатель может и обязан помочь растущему
человеку пройти этот - всегда уникальный и самостоятельный - путь
морально-нравственного и социального развития. Очень ценными и
весомыми для нас являются слова Абая Кунанбаева: «Начало
человечности - любовь и справедливость. Они присутствуют во всем и
решают все. Это венец творения Всевышнего» [2; 40].
Естественно, что разговор о человечности, о порядочности, в
человеке не раз будет возникать в жизни этих ребят, не раз им придется
переоценивать свои жизненные позиции. Но Назира Адаевна уверенна,
что благодаря обсуждению вопросов такой обширной темы как «Человек
- это звучит гордо!», этот устный журнал навсегда останется в памяти у
ребят и каждый раз, прежде чем совершать необдуманные поступки, они
будут пролистывать его странички!
Литература:
1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.
2. Абай. Собрание сочинений. - Алматы, 1998г.- 153с.
3. Мысли великих людей. - Алматы, 1995г. - 72 с.
4. Педагогика/Под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Педагогическое
общество России, 1998. -640 с.
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ
ЖҤЙЕСІНІҢ ДАМУ БАҒЫТЫ
ШУМАКОВА Г.Ж.
Жаһандану процесінің ӛскелең ықпалы ӛрістеген қазіргі заманғы әлемде
халықаралық бәсекелестікке жылдам тӛселу қабілеттілігі мемлекеттің сәтті
және тҧрақты дамуының маңызды факторына айналды. Ӛркениетті елдердің
басты артықшылығы кӛп жағдайда терең білімді, кәсіби біліктілігімен
айқындалатын адами ресурстарына байланысты болады.
Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық
әлеуетін кҥшейтудің, оның халқының әл-аухатын арттырудың негізгі шарттарыбәсекеге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру, білім беру жҥйесін дамыту.
Білім беру жҥйесі мен ғылымның дамуы перспективалық ӛркендеуін
қамтамасыз етуге қабілетті іргетас болып табылады. Қазақстанда әртҥрлі білім
беру бағдарламасы бойынша 4,5 млн. адам оқуда. Білім беру және ғылым
жҥйесінде 500 мыңнан астам педагогтармен ғалымдар жҧмыс істейді.
Осылайша республиканың 30%-дан астам халқы білім беру мен ғылым
жҥйесімен, 5-24 жасқа дейінгі халық – білім беру бағдарламасымен қамтылған,
республиканың 99,5% халқы – сауатты адамдар. \2\
Қазіргі уақытта білім беру процесі жоғары кәсіби оқу орындары адам
ӛмірінің барлық кезеңдерінде білім алу және жаңарту және дағдыларға
қалыптасу процесінде жаңаша қҧрылуда. Білім берудің бәсекеге қабілетті
жҥйесін қҧру мақсаты біздің еліміздің тиімді дамуына негізі болып келеді.
Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі – кез келген елдің дамуы ҥшін
қағидаттық сипаты бар мәселе, себебі бҧл халықтың ӛмір сҥруі мен әл-ауқаты
сапасы деңгейінің, ол мемлекеттің әлемдегі ӛзіндік бет бейнесі болмақ. Осы
орайда елбасы ел алдына ҥлкен міндет қойды – ол біздің еліміздің әлемдегі
анағҧрым бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі және бекуі.
Соңғы
жылдары ӛткізілген білім беру жҥйесін жаңғырту жҥйе ауқымын кеңейтуде
және білімнің қол жетімділігін арттыруға оң ықпал етеді. Жоғары оқу
орындарының саны ҧлғайды, білім беру желісін оңтайландыру процесі
жҥргізілуде, олардың жаңа тҥрлері мен ҥлгілері жасалды.
Ел сенімін ақтар, сапалы біліммен қаруланған білікті маман даярлаудың басты
шарт: студент белсендлігін арттыру, ғылыми идеяларды, жаңашылдық
технологияларды қолдану іскерлігін қадыптастыру қажетті психологиялықпедагогикалық даярлыын дамыту.
Жоғары кәсіптік білім беру 2007-2008 оқу жылдарының басында
Қазақстан Республикасында студенттердің жалпы саны 717 мың адамды
қҧрайтын 140 жоғары оқу орындары жҧмыс істейді. 2006-2007 оқу жылы 768, 4
мың адамды қамтитын 176 оқу орны болды. Жоғары оқу орындарының саны ҚР
БҒМ ӛткізген олардың желілерін оңтайландыру нәтижесінде қысқарды. Жоғары
оқу орындарына қабылдау қҧрылымындағы ӛзгеріс білім беру бағдарламасы
бойынша студенттер санына елеулі әсер етті.\1\ \3\
Білім беруді дамытудың қазіргі заманғы кезеңінде халық ҥшін білім
беру қызметтерінің жоғарғы сапасына қол жеткізу айрықша маңызды болып
табылады. Қазақстанда білім берудің сапасын оның әлемдік процестерінің
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арасында барлық деңгейлері бойынша жалпы сапасын
арттыруы жӛнінде айтарлықтай жҧмыс жҥргізілуде. Оған
мысал, ел
Президентінің оның жыл сайынғы халыққа
Жолдауы білім беру жҥйесінің дамуына қарқынды жаңа
толқын береді. Қазірде студенттерге 11 000 грант пен 40 000 кредит бӛлініп
отырғаны да қҧптарлық жәйт. Дамыған елдерде табыстың 75-80 пайызы
адамның білімін кеңінен пайдаланудан қҧралады.
Білім беру жҥйесінің іс-әрекетінің тиімділігін арттырудың негізі жҥйе
аралық байланыстың сапасын арттыру болып табылады.
Қазіргі
жоғры
мектептің
қызметінің
сапасы
әдіснамалық,
тҧжырымдамалық негізін, даму бағыттары, дамыған елдердің білім беру
жҥйесіндегі ӛзгерістердің тиімді жақтарын пайдалануымен анықталады.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру
жҥйесінің басты міндеті - ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жҥйесін одан әрі дамыту
міндеттерін кӛздейді. Бҧл міндеттерді шешу: әрбір педагогикалық ҧжымның,
әрбір оқытушының кҥнделікті ізденісін қолдауды, барлық жаңалықтар мен
қайта қҧру, ӛзгерістерге жол ашуды, озат тәжірибеге кӛңіл бӛлуді, жаңа қарымқатынасқа ӛтуді қажет етеді.
Қазіргі кездегі жоғары білім беру әлеуметтік сҧраныс пен қоғам
талаптарын қанағаттандырудың бірнеше бағыттарын қарастырады:
жоғары оқу орындарындағы зерттеу жҧмыстарының әдіснамалық
бағыттарын айқындау, негіздеу;
ғылыми жаңалықтар мен жоғары мектептің даму тенденциясы туралы
ақпараттық дерек жинақтау, оның компьютерлік базасын қҧру;
ғылым мен білімді және ӛндірісті интеграциялау;
оқытуды және студент еңбегін дараландыру;
білім беруді ізгілендіру;
оқытушылардың кәсіби даярлығына жоғары талап қою;
жоғары оқу орнында болашақ мамандарды даярлау мен олардың
кәсіби деңгейін кӛтеруде жаңашылдық технологияларды кең
пайдалану.
Мҧндай ӛзгерістер әрбір жоғары оқу орнында оның ерекшеліктеріне,
экономикалық жағдайына, дәстҥрлеріне қарай әртҥрлі деңгейде кӛрініс тапқан.
Білім беру саясаты кез келген ел саясатының қҧрамдас бӛлігі, тҧлағаның
іргелі қҧқықтары мен бостандықтарын қаматасыз етудің аса маңызды қҧрамы
болып табылады. Ол – елдің білім беру әлеуметтік дамудың стратегиялық
мақсаты мен міндетін анықтайды. Оларды мемлекет пен қоғамның
ҥйлестірілген іс-қимылдары арқылы жҥзеге асыруды кепілдендіреді.
Ендеше, егеменді ел Қазақстанның ӛз білім беру жҥйесін дамыту
стратегиясы бір жағынан саяси ҧғым болса, екінші жағынан қоғамды
ізгілендіру.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы. 1999.
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5. \\ Білім №2(26) 2006, 5-7 беттер.
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Резюме
Эта статья посвящена проблемам развития образования в Республике
Казахстан.
Resume
This article is devoted to the problems of development of education in
Republic of Kazakhstan.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ВУЗАХ
АБИЛЬДАЕВА К.М., ХАМИТОВА Г.
Преемственность в образовании. Современное образование – это процесс
накопления, передачи, преобразования и усвоения социального опыта, а не результат
обучения и усвоения систематизированных знаний, умений и навыков.
Такое
обучение возможно только в условиях преемственности образования.
На любом образовательном уровне предполагается наличие определенных,
специфических отношений, стратегий поведения, организации обучения, характера
образовательной деятельности. У учащегося, не подготовленного к новым условиям
на предыдущей ступени обучения, затягивается период адаптации к ним.
Фактически каждый раз человек вынужден кардинально менять свой образ жизни
(некоторые ученики так и не в состоянии приспособиться к изменившимся
условиям, вынуждены отказываться от обучения на том или ином образовательном
уровне). Это негативно сказывается на качестве образования и мешает нормальному
ходу становления и социализации личности.
Поэтому необходимо понимать, что преемственность – это не только
педагогический, психологический и социальный процесс.
Преемственность в образовании – это процесс взаимодействий, при котором на
основании прошлого образовательного опыта участников образования формируется
новый, обеспечивающий непрерывное воспроизводство, изменение и развитие
системы и института образования, а также становление и развитие личности
посредством образования. Доказано, что преемственность является базовым
механизмом непрерывного образования. Структура преемственности в образовании
включает в себя социальный и индивидуально-личностный уровни.
С позиций педагогического подхода преемственность определяется, как
общепедагогический принцип, который выступает условием и механизмом
реализации других принципов
(научность, доступность, последовательность,
непрерывность,
систематичность,
согласованность,
взаимосвязь)
учебновоспитательного процесса. Традиционно в педагогике преемственность
рассматривается на горизонтальном и вертикальном уровнях. Результатом
горизонтальной преемственности является последовательность в изучении
материала,
сформированность целостного знания, единство образовательных
технологий, схожесть методик обучения. Результат вертикальной преемственности
- подготовка к обучению на последующей ступени образования.
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Школьный курс изучения фонетики начинается с первого
класса и заканчивается в пятом классе, и в дальнейшем
учащиеся школы, можно сказать, не пополняют полученный
запас знаний по разделу «фонетика». Для начала ознакомимся
с методикой преподавания фонетики в школе.
Цели изучения фонетики – раскрыть перед учащимися роль звуковой
стороны языка, показать связь последней с лексикой и грамматикой.
Познавательные цели: дать школьникам представление о звуковой
системе русского языка, предупредить бытовое смешение звука и буквы,
познакомить с нормами литературного произношения.
Практические цели: формирование учебно-языковых (фонетических)
явлений: распознать звуки русского языка, классифицировать их, анализируя
звуковой состав слова (фонетический разбор), применять к орфограммам
Речевые умения развитие произносительно-слуховой культуры.
В содержание обучения входят знание и умения. Основная единица
фонетического уровня языка представлена в школьном курсе звуком.
Звук рассматривается в 3 аспектах: функциональном, физиологическом
и акустическом. Звук с физиологической точки зрения рассматривается как
система, творческий продукт работы органов речи, артикуляции. В силу
закрепленного бытового представления мягкого знака о тождестве буквы и
звука в тех словах, где мягкость на письме обозначается мягким знаком. С
акустической точки зрения звуки речи рассматриваются как физические
явления, воспринимаемые органом слуха, соотношения голоса и шума. С
функциональной точки зрения звуки речи изучаются в их отношении к
смысловой стороне речи.
В содержании курса фонетики входит изучение звуков русского языка,
как системы. Понятие противопоставленности звуковых единиц усваивается в
том случае, если учитель обращает внимание на следующую формулировку:
Большинство звонких и глухих согласных, твердых и мягких образуют пары.
Главное в работе учителя должно стать и воспитание речевой культуры.
Содержание изучения фонетики в школе входит закрепление знаний
учащихся о слоге. В 5 классе представляется целесообразным при
фонетическом разборе им предлагать слова с простейшими случаями
слогоделения (ци-линдр), или просим указать лишь общее количество слогов.
В школе учащиеся усваивают правила переноса слов.
Принципы:
1. Опора на речевой слух самих учащихся,
2. рассмотрение звука в морфеме,
3. Сопоставление звука и буквы.
При изучении фонетики наиболее распространенными приемами
является наблюдение за звуковой стороной речи, употребление в
произношении, звукобуквенный (фонетический) разбор, группировка слов с
определенными звуками, прием установочного чтения. Организуя наблюдения
надо учитывать принцип от звука к букве.
Фонетический разбор – это не только прием обучения, но и средство
закрепления, обобщения и повторения сведений по фонетике. Порядок
фонетического разбора:
1. Слоги, ударение,
2. Гласные: ударные, безударные,
3. Согласные: звонкие /глухие, мягкие/ твердые,
4. Количество букв и звуков.
Необходимо обращать внимание на речь. Буква обозначает звук, звук
обозначается буквой. Интерес к изучению фонетики создается путем
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использования игровых заданий, поисковых задач. Эти приемы
активизируют учащихся и способствуют формированию
различать звук и букву.
Для полного выяснения картины изучения фонетики в
школе и вузе сравним основные темы, изучаемые в двух вышеуказанных
учебных заведениях.
№

Фонетика. Графика.
Школьный курс

1
2
3
4
5
6
7
8

Звуки речи.
Звуки речи и буквы.
Алфавит.
Гласные и согласные звуки.
Слог. Правила переноса слов.
Ударение.
Звонкие и глухие согласные.
Обозначение мягкости
согласных с помощью ь.

9
10
11
12

Значение букв я, ю, е, ѐ.
Гласные после шипящих.
Ь после шипящих
Гласные буквы после ц

№

Фонетика.
Курс в вузе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы изучения фонетики.
Акустические свойства звуков речи.
Артикуляционная характеристика звуков речи. Речевой аппарат.
Сегментные и суперсегментные единицы.
Фонетическая транскрипция.
Гласные и согласные звуки.
Классификация согласных звуков.
Классификация гласных звуков.
Слог. Теория слога. Слоговые и неслоговые звуки. Слогораздел.
Ударение. Фонетическая природа словесного ударения. Место ударения в
слове. Клитики. Слабое ударение. Фразовое, тактовое, логическое
ударение.
Интонация.
ФОНЕМА:
Звуки речи и звуки языка.
Понятие фонемы.
Позиционные чередования
Слабые и сильные позиции.
Слабая фонема (архифонема)
Гиперфонема
Московская и Ленинградская фонологические школы
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ:
Чередование согласных звуков. Чередование звонких и глухих согласных.
Чередование согласных по месту и способу образования. Чередование
твердых и мягких согласных звуков. Чередование согласных с нулем

11
12

13
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14

15

звука. Чередование удвоенных и одиночных согласных.
Чередование гласных звуков. Ударные гласные. Безударные гласные.
ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА
Состав гласных фонем.
Состав согласных фонем.
Дифференциальные и интегральные признаки фонем
Система гласных фонем.
Система согласных фонем.
Фонетическая и фонематическая транскрипция
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОНЕТИКЕ
Фонетические процессы.
Исторические чередования как результат фонетических изменений.
Исторические чередования как результат изменения гласных.
Исторические чередования как результат согласных.
Фонетические законы.

Данная таблица показывает, насколько глубоко и разносторонне
изучается фонетика в вузе. А теперь рассмотрим обучение в средней школе.
Предмет обучения в школьном курсе русского языка – современный
русский литературный язык в его реальном функционировании в современных
условиях полиэтнического Казахстана. Он закладывает фундамент общего
филологического образования учащихся как целостной системы, изучающей
духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.
Цель обучения русскому языку на уровне основного среднего образования
– формирование знаний о системе русского языка, его функционировании;
формирование коммуникативных умений, навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком как в учебной деятельности, так и в
повседневной жизни.
Целью обучения русскому языку на уровне общего среднего
образования является развитие знаний о системе русского языка, его
функционировании; а также формирование коммуникативных умений, навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
ситуациях общения.
Для достижения данной цели необходимо решение таких задач,
обеспечивающих реализацию к обучению русского языка, а именно развивать
знания о признаках, сущности языковых единиц: слов, фразеологизмов,
морфем, частей речи, предложения, их функциях в речи; об орфоэпических,
лексических, грамматических нормах русского литературного языка и правилах
русского речевого этикета; о стилистических ресурсах русского языка; о
разделах науки о русском языке, их задачах.
Таким образом, школьный курс изучения фонетики русского языка носит
пропедевтический, а также практический характер.
Список литературы:
1. Русский язык. Основной курс: учебное пособие для учащихся других
национальностей. Вартапетова С.С., Кузьмина Д.Ф., Кузьмина Г.Ф. СанктПетербург, «Просвещение», 1991 г.
2. Русский язык. Под ред.Л.Л.Касаткина.- Разделы: Фонетика. Фонология.
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Орфоэпия. Москва, 2001 г.
3. Наречие и красноречие 6-7 кл. Практикум по рус.яз. СанктПетербург, «Паритет», 2004 г.
4. Буланин Л.Л. Фонетика русского языка. Москва, 1970 г.
5. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. Москва, 1970
6. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. Москва, 1983 г.
7. Современный русский язык. Под ред. В.А.Белошапковой. Изд.3-е, Москва,
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РЕЗЮМЕ
Статья раскрывает особенности изучения фонетики русского языка в
средней школе и вузе. Авторами отображены темы по данному разделу,
изучаемые в школе и вузе.
ТҤЙІН
Мақала орыс тілі пәні фонетика бӛлімін отра мектептегі және жоғары оқу
орындарында оқытудағы ерекшеліктерімен таныстырады. Мақалада осы білім
орындарындағы фонетикадан оқытылатын тақырыптармен беріледі.
ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
МОЛДАБЕКОВА Г.Б. ДЮСЕМБАЕВА Л.Т.
Білім беруді ақпараттандыру – бҧл ақпараттық-коммуникациялық
технологияның қҧралдарын білім беру саласына қолданудың методологиялық
және тәжірибелік қҧндылықтарын зерттеп, оқыту мен тәрбиелеудің
психологиялық және педагогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамасыз ету
процесі. Бҧл процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі:
білім беру жҥйесінің басқару механизміндегі ғылымипедагогикалық
ақпараттар
мен
ақпараттық-әдістемелік
материалдарды автоматтандыру арқылы оның қолданылу аясын
жетілдіру және басқару ісіне коммуникациялық желілерді қолдану;
ақпараттық қоғам жағдайында жеке тҧлғаның даму бағыттарының
міндеттерін негізге ала отырып, оқытудың мазмҧнын, әдістері мен
оны ҧйымдастыру формаларын таңдау мен оның методологиясын
жетілдіру;
ҥйренушінің интеллектуальдық қабілетін дамытуға, ӛздігінен білім
алуға, тҥрлі ақпараттарды ӛздігінен ӛңдеу сияқты әрекеттерге
бағытталған оқытудың әдістемелік жҥйесін ақпараттықкоммуникациялық технология арқылы қҧру;
ҥйренушінің білім деңгейін бағалау мен бақылау әдістерін талдау
бағытында компьютерлік тестілеуді қҧру мен оны қолдану.
Білім беруді ақпараттандыру процесі жағдайында
жеке тҧлғаның
интеллектуальдық, қоғамдық, экономикалық, коммуникациялық және
ақпараттық сияқты іс-әрекеттерін
тҥрлі салаларға қолдану арқылы
қҧзырлықтарын қалыптастыру негізгі талаптардың біріне айналады.
Енді біз ақпараттық-коммуникациялық қҧзырлық дегеніміз не? Деген сауалға
жан-жақты тоқталайық. «Қҧзырлылық» ҧғымы латын тілінен «сотреію»
аударғанда «жасай алу» деген мағынаны білдіреді. ЮНЕСКО глоссарийінде
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мынадай анықтама берген: Құзырлылық – бҧл кҥнделікті
ӛмірдің нақты жағдайларында пайда болатын проблемалар мен
міндеттерді тиімді тҥрде шешуге мҥмкіндік беретін
қабілеттілік. Стенфорд комиссиясының директоры Г.Вайнер
қҧзырлылықты адамның белгілі бір әрекеттер аймағына сәйкес бағыттылығы
ретінде қарастырады. Ал белгілі ғалым М.М.Чошанов қҧзырлылықты білім,
білік, дағдының ӛзара байланысы деп қарап, оның тӛмендегідей формуласын
ҧсынады: білімді қолданудың жылдамдығы + әдістердің оралымдылығы +
ойлаудың сынаулығы. Аталған анықтамадан кейін біз ақпараттық қҧзырлылық
дегеніміз не? анықтамасына тоқталайық.
Ақпараттық құзырлылық – бҧл оқу, тҧрмыс және кәсіби бағыттағы
міндеттерді
шешуде
ақпараттық-коммуникациялық
технологияның
мҥмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті.
Әдебиеттерде «ақпараттық қҧзырлық», «компьютерлік қҧзырлық» терминдері
жиі кездеседі. Ақпараттық-коммуникациялық технологияның жеделдетіп дамуына
байланысты «ақпараттық-коммуникациялық қҧзырлылық» деген терминді
қолдану тиімді. Ақпараттық-коммуникациялық қҧзырлылық – бҧл адамдардың кез
келген проблема мен міндеттерді компьютермен, ақпараттық қҧрылғылармен
және телекоммуникациямен шешу қабілеті.
Ақпараттық қоғам жағдайында педагог мамандардың ақпараттықкоммуникациялық
құзырлығын
қалыптастыру
кӛрсеткіштері
тӛмендегідей:
білім беру жҥйесінің әлемдік ақпараттық кеңістікке саналы тҥрде енуін
қамтамасыз ету;
ақпараттардың шексіз кӛлемі мен осы ақпараттарды аналитикалық тҥрде
ӛңдеуді қамтамасыз етуге даярлау;
ақпараттық ортада жеке тҧлғаның шығармашылық сапасын дамыту мен
қалыптастыру және ӛзіндік ақпараттық ортаны қҧру дағдыларын
қалыптастыру;
ақпараттық ортада коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру;
ақпараттық ортада ӛзара байланыс қызметтерін қалыптастыру;
ақпараттық ортада ақпаратты алу, таңдау, сақтау, қабылдау, тҥрлендіру,
жіберу және бір-бірімен сабақтастыру мәдениеттерін қалыптастыру;
интерактивтік телекоммуникациялық технологияларды (Интернет,
қашықтықтан оқыту және т.б.) қолдануға даярлау;
ақпараттық-білімдік ортаны модельдеу мен жобалау қабілетін
қалыптастыру және осы дағдыны ӛзіндік кәсіби қызметтеріне қолдануға
даярлау.
Қазіргі жағдайда мҧғалімнің ақпараттық-коммуникациялық қҧзырлылығы
кәсіби мамандықтың қҧрамды бӛліктері болып табылады. Сондықтан бҧл
мәселе мектепке болашақ мҧғалімдерді даярлаудың кӛкейкесті мәселелерінің
бірі ретінде айқындалады. Ол мына мәселелерді қамту керек:
Ақпараттық-коммуникациялық
қҧзырлылықты
қалыптастырудың
кезеңдері қандай?
Ақпараттық-коммуникациялық
қҧзырлылықты
қалыптастырудың
мазмҧны мен қҧрылымы қандай?
Қандай
деңгейде
ақпараттық-коммуникациялық
қҧзырлылық
қалыптасуы мҥмкін?
Педагогикалық
жоғарғы
оқу
орындарында
ақпараттық коммуникациялық қҧзырлылықты қалыптастыруды 3 кезеңге бӛлуге
болады және оған сәйкес негізгі сипаттамалары келесі кестеде берілген
Жалпы АКҚ-ты қалыптастырудың қҧрамына мына дағдылар енеді:
Ақпараттық бӛлік:
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тҥрлі ақпарат кӛздерінде ақпараттарды іздеу;
қажетті ақпараттарды табуда тҥрлі ресурстарды (кітап,
журнал, электрондық қҧралдар, Интернет) қолдану;
табылған ақпараттарды сынау арқылы қажетті ақпараттарды
сҧрыптай білу;
кесте, диаграмма, кескін және т.б. тәсілдерді қолдану арқылы ақпараттарды
тҥрлендіру;
ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың мҥмкіндігін ескере
отырып, қолданушыға ақпараттарды жеткізу тәсілдерін таңдау.
Кәсіптік АКҚ-ты қалыптастыруды келесі бӛліктерге бӛлуге болады:
Интернет-ресурстарды оқыту процесіне қолдану арқылы қосымша
ақпараттарды іздеу мен оны талдау;
тҥрлі компьютерлік қҧралдарды қолдану арқылы білімдік ақпараттарды
тҥрлендіру;
ӛздерінің кәсіптік деңгейін кӛтеру мақсатында оқытушыларды желілік
бірлестік жҧмысына және интернет-конференцияға қатыстыру;
ақпараттық компьютерлік ҥйрету программаларын қҧру және стандарттық
қосымшалар мен қолданбалы жҥйелерді пайдалану арқылы ақпараттарды
тҥрлендіру;
стандартты қосымшалар мен арнайы программаларды қолдану арқылы
компьютерлік тестілерді жасақтау;
стандарттық қосымшаларды қолдану арқылы оқушылардың білімінің
рейтингілік бағалау жҥйесін жасақтау;
стандартты қосымшалар мен арнайы программаларды қолдану арқылы
ҥйрету бағытындағы деректер базасын қҧру;
ӛзіндік интернет-ресурстарын қҧру және стандартты қосымшалар мен
арнайы программалары арқылы мультимедиялық электрондық оқу-әдістемелік
кешендерін жасақтау;
дайын мультимедиялық жасақтамаларды оқыту мен тәрбиелеу
мақсаттарына қолдану;
стандартты қосымшалар мен арнайы программаларды қолдану арқылы оқутәрбие процесін автоматтандыруды ҧйымдастыру.
Мамандардың бiлiктiлiгiн арттыратын жҥйе бойынша негiзгi қойылған
мiндеттердi жҥзеге асыруда.
Ақпараттық-коммуникациялық технология саласы бойынша мамандардың
дайындығын жетiлдiру ҥшiн келесi бағыттар iске асырылуы қажет екенiн
жасақталған тәжiрибелердiң негiзiнде байқадық:
педагог мамандардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыруды қамтамасыз
ететiн дайындық ӛткiзудi жетiлдiру;
қашықтықтан оқыту технологиясын бiлiктiлiктi арттыру жҥйесiне енгiзу
мәселелерiн байқаудан ӛткiзу және оны ендiру;
бiлiктiлiктi арттыру жҥйесiне виртуальды консалтингiлiк қызметтi енгiзу
моделiн жасақтау және оны ендiру;
информатика
мҧғалiмдерiнiң
және
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды бiлiм беру процесiне пайдалану мҥмкiндiктерiнiң
тиiмдiлiгiн айқындайтын озық тәжiрибелерiн жинақтап, жҥйелеу және
мәлiметтер базасын аталған тәжiрибелермен толықтыруды қамтамасыз;
институттың Web – беттерiнiң мазмҧнын ақпараттандыру саласы бойынша
ӛткiзiлген
курстық
материалдармен,
информатиканы
оқытуда
инновациялық технологияларды қолдану мазмҧнымен, тыңдаушылардың
шығармашылық жҧмыстарымен және т.б. материалдармен толықтыру
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мектеп басшылары мен мектеп пәндерiнiң мҧғалiмдерiнiң
практикалық
қызметiне
қолданылатын
қолданбалы
программалық
қҧралдарды
(электрондық
оқулық,
энциклопедия) жинақтау банкiсiн толықтыруды жалғастыру.
Ҥздiксiз педагогикалық бiлiм беру жҥйесi - бҧл кӛп деңгейлiлiгiмен,
iзгiлiктiлiгiмен, кӛпсатылығымен және ашықтығымен ерекшеленетiн
динамикалық
даму
жҥйесi.
Сонымен,
институтта
ақпараттықкоммуникациялық технология саласы бойынша ҧйымдастырылған курстардың
негiзгi мақсаты бiлiм беру қызметкерлерiнiң кәсiби шеберлiгiн ақпараттық
мәдениеттi қалыптастырумен баайланыстыруға бағытталған. Басқаша айтқанда,
курсты ҧйымдастыру барысында тыңдаушының ӛздiгiнен бiлiм алуына және
ӛзiн-ӛзi дамуына жағдай жасау арқылы бiлiм сапасын кӛтерудiң негiзгi
шарттарының бiрiне айналып отыр.
Әдебиеттер:
1. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мҧхамбетжанова С.Т.
п.ғ.к., ББЖКБАРИ
2. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жҥйесiн 2010 жылға дейiн
дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін 2015 жылға дейін дамыту
тҧжырымдамасы
4. Бiлiм беру жҥйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк
бағдарламасы.
5. Информатика (Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарты) Алматы,
2003 ж.
6. Информатика мҧғалiмiнiң мамандығына қойылатын талаптар. Алматы,
1998ж.
7. Н.Ермеков, Ж.Караев, Н.Стифутина. Информатика 7, 8 класс.
- Алматы:Жазушы, 2000, -192 стр.
8. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет
9. «Информатика негіздері» №4 2005 ж 2, 30, бет
10. «Информатика негіздері» №2 2004 ж 2 бет
11. «Информатика негіздері» №5 2004 ж 4,6 бет
12. «Информатика негіздері» №1 2004 ж 14,16 бет
13. «Информатика негіздері» №4 2004 ж 2 бет
Резюме
В данной статье на основе методических и воспитательных исследований
даются характеристика использования в учебном процессе психологических
особенностей обучаемых.
Широкие применения в учебном процессе инновационных технологий
используемые в мировой практике.
ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ШАРТТАРЫ
МҰҚАШЕВА Ж. А.
Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-ӛрісі жоғары, зерделі, жанжақты дамыған маман - уақыт талабы. Кеше ғана кӛк туын желбіретіп шаңырақ
кӛтерген егемен елімізді ӛркениетке жетелейтін білім бастауында білім ошағы,
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ал сол білім ошағырда жас ҧрпақ бойына білім негізінің
мәңгілік іргетасын қалаушы- оқытушы . «Оқытушы - қоғамның
ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бӛлігі
болып табылады», - деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекер айтпаса
керек. Сондықтан да бҥгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, ӛз ісінің
шебері қажет.
«Тәуелсіз елге - білікті маман» демекші,
шеберлікті шыңдау, ӛткен
пікірімізде айтып кеткеніміздей, білім мен тәрбиені ҧштастырумен қатар –
педагогтардың жаңа технологияны меңгере білуінде және оны ӛз тәжірибесінде
қолдана алуында. Педагогикалық кӛзқарас бойынша, «технология » ҧғымы –
дәстҥрлі оқыту әдістерінен басқа, ерекше ҥлгіде ҧйымдастырылған
«педагогикалық ӛндіріс» деген пікір ӛз уақытында педагог-ғалымдар тарапынан
сынға алынғаны белгілі. Осы сыннан соң бірте-бірте «педагогикалық
технологияны» оқыту ҥрдісінің қҧрамдас бӛлігі ретінде сипаттап, оны
дидактикалық ҥрдістер мен оқыту қҧралдарымен жабдықтауда жаңа ақпараттық
технологияға негіздеу туралы мәселе қозғалады.
Біздің ойымызша, инновациялық технологиялар оқытуды ізгілендіру, яғни
оқу қҧралдарын оқушылардың ӛздігінен танымдық іс-әрекетінде пайдалануға
кӛмектеседі. Оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін пайдаланудың
шарттарының ӛзі мҧғалімнің әрдайым ізденісте, ӛздігінен білім алудың
жағдайын туғызады. Ол педагогикалық шарттарға: инновациялық ізденіс
қажеттілігі; инновациялық әдіс-тәсілдер жайлы білім; инновациялық әдістәсілдерінің тиімді жолдарын қарастыру; инновациялық әдістерді меңгеру;
инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану және білім беруді ҧйымдастыру
формалары; инновациялық әдіс-тәсілдерінін нәтижесінің болуы; инновациялық
әдіс-тәсілдердің озық тәжірибелерін бекіту жатады. Инновациялық іс-әрекетті
басшылыққа ала отырып, педагогикалық шеберліктің басқа қҧрауыштарының
маңыздылығын жоққа шығармаймыз.
Жаңа білім беру технологиясының принциптері – оқытуды ізгілендіру,
ӛздігінен дамитын, дҧрыс шешім қабылдай алатын, ӛзін-ӛзі жетілдіріп, ӛсіруші,
тәрбиелеуші тҧлға қалыптастыру болып табылады.
Сонымен қатар, білім алушылардың ӛз бетімен жҧмыс жасауларын
арттыру мен шығармашылық қабілеттерін дамытуда жаңа педогогикалық
технологияларды пайдалану және оның тиімді әдістемесін жасау ӛзекті
мәселеге айналып отыр.
Қазіргі кезде әдебиеттерде даму бағытын қамтитын 50-ден астам оқыту
технологиялары
қолданып
жҥр.
Қазақстанда
Ж.А.Қараевтың,
Ж.У.Кобникованың
саралап
деңгейлеп
оқыту
технологиясы,
Ҥ.Б.Жексенбаеваның, Б.К.Игенбаеваның, Г.Б.Ниязованың зерттеушілік оқыту
технологиясы, тҧлғаны жекелей дамытуға бағытталған оқу технологиясы
М.М.Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы, Ә.Жҥніспековтың
жеделдетіп оқыту технологиясы (тілді дамыту), С.Ҧзақбаевтың кӛркемдік
тәрбие жҧмысы, Н.Н.Нҧрмағанбетовтың, Қ.А.Абдығалиевтың шоғырландырыпқарқындап оқыту технологиясы, Т.Т.Ғалиевтың жҥйелік тҧлғасынан оқыту
және де тағы да басқа ғалымдардың оқыту технологиялары белсенді тҥрде
қолдануда.
1.Оқыту әдістері ,тәсілдері жәнеи қҧралдары туралы ҧғым. Әдіс-оқутәрбие жҧмыстарының алдында тҧрған міндеттерді дҧрыс орындау ҥшін
мҧғалім мен оқушылардың бірлесіп жҧмыс істеу ҥшін қолданатын
тәсілдері.Әдіс арқылы мақсатқа жету ҥшін істелетін жҧмыстар ретке
келтіреді.Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып,оқушының ақылойын дамытады,ізденуге, жаңа білімді тҥсінуге ықпал етеді.Оқытуда ең басты
нәрсе- оқушылардың танымдық жҧмыстары.Оқыту әдістері ең анық фактілерді
білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын жақындатады.
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Тәсіл – оқыту әдісінің элементі.Жоспарды хабарлау,
оқушылардың зейінін сабаққа аудару,оқушылардың мҧғалім
кӛрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, ақыл-ой жҧмыстары
тәсілге жатады.Тәсіл оқу материалын тҥсінуге ҥлес қосады.
Оқыту тәсілдерінің тҥрлері:
1.Ой, зейін, ес, қабылдау, қиялды жақсарту тәсілдері;
2.Мәселелі жағдаят тудыруға кӛмектесетін тәсілдер;
3.Оқушылардың сезімдеріне әсер ететін тәсілдер;
4.Жеке оқушылар арасындағы қарым- қатынасты басқару тәсілдері;
Сонымен тәсілдер оқыту әдістерінің қҧрамына кіреді,әдістің жҥзеге
асуына кӛмектеседі.
Оқыту
әдістерінің
басты
қызметіоқыту,
ынталандыру,дамыту,тәрбиелеу,ҧйымдастыру.
Оқыту қҧралдары- білім алу,іскерлікті жасау кӛзі.Олар: кӛрнекті
қҧралдар,оқулықтар,дидактикалық материалдар, техникалық оқыту қҧралдары,
станоктар,оқу кабинеттері,зертханалар,ЭЕМ жәнеТВ, нақты объектілер,
ӛндіріс,қҧрылыс.Оқыту әдістері және оларды жіктеу мәселесі.Әдістер белгілі
бір негіз бойынша топтарға бӛлінеді.ХІХ ғасырдың 20-30 жылдарында
Б.Е.Райков, К.П.Ягодовский
тҥсіндіру,тәжірибелік,зерттеу, зертханалық
әдістерін жетілдірді.
Бинарлық әдістер бір- бірімен тығыз байланысты оқыту мен оқудың
тәсілдерін(хабарлау,міндеттер қою, мҧғалімнің тапсырма беруі, оқушылардың
тыңдауы, жаттығулар орындауы, есептер шығаруы, мәтінді оқуы, т.б)
қолдануды талап етеді.Мысалы, мҧғалім оқушыларға фактілерімен ережелерді
хабарлайды, заттарды кӛрсетеді,фактілердің мәнін тҥсіндіреді,оларға сҧрақтар
қояды.Егер оны тәсілдердің арасында тҥсіндіру тәсілдері,дәлірек айтсақ
фактілерді талдау, салыстыру, хабарлау,т.б басым болса, онда оқыту әдісін
тҥсіндірмелі деп атауға болады.
Оқыту әдістерін таңдау әдетте сабаққа оқу материалының мазмҧнын
таңдаған кезде жҥреді.Ол дидактикалық мақсатқа, оқушылардың білім
деңгейіне мҧғалімнің ӛзінің дайындық деңгейінң байланысты.
Тҥсіндіру- жеке ҧғым,қҧбылыстарды,қҧралдар,кӛрнекті қҧралдардың
жҧмыс істеу әдіс-тәсілдерін ауызша баяндау.Мысалы, шет тілі сабағында жаңа
мәтінді ӛтер
алдындоқушыларға жаңа сӛздердің мағынасы тҥсіндіріледі.Мҧғалім
оқушыларға таныс емес қҧралдарды немесе басқа кӛрнекті қҧралдарды сабаққа
алып келіп, жаңа материалды тҥсіндірмес бҧрын ларды оқушыларға тҥсіндіреді.
Тҥсіндіру әдісі жаңа тақырыпты тҥсіндіргенде жиі қолданылады, бірақ
бекіту кезінде оқушылар білімді дҧрыс меңгермегенде де қолданылады.
Тҥсіндіру әдісіне қойылатын талаптар:
1.Сҧрақтарды дәл және анық тҧжырымдау;
2.Себеп-салдар байланысын ашып,дәлелдер келтіру;
3.Салыстыру, қатар қою,ҧқсату, жарқын мысалдар қолдану;
4.Жҥйелілік.
Тҥсіндіру - оқыту әдісі ретінде әр жастағы балалар тобымен жҧмыста кең
қолданылады.Бірақ
орта және жоғары сатыларда оқу материалының
кҥрделеніп, оқушылардың ақыл-ой жҧмысының мҥмкіндіктері ӛскенде бҧл әдіс
қіші жастағы оқушылармен жҧмысқа қарағанда кӛбірек қолданылады.
Әңгімелесу- оқытудың диалогтық әдісі, мҧғалім оқушыларға мҧқият
ойластырылған сҧрақтарды жҥйелі қою арқылы олардың жаңа оқу материалын
меңгеруіне жағдай дасап, бҧрын оқылған материалдарды қалай меңгергенін
тексереді.
Әңгімелесу-дидактикалық әдістің ескі тҥрі,оны Сократ шебер тҥрде
қолданған, сондықтан әңгімелесу әдісін «Сократ әдісі» деп атайты.
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Оқу пікірталастары оқытудың сӛздік әдістерінің ішінде
елеулі орын алады.Оның процесіндегі ең басты қызметітанымдық қызығушылықты ынталандыру, оқушыларды қандай
да мәселе бойынша тҥрлі ғылыми кӛзқарастарды белсенді тҥрде
талдауға қатыстыру, басқа жеке тҧлғандық және ӛзінің кӛзқарастарының
негіздерін тҥсінуге жағдай жасау.Пікір- сайыс ӛткізу ҥшін оқушылардың
дайындығы, талданатын мәселе бойынша кем дегенде екі қарама-қарсы
кӛзқарас болу керек.Білімсіз ӛткен пікірсайыс жҥйесіз мәселеден
ауытқып,нәтижесіз ӛтеді.Оқу пікірсайыстары оқушылардың ӛз ойларын анық
және дәл тҧжырымдау іскерлігінің болуын,дәйекті дәлелдерді қҧрастыра
білуін талап етіп, оларды ойлауға, ӛз пікірінің дҧрыстығын дәлелдеуге, ой
жарыстыруға ҥйретеді.Мҧғалім сӛз мәнерінің ҥлгісі болып, оқушылардың ойпікірлерін тыңдап, оған әдепті тҥрде тҥзетулер енгізіп, ӛз пікірінің
ақиқаттығына таласпай, соңғы сӛзді айтуға қҧқығы бар екендігін оқушылардың
естеріне салуы қажет.
Жақсы ӛткізілген пікірсайыс балаларға білім және тәрбие берді, мәселені
терең тҥсінуге,ӛз пікірін қорғауға,басқалардың пікірімен санасуға ҥйретеді.
Кітаппен және оқулықтармен жҧмыс-оқутудың маңызды әдісі. Әрі
оқушылар кітаппен жҧмыс істеуге ӛздрі ҥйренеді.Баспа материалдарымен ӛз
бетімен жҧмыстың кейбір тәсілдері бар.Олар:
1.Конспектілеу- кітаптың мазмҧнын қысқа баяндау;
2.Мәтіннің қарапайым және кҥрделі жоспарын жасау.Жоспар қҧру ҥшін
мәтінді оқып болған соң оны бӛліктерге бӛліп, әр бӛлікке атау беру керек;
3.Тезистеу- кітаптың негізгі ойларын қысқа баяндау;
4.Цитаталау- мәтінді сӛзбе сӛз кӛшіру.Міндетті тҥрде автор, кітап аты,
баспасы, шыққан жылы, беттері кӛрсетіледі;
5.Аннотация- мәнді, елеулі мағынасын жоғалтпай мазмҧнды қысқа
баяндау;
6.Рецензиялау- оқу материалы туралы ӛз ойын қысқа жазу;
7.Справка
жазутапқан
кітап,т.б
мағлҧмат
кӛзі
туралы
мәлімет.Анықтамалар
статистикалық,библиографиялық(ӛмірбаяндық,терминологиялық,географиялық
т.б)тҥрде болады;
8.Формалдық-логикалық модель- мәтіннің сызбасы;
9.Тақырыптық тезаурис- бӛлім, тақырып бойынша негізгі ҧғымдарды
ретке келтіру;
Оқушылар ҥшін білім кӛзі- бақылау, мҧғалім сӛзі, баспа
материалдары.Оқулықтар,оқу қҧралдары, ғылыми- кӛпшілік әдебиеттер және
журналдардан оқушылар тҥрлі ақпараттар алып, сабақта алған білімдерін
бекітуге, кеңейтуге және тереңдеуге мҥмкіндік алады,ӛз бетімен білім алу
әдістерімен қаруланады.Кітаппен жҧмыс әдісін меңгеру ҥшін ең алдымен
оның тәсілдері меңгеріледі.
Кітаппен жҧмыс істеу тәсілдерін
меңгеруде бастауыш мектепте
қолданылатын, кӛп уақыт алатын статикалық оқу ҥлкен рӛл атқарады.Мҧндай
оқудын мақсаты мәтінді тҥсіндіру, оқушыларға мәтінді толық меңгерту, оған
мәтіннің негізгі идеясын ҧқтыру.Жаңа ақпаратты тҥсінудін қҧнды әдісі –
мәтінді талдау.
Мҧғалім кітаптармен журналдарды тақырыпқа сай қолданады.Осы ӛздік
жҧмыстың қолданылатын тәсілдері:
1.Белгілі бір ақпарат алу және оны бекіту мақсатымен кітапты оқып
шығу.Осы мақсатқа жету ҥшін, мҧғалім оқушыларға қысқа мерзім ішінде
мәтінді қалай тҥсінуге болатындығын айтады.Әдетте, оқушылар мәтінді бір рет
оқып шыққан соң, оны талдап, мәтіннің жоспарын жасайды.
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2.Тҥсініксіз сӛйлем және сӛздердің мағынасын сӛздік
немесе энциклопедия арқылы ашып, қосымша әдебиеттерден
ақпараттар алып, керекті мәліметтерді конспектілеп, оқығанын
ӛз сӛзімен айтып кӛреді.Мҧғалім оқушыларды мәтіндегі негізгі
ойды бӛлуге ҥйрету керек.Жоспар жасау ҥшін мәтінде бір-бірімен ӛзара
бӛліктерге бӛлінеді де, әр бӛлікке атау беріледі.
3.Қосымша әдебиеттерді қолдану ҥшін оқушылардың ӛз бетімен жҧмыс
істеу қабілеті болуы керек.Оқушылардың кітаптар мен журналдарды сыни
тҧрғыдан оқуының да ҥлкен маңызы бар.Идеялардың матрицасы- әр тҥрлі
авторлардың еңбектеріндегі бір текті ойлары мен қҧбылыстарға салыстырмалы
сипаттама беру.
Жаттығулардың ерекшеліктері:
Ауызша жаттығулар логикалық ойды, есті,тілді оқушыларды зейінін
дамытуға кӛмектеседі.
Жазбаша жаттығулар білімді бекіту және оны қолдану іскерлігін жасауда
қолданылады.Оларды қолдану логикалық ойды дамытуға, жазбаша тіл
мәдинетін, ӛздікті дамытуға кӛмектеседі.Әр бір оқу пәнінін міндеті бӛлігі- ана
тілінен шет тіліне аудару, берілген тақырыпқа шығарма жазу, суретпен жҧмыс,
ӛз бетімен мысалдар және есептер, кесте қҧрастыру, диаграмма, баяндама,
кӛрініс әзірлеу.Жаттығуды орындау алдында оқушыларға теориялық материал
тҥсіндіріліп, нҧсқау беріледі.
Жазбаша жаттығулар: ана тілі, шет тілі, математика, т.б пәндеріде
орындалады.
Оқушы оқуға ҥйренгенде, мәтінді мәнерлеп оқып,граматикалық
ережелерді
қолданып,
кӛптеген
жаттығулар
жазады.Графикалық
жаттығулар:кесте,сызба, технологиялық карта,альбом,стенд жасау,экскурсия
кезінде салған суреттер.
Оқуеңбек
жаттығулары:
оқу
шеберханаларындағы
қағазбен,картомен,ағашпен,метелмен жҧмыс істеу, әр тҥрлі қҧралдар
қолдану,станок, тетектерді басқару,‖Констуктор‖ ойыншықтармен жҧмыс істеу.
Жаттығу әдісіне қойылатын талаптар:
1.Оны орындауға деген оқушылардың саналы кӛзқарасы;
2.Жаттығуларды орындаудағы дидактикалық сабақтастық: алдымен оқу
материалын
тҥсінуге
кӛмектесетін,
содан
кейін
есте
сақтауға,қолдануға,оқылғанды жаңа жағдаяттарда ӛздігінен,шығармашылықпен
қолдануға, жаңа материалды бҧрын меңгерген білім, іскерлік және дағдылар
жҥйесіне қосуға мҥмкіндік беретін жаттығуларды орындау.
4.Оқушылардың таным- белсенділігі деңгейіне топтастырылған
әдістер(И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин) Тҥсіндірмелі- иллюстративтік әдіс.Бҧл әдіс
арқылы оқушылар ақпаратты меңгереді. Оны басқаша ақпараттық-рецепция
(қабылдау) әдісі деп атайды. Осы әдіс арқылы мҧғалім дайын ақпараттарды
оқушыларға тҥрлі қҧралдармен тҥсіндіреді, ал оқушылар ақпараттарды тҥсініп,
естерінде сақтайды.
Тҥсіндірмелі- иллюстративтік әдіс бастауыш мектептерде кең тарағаан.Ол
арқылы білім ―дайын‖ кҥйінде беріледі.Мҧғалім материалды қабылдауға
кӛмектеседі, оны оқушылар тҥсініп, естерінде қалдырады.Бҧл әдісті шектен тыс
қолдануға болмайды.
Репродуктивтік әдіс.Бҧл әдіс арқылы мҧғалім оқушының іскерлігін және
дағдыларын қалыптастырып, тапсырмалар беріп,ӛзі меңгерткен білімді,
ҥйреткен іскерлік дағдыларын оқушыларға қайталатады.Оқушылар мҧғалімнің
есебіне ҧқсас есептер шығарып, тіл сабақтарында ҥлгі бойынша
жіктейді,септейді,жоспар қҧрып, мҧғалімнің нҧсқауымен станоктармен жҧмыс
істеп, химиядан, физикадан тәжірибе жасайды.
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Репротивтік
әдіс
мҧғалімнен
ҧйымдастырушылық
қабілетті талап етеді.Мҧғалім сӛздік, кӛрнекілік, тәжірибелік
әдістер арқылы жаңа оқу материалын тҥсіндіреді,ал
оқушыларды
тапсырмаларды
ооындау
ҥшін
қолданады.Оқушыларға берілетін нҧсқаулар жетілдіріліп,жауаптары бар
бағдарламаланған оқулықтар жасалуда.Оларға ауызша тҥсіндіру, қалай жҧмыс
істеуді айтумен қатар, жҧмыс істеуге керек сызбалар,кинодан ҥзінділер
кӛрсетіледі.Білімнің кӛлемі кӛп болғанда репротивтік әдіс тҥсіндірмеліиллюстативтік әдіспен бірге қолданылады.
Оқушыларға алгоритм беріледі.Алгоритм-оқушыға зат не қҧбылысты
толық білуге кӛмектесетін бағыт беретін іс- әрекеттердің жҥйесі.Оқушыларға
конспектілеудің,салыстырудың
,
есеп
шығарудың
алгоритмдері
беріледі.Алгоритмдер бірнеше операциялары бар дағдаларды қалыптартыруға
пайдалы, себебі кҥрделі іс- әректтен оның жеке операциялары бӛлінеді.
Шет тілі сабағында әдістерді тиімді пйдалану арқылы студенттердің
білімге деген қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау қабілетінің
белсенділігін қалыптастыру, оқытудың жаңа технологиясы арқылы жҥзеге асып
келеді.
Бҧл бағдарламаның қолдануға ӛте тиімді ғылыми негіздері ретінде
Л.С.Выготский,Д.Дьюи,Ж.Пиаже еңбектерін атауға болады.Сын тҧрғысынан
ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің әр тҥпкірінен жиналған білім
берушілердің еңбектерінің жиынтығы.
«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы:
Студенттерді ӛз ойын еркін жеткізуге дайыналады.
Сабақты ӛткізу барысында стратегиялардың барлығы ҥш кезең арқылы
жҥзеге асатын тиімділігімен: мҧғалімнің сапалы сабақ ӛткізуіне мҥмкіндік
туғызу:оқыту мен ҧйымдастырудың тиімді әдіс-тәсілдерінің молдығымен:
ғылыми- теориялық тҧжырымдамаларының тереңдігімен.
Сын тҧрғысынан ойлану сабақтарында оқыту, оқушыға ҥйрету емес,
оқушының ҥйренуіне кӛмектесу жҥзеге асырылады.Бҧл жҥйе оқытуды жаңаша
ҧйымдастырудың негізгі міндеттерін жҥзеге асырады.Ҧжымдық іс-әрекет білім
игеруде ортақ қарым- қатынас қҧралына айналады.Білім алу мҧғалім кӛмегімен
оқушылардың білім деңгейіне қарап сараланып, оқушылардың ӛз еркімен
жҥзеге аса бастайды.
Қазіргі кезеңнің ең басты ерекшеліктерінің бірі ретінде жеке тҧлғаның
кӛзқарастары мен болмысына кӛңіл қоюдың артуын атап ӛту керек. Бҧл
бағдарламаның негізінде оқушылардың білімді ӛздігіменигеру идеясы жатыр.
Оқушы пікірін бағалау, оқушыны тыңдай білу.
Білім беру-оқыту мен тәрбиелеудің ҥздіксіз процесі.Қазіргі кездегі білім
берудегі мақсат- жан- жақты, білімді, ӛмір сҥруге бейім, ӛзіндік ой- толғамы
бар,қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру: мҧғалімнің оқыту кезінде билік
жҥргізу әдісінен арылуы;оқыту кезінде білім беретін мҧғалім емес, осы білімді
қызыға қабылдауға дайын оқушы екендігі, оқушылардың оқуға деген ынтасын
кҥшейту,ӛз дербестігін дамыту.
Дамыта оқытдыңВ.В.Давыдов жасаған жҥйесінің кӛздеген мақсаттарына
жету тек баланың белсенділігіне байланысты.Осыған орай, бҧл жҥйенің әдістәсілдері де студенттің белсенділігін ҧйымдастыруды,талдап, кӛмектесіп
отыруды кӛздейді.
Мҧғалім сабақ процесін ҧйымдастырушы, бағыттаушы адам рӛлінде.Әр
оқушыға ӛз ойын, пікірін айтуға мҥмкіндік береді, жауаптар тыңдалады.
Дамыта оқыту жҥйесінде мҧғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас
жаңа қағидаларға негізделеді.Олар- ынтымақтастық, ӛзара сыйластық
қасиеттер.Бҧл технологияның маңызды тағы бір ерекшілігі- студенттерді жақсы
жаман деп бӛлмей, барлық соқушының
дамуы ҥшін қолайлы жағдай
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туғызу.Нашар оқушының да ӛз шамасы келгенінше, қабілеті
жеткен жерге дейін еңбек етуі ойластырылған.Сол арқылы ол
да ӛзін мҥмкін дәрежеге дейін дамыта алады.
Әрбір ҧстаз ӛз Отаннын шексіз сҥйетін, білімді, іскер,
адамгершілігі мол, парасатты, мәдениетті жан- жақты жетілген ҧрпақ
дайындауға міндетті.Яғни сабақта әр тҥрлі әдіс- тәсілдерді пайдалану,
студенттерді.
Жеке басын қҧрметей отырып, білім беру- қазіргі оқытудың негізгі
талабы.Ӛйткені студенттердің бәрінің ойлау қабілеті бірдей емес.Сондықтан
бҧл мәселеге психологиялық тҧрғыдан қарап, педпгогикалық әрекет,
әдістемелік шеберлікпен келу керек.
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6. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы студентті дамыту қҧралы
ретінде, Алматы, 2002.
БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
НҰРҒАЗЫ Л.Қ.
Еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістерге сай білім беруді
жетілдіру бағыттарының бірі - білім беруді ақпараттандыру. Осы бағыттағы
жҧмыстар 1997 жылы қабылданған Білім беру жҥйесін ақпараттандырудың
Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жҥзеге асырылуда.
Ғылым мен білімнің дамуы әр мемлекеттің мәдениеті мен экономикасына
ықпал ететіні сӛзсіз. Еліміздің ӛркениетті елдер қатарынан кӛрінуі, ғылым мен
техниканың дамуы ҥшін білім беру жҥйесіне кӛп кӛңіл бӛлінуі керек.
Қоғамымызда болып жатқан ӛзгерістер білім беру саласының дамуына ықпал
етуде. Республикамызда білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік білім беру
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім саласын ақпараттандыруға байланысты
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес қазіргі білім орындары компьютерлік
техникамен толық жабдықталуда. Білім беру саласында оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман даярлау мҥмкін
емес.
XXI ғасыр – информация ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы
дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ҧрпаққа заман талабына сай
білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету оқытушыдан шығармашылық
ізденісті, ҥлкен сҧранысты талап етеді.
Қазақстан Республикасындағы білімді ақпараттандыру жҥйесін ары қарай
дамыту процесін оқып ҥйренудің ақпараттық ресурсы болып табылатын
оқытуға арналған программалық қҧралдарды дайындамай жҥзеге асыру мҥмкін
емес. Олардың атқаратын қызметтерінің де ауқымы кең, мысалы, бақылайтын
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және тест жҥргізетін программалар, компьютерлік ойындар,
ақпараттық жҥйелер, оқыту орталары, электрондық оқулықтар
және мультимедиалық программалар. Осы оқытуға арналған
программалық қҧралдардың әртҥрлі нҧсқаларын әзірлеу
Республикалық білім беруді ақпараттандыру ғылыми әдістемелік орталығының
негізгі жҧмысы болып табылады.
Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар ӛндіріс тауарлары, шығарылған
бҧйымдар және кӛрсетілген қызмет бабы тәрізді ӛте маңызды ӛнім болып
табылады. Мҧндай тҧжырым дамыған елдердің әртҥрлі қызмет ету аймақтарын
талдау арқылы расталған болатын, мысалы, АҚШ-тың статистикалық
мәліметтеріне жҥгінсек, олардағы қазіргі қызметкерлер мен жҧмыскерлердің
60%-дан астамы ақпаратты дайындау, жасақтау және оларды ӛңдеумен
айналысатын компьютерге байланысты жҧмыспен айналысады екен.
Қазіргі кезде әр елдегі ақпараттық технологиялардың даму деңгейі
алдыңғы қатардағы дҥниежҥзілік елдер экономикасының даму белгісі болып
саналады. Бҧл деңгей тек экономикалық кӛрсеткіш қана емес, ол әр елдің
ғылымы мен білімінің және мәдениетінің де тиімді дамуының негізгі шарты
болып табылады.
Бірақ ақпараттық технологияларды дамыту мен оларды пайдалану тек
алдыңғы қатарлы техникалық деңгейді талап етіп қана қоймай, оны іс жҥзінде
қолдануға қажет білім мен оны қолдану аясын, яғни қоғамның интелектуалдық
потенциалы болуын керек етеді. Мҧндай талап алдымен білім беру жҥйесін
кҥшейтуді қажет етіп, оның қоғамдағы ролін міндетті тҥрде жоғары дәрежеге
кӛтереді.
Әдетте елдің әлеуметтік жағдайы оның білім жҥйесіне әсер етеді, ал білім
беру ісі осындайда туындайтын жалпы әлеуметтік мәселелерді шешу жолын
табуға кӛмектеседі. Сондықтан білім стратегиясын, оның ішіндегі білім беру
жҥйесін ақпараттандыру ісін қарастырғанда, алдымен елдің жалпы әлеуметтік –
экономикалық мәселелерін қарастыру керек.
Білім беру жҥйесін ақпараттандыру ісінің негіздерінің бірі болып білім
алу саласына ақпараттық технологияларды енгізу жҧмыстары саналады, осы
тҧрғыдан білім беру мәселесін алға тарта отырып ақпараттандыру ісінің
мақсатын информатика терминдері (компьютермен жабдықтау, компьютерлік
программалармен қамтамасыз ету, компьютерде жҧмыс істеуді ҥйрету сияқты)
арқылы емес, білім саласының мақсаттары мен терминдері арқылы ӛрнектеуіміз
қажет.
Қоғамымыздың жаңа қарқынмен жылдам алға басу динамикасы білім
беру жҥйесін ақпараттандырудың мақсаттары мен мәселелеріне сәйкес білім
берудің бҧрын болмаған басқаша парадигмасын қалыптастыруды талап ете
бастады. Бҥгінгі кҥні білім беру жҥйесін ақпараттандыру ісінің басты мақсаты –
заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес
студенттерді тҧрмыстық қоғамдық және кәсіптік ӛмір салаларына толық әрі
тиімді тҥрде араластыру болып табылады.
Ақпараттандыру ісінде білім жҥйесінің адамзат тіршілігінің барлық
әлеуметтік аймақтарымен әрекеттесуі және олардың бір-бірімен және қоғамдық
ӛмірдің басқа аймақтарымен де тығыз байланысқан бес бӛліктен тҧратыны
анықталды, олар: теориялық-методологиялық, педагогикалық, экономикалық,
ҧйымдастырушылық және технологиялық жҥйелер. Сол себепті қазіргі кезде
білім саласындағы ең ӛзекті мәселеге ақпараттық технологияларды
пайдаланудың техникалық жағы емес, керісінше оны ҧйымдастырушылық,
әлеуметтік және педагогикалық жақтары айналып отыр.
Білім беру жҥйесін ақпараттандыру ісі жаңа оқыту технологияларын
дайындауды талап етеді. Бірінші кезекте оларға электрондық басылымдар:
электрондық оқулықтар, мультимедиалық оқу қҧралдары мен әртҥрлі
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қҧрылғыларға жазылған электрондық жазбалар (аудио-бейне
қҧндақтар) жатады.
Білім берудің кез-келген саласында «Электрондық
оқулықтарды»
пайдалану
студенттердің,
танымдық
белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жҥйесін қалыптастыруға
шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Осы уақытқа дейін білім беру саласында тек оқытушының айтқандарын
немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды.
Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бҧл оқулықтарды пайдаланбай
алға жылжу мҥмкін емес.
Қазіргі кезде электрондық басылымдарды әзірлеу және пайдалану
мәселелерін зерттеу ӛзекті іске айналды. Кӛбінесе оқытуға арналған
программалық жҥйелерді – электрондық басылымдарды жасау кәдімгі
қағаздағы оқулықтарды сҧрақтармен және алдын ала дайындалған жауаптармен
толықтырып компьютер қҧрылғылырына кӛшіру болып есептеледі. Мҧндай
тҥсінік оның – мәнін терең ҧғынбау деген сӛз. Ол компьютерлік оқыту
қҧралдарының студенттерге немесе оқушыларға тигізетін әсерінің
потенциалдық мҥмкіндіктерін толық бағаламаудан туындайды.
Білім беруді ақпараттандыру – оқыту процесіне жаңа ақпараттық
технология қҧралдарының енуі – қазіргі қоғамды ақпараттандыру процесінің
бағыттарының бірі болып табылады.
Қазіргі білім беру жҥйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік
коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе қашықтан оқыту жҥйесі
жедел қарқынмен дамуда, бҧған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру
мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен қамтылуы және Интернеттің
дамуы мысал бола алады.
Білім беру жҥйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын
кӛтеруді жҥзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ҧлттық білім
жҥйесінің барлық тҥрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді жаңа комплекстік
ақпараттандыру технологияларына алмастыру, оларды сҥйемелдеу және
дамыту, нақты жҥзеге асыру шаралары.
Білім беру жҥйесін ақпараттандыруды ҧйымдастыру деп ғылыми- зерттеу,
ғылыми- техникалық және материалды- техникалық жобалардан тҧратын
ғылыми- техникалық бағдарламалар жҥйесін айтады.
Білім беру жҥйесін ақпараттандыру ісінің негіздерінің бірі болып білім
алу саласына ақпараттық технологияларды енгізу жҧмыстары саналады, бірақ
бҧл негіз ақпараттандыруды басқаша тҥсіну қаупін туғызып, оны кӛптеген
жағдайларда тек техникалық қҧралдармен жабдықтауға ғана әкеліп
соқтыратыны белгілі. Міне осы тҧрғыдан білім беру мәселесін алға тарта
отырып ақпараттандыру ісінің мақсатын информатика терминдері арқылы емес,
білім саласының мақсаттары мен терминдері арқылы ӛрнектеуіміз қажет.
Ақпараттандыру ісінде білім жҥйесінің адамзат тіршілігінің барлық
әлеуметтік аймақтармен әрекеттесуі және олардың бір-біріне әсер етуі толық
бейнеленеді. Білім беру жҥйесін ақпараттандыру ісі жаңа оқыту
технологияларын дайындауды талап етеді. Білім беруді ақпараттандырудың
теориясы мен әдістемесі мынадай зерттеу бағыттарынан тҧрады:
- қазіргі ақпараттық қоғам мен ғаламдық коммуникация жағдайында
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оқушы тҧлғасын дамыту міндеттеріне сәйкес оқытудың
ҧйымдық тҥрлері мен әдістерін, білім беру мазмҧнын таңдаудың
әдіснамасы мен стратегиясын жетілдіру;
- оқушының ақыл-ой әлеуетін дамытуды, оқу ақпаратын жинау, ӛндеу,
сақтау, беру, ӛндіру ісіндегі әртҥрлі дербес әрекет тҥрлерін жҥзеге асыра білуді
қалыптастыру бойынша оқу әрекетін қамтамасыз ететін педагогикалық
технологияны, оқытудың әдістемелік жҥйесін жасау;
- бірлескен ақпараттық желілер мен ғаламдық коммуникациялар базасында
жҧмыс істейтін «виртуалдық» білім беру мекемелерін дҥниеге әкелу,
коммуникацияға қол жететін ашық білім беру жҥйелерінің таратылған
ақпараттық ресурстарының әлеуетін пайдалану;
- оқу- тәрбие ісін ақпараттық - әдістемелік қамтамасыз ету ҥрдісін және оқу
орнын (оқу орындары жҥйесін) ҧйымдық басқаруды автоматтандыру негізінде
білім беру жҥйесін басқару механизмдерін жетілдіру, ғылыми – педагогикалық
ақпараттық мәліметтер базалары мен банктерін, ақпараттық-әдістемелік
материалдарды, коммуникациялық желілерді пайдалану;
- есептеу техникасы, ақпараттандыру және коммуникация қҧралдарын білім
беру саласында тиімді әрі қауіпсіз қолданудың педагогикалық- эргоноикалық
шарттарын анықтау;
- оқушының ақыл-ой қуатының деңгейін белгілеудің, оның білімі мен
жетістігін
бақылау
және
бағалаудың
компьютерлік
тестілеуші,
диагностикалаушы әдістемелерін жасап пайдалану.
Бҥгінгі кҥні ақпараттық технология кең кӛлемде оқыту мен
педагогикалық ҧйымдастыру қызметінде барлық республикалық жоғарғы оқу
орындарында (ЖОО-да) қолданылады.
ЖОО-дағы ақпараттандырылған жоғарғы білімдер ақпараттық ресурстың
қомақты саны жинақталуы тек қана қажетті жҧмыс пен нақты оқу орындарына
ғана емес, сонымен бірге барлық білім жҥйесіне пайдалы. Электронды
оқулықтар, кӛмекші қҧралдар, компьютерлік тапсырмалар, лабораториялық
жҧмыстар, педагогикалық программалық шаралар бҧларды оқытушылар ӛздері
қҧрады және пайдаланады. Электрондық форма ғылыми практика мен
әдістемелік жетілдіруде қолданылады. Әрі қарай даму оқыту қызметінің жаңа
форма алуы кӛптеген жаңа ақпаратты технологияға негізделген, соның ішінде
бірінші кезекке аралық білім жатады.
Ақпаратты технологияны кеңінен қолдану қазіргі ЖОО-да ҧйымдастыру басқару қызметі болып табылады. Оның кӛптеген автоматтандырылған
программалық жҥйелері мен талдауларын және де электронды деканаттары
тәрізді сабақ жоспарлы, бухгалтерлік есеп жҥйелері, студенттер мен
оқытушылар туралы электрондық қоры кӛптеген оқу жҥйелерінде
қолданылады.
Кӛптеген ақпараттық ресурстар компьютерлік желі арқылы әдістемелік
оқу білімімен ғана қамтамасыз етіп қоймай, білім саласының жеткілікті болып,
оның жҥйелі тҥрде жоғарылауын қамтыған болар еді.
Бірақ, іс жҥзінде ойдан шыға бермейді. Атап ӛтуге тура келетін жағдай,
кейбір жҥйелердің болмауына байланысты практикада ақпараттық ресурстар
қолданылмайды.
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Автоматтандырылған ақпараттық жҥйелерде кейбір
ЖОО-да принципті тҥрде әртҥрлі әдістемелік және
технологиялық салаларында білім мен талаптардың
орындалуына кҥш салатын болса, оқу процессінің
жоғарылығына керісінше әсер етеді. Сондықтан да ақпарат сапасы теория мен
практикада тек қана ЖОО-да ғана емес, сол сияқты колледждер мен
мектептерге де жетіспейді.
Кӛптеген зертеулерге қарағанда ақпараттық технология негізгі
жоспарланған және модельденген жаңа дамушы орта болып есептелініп
―Ақпараттық білім ортасы‖ – деген атаққа ие болып отыр.
Ақпараттық білім беру ортасы тҥсінігі бойынша оның аумағын кӛптеген
ережелеріне қарамастан нақты белгілермен жазылады. Осыдан ақпарраттық
білім беру ортасынла мынадай тҧжырымға келуге болады: жоспарлы
коммуникациялық ортада компьютер техникасын қолдану оқушылар,
оқытушылар, ата – аналар және оқу орындарында ақпаратты алу ҥшін ҥлкен
маңызын тигізеді. Сондықтанда оқуда және одан тыс шараларға пайдалану
кӛлемін ҥлкейтуге бағыт алу керек.
Қазірде республика бойынша осы тәрізді ақпарат комплексі теқ қана жеке
кафедра, факультет, ЖОО-да ғана пайдаланылады. Осы салдардан ақпараттық
білімді ақпараттық білім беру ортасында жеке облыстар мен республика
деңгейінде біріктіру ӛте маңызды болып табылады. Осыған байланысты ҚР
басшылығының 2001 жылдың 6-шы тамызында № 1037 ―2002 – 2004 жылдарды
ҚР-да білім жҥйесін ақпараттандыру консепциясы туралы‖ қаулысы
қабылданды.
Адамдар барлық жинақтаған білімдерін қолданбай фундаментальды
сапалы білім алуы мҥмкін емес. Осыған байланысты кез келген оқу ғимраттары
ақпараттық білім беру кеңістігінде кітапхана қарастыруы керек. Электронды
кітапхана ортасы салыстырмалы тҥрде жанама ортаның барлық
компоненттеріне білімді сақтаушы және келесі негізгі тапсырмаларды шешуші
роль атқарады:
- білім жинақталуы (ақпаратты жинақтау және сақтау);
- білімді архивтеу (ақпарат кӛзін анықтау, тез қамту және қажетті кӛп
аспектілі деректерді іздеу).
ЖОО-ның оқу процесінің кітапхана қорымен жанама тҥрде
байланыстылығы ақпараттық білім беру ортасындағы ―оқу процесінің‖
компоненттері мен электронды кітапхананың ақпараттық –технологиялық
интеграциясы заңдылығына сәйкес болады. Оларға электронды оқулықтар,
лабораториялық практикумдар, анықтамалар және де басқа университеттің оқу
процесінде қолданылатын электронды мәліметтер жатады.
Әдебиеттер:
1. Лойка Б.И., Трубилин И.Т., Барановская Т.П. «Автоматизированные
информационные технологии в экономике», Москва:Финансы и статистика.
1999 г.-578 с.
2. Благотатских В.А., Енгибарян М.А., Ковалевская Е.В. и др., «Экономика,
разработка и использование программного обеспечения, Москва: Финансы
и статистика». 1998 г.-500 с.

38

3. Шураков В.В., ―Автоматизированное рабочее место для
статистической
4. Гофман В., Хомоненко А..Delphi 6, bhv, Санкт-Петербург.
2001г – 1112 с.
5. Жеребин В.М., Мальцев В.Н., Совалов М.С., «Экономические
информационные системы», Москва: Наука, 1978 г.-200 с.
6. Титоренко Г.А. «Автоматизированные информационные технологии в
налоговой и бюджетной системах», Москва. 2001 г.-257 с.
данных», Москва:Нолидж. 2000 г. – 989 с.

КЛАССИЧЕСКОЕ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
(на примере творчества Ж.Ж.Руссо)
НУРУДИНОВА А.А.
Проблема воспитания занимает чрезвычайно важное место в этике
французских просветителей. Материалисты в понятии воспитание включают
влияние всей окружающей человека с момента рождения среды: положение
родителей, занимаемого ими места в свете, друзей, прочитанных книг, но в
особенности формы правления, при которой человек живѐт и нравов,
порождѐнных этой формой правления. Вся жизнь есть одно длительное
воспитание.
Ведущий принцип педагогического романа Ж.Ж.Руссо ―Эмиль, или О
воспитании‖ заключается в том, что свобода должна быть не капризной, а
«хорошо упорядоченной». Излагая свои педагогические взгляды, Руссо
стремился предать им занимательную беллетристическую форму. Однако сам
жанр педагогического романа, цель которого показать формирование личности
– требовал более всестороннего изображение человеческого характера, чем
философская повесть. Главный герой Руссо должен был продемонстрировать те
заложенные в человеческой природе возможности, которые коверкаются в
условиях современного общества. Поэтому Эмиль – средний человек (Руссо
всячески подчеркивает его заурядность) и одновременно – некоторая идеальная
норма. Эмиль – некий образец человека, которому сердечность, доброта,
простота и здравый смысл заменяет ум и характер, что по мнению автора
должно придавать Эмилю особое обаяние. Руссо казалось, что замысел его
вполне удался, между тем добродетельный Эмиль – не более чем схема. Ни
попытка соединить религию с философией, ни идеализация средней счастливой
середины между богатством
и образованностью – с одной стороны,
невежеством и нищетой – с другой – не увенчались успехом. Его
педагогическая утопия «естественного человека» не могла одержать победу над
культурной монополией имущих классов. Однако Эмилем Руссо нанѐс
чувствительный удар по дворянской системе воспитания, как и по церковной.
Всѐ, что сковывает ребѐнка уже с колыбели тем более за школьной партой по
мнению Жан – Жака, должно быть отброшено. Учиться надо вольно и лучше
всего в деревне, желательно также под наблюдением учителя – философа,
дающего своему ученику возможность стихийно развивать в себе задатки и
дарования.
С этой целью не следует воспитывать ребѐнка, когда воспитатели не
знают точно, формирование каких именно качеств они хотят добиться. Ребѐнка
можно сковывать, сдерживать или побуждать к действию только с помощью
голоса необходимости, таким образом, что она даже не будет жаловаться;
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можно сделать его мягким и послушным только с помощью
силы вещей, так что ни один порок не сумеет завестись в его
сердце, ибо страсти никогда не воспламеняются, когда они
бесполезны.
Этот перечень уловок и ухищрений должен послужить воспитателю
подспорьем для упорядоченного развития всех потенциальных способностей
человек. Себялюбие должно преобразовываться в любовь к обществу и другим
людям; страсти, являющееся средством нашего самосохранения, должны
превратиться в стратегию защиты общества; инстинкты должны вызреть до
такой степени, чтобы стать опорой разума, которому надлежит быть
проводником человека в общественной жизни. Поэтому педагогический
процесс должен быть постепенным и принимать во внимание уровень развития
личности.
Прежде всего, воспитатель не должен считать ребѐнка взрослым
человеком в миниатюре. Природа хочет, чтобы дети, прежде чем стать людьми,
были ребятишками. У детства существуют особые способы видеть, думать,
чувствовать, во всѐм отличное от взрослых; нет ничего глупее, чем пытаться
заменить их способы нашими. Принимая во внимание возрастные особенности,
от рождения до 12 лет, следует заботиться о разумной тренировки органов
чувств у детей. Следуя советам современника и друга Кондильяка, Руссо
утверждает: «Первыми способностями, формирующимися и развивающимися у
нас являются органы чувств, поэтому о них надо побеспокоиться в первую
очередь, а в жизни об этом забывают либо оставляют в полном небрежении.
Тренировать органы чувств означает не только ими пользоваться, но и учиться
правильно рассуждать с их помощью, учиться так сказать чувствовать, потому
что мы умеем прикасаться, видеть и слышать только тем способом, каким этому
научились». Отсюда вытекают требования воспитывать у ребѐнка умение
свободно развивать потребности в движении, в играх, способность хорошо
владеть собственным телом. От 12 до 15 лет следует развивать интеллект,
ориентируя внимание подростка на науки, от физики до геометрии и
астрономии, но посредством прямого контакта с предметом в целях постижения
им закономерностей природы. Этот период, в течение которого инстинкты и
страсти, сталкивались с законами реальности, сопротивлением вещей, с
воздвигаемыми ими ограничениями и, одновременно, с предоставляемыми ими
точками опоры, должны постепенно приспосабливаться к логике природной
разумности в самом широком смысле. Проверкой качества воспитания является
реальная действительность. От 15 до 22 лет внимание следует концентрировать
на морально – нравственных аспектах жизни: на любви к ближнему,
необходимости разделять страдание к ближнему и пытаться их облегчить, на
смысле справедливости, а значит, на социальных аспектах и проблемах
общежития, с которых начинается действительное вхождение личности в мир
долга и обязанностей. В дополнение к данному этапу воспитания прибавляется
подготовка к супружеской жизни, которое означает понимание того, что брак –
не стихийно – эмоциональное явление или страстная любовь, а разумное
превращение быстротечных страстей в долговременной духовной радости,
происходящее от подчинения собственной жизни обязанностям пред
коллективом.
Если верно то, что «первые шаги природы всегда честны и в
человеческом сердце не бывает врожденной испорченности», то верно также и
другое: «зло проникает в душу человека стараниями общества». Иными
словами, по мнению Руссо, путѐм правильно поставленного воспитания можно
решать коренные социальные проблемы. Воспитывать ребѐнка следует вне
испорченного общества, на «лоне природы», сообразно с природой, потому что
«добрый дикарь», перенесѐнный в наше общество, не смог бы в нѐм жить. По
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Руссо ребѐнок от рождения не имеет никаких дурных черт, он
своего рода совершенство; задача воспитателя – сохранить его;
на этом базируется взгляд Руссо на «свободное воспитание»,
связанного у него с идеей «естественного воспитания». Свобода
и самодеятельность ребѐнка, уважение его личности и изучение его интересов –
вот основа «настоящего воспитания» по Руссо. Задача воспитателя заключается
в создании необходимой обстановки, наводящей ребѐнка на размышления, на
тот или иной поступок.
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ТҤЙІН
Бҧл мақалада француз ағартушыларының этикасында тәрбие мәселесінің
маңызды орынға ие екені айтылған.
Руссоның пікірінше адамзат ортасының прогрессі тәрбие мәселесінде
баланың табиғи мәнімен сәйкестікте ӛтетіні айтылған.
RESUME
1) At this article is speaking about upbringing.
2) The problem of upbringing takes an important part in ethic of French
intellectuals.
3)In opinion of Russo progress of humanity is a upbringing, which will go in
harmony with nature essence of a child.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
КЕНЖЕГУЛОВА А.А.
Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей
общества. Концепция современного образования определила цель
профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся
способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на
рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных
технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым
стилем
организации
учебно-познавательной
деятельности
учеников.
Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей,
интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет
технология проблемного обучения. Значительный вклад в
раскрытие
проблемы
интеллектуального
развития, проблемного и развивающего
обучения
внесли
Н.А.Менчинская,
П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина,
Т.В.Кудрявцев,
Ю.К.Бабанский,
И.Я.Лернер,
М.И.Махмутов,
А.М.Матюшкин, И.С.Якиманска, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.
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В целом можно говорить о дву х группах стратегий:
непосредственно влияющих на научение и способствующих
научению.
К числу первых могут быть отнесены:
– когнитивные стратегии, которые используются учащимися для
осмысления материала,
– стратегии запоминания – для его сохранения в памяти,
– компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями,
возникающими в процессе общения.
К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения
и способствующие преодолению психологических трудностей в овладении
языком.
В последние десятилетия в связи с развитием современных
образовательных технологий в учебный процесс стали широко внедряться
аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное обучение.
Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих областях
знания, в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях. В полной
мере это относится к преподаванию иностранных языков особенно за рубежом,
где непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен.
В рамках данной технологии ученик действительно становится
активным субъектом учебного процесса, самостоятельно владеющим знаниями
и решающим познавательные задачи. Цель таких методик — активизировать,
оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное
обучение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность,
коллективные формы работы, обмен мнениями.
Особенностями инновационного обучения являются:
– работа на опережение, предвосхищение развития;
– открытость к будущему;
– направленность на личность, еѐ развитие;
– обязательное присутствие элементов творчества;
– партнѐрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество,
взаимопомощь и др.
Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в
содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях
«преподаватель – студент», использовании информационных технологий
обучения, внедрение нового оборудования, в организации учебновоспитательного процесса, его управлении и др.
Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных
целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от
изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как
средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность
перевести на продуктивно-творческий уровень.
На уроке следует применять перспективные методические приѐмы для
развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при
самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц,
двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрѐстную
дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения
изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с биографией писателя),
«Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с помощью
аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов (занятия по
«Литературному краеведению»).
Использование проектной технологии:
повысит и углубит интерес детей;
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разовьет творческие способности учащихся
путем формирования компетентности в сфере
самостоятельной познавательной деятельности
(приобщение
к
чтению,
развитие
любознательности, расширение кругозора), критического
мышления;
поможет школьникам приобрести навыки работы с большим
объемом информации, исследовательские умения (видеть
проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные
умения (работа в группах).
Взаимодействия с группой
на уроках и вне их, обеспечения
сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан создавать
атмосферу доверия, взаимного уважения между преподавателем и учащимися,
вовлекать учащихся в активную самостоятельную деятельность. На уроках зачѐтах возможно осуществлять групповую работу, что способствует
воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления
индивидуальных особенностей учеников. Кроме того, на таком уроке создаѐтся
атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а участие консультантов и
ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество учитель – ученики.
Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать
в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать
детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний»,
«Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевѐртыш»,
«Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов,
нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады.
В современном (―информационном‖) обществе одним из быстро
развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны
учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к
обучению.
Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала
1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети стали
широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных
подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в режиме,
не зависящем от времени и места. Новые дигитальные технологии освободили
человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию
личности. Это позволяет ученикам творчески взаимодействовать и с
одноклассниками, и с учителем.
Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том
числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник
информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому
организовать учебную работу.
Интернет
позволяет
организовать
реальную,
мобильную
информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но и
решать множество других коммуникативных задач. Его использование
помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в случае применения
Интернета во время классных и индивидуальных занятий современные ученики
получают возможность погружаться в привычную для них информационную
среду. В Интернете в учебных целях используются самые разные по масштабам
ресурсы — от веб-страничек с интересными учебными материалами (часто
тестовыми) до объѐмных проектов для полноценного, с точки зрения
составителей, дистанционного обучения.
Преподаватель, используя Интернет, может
актуализировать материал собственных учебников;
найти дополнительную информацию;
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разместить учебную информацию;
разработать
интерактивные
обучающие
материалы;
применить

различные

формы

контроля

и

самоконтроля;
организовать обратную связь;
осуществлять контакты между разными членами группы;
работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами.
Особенно хорошо использовать интернет-общения с учащимися вузов
зарубежных стран при изучении классиков русской литературы, вызывающий
большой интерес у зарубежной молодежи. Это дает возможность учащимся
рассмотреть смысл произведения с разных сторон
Интернет позволяет реализовать различные приѐмы, предоставлять
методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более
привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта
обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно
контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею.
Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи
упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себя
(невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно,
направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с
изучаемыми темами.
Даже Александр Адамский утверждал, что: «Только наивный или
заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика
является универсальной заменой традиционных методов обучения».
Эту проблему можно решить следующим способом. Нужно, чтобы
традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной
взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на
одном уровне.
Инновационный подход к обучению позволяет так организовать
учебный процесс, что ребѐнку урок и в радость, и приносит пользу, не
превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке,
как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».
Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его особенности?
Определение «инновация» как педагогический критерий встречается
часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем
инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в
новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в
конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты
«дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие
способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску
решений, к совместной деятельности в новой ситуации.
Используя в работе технологию развития критического мышления,
наиболее приемлемыми для себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от лат.
– исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса).
Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения
которой необходима предварительная подготовка с речевыми штампами,
помогающими ребята выражать свои мысли.
Данный прием особенно
эффективен на уроках литературы при обсуждении и анализе художественного
произведения. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии
вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен
первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это
возможность переосмысления полученных сведений, сравнение собственного
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видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма
групповой дискуссии способствует развитию диалогичности
общения, становлению самостоятельности мышления.
Эффективным также нахожу на некоторых уроках
чтение с остановками и вопросы Блума (условное название методического
приема организации чтения с использованием разных типов вопросов).
Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные
уроки, которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к
обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в развлекательности,
а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который своей
новизной, необычностью подачи (путешествие, заседание, конкурс, игра и т.д.),
вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Попадая в
необычную ситуацию, ребѐнок включается в деятельность, сотрудничество с
учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают
активно функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче
усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Этому
способствует создание на нестандартных уроках условий для мобилизации
творческих резервов и учителя, и ученика.Подготовка к нетрадиционным
урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и
времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике я
наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока:
практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе
проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких
условий: во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых,
задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.
Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер.
Она способствует формированию научного стиля речи, самооценке
собственных высказываний, оказывается эффективной формой контроля и
самоконтроля, ребята учатся работать самостоятельно, пользоваться научной
литературой. Основой содержания урока-семинара служит теория. Ведущая
цель - формирование теоретического мышления, которое позволит учащимся
самостоятельно отбирать, изучать информацию и применять полученные
знания на практике.
В соответствии с задачами повторения разделов семинарские занятия
можно организовать по следующим темам: «Состав слова и словообразование»,
«Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация
простого предложения» и т.д.
Уроки такого плана требуют тщательной подготовки и ученика, и
учителя. Воспитательная и образовательная ценность семинаров неоспорима.
Она заключается, прежде всего, в том, что школьники учатся самостоятельно
работать с научной литературой, строить свои выступления в соответствии с
предложенным планом, а это готовит учеников и к обучению в вузе.
Одним из современных требований к уроку русского языка является
работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму
урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование»
просматривается основная задача - исследование языкового материала на
основе текстов.
Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на
выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом
необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объѐм
исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты
разных авторов, объединѐнных общей темой, тексты разных стилей и типов
речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ.
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На таком уроке перед учителем возникает задача:
исследовать язык художественного текста /нескольких
текстов/ «под лингвистическим микроскопом» и вместе с тем
не лишить художественное произведение его поэтического
очарования и целостности. Как правило, перед таким уроком знакомлю с
произведением на уроке литературы, чтобы они имели представление о
произведении в целом. При всем многообразии и эффективности
нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин.
Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей
«изюминкой». Поэтому я часто прибегаю к нестандартным, творческим
элементам отдельного традиционного урока. Это и лексический диктант или
диктант - кроссворд, как называют его ребята, и составление загадок на уроке, и
комментированное
письмо
или
предупредительные
диктанты
с
«вагоновожатым», и задание по типу «найди лишнего, которое прививает
умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке
некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого
важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки
или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на
таких уроках, и творческое отношение к русскому языку, которое
воспитывается только на творческих уроках.
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Тҥйін
Мақалада кәсіби орыс тілі мен әдебиет сабақтарында қолданылатын
инновациялық әдістердің тҥрлері берілген.
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ІЗДЕНІМПАЗДЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА СЕМИНАР ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ
САБАҚТАРДЫҢ РӚЛІ
ҚОНАҚБАЕВА А.Ӛ.
Жоғары мектепте оқу жҧмысын ҧйымдастырудың семинар, зертханалық
және практикалық сабақ формалары кең орын алады.
Оқытудың семинарлық формасы тарихи тамырын тереңнен, ежелгі грек және
рим мектептерінен алады.Ол ХVІІ ғасырдан бастап Батыс Еуропа
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университеттерінде,
ХІХ
ғасырдан
бастап
орыс
университтерінде қолданыла бастады.
Семинар сабақтары практикалық сипат алып, студенттердің
пәндік пен ғылыми- зерттеу әдістемесін игеруіне әсер
етті.Сондай-ақ
қазіргі кезде студенттердің белсенділігі,танымдық
ізденімпаздығын дамыту мақсатында семинар сабақтарының
кӛптеген
тҥрлері пайда болды.
А.М.Матюшкиннің пікірінше,семинар сабақтары
оқу жағдайында
студенттердің кәсіби шығармашылық әрекетін, танымдық мотиві мен білімін
кәсіптік
тҧрғыда
қолдана
білуге
бағытталуға
тиіс.
Студенттер
баяндамашы,оппонент ролінде мәселе, міндеттерді шешуде біліктілігі мен
дағдысы арқылы дәлелдеме келтіруге, ӛз қӛзқарасында тҧруға,теориялық
дайындық деңгейін кӛрсетуге ҥйренуі керек.Басқада жеке мақсаттар моқен
міндеттер,яғни оқытушының семинар сабақтарының алдына қойған міндеті:
қайталау, бекіту, бақылау яғни мақсатқа бағытталуы тиіс.Семинар сабақтары
оқытушының басшылық ролі негізінде болашақ маманның ӛзіндік
ізденімпаздығын дамыту тҧрғысындағы оқытудың тиімді формасы болып
табылады.Семинар барлық оқу ҥрдістерімен, әсіресе лекциямен және
студенттердің ӛзіндік жҧмыстарымен байланысты.Сондықтан семинар
сабақтарының мән - мазмҧны лекцияның сапасы мен студенттердің ӛзіндік
дайындығына негізделеді.
Оқу
пәндері
бойынша
семинар
сабақтары
оқытушының
ҧйымдастырып,бағыттауы арқылы пікірталас тҥрінде ӛтеді. Семинарда оқу
бағдарламасының маңызды тараулары мен тақырыптары талданады.Сондай ақ
студенттердің
дайындаған
бағдарламалары
мен
рефераттары
талқыланады.Реферат тақырыптарын оқытушы студенттердің дайындық деңгейі
мен ізденімпаздық ерекшеліктеріне қарай дайындайды.Кейде студенттердің
ӛздерін қызықтыратын тақырыптарын таңдауға мҥмкіндік беріледі.
Жоғары оқу орындарында арнайы семинарлар кең тараған.Бҧл лекция
тақырыбына байланыссыз зерттеу негізіндегі,болашақ маманға қажетті,жеке
ғылыми практикалық мәселеге бағытталған,терең білім алу мақсатындағы
семинар тҥрі. Арнайы семинар тәжірибелі маманның басқаруымен ӛтіп,
ғылыми сипатқа ие болады. Ол студенттердің, бірігіп жҧмыс істеуіне, ҧжымдық
ой- ӛріске,шығармашылыққа ҥйретіп, танымдық және кәсіби мотивтерін
қалыптастырады.
Семинар сабақтарына кәсіби дайындықты анықтайтын, кҥрделі және
игерілетін тақырыптар алынады. Бҧл тақырыптарды тек қана жеке жағдайда
емес керісінше әр студенттің белсенді қатысуын қамтамасыз ететін ҧжымдық
жҧмыс. Семинар сабақтарының пәндік мазмҧны мен қатар, оның дидактикалық
талдауын
жҥзеге
асыру
қажет,яғни
проблемалық
сипатта
пікір
талас,талдау,білімін шығармашылық сипатта қолданудың әдістемелік негіздегі
формуласын табу.
Пән сабақтарында практикалық сабақтар - оқушылардың студенттер
мен қарым қатынасының неғҧрлым белсенді нысаны
Практикалық сабақ -алған білім мен дағдыны меңгеру мақсатын
кӛздейді,
Онда ӛткен материалдарды екі рет ойға тҥсіру арқылы есте қалдыру
амалдары
қарастырылады.Мҧнда
сабақтар,әсіресе
әр
пәннің
ережелерін,теорияларын немесе кҥрделі теориялық мәселелерін іс жҥзінде
пайдалана білуге байланысты жиі ӛткізіледі.
Пркатикалық cабақтар ҥшінуға, студентер мен тікелей және жақын қарым
қатынас жасауға,олардың таным әрекеттерінің белсенділігін арттыруға,
шығармашылық қабілеттерін дамытуға,студенттермен жекелеп жҧмыс
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істеуге,техникалық қҧралдар пайдалануға мҥмкіндік және
қолайлы жағдайлар тудырады.
Оқу
пәнінің
немесе
жеке
тақырыптардың
ерекшеліктеріне қарай, практикалық сабақтарда тҥрлі
жаттығулар амалдары қолданылады. Мысалы,тілден граматикалық
тҥрлі
ережелерге сәйкес жазбаша және ауызша жаттығу, не талдау жҧмыстары
жҥргізілсе, сызу пәнінен графикалық, ал физика мен химиядан лабораториялық
экспирименттік тәжірибелер жасалады. Практикалық сабақта білім,іскерлік
және дағдыны пысықттау мақсаты кӛздейді.
Практикалық сабақтар кезінде оқытушылар алдына негізінен екі мақсат
қояды:
- белгілі ғылым заңдылықтары жӛнінде студенттерге нақты білім беру;
-процестер мен қҧбылыстарды ӛзбетімен және ғылыми кӛзқарас
тҧрғысынан зерттей білу.
Ҧсынылатын әрбір жаттығу студенттерге білім берудің және кәсіптік
әрбір жаттығу студенттерге білім берудің және кәсіптік бағдарланудың ең
жоғары деңгейіне жетуге ықпал ету ҧстанымына негізделуі керек.
Мҧндай тапсырмаларды қҧрастыруда тӛмендегі қағидаларға сҥйенеді:
- студенттердің
танымдық
және
практикалық
тапсырмаларды
орындаудағы ӛз бетімен жҧмыс істеу деңгейінің тҥрліше болуына
сәйкес тапсырмалардың кҥрделігін біртіндеп ӛсіру;
- тапсырмалар студенттердің білімдері мен дағдыларын қайталап қана
қоймай, оларды ӛз бетімен орындауға шығармашылық тҧрғыда шеше
алуға икемдеуі қажет;
- ӛзіндік жҧмыс тапсырмалары дамыту сипатында қҧрастырылған болса,
онда студенттердің дербестігі мен шығармашылық белсенділіктері арта
тҥседі.
Студенттердің танымдық ізденпаздығын дамытуда іскерлік ойыны
нысанында ӛткізілген іскерлік ойыны кейбір педагогикалық жағдайдың,сабақ
фрагментінің моделденген тҥрі.Ол сабақтың практикалық бағытын
кҥшейту,оны болашақ мҧғалімнің кәсіби әрекетіне неғҧрлым жақындату
мақсатын кӛздейді. Іскерлік ойыны әдеттегідей,алдын ала дайындалады:
сценарий қҧрылады,мақсаты кӛрсетіледі,рольдер бӛлініп, оған кеңес беріледі,
қҧрал жабдықтар,кӛрнекіліктер әзірленеді.
Мҧндай сабақ тҥрінде әр студент оқытушы рӛлінде болып кӛрінеді,бҧл
педагогиаклық практикаға дайындау барысында әдістемелік біліктерін
қалыптастыруда,ӛз сабақтарын талдай білуге ҥйретеді.
Іскерлік
ойынды
талқылау
шығармашылық
қабілетін,ізденімпаздығын,белсенділігі мен дербестігін дамытуға әсер етеді.Оқу
пікірталасын ӛткізгенде студенттерді сӛз мәдениетіне,дәлелдемелер келтіруге
шыншылдыққа ҥйретуі қажет.Пікір талас соңында оқытушы қорытынды
жасап,студент жҧмысын бағалайды.Ойынды бекіту ретінде педагогикалық
шабуыл ойыны ойналады.оның маңыздылығы студенттердің ӛз жолдастарына
сҧрақ қоя білуінде,ал бҧл оқу материалын толық білуді талап етеді.
Ойында топ екіге бӛлінеді,капитандары мен хатшысы тағайындалады.Капитан
сҧрақтары мен жауаптарын тексеріп,әр студенттің қатысуын қадағап
отырады.Хатшы студенттердің белсенділігін есепке алады.
Ойын барысында командылыр берілген тақырып бойынша бір біріне
сҧрақ қояды. Сҧраққа дайындық және жауапқа уақыт беріледі.уақыт ӛткен
соң,кезек келесі командыға келеді.Оқытушы сҧрақтың дҧрыстығын тексеріп
отырады.Ойын барысында мынадай жағдай туындауы мҥмкін:Егер командада
3-4 студент жауап беретін болса,ойын шартына ӛзгеріс енеді: әр студент екі
сҧрақтан қойып,екі сҧраққа жауап беретін болады. Ойын соңында жеңіске
жеткен команда анықталып, жеке бағалар қойылады.
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Іскерлік ойындардың педагогикалық мәні мынада:
Студенттердің ойлану қабілетін арттыру,ізденпаздығын
дамыту,шығармашылыққа баулу,негізгісі - студенттерді кәсіптік
практикалық әрекетке дайындау.
Сонымен, жоғары мектепке студенттердің танымдық ізденімпаздығын
қалыптастыруда кезкелген оқу пәнін оқытуда семинарлық және практикалық
сабақтарды кеңінен пайдалануға болады екен.
Әдебиеттер:
1.Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М.:
Знание,1972.- 32 с.
2.Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его
закономерности,основы и методы.- М.: Высшая школа,1988.
3.Александров П.А. Основы дидактики высшей школы.- Уфа,19787
Резюме
В данной статье рассмотрены эффективные методы проведения лекционных
и семинарских занятии для студентов ВУЗа.
Summary
The present paper gives overview of effective methods of practical lessons for the
students of high schools
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТУДЕНТ ТІЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
ТЕРМИНДЕРДІҢ РӚЛІ
ИСАКОВА С.С., ОЛЖАБАЕВА П.
Елдің егемендігін, мемлекеттің тәуелсіздігін баянды етудің аса маңызды
факторларының бірі – ҧлттық тҧтастық пен бірлік. Ал ҧлттың ыдырамас
тҧтастығы, мызғымас бірлігі, тҥптеп келгенде, ҧлт тілінің тҧтастығы оның
әдебилігімен тығыз байланысты. Ӛйткені ҧлтты ҧйыстыратын, оны ӛзге
этностардан ӛзгешелігі мен айырмасын айқын аңғартатын негізгі белгісі де, бетбедері де оның тілі, әсіресе ҧлттық әдеби тілі [1,3].
Ҧлттық әдеби тілдің дамып, толығуына тіл мамандарының қосар ҥлесі
қомақты. Тіліміздің бар байлығын пайдалана отырып, ақын – жазушы, лингвист
ғалымдар тілдегі нормаға қайшы қолданыстарды реттейді, тілдік ҧжымның,
тҧлғасын қалыптастыруды назарда ҧстайды. Бҧл мақала қазақ тілді студентфилологтардың тілдік қолданысындағы тіл білімі терминдерінің жалпы кӛлемін
анықтауға арналып отыр. Мҧндай ауқымды мәселені арнайы зерттеу арқылы
жан-жақты талдап, тиісті қорытындылар жасаған орынды.
Аталған мәселені қарастыруда біз материалдарды топтастырудың
басқаша тәсілін таңдадық. Сынаққа алынған студент – филологтардың ӛздеріне
тіл білімі терминдерінің қҧрамын анықтау тапсырылды.
Сараптау кезінде реципиенттерден (студент-филологтар) білетін барлық
тіл білімі терминдерін жазу сҧралды. Оларға «термин» ҧғымы тҥсіндірілген
жоқ. Қазақ тілді студент-филологтардың санасындағы тіл білімі терминдері
туралы нақты мәлімет алу ҥшін бҧл әдейі жасалды. Сараптау уақыты шектелген
жоқ.
Сараптауға Қҧдайберген Жҧбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік
университетінің филология мамандығының 1-4 курс аралығының студенттері
қатысты. Тіл сӛйлермендері сараптау тапсырмаларын орындау кезінде белгілі
бір қиындықтарды кездестіргенін атап ӛту керек. Әрбір зерттеуге қатысушы тіл
сӛйлерменіне ойындағы тіл білімі терминдерін жазу, оны есіне тҥсіру ҥшін 2-3
минут қажет болды, бҧл тіл білімі терминдерінің студент-филологтардың
санасында белгілі бір орны бар екендігін кӛрсетеді.
Сараптау нәтижесінің материалдарын талдауға келсек, қҧрылымдық
жағынан алынған материалдар зат есімдердің басымдығымен ерекшеленеді
(дыбыс, әріп, сӛз, термин, мағына, лексика, синтаксис, орфография, орфоэпия,
морфология т.б.), сондай-ақ, сӛз тіркесі тҥрінде: сын есім+зат есім (жазба әдеби
тіл, терминнің атауыштық нормасы, жазба әдеби тіл нормасы т.б.). Сонымен
қатар, алынған материалдарды тақырыптық топтарға жіктедік.
Бірінші
топқа тіл білімінің жалпы атауларын жатқыздық: сӛз, тіл, екпін, дауыссыз
дыбыс, буын, сингармонизм т.б. Екінші топқа жалпы тілге қатысты атауларды
жатқыздық: грамматика, морфология, лексикология, сӛзжасам, синтаксис,
фонетика т.б. Ҥшінші топқа қазақ тіл білімі салаларының атауларын
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жатқыздық: қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен
фразеологиясы, қазақ терминологиясы, қазіргі қазақ тілі, т.б.
Тӛртінші топқа әдебиет саласының
атауларын жатқыздық: ассонанс, метафора, эпитет, синекдоха,
троп, теңеу т.б. Сан жағынан ҥшінші тақырыптық топ басымдығын кӛрсетіп
отыр. Нәтижесінде біз студенттерге аталған топ терминдері барынша таныс
деген қорытынды жасаймыз. Ҥшінші топтағы терминдер реципиенттердің
ӛмірлік іс-әрекеттерімен яғни, таңдаған мамандықтарымен байланысты
болғандықтан жиірек кӛрсетіп отыр. Студенттердің санасында жалпыхалықтық
лексиканың да кездесуі заңды қҧбылыс деп есептеуге болады, ӛйткені «жалпы
қолданыстағы сӛздер терминденудің барлық жолдары арқылы терминдене
алады» [3,122]. Оқытушы мамандығы – ең қиын, білгеніңді сарқып беретін
мамандықтың бірі. Оқытушы еңбегінің нәтижесі жеке басының
жауапкершілігіне ҧласады. Бҧл әлеуметтік қажеттілік қана емес, оқытушының
біліктілігі мен шеберлігінің кәсіби жоғарылауына жол ашады.
Тәжірибелі оқытушы оқу ҥдерісінде тек қатесіз жазуды ғана ҥйретпей,
студент-филологтың тілді пайдалана білуге, оның ӛз ойын айқын, еркін, дәл
жеткізе алуына мҥмкіндік бергені дҧрыс. Осыдан студент-филологтың сӛйлеу
тілі дағдыланады, қалыптасады. Қазақ тілінің байлығын игеру, оны анық,
әсерлі, ҧтымды етіп айтып, жаза алатын дәрежеге жетуге кӛмектеседі. Сол
кездерде сӛз тіркесін, сӛйлем қҧрылысын, морфологиялық тҧлғаларды дҧрыс
қолдана білу, сӛз мәдениетін арттыруға ҥлес қосады.
Студент-филологтың білімін тереңдету арқылы да тілдік тҧлғасын
қалыптастыруға болады. Оның жолдары:
1. Тілдік терминологияны меңгеру. Тілдік терминологияны терең
меңгеру ҥшін негізгі және қосымша әдебиеттермен, сӛздіктермен, әсіресе,
қостілді сӛздіктермен, анықтағыштармен жҧмыс істеу маңызды;
2. Студент-филолог кәсіби маман болу ҥшін ғылыми – зерттеу
жҧмысын қадағалау. Курстық және дипломдық жҧмыс жазу, материалдарды
жинақтаудың және картотека жҥргізудің тиімді тәсілдері;
3. Курстық және дипломдық жҧмыстарды қорғау кезінде қойылған
сҧрақтарға дҧрыс жауап бере білу т.б. [2,10].
Оқытушының сӛйлеу тілінің стилдік ерекшелігі сан алуан. Ол стилдің
барлық тҥрін пайдалана біледі. Әрі сол стиль тҥрлері қазақ тілді студентфилологтың тілдік тҧлғасын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқытушылар стилдің
тҥр-тҥрін, атап айтқанда, егер студенттерге эссе жаздырса, кӛркем әдеби стилін,
газет, журналдан ҥзінді келтірсе, кӛсемсӛз стилін, анықтама, ереже не болмаса
баяндама жасауда ғылыми стилді, кҥнделікті ӛмірде ауызекі сӛйлеу стилін т.б.
қолданады.
Оқытушы
студент-филологтарға білім негізін берумен қатар, сӛз мәдениетіне баулиды,
сондықтан ол қарым-қатынас жасау қҧралы, шындықты жеткізу қҧралы – тілдің
ойды білдіру мҥмкіндігіне – сӛз мәдениетіне қанық болуы керек. Тілдік
тҧлғаның дамуына сыртқы және ішкі фактор әсер етеді. Сыртқы фактор деп
отырғанымыз әлеуметтік, ал психология, биология ішкі факторларға жатады.
Әлеуметтік фактор ретінде отбасы, қарым-қатынас ортасы, жоғары оқу орны,
бҧқаралық ақпарат қҧралдары, мәдениет орындарын айтуға болады. Ішкі
факторлар ретінде темперамент басымдылығы, икемділігі, экстроверттік немесе
интроверттік, жыныстық және жас ерекшеліктерінің кӛрсеткішін атауға болады.
Тілдік тҧлға қалыптастыруға әсер ететін факторлар: отбасы, тәрбие, білім,
қызығушылық ауқымы, жаңа білім алуға қҧштарлық, ӛмірлік тәжірибе, тҥрлі
сӛйлеу әрекетін іске асыру, классикалық әдебиетпен танысу, қоғамға танымал
болу мен әлеуметтік маңызды адам болу.
Әр қоғамда арнайы стандартталған тәртіпке қҧрылған нормативті
мәдениеттің болуы қалыпты жағдай, бҧл коммуникация саласы мен қызметке де
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қатысты. Жеке тҧлғалардың тәртібін реттеп отыратын бҧл
секілді ҥлгілерді әлеуметтік форма ретінде қоғам және
мемлекет бекітеді. Бірақ, «кез келген мәдениет субмәдениет
элементтерінің кҥрделі жиынтығынан қҧралады» , соған
сәйкес, ресми мәдениет әрқашан әртҥрлі суб және контмәдениеттермен бірге
ӛмір сҥреді, олар қоғамның дамуына әсер етеді.
«Тілдік
тҧлға»
тҥсінігіне тҧлға анықтамасының психологиялық аспектісі сай келеді. Тілдік
тҧлғаны тӛмендегідей белгілермен сипаттауға болады: а) ана тілін толық
игерген, ана тілінде дҧрыс сӛйлей алатын; б) тҧлғалық қызығушылығы
бар,әлеуметтік ӛмірде бейімділігі мен машығы бар, соның ішінде кәсіби
машықтанған; в) қызмет ету барысында ӛзіндік шығармашылығын кӛрсете
алатын адам.
Сонымен, адам жоғарыдағы белгілерге қоса
адамгершіллік, ерік-жігер сияқты қасиеттерге бай, білімі бар әрі белсенді болса,
оны тҧлға деп санауға болады. «Тілдік тҧлға» ҧғымы тілді тҧтынушының білімі
мен қарым-қатынас барысында тілдік қҧралдарды орынды пайдалана алу
қасиеттерімен байланысты тҥсіндіріледі.
Қазіргі және болашақ егеменді қазақ елінің
қоғамдық – әлеуметтік, рухани – мәдени ӛмірінде мемлекеттік мәртебесіне сай
кешенді сипатта қызмет етуге тиіс филолог мамандарын тәрбиелеп,
қалыптастыратын бҥгінгі студент – филологтың білім қоры, сӛз мәдениеті
таным деңгейіне мән беру – ӛзекті мәселе. Арнайы ҧғымдардың тілдік бейнесі
ретіндегі терминдер білім берудің ерекше тәсілі болып саналады. Термин
арнайы ҧғымды білдіре отырып, ӛзгеше терминдік жҥйеде, яғни
терминосферада ӛзінің қҧндылығымен ерекшеленеді де, ғылыми ақпаратты
сақтаушы және оны жеткізушіге айналады. Тілдік тҧлға ӛз ойын дәл, тҥсінікті
жеткізу ҥшін біліммен қаруланып қана қоймай, тілдік қҧралдарды ҧтымды
пайдалана білуі қажет. Тілдік қҧралдар тҧлғаның тіл қолданудағы білім, білік,
дағдыларының бірлігі. Олай болса, ҥлгі боларлық тілдік тҧлға лингвомәдени,
рухани – әлеуметтік аялық білімі бар, тілдің лексикасы мен грамматикасының
жоғары дәрежесін игерген, семантикасын тҥсінген, интонацияның икемділігі
мен кӛптҥрлілігін дҧрыс қолданған студент-филолог деп білеміз.
Әдебиеттер:
1. Уәли Н. Қазақ сӛз мәдениетінің теориялық негіздері. Филология
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу ҥшін дайындалған диссертация.
– Алматы, 2007. – 328 б.
2. Исақова А.С. Қазақ тілді студент – филологтың тілдік тҧлғасын
қалыптастырудағы терминдердің рӛлі. Филология ғылымдарының кандидаты
ғылыми дәрежесін алу ҥшін дайындалған автореферат. – Алматы, 2010. – 25 б.
3. Қҧрманбайҧлы Ш. Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік
сипаты. – Астана: Елорда, 2002. – 184 б.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
СИДЕШОВА З. Г.
В результате наблюдения за поведением языков и их изучением в
многонациональных государствах таких, как Великобритания, Франция, США,
Россия и в других странах, в конце 19 века ученые пришли к выводу о том, что
языки оказывают влияние друг на друга и происходит смешение языков. В 1875
году была опубликована книга И.А. Бодуэна де Куртенэ «Опыт фонетики
резьянских говоров И. Бодуэна де Куртенэ», в которой он говорит о смешанном
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характере языков. Под влиянием языков друг на друга И.А.
Бодуэн де Куртенэ понимал конвергентную перестройку языков
в ходе контактов. Влияние смешения языков, - говорил он, проявляется в двух направлениях: с одной стороны оно вносит в
данный язык из чужого языка свойственные ему элементы (запас слов,
синтаксические обороты, формы, произношение); с другой же стороны, оно
является виновником ослабления степени и силы различаемости, свойственной
отдельным частям данного языка. [1:366]
Аналогичные идеи выдвинул и Г. Шухардт. Он заметил, что языковое
смешение – результат не столько заимствования, сколько взаимного
приспособления контактирующих языков в сторону их упрощения. Мысль И.А.
Бодуэна де Куртенэ о том, что при контакте языков происходит не только
заимствование тех или иных элементов, но и ослабление степени и силы
различаемости, свойственной отдельным частям языка, т.е. упрощение системы
в целом, была продолжена и уточнена Л.В. Щербой. В 1907 году по
предложению И.А. Бодуэна де Куртенэ он начал исследование восточнолужицкого говора. Эти исследования позволили Л.В. Щербе сделать выводы,
которые имеют фундаментальное значение для современной теории языковых
контактов. Работы Л.В.Щербы наметили программу изучения и описания
языковых контактов как процесса интерференции. Сущность этого процесса
определяется взаимным приспосо6лением языка говорящего и языка
слушающего и соответствующим изменением норм обоих контактирующих
языков.[2:176].
Таким образом, мысль о деформирующем влиянии первого языка при
смешанном двуязычии высказывалась еще Л.В. Щербой, хотя термин
интерференция он и не использовал. Термин интерференция впервые стал
использоваться в точных науках, где он означает взаимодействие,
взаимовлияние, результат которого может быть как положительным, так и
отрицательным.
В настоящее время этот термин широко используется в различных
областях науки. В языкознании его впервые ввели ученые Пражского
лингвистического кружка, подразумевая под интерференцией процесс
отклонения от норм контактирующих языков. Однако наибольшую известность
получило определение интерференции, данное У. Вайнрайхом, когда в 1953 г.
вышла в свет его монография «Языковые контакты», раскрывающая понятие
лингвистической интерференции. Согласно У. Вайнрайху, условием
возникновения лингвистической интерференции является языковой контакт,
под которым можно понимать либо «речевое общение между двумя языковыми
коллективами», либо учебную ситуацию. Два или несколько языков находятся в
контакте, если ими попеременно пользуется одно и то же лицо. Таким
образом, местом осуществления контакта являются индивиды, пользующиеся
языком».
Следствием
контактирования
языков
часто
является
интерференция, т. е. «случаи отклонения от норм каждого языка,
происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с более чем одним
языком [3:1-7].
По сути же своей оно сходно с определением пражцев: и пражцы и
Вайнрайх обращают внимание только на отрицательный результат
взаимодействия, говоря об отклонениях в системе и норме контактирующих
языков. Такое понимание интерференции является распространенным. Из двух
языковых систем, взаимодействующих в речи человека, одна, как правило,
является первичной по отношению к другой, изученной или изучаемой им
позднее. Первичная система рассматривается как источник интерференции,
вторичная – как объект интерференции. Необходимо заметить, что первичная
система совсем не обязательно должна быть представлена родным языком. Это
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может быть и ранее изученный неродной язык. В.А.
Виноградов, основываясь на достаточно широком обзоре
литературы, делает справедливый вывод, что влияние родного
языка как источника интерференции заметно проявляется
лишь в том случае, если он является языком наилучший степени владения и
функционально превалирующим. [4:64]
В противном случае на вновь изучаемый язык переносятся особенности
системы ранее изученного иностранного языка, на котором осуществлялась
речевая деятельность человека. Данные разных авторов свидетельствуют о том,
что искажение происходит под одновременным влиянием системы родного
языка и других, ранее изученных языков.
Определение интерференции, предложенное У. Вайнрайхом, до сих пор
остается общепринятым, хотя и были попытки его уточнения. Например, Э.
Хауген определяет интерференцию как лингвистическое частичное совпадение,
при котором языковая единица оказывается элементом двух систем
одновременно, или как наложение двух языковых систем [5:69-70], но в
большинстве случаев он все-таки пользуется определением У.Вайнрайха. Ч.
Хокетт рассматривает интерференцию как индивидуальный эффект
заимствования. [6:621]
В российской лингвистике наиболее 6лизкую У. Вайнрайху позицию
занимает В.Ю. Розенцвейг, который считает, что интерференция - это
нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое
проявляется в его речи в отклонении от нормы. [7:28]
В работах некоторых зарубежных лингвистов можно встретить и другие,
несколько отличающиеся от приведенных выше определения интерференции:
одни понимают интерференцию как явление взаимодействия структур и
структурных элементов двух
языков в процессе общения двуязычного
населения, другие считают, что интерференция представляет собой изменение в
cтpyктype или элементах структуры одного языка под влиянием другого языка,
у третьих слово интерференция ассоциируется со словом интервенция. В
лингвистическом словаре О. С. Ахмановой, изданном в 1966 г., еще нет термина
интерференция. Словарь-справочник лингвистических терминов, вышедший в
1976 г. под редакцией Д. Э.Розенталя и М.А. Теленковой, определяет
интерференцию как перенесение особенностей родного языка на изучаемый
иностранный. [8:120] Более полное и современное определение интерференции
дает «Лингвистический энциклопедический словарь», вышедший в 1990 г. под
редакцией В. Н.Ярцевой: Интерференция (от лат. inter – между собой,
взаимно и ferio касаюсь, ударяю) - взаимодействие языковых систем в условиях
двуязычия, складывающегося либо при контактных языковых, либо при
индивидуальном освоении неродного языка выражается в отклонениях от
нормы системы второго языка под влиянием родного…[9:197]
Разные подходы к определению термина «интерференция» в
лингвистике вызваны, с одной стороны разнообразием ситуаций проявления
языковых контактов, а с другой - сложностью разграничения психологического
и лингвистического аспектов речи. В лингвистической литературе и в работах,
посвященных методике обучения языку, прослеживается тенденция
противопоставлять интерференцию как явление отрицательного порядка
положительному переносу, или транспозиции, характерных особенностей
одного языка на другой, поскольку последний в теории языковых контактов
трактуется как стимулирующий имеющиеся закономерности в первом языке.
Следует заметить, что и негативный перенос, затрудняющий усвоение второго
языка, и позитивный перенос, облегчающий усвоение другого языка, являются
психологической основой интерференции, что было зафиксировано в «Кратком
словаре лингвистических терминов», опубликованном в 1995 г. [10:81].
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До 50-х гг., теперь уже прошлого столетия,
интерференция в языкознании рассматривалась исключительно
как отрицательное влияние ранее усвоенных навыков на
последующее приобретение новых в условиях двуязычия.
Однако в настоящее время интерференция рассматривается не только как
отрицательное, но и как положительное влияние, которое может
прослеживаться в сфере навыков, умений, знаний и даже памяти.
Соответственно, можно говорить об интерференции положительной
(конструктивной) и отрицaтeльной (деструктивной). В этом ключе толкуется
понятие интерференция навыков и К. К. Платоновым, который при этом
проводит аналогию с физической интерференцией: Как в физике
интерференция волн, интерференция навыков дает и ослабление, и усиление
новых навыков под влиянием уже имеющихся. [11:175] Не следует забывать, что
термин интерференция пришел в лингвистику из физики, где это явление
может быть положительным и отрицательным.
В лингвистике и в методике принято считать, что действие
интерференции может иметь только отрицательный результат - ошибки в речи
на языке вторичной системы. Поэтому явление интерференции иначе именуют
еще отрицательным переносом. Обычно отрицательный перенос, или
интерференция, противопоставляются положительному переносу. В свою
очередь, положительный перенос, или транспозиция, понимается как такое
внесение ранее усвоенных языковых явлений и выработанных речевых навыков
в речь на другом языке, которое не вызывает его искажения, а при обучении,
напротив, облегчает усвоение нового языка. Примером могут служить навыки,
реализующие универсальные дифференциальные признаки фонем или частично
сходные участки фонологических систем взаимодействующих языков. Такого
рода влияние первичной языковой системы еще не было объектом
специального
экспериментального
исследования.
Противопоставление
интерференции транспозиции или отрицательного переноса положительному
кажется необоснованным, поскольку оба типа переноса есть не что иное, как
разные проявления механизма взаимодействия контактирующих языков, т.е.
интерференции. Такая трактовка не противоречит и семантике термина
интерференция, допускающей не только отрицательный, но и положительный
результат взаимодействия.
Не менее распространенным является взгляд на интерференцию как на
процесс, действующий лишь в одну сторону, как на перенесение особенностей
родного языка на изучаемый иностранный. Такое понимание интерференции
справедливо только для частного случая ее проявления. Оно не может быть
универсальным, так как исключает двусторонность процесса взаимодействия
контактирующих языковых систем, что заложено в первоначальном значении
термина. Неоднозначное толкование термина интерференция в лингвистике
вызвано, с одной стороны, разнообразием ситуаций проявления языковых
контактов, а с другой – сложностью разграничения психологического и
лингвистического аспектов в речи.
Таким образом, принимая во внимание теоретические положения и
практические достижения в области изучения интерференции, под
лингвистической
интерференцией
следует
понимать
взаимовлияние
контактирующих языков, которое может быть как отрицательным, так и
положительным, и выражается в отклонениях от нормы в одном языке под
влиянием другого (при отрицательной интерференции) и в приобретении,
закреплении и усвоении навыков в одном языке под влиянием другого (при
положительной интерференции). Более упрощенно под лингвистической
интepференцией следует понимать вмешательство элементов одной языковой
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системы в другую, которое может быть как конструктивным,
так и деструктивным.
Подводя итог обсуждению понятия лингвистическая
интерференция, необходимо отметить следующее:
Во-первых, языковая интерференция – это комплексная проблема,
изучение которой многоаспектно. Для лингвиста интерес представляют речевые
произведения билингвов и выяснение причин, вызывающих нарушение в их
речи на другом языке. Но, как отмечал еще Л.В. Щерба, там, где мы имеем
дело с языком, имеющим в своем составе разнородные элементы,
лингвистические методы недостаточны. [12:428] Поэтому исследование
интерференции в лингвистических целях не может не опираться на данные
смежных наук и их некоторых методик: физиологии, психологии,
психолингвистики, акустики речи.
Во-вторых, интерференция – это скрытый внутренний механизм
взаимодействия языков, находящихся в контакте: этот процесс может давать
как отрицательный, так и положительный результат при овладении вторичной
языковой системой. Внимание лингвистов, а также методистов и
преподавателей – практиков, как правило, сосредоточено на отрицательном
результате
интерференции,
его
прогнозировании,
исследовании
и
предупреждении, поскольку отрицательный языковой материал в речи
билингвов создает известные препятствия при общении.
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ИГРЫ ФОРМИРУЮТ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
АМИРОВА Н.Д.
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся
педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр
в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и
порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.
Игра – особо организованное занятия, требующее напряжения
эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения
– как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы
обостряет мыслительную деятельность играющих. А если ребенок будет при
этом говорить на иностранном языке? Не таятся ли здесь богатые обучающие
возможности? Дети, однако, над этим не задумываются. Для них игра прежде
всего – увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает учителей, в том числе
и учителей иностранного языка. В игре все равны. Она посильна даже слабым
ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать
первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой
более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера
увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – о все это дает
возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно
употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на
результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с
этим возникает чувство удовлетворения – «оказывается, я уже могу говорить
наравне со всеми».[1,2,3,5]
Игра на уроках иностранного языка – понятие широкое. Это и игра по
ролям, когда ребенок воображает себя летчиком, а стулья – сверхзвуковым
самолетом, и мы присутствуем на небольшом домашнем спектакле. Это и игра
по заранее установленным правилам (в прятки, фанты и т.д.) где между
играющими происходит в том или ином виде своеобразное соревнование.
С точки зрения организации словесного материала игра не что иное, как
речевое упражнение.
Игру так же рассматривают как ситуативно-ролевое
упражнение, где создается возможность для многократного повторения
речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному
речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью,
спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. [2,3,4]
Игры способствуют выполнению важных методических задач:

Созданию психологической готовности к речевому общению;

Обеспечению естественной необходимости многократного повторения
ими языкового материала;

Тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что
является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
Ребенок, играя, всѐ время стремится идти вперѐд, а не назад. В играх
дети всѐ как бы делают втроѐм: их подсознание, их разум, их фантазия
«работают» синхронно.
Американский психолог Д.Мид увидел в игре обобщѐнную модель
формирования того, что психологи называют «самостоятельностью» - человека
- собирание своего «я». Игра - это сфера самовыражения, самоопределения,
самопроверки, самоосуществления.
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Есть отрасль медицины и психологии - игротерапия.
Игрою можно диагностировать, познать человека. Игрою
можно ободрить и одобрить ребѐнка. С помощью игры можно
корректировать, улучшать, развивать в детях важные
психологические свойства.
Давайте запомним все - и учителя, и воспитатели и родители - что точно
так же, как взрослый человек обязан работать, ребѐнку необходима игра.
[2,5,6,3]
Игра всегда предполагает принятия решения - как поступить, что сказать,
как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную
деятельность играющих. А если ребѐнок будет думать на иностранном языке?
Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, над
этим не задумываются. Для них игра прежде всего - увлекательное занятие. В
игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства,
атмосфера увлечѐнности и радости, ощущение посильности заданий - всѐ это
даѐт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно
употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на
результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с
этим возникает чувство удовлетворения - оказывается, я могу говорить
наравне со всеми.
Игры способствуют выполнению следующих методических задач:
создание психологической готовности детей к речевому общению;
обеспечение естественной необходимости многократного повторения
ими языкового материала;
тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта;
Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов
подготовки учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д.
Например, если игра используется в качестве тренировочного упражнения при
первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем
та же игра может проводиться повторением уже пройденного материала. Одна и
та же игра может быть использована на различных этапах урока.
Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр
необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют
свежесть эмоционального воздействия.
В средней школе в период изучения иностранного языка, позволяет
заложить основы коммуникативной компетенции, необходимые и достаточные
для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения этого
иностранного языка. Как правило, к этому процессу относятся учащиеся
среднего и старшего этапа обучения. Чтобы заложить основы коммуникативной
компетенции, требуется достаточно продолжительный срок, потому что
учащимся нужно с первых шагов ознакомиться с изучаемым языком как
средством общения. Это значит, что они должны учиться понимать
иноязычную речь на слух (аудирование), выражать свои мысли средствами
изучаемого языка (говорение), читать, то есть понимать иноязычный текст,
прочитанный про себя, и писать, то есть научиться пользоваться графикой и
орфографией иностранного языка при выполнении письменных заданий,
направленных на овладение чтением и устной речью, или уметь письменно
излагать свои мысли. Действительно, чтобы заложить твердую основу по
каждому из перечисленных видов речевой деятельности, необходимо
накопление языковых средств, обеспечивающих функционирование каждого из
них на элементарном коммуникативном уровне, позволяющем перейти на
качественно новую ступень их развития в дальнейшем. [1,4,5,6,7]
Начальный этап важен потому, что от того, как идет обучение на этом
этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих этапах.
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Английский методист Г.Пальмер, который придавал очень
большое значение началу в изучении иностранного языка,
писал: «Take care of the first two stages and the rest will take care of
itself».
Кроме того, именно в средней школе реализуется методическая система,
положенная в основу обучения иностранному языку, что с первых шагов
позволяет учителю войти в эту систему и осуществлять учебно-воспитательный
процесс в соответствии с ее основными положениями.
Как известно, построение урока может быть различным в отношении
языкового материала, его объема, организации; последовательности в
формировании и развитии устной и письменной речи; учета условий, в которых
осуществляется учебно-воспитательный процесс; раскрытия потенциальных
возможностей самого предмета в решении воспитательных, образовательных и
развивающих задач, стоящих перед школой. [ 6,7,5]
Игры можно разделить на два раздела:
Первый раздел cоставляют грамматические, лексические, фонетические
и орфографические игры, способствующие формированию речевых навыков.
Отсюда его название «Подготовительные игры». Раздел открывают
грамматические игры, занимающие по объему более трети пособия, поскольку
овладение грамматическим материалом прежде всего создает возможность для
перехода к активной речи учащихся. Известно, что тренировка учащихся в
употреблении грамматических структур, требующая многократного их
повторения, утомляет ребят своим однообразием, а затрачиваемые усилия не
приносят быстрого удовлетворения. Игры помогут сделать скучную работу
более интересной и увлекательной. За грамматическими следуют лексические
игры, логически продолжающие «строить» фундамент речи. Фонетические
игры, предназначаются для корректировки произношения на этапе
формирования речевых навыков и умений. И, наконец, формированию и
развитию речевых и произносительных навыков в какой-то степени
способствуют орфографические игры, основная цель которых – освоение
правописания изученной лексики. Большинство игр первого раздела могут быть
использованы в качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного,
так и дельнейшего закрепления.
Второй раздел называется «Творческие игры».
Цель этих игр – способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и
умений.
Возможность
проявить
самостоятельность
в
решении
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная
мобилизация речевых навыков – характерные качества речевого умения –
могут, как нам представляется, быть проявлены в аудитивных и речевых играх.
Игры второго раздела тренируют учащихся в умении творчески использовать
речевые навыки. [4,5,6,7]
Ролевая игра - это не эпизодический прием, к которому время от
времени прибегает преподаватель, а основная форма организации учебновоспитательного процесса, охватывающая все этапы работы над учебным
материалом: введение, тренировку в общении и практику в общении.
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6. Пассов В.И. Стояновский А.М. Ситуативная позиция как
основа создания ситуации речевого общения. ИЯ-ИЯШ 1990 г.
№1
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Резюме
Игры при обучении иностранному языку самый эффективный метод в
начале обучения. В этой статье говорится о важности применения разных видов
игр.
Summary
This article is about of all kinds of games in teaching foreign language.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОВАНИЕМ
КУРМАНКУЛОВА Р.Ж.,
ЕРЖАНОВА З.К.
Оценивая состояние системы ипотечного жилищного кредитования в
Казахстане необходимо учитывать как объективные принципы – мировой
кризис 2007 – 2009 гг., так и отечественные условия развития банковской
системы. Одним из серьезных препятствий, органичивающих возможности
населения в получении банковских ипотечных кредитов, является существенное
повышение банками процентных ставок, которые сейчас составляют 14 – 24%
годовых.
Одной из главных проблем системы ипотечного жилищного
кредитования в Казахстане является, по нашему мнению, сложность
привлечения необходимых ресурсов для долгосрочного ипотечного
кредитования. Слишком «короткие» и дорогие ресурсы сильно органичивают
возможности казахстанских банков при ипотечном кредитовании. Ни один банк
не в состоянии формировать свой кредитный портфель из долгосрочных
кредитов, опираясь при этом на краткасрочные источники. Несоответствие
банковских активов и пассивов по срокам, объемам и ставкам рано или поздно
приводит банк к потере ликвидности и банкротству.
В вопросе повышения доступности ипотечных кредитов, важную роль
мог бы сыграть Народный Банк Республики Казахстана. Именно ему под силу
создать условия, при которых ставки по ипотечным кредитам могли бы
значительно снизиться. К чилу таких условий относятся, в частности,
изменение критериев оценки обеспеченности ипотечных кредитов, изменение
их классификации по группам риска, снижение размеров резервирования под
ипотечные кредиты, уменьшение норм отчислений в фонд обязательных
резервов по накопительным ипотечным депозитам и т.п.
Полагаем, что в создавшихся условиях инновацией на банковском
рынке должно стать введение Банком Республики Казахстана, в дополнение к
существующей ставке рефинансирования, ипотечной ставки рефинансирования.
Коммерческие банки, кредитуя население в соответствии с условиями
ипотечного кредитования Банка Казахстана, устанавливают маржу в размере 2,5
– 3,5% и дополнительно к ипотечной ставке рефинансирования, получают
доходы от комиссионных сборов, взимаемых с заемщиков за финансовые
операции и предоставляемые услуги, включая услуги по оформлению и
сопровождению ипотечных кредитов.
Одним из выходов в сложившейся ситуации является попытка банков
создать новые, «антикризисные» или «альтернативные» ипотечные модели,
который являются смесью американской и германской моделей ипотечного
кредитования. Их сущность – в предварительном накоплении потенциальным
заемщиком в течение нескольких лет первоначального взноса (или части
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кредита)
с
дальнейшим
предоставлением
обычного
ипотечного кредита с пониженной ставкой.
В условиях текущего кризиса решение жилищной
проблемы в Казахстане, по нашему мнению, должно
осуществляться за счет трех систем финансирования жилья:
системы ипотечного жилищного кредитования, основанной на рыночных
принципах финансирования, в том числе и с использованием Народный Банк
Республики Казахстана ипотечной ставки рефинансирования;
системы региональных и муниципальных программ ипотечного жилищного
кредитования с субсидированием приобретения жилья семьями со средними и
низкими доходами, осуществляемым в рамках антикризисных программ;
системы социального жилья для малоимущих, включающей детские дома,
общежития,дома престарелых, дома низкой комфортности и т.п.
При этом заметим, что каждая из представленных систем
финансирования жилья имеют свои особенности, свои риски и свои тенденции
развития. В настоящее время в Казахстане нет официального разделения
граждан по типам заемщиков, градация идет лишь в плане нуждаемости для
приобретения социального жилья. Отсутствие государственной политики
интегрированного подхода к смешиванию различных стратегий и метанию в
выборе зарубежных моделей системы ипотечного жилищного кредитования.
Подводя итог, необходимо отметить, что только сочетание различных
источников и способов финансирования позволит безболезненно вывести
систему ипотечного кредитования из кризиса, сделать ее сбалансированной, а
потому менее рискованной, что обеспечит необходимые гарантии привлечения
инвестиций в Казахстан.
На сегодняшний день можно без преувеличения констатировать, что,
несмотря на определенные трудности, отечественный рынок ипотечного
кредитования является развивающимся и с течением времени станет основным
способом решения жилищных проблем граждан Казахстана. Свидетельством
тому является современный казахстанский рынок ипотечных продуктов,
который начинает быть похожим на аналогичные рынки экономически
развитых стран. В подходах к позиционированию банков, к обретению
собственной стабильной клиентской базы появляются элементы системности,
обусловленные сложившейся необходимостью конкурировать и бороться
практически за каждого клиента. В этой связи обретает новый смысл понятие
маркетинга ипотечных услуг в деятельности субъектов ипотечного
кредитования как системного, обоснованно структурированного комплекса
меропприятий по привлечению новых клиентов, их сопровождению и
реализации услуг.
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государственной политики.-Астана, «Казахстанская правда» от 7
февраля 2008 года.-№26(25473)
2. Л.Л.Любимов, Н.А.Раннева – Основы экономических знаний.-М.:ВитаПресс, 2007-506 с.
3. \\ Голос Республики от 1 апреля 2011 года.- №12(188)
Түйін
Қазақстандағы тҧрғын ҥй ипотекалық кредитының жағдайын бағалау
ҥшін міндетті тҥрде 2007 – 2009 жж. дҥниежҥзілік дағдарыстың банкілік
жағдайға тигізген әсерін ескермеуге болмайды. Халықтың банкіден тҧрғын ҥй
ипотекалық кредит алуына кедергі болған негізгі мәселе – банкінің пайыздық
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ставкасының кӛтерілуі болып табылады. Жылдық ставка қазіргі
уақытта 14 – 24 % қҧрайды.

Summary
Estimating a condition of system mortgage housing crediting in Kazakhstan it is
necessary to consider as objective principles – world crisis 2007 – 2009, and domestic
conditions of development of bank system. Essential increase by banks of interest
rates which now make 14 – 24 % annual is one of the serious obstacles limiting
possibilities of the population in reception of bank mortgage loans.
НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ
ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ МАҢЫЗЫ
ДАНАЕВА Р.С.
Шағын кәсіпкерлік қандай да болмасын рыноктың экономиканың
ажырамас және ілгері дамитын секторы болып табылады. Ол негізінен пайдалы
қазбалардың қорларымен ғана емес , жетістікке білім мен жаңашылдық арқылы
жетуге болатын жаңа жағдайлардағы орнықты және интенсивті ӛркендеуге
бағытталған.
Шағын бизнестегі бухгалтерлік есепке қатысты қаржы министрлігінің
қҧжаттарын және әдіскерлердің жарияландырымдарын қорытындылап,
талдайтын болсақ шағын кәсіпкерлік субъектілерінің келесідей міндеттерін
атауға болады, олар:
- заң және нормативтік базаны жетілдіру;
- есептік регистрлерді жеңілдету және ҥйлестіру;
- қҧжат айналымын жетілдіру және бухгалтерлік қҧжаттардың санын азайту;
- есептілік формаларын қысқарту;
- мемлекеттік органдар ҥшін ақпарат кӛзі болмайтын баптарды алып тастау
және баптарды ауқымды ету есебінен балансты жеңілдету;
- салық салуды жеңілдету, бҧл ӛз кезегінде бухгалтерлерде салықтарды
есептеу және қайта есептеу бойынша жҧмыстарды болдырмауға мҥмкіндік
береді.
Жоғарыда аталғандар қазіргі кезде негізгі міндеттер болып табылады.
Әрине міндеттер анағҧрлым кӛп әрі терең, мҧнда ең алдымен біздің еліміздегі
бухгалтерлік есепті реформалау міндетін ескерген жӛн.
Рыноктық қатынастардың дамуы шағын кәсіпкерліктің Қазақстанда да
қалыптасыуна жағдай туғызды. Бірақ әлемдегі елдердің кӛбісінде ол жалпы
ішкі ӛнім, ҧлттық табыстың ӛсуіне және жҧмысбастылыққа ауқымды ҥлесін
қосса,отандық экономикада бҥгінгі кҥнге дейін айтарлықтай кӛрініс таппады.
Шағын және ірі кәсіпорындардың қызмет ету аясы ерекшеленеді.
Шағын фирмалар анықталған рынок сегментіндегі тҧтынушылардың
қажеттіліктерін қанағаттандыратын ӛнімдерді ҧсақ партиялармен шығаруға,
ӛндіріс қалдықтарын және қайталама шикізаттарды қолдануға, сондай-ақ
жекеленген тҧтынушылармен жҧмыс жасауға бейімделеді. Ӛзгеше қызметтерді
орындау арқылы шағын және ірі кәсіпорындар бірін-бірі толықтырады деуге
болады. Сондықтан олардың арасындағы тікелей бәсекелестік бар екендігі
туралы айту заңсыз. Шағын бизнес ӛзінің орнын рыноктың ірі бизнеске
қарағанда тиімді болатын қызмет ету аясында ӛз орнын алады. Бҧған біріншіден
сауданы, сервистік қызмет кӛрсету, материалдармен қызмет ету және тағы
басқаларды жатқызуға болады. Әлемдік тәжірибе рыноктың экономикасы
дамыған елдердің ӛзінде де шағын кәсіпкерлік халық шаруашылығының
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дамуына, әлеуметтік мәселелердің шешілуіне, жҧмыспен
қамтылғандардың санының ӛсуіне айтарлықтай әсер ететінін
сенімді тҥрде куәләндырады.
Сондай-ақ, шағын кәсіпкерлік сауыққан бәсекелі орта
қҧруы, қаржы рыногын жандандыруы, ірі бизнестің дамуына бастама беруі
және бҥгінгі барлардың ауқымын кеңейтуі мҥмкін. Дамыған елдерде шағын
кәсіпкерлік, сайып келгенде, кез-келген ірі бизнестің негізі деп, ӛздеріне есеп
беруде, себебі
кез-келген ірі кәсіпорын екі адамның алғашқы аздаған
капиталымен ӛз ісін бастау идеясынан туындайды.
Республикада шағын және орта бизнес субъектілерінің кӛлемінің
жоғарлау ҥрдісі жоғары болғанымен, аймақтар бойынша қарастыратын болсақ,
олардың саны айтарлықтай емес, және кәсіпорындардың кӛбісі саудасаттықпен
айналысады.
Сондай-ақ, шағын кәсіпкерлік Қазақстанның шағын және орташа
қалаларының жҧмыс істеу негізі болып, ол жердің тҧрғындарына тҧратын
жерлерінің қасынан жҧмыс табуға жол ашудың ең арзан әдісі деп айтуға
болады. Сонымен қатар, ол негізінен жергілікті рынокқа бағытталатын
болғандықтан, оны қолдау сол аймақтың ерекшеліктеріне байланысты ең
алдымен аймақтық деңгейде жҥзеге асырлуы тиіс.
Шағын бизнесті қолдаудың инфрақҧрлымын қҧру-мақсатты аймақтық
саясаттың басты элеметтерінің бірі болып табылады. Инфрақҧрлым – бҧл
жеңілдік жағдайымен шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кӛмегін тигізетін
қызмет кӛрсетуші объектілердің жиынтығы тҥрінде кӛрінеді.
Рыноктың
инфрақҧрлымның дамыған желісіишағын
кәсіпкерлікті
қолдаудың негізгі қыры болып табылады. Шағын бизнес табысты дамуы ҥшін
болашаққа біріңғай ҧйымдастырушылық-технологиялық жҥйеге біріктіру
мақсатында аймақтағы инфрақҧрлымның барлық элементтерін қалыптастыруды
жҥзеге асыру қажет.
Соңғы жылдардағы республикадағы экономикалық ӛсу серпіндері
негізінен кен ӛндіру ӛнеркәсібінің дамуымен байланысты. Соған байланысты
мемлекет деңгейінде экономикалық саясаттағы басымдылықтарды ауыстыру
және Қазахстан экономикасын әртараптандыру бойынша белсенді шаралар
қабылдау туралы міндеттер қойылып отыр. Аталған міндеттер ресми тҥрде
жарияланған 2003-2015 жж. ҚР индустриалдық-инновациялық даму
Стратегиясына сәйкес жҥзеге асырылады, ондағы негізгі мақсат, ол
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу мемлекеттің қатарына
қосылумен жоғары қосылған қҧны бар жаңа ӛндірістерді дамыту болып
табылады. Аталған стратегиялық мақсаттарды жҥзеге асыруда ӛндірістің әрі
қарай дамуы ҥшін қажетті, халық тҧтынатын тауарлар ӛндіруді молайту ,
оларға кӛрсетілетін қызмет тҥрлерін кӛбейту,и сондай-ақ жҧмыссыздықты
жоятын және
ғылыми – техникалық
дамуды жылдамдататын шағын
кәсіпкерлікке кӛп мән берілді.
Орын алып отырған жағдай Қазақстанда шағын кәсіпкерлік қызметінің
белсенді дамуы ҥшін жаңа бағыттар мен механизмдерді іздеу керектігін
білдіреді. Бҧл әлемдік шаруашылық жҥйесіне кіру жағдайында шағын
кәсіпкерлік
субъектілерінің қабілеттілігін
жоғарлатуға және неғырлым
экономикалық әлеуетін толық жҥзеге асыруға мҥмкіндік беретін шаруашылық
қызметтің институционалдық-қҧқықтық
жағдайын қалыптастыратын
институционалдық ортаны терең зерттеуді талап етеді.
Қазақстанда жҥргізіліп жатқан реформалар
арнайы әзірленген
стратегиялар мен бағдарламаларда іске асыру арқылы экономикалық дамуды
қамтамасыз етіп келеді. Бҧл жағдайда мемлекеттік социализмнен рыноктық
типті әлеуметтік-рыноктық экономикаға кӛшу экономикалық қатынастардың
ӛзгеруіне және жаңа институционалдық ортаның қалыптасуына сәйкес келеді.

64

Рынок типті институттарды қҧруда тәжірибенің болмауы,
олардың сапасында кӛрініс табады. Шаруашылық жҥргізудің
жаңа жағдайларында әлі де болса, әкімшілік жҥйенің әсері
сезіліп отырды. Институалдық ортадағы орнықтылық пен
«стандарттардың» болмауы кәсіпкерлерге ӛндірістік секторда ҧзақ мерзімді
стратегиялар жасауға мҥмкіндік бермейді, сонымен қатар кәсіпкерлер қажетті
ережелерді сақтау мен тиісті қҧрлымдардың қызметіне ақы тӛлеу ҥшін баға
туралы қажетті ақпараттарды ала алмайды. Яғни шағын кәсіпкерліктің
институционалдық ортасының ережелері мен амалдардың бір бӛлігі олардың
қызметінің шегіни кеңейтетін болса, екінші жағы- олардың мҥмкіндіктерін
азайтады. Нәтежесінде экономикада бейресми қатынаставрдың орын алуы
байқалады. Сондықтан да тек қана шаруашылық субъектілері арасында
қалыптасқан байланыс формалары мен қызметтердің ҥйлестіру тетігі тҥрінде
кӛрінген экономикалық жҥйенің жаңа институционалдық қҧрылымын қҧратын
тиңмді рести және бейресми институттардын қҧрылуы шағын кәсіпкерліктің
тҧрақты дамуына оңтайлы жағдайлардың бар екендігін куәландырады.
Шағын кәсіпкерліктің бәсекеге қабілеттілігін екі жақты қарастыруға
болады біріншісін, бҧл компанияның нақты және әлеуетті қабілеттілігі, сондайақ олардың анықталған жағдайларды жобалауға, дайындауға мҥмкіндіктері.
Екіншісін, олардың ҧсынған тауарлары бәсекелестердің тауарларына қарағанда
тҧтынушыларды кӛбірек қызықтыруы тиіс.
Шағын кәсіпкерліктің
бәсекеге қабілеттілігі оның ӛндіретін
тауарларының (қызметтерінің) бәсекеге қабілеттілігімен тікелей байланысты
болып табылады.
Шағын кәсіпкерліктің қызмет етуінің жағдайын кӛбінесе мемлекет
мемлекеттік реттеу тетіктері және қолдау арқылы қалыптастырып отырады.
Яғни, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бәсекелістік қабілеттілігіне тек қана
микроэкономикалық факторлар ғана емес, сонымен қатар макроэкономикалық
факторлар әсер ететін кӛруге болады. Оларға: нормативтік-қҧқықтық негіз,
шоғырлану жағдайлары, валюталардың айырбас бағамы, ірі және орта
бизнеспен байланысты.
Отандық кәсіпкерлік ішкі рынокта ӛзіндік орнын ҧстап қалып, әрі әр тҥрлі
әлемдік рыноктарға кіру ішін анықталған бәсекелестік артықшылықтарға ие
болуы тиіс, олар шығындар бойынша және сараламалы артықшылықтар .
Біріншісі ӛндірістік қуат кӛлемі мен арзан ресурстарға қол жеткізумен
байланысты болса, екіншісі- бренттер, ӛндірістік технологиялар, манкетинг пен
сервис есебінен қамтамасыз етіледі.
Бҥгінгі кҥні басқа аймақтардағы және әлем елдеріндегі компаниялармен
тиімді жҧмыс жасау жедел ақпарат алмасусыз мҥмкін емес және де иек қана
ақпараттық технологиялармен жоғары деңгейде қамтылу тиімді бизнесті
дамытудың кепілі болып саналады. Соның ішінде электронды сауда да ҥлкен
мҥмкіндіктер ашады. Бірақ бҧл да виртуалды әлемдегі «ойын ережесі» жҥйесін
анықтауда белгілі мәселелерді туындатады, ол ҥшін электронды
қатысушылардың арасында анықталған нормалар мен ережелерді, яғни нақты
Қазақстанда бҧл тӛңіректе қҧқықтық актілердеәзірлеу қажет
Әдебиеттер:
1. «Жеке кәсіпкерлік туралы» ҚР Заңы 19.06.97.
2. «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» ҚР Заңы 19.06.97.
3. «Ӛндірістік кооператив туралы» ҚР Президентінің Жарлығы 04.10.95.
4. «Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі мен есеп беруі» Бухгалтерлік
есеп стандарттары Б.б.-1998- №16
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Резюме
Уровень развития малого и среднего бизнеса
безусловно основное звено обеспечивающее стабильное
развитие экономики страны. Этот сектор являющийся
основным источником инноваций в свою очередь обеспечивает высокий
уровень конкурентспособности экономики страны.
Summary
The level of small and middle basinets development of country’s economy.
This sector becomes the main source of innovation and guarantees the high
level of competitiveness of country’s economy.
БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ЕСЕНТАЕВА Г.Е., ИЗГАРИНА Г.К.
В Республике Казахстан безработица приняла очень угрожающие
масштабы. У правительства существует одна обязанность - это обязанность
предотвращать, устранять или каким-то образом контролировать инфляцию и
спады производства. Спады действительно вызывают рост безработицы. Но она
не начинает расти с нуля и не падает до нулевого уровня после окончания
спада. Наличие какого-то числа безработных ни у кого не вызывает
беспокойства, поскольку не является проблемой. Но какое это число? Какой
уровень безработицы является допустимым? Как узнать, когда безработица
становится проблемой, а когда еще нет? Это отличие очень важно, поскольку,
когда безработица достигает "проблемного уровня", то начинают множиться
требования к политикам предпринять какие-то меры. То, что сделает
федеральное правительство в ответ на эти требования, без сомнения, будет
связано с издержками, а возможно, и нежелательными последствиями, особенно
если в действительности безработица не превышает "проблемного уровня". Но
где же находится этот уровень, и как нам его распознать? Официальные
данные по безработице в Казахстане публикуют Национальное статистическое
агентство совместно с Министерством труда и социальной защиты. Источником
для этих данных служит текущее обследование населения - выборочное
обследование семей, которое для нацстатагентства проводит Бюро переписей.
Выборка охватывает около 50 тыс. семей, опрашиваемых ежемесячно и
подобранных таким образом, чтобы представлять все население страны.
Вопреки распространенному мнению данные по безработице не формируются
на основе обращений за пособием по безработице.Чтобы попасть в выборку
нацстатагентства, человек, прежде всего, должен принадлежать к
неинституциональному населению. Это все те, кто достиг 16 лет и старше и не
находится при этом в государственных институтах, таких, как тюрьма или
больница. Неинституциональное население разбивается затем по категориям:
занятые, безработные и несамодеятельное население. Но как отличить
безработного от того, кто не входит в самодеятельное население и,
следовательно, является просто незанятым? Нацстатагентство разработало
четкие критерии разграничения этих двух групп и достаточно точно
определяет численность каждой из них.
Для того ,чтобы в обследовании нацстатагентства человека отнесли к
категории безработных, он должен:
1) входить в неинституциональное население;
2) не иметь работы в течение недели, охватываемой обследованием;
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3) предпринимать конкретные попытки найти работу на
протяжении предшествующих 4 недель;
4) быть в данный момент в состоянии приступить к
работе.
Отношение числа безработных к общему числу самодеятельного
населения дает цифру официального уровня безработицы, которая после того
как ее раз в полгода публикует нацстатагентсво, оказывается в центре внимания
средств массовой информации.
Безработица никогда не бывает равномерно распределенной среди
населения любой страны. Статистические данные показывают, что из общего
числа безработных во всех возрастах женщины составляют около 65% или
почти в два раза больше чем мужчин. Это объясняется тем, что на данный
момент одним из основных требований к кандидатурам на вакантные места
является наличие специально-технического образования. По данным
Алматинского городского центра занятости вакансии, предлагаемые
работодателями в технической сфере, составляют около 40%. Но наиболее
распространена безработица среди молодежи до 25 лет. Ее доля составляет
41,2% от общего числа населения, обратившегося в центры занятости. Это
часто объясняют тем, что они сразу хотят найти работу «по душе» и считаются
безработными, пока занимаются этими поисками. Еще это объясняется тем, что
при нашем уровне безработицы, вакансии заполняются, в основном,
специалистами, имеющими определенный стаж работы. А молодежи, не
имеющей опыта работы, даже не предоставляются возможности получить его.
В этом отношении, возможно, надо применять опыт Германии, в которой
уровень безработицы среди молодежи очень низок (5,75%). Там существует
высокоразвитая система профессионального обучения, профессионально
ориентированных школ и подготовки непосредственно на рабочих местах,
которая сокращает до минимума период безработицы в начале трудовой жизни
человека.
Еще одной из важных причин столь высокого уровня безработицы можно
назвать сложившийся при социалистическом строе менталитет и
неприспособленность населения к рыночной экономике.Единственная сейчас
по-настоящему проблема государства – это спад производства. Именно по этой
причине безработными оказались тысячи граждан Казахстана. Это
общеизвестно, что если предприятия заработают в полную мощность, то, как
мы рассмотрели в теоретической стороне этой проблемы, люди предпочтут
работать там, где им пожелается, и они при выборе будут ориентироваться на
свою специальность, образование, интерес к работе в данной отрасли. Для этого
правительство Республики сейчас привлекает иностранных инвесторов для
возрождения производства и обеспечения рабочих мест.
Но при этом следует помнить, что даже на рынке труда должно быть
некоторая численность «армии резерва», чтобы поддержать естественное
условие конкуренции. Иначе при избытке рабочих мест будет повышаться
спрос на рабочую силу и соответственно заработная плата. Но при
невозможности компенсации издержек за счет средств производства в нашем
государстве, производители будут повышать цены на товары и услуги, что
вызовет скачок инфляции.
На 1990-91 года, во время распада Советского Союза, по стране
уровень безработицы составлял 4,6%. Как же получилось так, что ее уровень
так заметно вырос за несколько лет? Следует отметить, также, что до 1993 года
ее рост не принимал столь серьезных масштабов, то есть, ее уровень
сопровождался естественным течением потока «активного населения». Но
вспомним время перехода к рынку. Тогда , при постоянной заработной плате,
гиперинфляция превращала заработок населения в гроши, которых не хватало
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для обеспечения себя и семьи. Люди стали заниматься
коммерцией и, соответственно, оставили малодоходную
работу. Также в советский строй нехватку средств на зарплату
обеспечивало государство. Теперь же каждое предприятие
испытало на себе всю суть рыночной экономики, и чтобы избежать разорения, в
целях уменьшения издержек на производство, было вынуждено сокращать штат
своих работников, так как уровень технологических достижений был очень
низок. Таким образом, «на улице» оказались тысячи желающих найти работу.
Сейчас идут частые дебаты по поводу того, какой подход для решения
проблемы безработицы нужен: кейнсианский или неоклассический. Рассмотрим
оба этих варианта.
Для выхода из кризисной ситуации и подъема производства необходимо
активное участие государства. Но государство должно ограничить свое влияние
в меру. Просто поощрять отечественного производителя. Наши организации и
предприятия сейчас душат огромными налогами, из-за чего, и увеличиваются
издержки на производство – что вынуждает предприятий сокращать
численность своего персонала. Проблему отсутствия научно-технических
достижений можно решить путем активного финансирования в области
научных разработок. Вторым ключом решения проблемы безработицы со
стороны государства является улучшение работы центров занятости.
Качественная работа центров занятости заметно бы уменьшила уровень
безработицы, так как сейчас многим предприятиям необходимы
квалифицированные кадры, в то время как эти квалифицированные кадры
вынуждены пополнять ряды «челночников» для обеспечения своего
существования. А, так как, «челночники» относятся к теневой экономике, а они
сейчас составляют около 35% валового внутреннего продукта страны, то
правительству необходимо принять меры по ужесточению контроля над ними.
Другое дело, если «челнокам» предоставить возможность поставить свое
предпринимательское
дело
на
должный
уровень:
поддерживать
предпринимателей, уменьшить налоги на частную предпринимательскую
деятельность. Тогда, за их счет можно будет повысить ВВП, и доля теневой
экономики резко сократится. Но этого всего нельзя добиться без поддержки
народа Республики Казахстан. Как сказал президент Н.А. Назарбаев на
презентации своей новой стратегии вывода страны из кризиса «Казахстан-2030»
- «… мы (правительство) не сможем осуществить все эти реформы без должной
поддержки народа республики, так как именно народ Казахстана единственный
кто может поднять страну из кризиса. Нельзя постоянно надеяться на то, что
придет заграничный бизнесмен, проинвестирует в страну миллионы долларов и
жить станет лучше. Такого не будет».
Республика Казахстан переживает кризис, который сопровождается
спадом производства, ростом инфляции, дефицитом государственного бюджета,
падением уровня жизни. Это, отчасти, причина перехода к суверенитету,
отчасти перехода к рынку. При существовании Союза Советских
Социалистических Республик хозяйство было общим и, соответственно
налажены межреспубликанские связи между предприятиями. Одной из
основных проблем во время выхода из кризиса являются спад производства и,
принимающая угрожающие размеры, безработица. Доля безработных составила
12,8% по неофициальным данным. Это больше чем в два-три раза превышает
средний уровень в развитых странах. На данный момент требования к
кандидатурам на вакантные места распределяются таким образом: 40%
профессионально-техническое образование; 30% высшее экономическое
образование и бухгалтерское дело; 3% охранники и водители автотранспорта;
2% юридическое образование; остальные профессии и специальности. Со
стороны
государства
необходимо
предоставлять
возможности
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переквалификации населения на наиболее требуемые профессии
и специальности. В отношении безработицы среди молодежи
возможно применение опыта Германии. Очень большой процент
безработных среди сельского населения. Из-за упадка
сельскохозяйственной отрасли, безработные мигрируют в более крупные
населенные центры, в надежде на предоставляемые городами возможности. Но
они не всегда оправдываются, что приводит к драматическим последствиям,
таким как рост преступности и др.Восстановление сельского хозяйства не
только уменьшит численность безработных, но и принесет значительное
количество средств в государственный бюджет. Сельское хозяйство всегда
было одной из основных отраслей народного хозяйства республики. Этим
занимались еще наши предки в досоветский период.
В программе правительства по выводу страны из кризисной ситуации
«Казахстан-2030» говорится, что в скором будущем мы выйдем в разряд
двадцати экономически развитых стран мира. Этого можно достичь только при
объединении усилий правительства и народа, при полном их взаимопонимании.
Мы, как народ, надеемся, будем поддерживать нашу власть, и понимать всю
необходимость нашего участия в поднятии государства на уровень
высокоразвитых стран.
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НАРЫҚ ЗАМАНЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫН СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ
ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
РАЙЫМБАЕВА К.Б.
Нарық заманында кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің соңында
қандай нәтижені кӛздейтінің кӛрсетсе, стратегиясы осы нәтижеге жету
жолдарын бағыттарын анықтайды. Әрбір кәсіпорынның стратегиясы ӛзгеріп
отырған нарық жағдайын ескеріп, кәсіпорынға жаңа шешімдер қабылдауға
еркіндік береді.
Қаржы стратегиясы дегеніміз – кәсіпорын
ақша қаражаттарымен
қамтамасыз ету бойынша
әрекеттердің
басты жоспары. Ал қаржыны
қалыптастыру, оларды жоспарлау мен қамтамасыз етудің тәжірибелік
сҧрақтарын қамтиды және шаруашылық жҥргізудің нарықтық жағдайында
кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығын қамтамасыз ету.
Қаржы стратегиясы ажыратылады; басқару стратегиясы, оперативті
қаржы стратегиясы және жеке стратегиялық мҥдделерді орындау стратегиясы.
Кәсіпорынның стратегиясы оның нақты жағдайына қызмет ету
ерекшеліктеріне тікелей байланыста. Бірақ барлық кәсіпорындар стратегиясын
анықтау барысында мынадай мәселелрді шешкені жӛн:
1.Қандай ӛндірісті тоқтату керек?
2. Қандай ӛндірісті жалғастыра беру керек?
3.Алдағы уақытта қандай ӛндіріске кӛшу қажет?
Кәсіпорынның рыноктағы іс-әрекетінің негізгі ҥш бағыты бар:
Ӛндіріс шығындарын барынша азайту. ӛндіріс шығындары аз болған
сайын кәсіпорын ӛз ӛнімінің бағасын бәсекелестерге қарағанда тӛмендете
алады. Соның нәтижесінде бҧл ӛнімнің рыноктағы ҥлесі артады. Бҧл ҥшін
кәсіпорын стратегиясын жоспарлағанда ӛндірісті және жабдықтауды жақсарту
шараларын жаңа технологияны игеруді, ӛнімнің ӛзіндік қҧнын арзандату
жолдарын қарастырады;
ӛнім ӛндіруде мамандандыруды жоғарлату. Бҧл бағыттың негізгі
мақсаты - ӛндіріс ӛнімнің сапасын жақсарту, тҧтынушылар бағасы жоғары
болса да, сапалы ӛнімді таңдайды. Сондықтан да бҧл бағытты таңдаған
кәсіпорындар қалай да ӛз ӛнімінің сапасын жоғарлатуды кӛздейді. Бҧл ҥшін
жақсы дизайнерлер, жақсы дамыған маркетинг жҥйесі болуы керек;
кәсіпорын ӛз қызметін рыноктың белгілі бір бӛлігіне ғана арнайды.
Бҧл бағытты таңдаған кәсіпорын рыноктағы бір ӛнім тҥріне деген сҧранысты
зерттеп, соған сай ӛндірісті ҧйымдастырады. Бҧл бағытты таңдаған кәсіпорын
рынокты бір ӛнім тҥріне деген сҧранысты зерттеп, соған қҧнын тӛмендету
немесе осы ӛнім ӛндруіне жеке мамандану саясатын жҥзеге асырады.
Кәсіпорын бҥкіл рынокқа ғана емес, тек оның бір бӛлігіне нақты тҧтынушығы,
оның сҧранысына қызмет етеді.
Қазіргі нарықтық жағдайда іс жҥзінде басты бағыты кӛздейтін стратегиялар
этоландық стратегиялар деп аталады. Ол ҥш топқа бӛлінеді.
Бірінші топтағы стратегиялар:
ӛндіретін ӛнімнің сапасын жақсарту;
жаңа ӛнім ӛндіруді бастау;
рынокта ӛзінің артықшылығын кӛрсету;
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Екінші топқа – стратегияның интеграциялық дамуы, яғни
жаңа қҧрылымды қосу арқылы кәсіпорынның ӛсу жолдары
жатады. Кәсіпорын қосымша бӛлімшелер ашуы мҥмкін,
жабдықтаушыларын ӛз қарамағына енгізіп алу, ӛндірілген
ӛнімді тҧтынушыларға жеткізетін жаңа қҧрылымдар ашу.
Ҥшінші топ – бҧл мақсаттылықпен қысқарту стратегиясы. Егер
кәсіпорынның ӛндірісі ҧзақ уақыт бойы келіп, ең соңғы кезде ол қҧлдырай
бастаса, рыноктағы ӛзгерістерге қарай пайда әкелмесе, онда кәсіпорын
нысаналы тҥрде жоспарға ӛз ӛндірісін қысқартуға мәжбҥр болады
А) жою стратегиясы – егер де кәсіпорын әрі қарай ӛндірісін жҥргізсе
алмайтын болса, онда ӛз қызметін тҥпкілікті тоқтатады;
ә) ҧзақ мерзімді кӛзқарас ҧзақ мерзімде пайда алуды кӛздемей, қысқа
мерзімде , қысқа уақытта барынша пайда алуды мақсат етеді;
б) қысқарту стратегиясы – кәсіпорын ӛзінің бір бӛлімшесін жабады
немесе сатады. Егер де бҧл бӛлімше басқа бӛлімшелерге қарағанда пайданы аз
табатын болса, оған жҧмсалатын қаржы басқа бӛлімшелерді дамытуға
жҧмсалады.
Кәсіпорын стратегиясын орындау ҥшін ӛз қызметінде мынадай шарттар
орындалуы тиіс.
 Кәсіпорынның мақсаты стратегиясы сол кәсіпорынның барлық
қызметкерлеріне тҥсінікті болуы керек;
 Стратегияны орындауға қажетті қорға уақытылы жеткізіліп тҧруы
қажет. Бҧл ҥшін кәсіпорын басшылығының әр деңгейі ӛзіне белгілі мақсаттары
мен міндеттерін нақты орындап отырғаны жӛн.
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Вусловиях современной рыночной экономики данная статья дает свободу
предприятиям в принятии решеий, повышение результативности и
эффективности производства, получение прибыли.
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ И
ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
ИСАКУЛОВ Б.Р., САРСЕНОВ А.М.
В западном регионе республики Казахстан накоплены и продолжают
накапливаться на действующих предприятиях, следующие отходы переработки
промышленного сырья в виде шламов, сточных вод и твердых веществ [1-4]:
1. хромсодержащий шлам Актюбинского завода хромовых соединении
(АЗХС) следующего среднего состава в (%): Сr О3 общий 9,8; Сr О3
водорастворимый – 3,4; (Сr О3 -8,0) Сr О3 кислоторастворимый – 1,6; СаО акт2,37; СаО общ-21,4; МgО- 35,7; Fe2О3-192; Al2O3- 2,85; SiO2- 4,8; остальное –
вода.
2. бор - и магний содержащие сточные воды бывшего АО Фосфохим,
содержащие (мг-экв/л): хлориды – 8,5; сульфат – 29,8; фторид- 0,6; кальций14,0; магний – 14,2; оксид калия 7,90мг/л; оксид фосфора – 55мг/л; сумма солей
– 2,54%.
3. техническая (элементарная) сера, побочный продукт очистки нефти
Жанажольского месторождения с чистой 99,06%, массовая доля золы – 0,40%;
массовая доля летучих органических веществ - 0,53%; массовая доля влаги –
0,01%.
4. пиритные огарки бывшего АО ``Фосфохим``, состоящие главным
образом из смеси оксидов железа (II, III) Fe3O4 (FeO Fe2O3), с пересчетом на
содержание железа 40 – 63%, и примесей серы 1÷2%. Остальное – оксиды
цветных металлов .
5. мелкая фракция (отсевы) бурых углей Момытского месторождения
бурых углей Актюбинской области со средней зольностью равной 10% и
содержанием летучих веществ
20%. По отношению к горючей массе
элементарный состав угля (%) составляет: С – 70,0; Н – 5,5; О – 23,5; N – 1,0;
теплотворная способность - 6580 (ккал/кг)
В
качестве
теоретической
предпосылки
совмещенной
механохимической активации и детоксикации промышленных отходов, в
присутствии воды, с получением сырьевых смесей для производства бетонов
использован принцип взаимной нейтрализации химически вредных веществ,
находящихся в промышленных отходах, например при окислительно –
восстановительных
реакциях,
комплексообразовании,
полимеризации,
образовании нерастворимых соединений и других [1-13].
В ряде случаев процессы детоксикации и активации, как показано ниже,
приводят к улучшению эксплуатационных и качественных характеристик
получаемых строительных материалов. Наиболее токсичными веществами в
этих отходах являются соединения хрома и бора [1-4].
В выбранных нами вышеперечисленных отходах, в качестве
окислителей выступают хром шестивалентный и железо в степени окисления
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три (в виде Fe2O3), а восстановительными свойствами обладают
элементарная сера, отсев бурых углей и железо в степени
окисления два (в виде FeO). Бор в виде борной кислоты имеет
выраженную
способность
к
комплексообразованию
с
органическими веществами, имеющими парные оловые (диоловые)
гидроксогруппы [4].
Предварительно была проведена термодинамическая оценка вероятности
прохождения химических реакций между указанными компонентами
промышленных
отходов,
в
шламах
с
помощью
стандартных
термодинамических величин и электрохимических потенциалов [3]:
Расчеты по реакциям связывания соединений хрома (VI) и железа
(III) с помощью расчет э.д.с. (Е) электрохимических пар окислителей и
восстановителей:
а) Cr (VI) + So → Cr(III) + S(VI); Еа=φэк-φвосст=-0,13-(-0,75)=+0,62(в) > 0
б) Сr (VI)+Co → Cr (VI) +C(IV); Еб=φэк-φвост= -0,13 – (-0,6)=+0,44(в) > 0
в) Fe(III) +So → Fe (II)+S(VI); Е= 0,771-(-0,13)=+0,784(в) > 0
Анализ вычисленных значений э.д.с. электрохимических систем по
нормальным электродным потенциалам
показывает, что реакции а,б,в
возможны, т.к. величина э.д.с. Е > 0( положительна). Трехвалентное железо
способно окислять серу, переходя затем в двухвалентное железо. Сера, являясь
многотоннажным отходом сероочистки
нефтегазового сырья, является
относительно недорогим продуктом [5], что расширяет возможности ее
технологического применения в промышленном моштабе.
Следует отметить что хромсодержащие шламы имеют рН >7
(щелочную реакцию водной вытяжки) [4].
Величины стандартных энтальпий ΔHº и энтропий ΔSº при
температуре 298ºК, взятые из литературы [3,6] даны в таблице 1.
Таблица 1. Значения стандартных энтальпий ΔHº298 и энтропий ΔSº298 для
веществ, участвующих в реакциях.
Вещество
ΔHº298
ΔSº298
Вещество
ΔHº298
ΔSº298
ккал/моль
ккал/моль
ккал/град·моль
ккал/град·моль
(2-ат)
(2-ат)
CrO3
-142,1
17,2
Fe3O4
-266,5
35,0
CO2
-94,0
51,1
FeS
-22,8
16,1
Cr2O3
-273,0
19,4
Fe2O3
-145,2
21,5
Cr2C3
-21,0
FeS2
-38,8
12,7
SO2
-71,0
59,2
FeO
-64,5
13,4
Расчеты изменения термодинамических величин в химических реакциях
вели по формулам: ΔHº298 х.р. = ΔHº298 (конечных) - ∑ ΔHº298 (пеходны)
При механическом истирании и перемешивании серы и углерода с
оксидами хрома и железа в присутствии воды в щелочной среде возможны
следующие реакции окисления-восстановления (расчеты на величинам
изменения стандартных термодинамических потенциалов проводили при
нормальной температуре Т=298о.):
г)2CrO3+2Sº+Н2О→Cr2O3+2SO2+2H+;
Н++ОН-→Н2О,
Са(ОН)2+SO2→СаSO3+H2O
д)
6CrO3+18Cº→3Cr2
C3+
9CO2↑
з)4Fe2O3+Sº→SO2+4FeO
е)3
Fe3O4+S→FeS+4Fe2O3;
и)2FeO+3Sº→2FeS+SO2
ж)FeS+S→FeS2
к)FeO+S→FeOS
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Рассчитанные величины энтальпий приведены ниже с
указанием знака тепловых эффектов.
Обозначения Г)
Д)
Е)
Ж)
З)
И)
К) реакций.
Величина ∆Н (ккал). -130,8 -706,4 195,9 -16,0 -38,6 12,4 20,8
Из сравнения вычисленных значений друг с другом и их знака
можно сделать вывод, что реакции е), и), к) в принципе термодинамически
невозможны, а остальные могут протекать при обычной температуре. Наиболее
вероятны реакции д) и г) т.к. имеют наибольшие отрицательные значения ΔH.
Следует отметить, что целесообразно проводить реакцию в присутствии воды,
тогда ионы водорода в реакции г) будут связываться в нейтральные молекулы
воды в щелочной среде, а диоксид серы в молекулы соли Са SO3.
Кроме того, из таблицы 1 следует, что энтропийный фактор
(кал/град*моль) для этих реакций в конденсированной фазе не будет иметь
решающего, определяющего ход реакции значения , т.к. направление процесса
определяет тепловой эффект ΔH, имеющий размерность (ккал/моль) и
соответственно, на три порядка большую величину, чем значения энтропии.
Количество отходов брали в весовых соотношениях, пропорциональных
стехиометрическим
коэффициентам реакций, а сырьевую смесь слегка
увлажняли до консистенций ―влажного песка‖. Продукты реакции визуально
обличались по цвету от исходной сырьевой смеси. В процессе обработки
отмечалось заметное повышение температуры реакционной среды (около
40оС).
Мы предположили, что сырьевая масса [7] нагревается за счет
химических экзотермических реакции и за счет перехода механической энергии
удара в тепловую. По-видимому, при механохимическом измельчении,
заметную роль играет температурный фактор мгновенного местного нагрева
реагентов в момент механического удара.
Значительную роль в твердофазных реакциях играют дефекты
примесного и нестехиометрического происхождения в кристаллических
решетках оксида железа (вюстите)[8-11]. Известно, в частности, что в вюстите
(FeО)обнаружено железо в разных состояниях окисления (О,+2,+3)с их
различной концентрацией. Поэтому, общую валовую формулу вюстита, в
специальной литературе, записывают как FeO(1
Х), где величина х может
меняться в пределах 0,05÷0,20. Дефектность кристаллической решетки FeО
может дополнительно увеличивать
ее химическую активность в твердофазных (топохимических) реакциях за
счет внедрения атомов и ионов реагирующего вещества в междоузлия решетки
вюстита, что уменьшает энергию активации топохимической реакции.
Например, скорость спекания обычно увеличивается с ростам отклонения от
стехиометрии [8], а энергия активации ползучести кристаллической решетки
нестехиометрического оксида уменьшается, по сравнению с нормальным
оксидам на 20 ÷25 ккал/моль. К этому следует добавить, что термодинамически
невозможная реакция по схеме е), в присутствии металлического железа (Feо)
становится возможной (ΔH<0):
3Feo+Fe3O4+2Sо 2FeS+4FeO, ΔH=-37,1 ккал
Вышеприведенные доводы свидетельствует в пользу связывания серы с
оксидами железа при механическом воздействии при температурах близких к
нормальной.
По нашему мнению, сырьевые смеси следует утилизировать,
добавляя растительные (целлюлозные) отходы для получения легких бетоноварболитов.
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Бор - и хромсодержащие сточные воды целесообразно
очищать, используя соединения магния, полученные из отходов
переработки хромитовых руд. Соль хлорида магния (бишофит)
добывают из природных рассолов региона, а компоненты
растительного сырья берут из отходов целлюлозы (в виде опилок стружек,
тростника ,шелухи, и т.д.).
Извлечение Н3ВО3 из природных и сточных вод при большом
содержаний бора, рекомендуется адсорбцией оксидом магния при 55оС, но
остаточное количество бора в растворе после этого еще довольно велико – 12
мг/л, что выше ПДК бора в питьевых водах (0,5 мг/л). Далее MgO целесообразн
утилизировать в составе магнезиальных бетонов [1].
Бор в виде Н3ВО3и хром в виде Cr3+, CrO 4 2 и Cr2O7 2 ионов
достаточно эффективно можно сорбировать на мерсеризованных волокнах
целлюлозы [2,4,13].
Мерсеризация целлюлозы заключается в обработке ее растворами
щелочи, в результате чего она приобретает дополнительные (ОН)-грунты, что в
свою очередь придает ей повышенную сорбционную способность к ионам
многовалентных элементов (бору, хрому, магния, кальция и др.) [4,13].
Целлюлоза, имеющая в своем составе как эти вещества, так и хлорид магния
[10], приобретает повышенную прочность, огнестойкость и устойчивость к
биокоррозии (гниению). Ионы указанных элементов настолько прочно
связываются с целлюлозой древесины, что обратно из нее не извлекаются (не
десорбируются)[4].
Выводы:
1. Показана возможность взаимной нейтрализации токсичных
промотходов Западного Казахстана при их совместной механохимической
обработке.
2. Предложен метод утилизации отработанных целлюлозных сорбентов:
после их применения для очистки хром - и борсодержащих вод, использовать в
составе сырьевой смеси для получения арболитобетонов.
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Резюме
На
территории
Западного
Казахстана
расположены
главные
промышленные предприятия нефтегазовой отрасли РК, комплексы по добыче и
переработке хромитовых и боратовых руд, производству строительных
материалов и т.д. Мнотоннажные отходы, многие из которых токсичны,
практически не утилизируются из-за отсутствия эффективных ресурсо-и
природосберегающих способов их детоксикации и вторичного использования.
В работе рассматриваются основы новых безотходных технологий
обезвреживания и комплексного использования отходов в виде строительных
материалов.
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЧАТОЙ НОМОГРАММЫ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА
2
ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА Р 5
ОРДАШЕВ Т.Х., КАДИРМАШЕВА А.А.
Рассмотрим

метод

построения

главного

комплексного

чертежа

2
Р5

поверхности отклика
, по заданной
5-параметрической несоставной
сетчатой номограмме.
Пусть будет задана 5-параметрическая сетчатая номограмма поверхности
2

отклика Р 5 (рис. 1). Проводим координатные оси искомого комплексного
1

1

1

чертежа (рис. 1). На сетчатой номограмме отмечает точки L 2 , M 2 , N 2 , где
1

1

2

3

кривая уровня t 1 5 пересекается с кривыми уровня х 2 , х 2 , х 2 (рис. 2). Из этих
точек проводим горизонтальные линии связи до пересечения со следами
1

2

3

секущих плоскостей х 2 , х 2 , х 2 на проекции Х1ОХ5, получим точки L25, M25,
1

N25. Проводим кривую линию t 25 через точки L25, M25, N25 (рис. 2).
Аналогичным образом построим кривые линии t
Построенные кривые линии

1
t 25 ,

t

2
25 ,

линейного каркаса поверхности отклика

3
t 25
2
Р5 .

2
25

иt

3
25

на проекции Х2ОХ5.

представляют собой проекцию
Определим координаты Х3 точек
1

1

L, M, N. Для этого выполним следующие построения: отмечаем точки S 3 , T 3 ,
1

1

1

2

3

Q 3 , где кривая уровня t 1 5 пересекается с кривыми уровня х 3 , х 3 , х 3 (рис. 3).
Из этих точек проводим вертикальные линии связи до пересечения со следами
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1

2

3

секущих плоскостей х 3 , х 3 , х 3 на проекции Х1ОХ3, получим
1

точки S13, T13, Q13. Проводим кривую линию t 1 3 через точки S13,
1

T13, Q13; Из точки L 2 проводим вертикальную линию связи до пересечения с
1

кривой уровня t 1 3 на проекции Х1ОХ3. Получим точку L13; Из точки L13
проводим горизонтальную линию до оси ОХ3, получим значение координаты
Х3 точки L. Аналогичным образом определим значение координаты Х3 точек M
и N.

Х5

1

Х

2
3

Х3

1

Х2

2

Х2

3

Х2

3

Х3

3

t 15

2

t 15

1

t 15

Рис. 1. 5-параметрическая сетчатая номограмма
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1

Х5

2

3

Х3

Х3

Х3

1

Х2

2

Х2 Х3
2
3

t 15
2

t 15
1

t 15

Х1
Х3

Х1
Х2

Х1
Рис. 2. Расположение осей координат на комплексном чертеже
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Х
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Рис. 3. Схема построения проекции поверхности отклика Р 5
на плоскости Х1ОХ2
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Рис. 4. Схема построения проекции поверхности отклика Р 5 на плоскости
Х1ОХ2
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Рис.5. Общий вид комплексного чертежа поверхности отклика Р 5 , заданной
линейным каркасом
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Теперь выполним построения на проекции Х3ОХ5.
2

Из точки L13 проводим линию связи L13 – 1 – 2 – Х 3 . Из
точки L13 проводим горизонтальную линию связи до
2

пересечения вертикальной линией связи 2 – х 3 , получим точку L35 на проекции
Х3ОХ5. Аналогичным образом построения получим точки M35 и N35 (рис. 4).
Через точки L35, M35, N35 проводим кривую линию t
образом построим кривые t
линии t

1
35 ,

t

2
35 ,

t

3
35

2
35

иt

3
35

1
35

. Аналогичным

на проекции Х3ОХ5. Построенные кривые

представляют собой проекцию линейного каркаса
2

поверхности отклика Р 5 на плоскости Х3ОХ5.
Если снять дополнительные линии построения на рис. 4, то получим
2

искомый главный комплексный чертѐж поверхности отклика Р 5 , заданной
линейным каркасом (рис.5).

КОМПЬЮТЕРЛІК АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕЛЕР
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
ӘБДІРАХМАНОВА Қ.Ә.
Автоматтандырылған жҥйе - қолданушы мен автоматтандырылған
қҧралдар кешенінің іс-әрекеттерінен қҧралған, орнатылған қызметтерді
ақпараттық технологияда орындалуын іске асыратын жҥйе.
Автоматтандырылған жҥйе (АЖ)- бҧл берілген міндеттерді шешуде
ақпаратты ҥнемі ӛңдеуде қолданатын қҧралдардың, әдістердің, шаралардың
ҧйымдастырылған жиынтығы. Егер автоматтандырылған жҥйе негізінен
ақпаратты ӛңдеумен байланысты болса, онда мҧндай жҥйе автоматтандырылған
ақпараттық жҥйе деп аталады. АЖ қҧрудағы негізгі мақсат жҥйенің тҧрақты
жҧмысын қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін автоматтандырылған процестің
стандартизациясы және категоризациясы.
Ережеге сәйкес аутоматтандыру орындаушы персоналдың біліктілігінің
жауапкершілігінің жоғары болуын талап етеді.
Ҧйымның дҧрыс автоматтандырылған қызметі жағдайында, ол әр
деңгейдегі басқарушылардың мәселелерін шешудегі талап етілген уақытты
қысқартуға және дҧрыс шешім қабылдауға мҥмкіндік береді [1].
Бҥгінгі кҥнде автоматтандырылған жҧйелер (АЖ) сауда және
мемлекеттік кәсіпорындардың бизнес–процестерінің тиімді орындалуын
қамтамасыз етуде басты рольды ойнайды. Сонымен қатар сақтау, ӛндеу және
ақпаратты жеткізу ҥшін АЖ жаппай пайдалану олардың қорғанысымен
байланысты мәселелердің ӛзектілігінің артуына әкеп соқтырады. Оған дәлел
мына факт, соңғы бірнеше жылдарда алдыңғы қатарлы шетелдік елдерде елеулі
қаржылық және материалдық шығынға әкелетін ақпараттық шабуылдардың
арту ҥрдісі орын алып отыр.
Іс жҥзінде әрбір АЖ ақпараттың ҥшеуінің біріне – қҧпиялылығы,
біртҧтастығы немесе қол жетімділігінің бҧзылуына бағытталған қаскҥнемнің
әрекеттерінің жиынтығы болып табылатын ақпараттық шабуыл ретінде бола
алады. Бҧл қасиеттерді қарастырсақ. Қҧпиялылық қасиеті ақпаратқа рҧқсат
бермеуге немесе ӛкілетті емес жақтарға, логикалық объекттер мен ҥрдістерге
ашпауға мҥмкіндік жасайды. Ақпараттың қҧпиялылығының бҧзылуының
сипатты мысалы қҧпиялы ақпараттың оның онан әрі қайта сатылу мақсатымен

82

жҥйеден ҧрлануы болып табылады. Ақпараттың біртҧтастылығы
оның ӛзгеріске ҧшырау немесе рҧқсат етілмеген қолжетімдік
нәтижесінде жойылу қабілетін жобалайды. Бҧл қасиеттің
бҧзылуының мысалы ретінде қаскҥнемнің жҥйедегі сақталатын
электронды қҧжаттардың біріндегі ақпараттарды қасақана бҧрмалайтын
жағдайларды айтуға болады. Одан кейін ақпараттың қол жетімділігі кез келген
ӛкілетті қолданушы жағынан сҧраныс жасау арқылы пайдаланылатын және
қолжетімді болу ерекшелігі. Мысалы, қаскҥнем Интернет–порталға
қолжетімділікті бҧзуы мҥмкін, ал заңды пайдаланушылардың біреуі де оның
ішіндегісіне қол жете алмайды. Сонымен, ақпараттың қҧпиялылығы,
біртҧтастығы немесе қол жетімділігінің бҧзылуының нәтижесінде қаскҥнем
шабуыл нысанасы болатын ақпараттық ресурстарға негізделген компанияның
бизнес–ҥрдістерін бҧза алады.
Ақпараттық шабуылдауды жҥзеге асыру ҥшін бҧзушыға АЖ–дің белгілі
осалдығын қолдануы керек. Осалдық есебінде АЖ–нің негізінде шабуылдың
сәтті іске асуы мҥмкін болатын әлсіз жері саналады. АЖ–нің осалдықтарына
мысал: АЖ–дің желілік қызметтерінің қате конфигурациясы, жаңару
модульдері орнатылмаған программалық жабдықтаудың болуы,
оңай
табылатын тҧрақсыз парольдерді қолдану, ақпараттың қажетті қорғау
қҧралдарының болмауы және т.б. болып табылады.
Осалдықтар (уязвимость)– автоматтандырылған жҥйелердің ахиллес таңбасы.
Осалдықтар ақпараттық шабуылдардың туындауының басты себебі
болып табылады. АЖ–де әлсіз жерлердің болуы қызметкерлердің қарапайым
немқҧрайдылықтардан бастап қаскҥнемдердің қасақана әрекеттерімен
аяқталатын әр тҥрлі факторлардың әсерінен болуы мҧмкін. Осалдықтар АЖ–нің
программалық–аппараттық,
сонымен
қатар
ҧйымдық–
қҧқықтық
жабдықтамаларда
болады.
Ҧйымдық–қҧқықтық
жабдықтаманың
осалдықтардың негізгі бӛлігі кәсіпорындарда ақпараттық қауіпсіздік
сҧрақтарын қамтитын нормативті қҧжаттардың болмауымен тҥсіндіріледі.
Берілген типтегі осалдық мысалына ҧйымда АЖ–ді қорғаудың талаптарын
анықтайтын ақпараттық қауіпсіздік саясатының немесе бекітілген
концепцияның, сонымен қатар оларды жҥзеге асыратын нақты жолдардың
болмауынан. Программа–аппараттық жабдықтаманың осалдықтары АЖ–ні
қолданушылардың,
серверлердің,
сонымен
қатар
коммуникациялық
қҧралдардың және АЖ–нің байланыс каналдарының жҧмыс станцияларының
программалық немесе аппараттық компоненттерінде болады [2].
АЖ–нің осалдықтары АЖ–нің ӛмірлік эксплуатациялық және
технологиялық кезеңдерінде ендірілуі мҥмкін. Технологиялық кезеңде бҧзушы
ретінде АЖ–нің программа–аппараттық жабдықтамасын тҥзету мен орнату,
проектілеу,
дайындау
процестеріне
қатысатын
инженер–техникалық
жҧмыскерлер бҧзушы бола алады.
Эксплуатациялық осалдықтарды енгізу АЖ–де программа–аппараттық
жабдықтаманы пайдалану мен қате баптау кезінде
орын алады.
Технологиялыққа қарағанда эксплуатациялық осалдықтарды жою аз кҥш
салуды талап етеді, себебі бҧл ҥшін АЖ–нің конфигурациясын ӛзгерту
жеткілікті. Бҧл типтің осалдықтарының сипатты мысалдары мыналар:
АЖ–нің мәліметтеріне кіруге рҧқсат алуға әлсіз, қолжетімді
парольдердің болуы. Бҧл осалдық іске асқанда бҧзушы сӛздік бойынша толық
іріктеу немесе таңдау арқылы парольді бҧзу жолымен АЖ–ге рҧқсат етілмеген
мҥмкіндік алады;
Жҥйеде қолданушылардың оқшауланбаған кірістірілген есепке алу
жазбасының болуы, оның кӛмегімен ықтимал бҧзушы шабуыл жасау ҥшін
қажет қосымша ақпарат жинай алады. Осындай есепке алу жазбаларының
мысалы ретінде операциялық жҥйеде «Guest» жазбасы немесе FTP–

83

серверлеріндегі «Anonymous» жазбасы болады;
АЖ–дің ақпараттық ресурстарына қате рҧқсат алу
ережелері. Администратордың қателескен жағдайда жҥйеде
жҧмыс жасайтын қызметкерлердің ӛз функционалды
міндеттерін орындаумен қатар кӛп мҥмкіндік алады, оның әсерінен шабуылдау
ҥшін рҧқсат етілмеген қосымша қҧзыреттерді орындауға алып келеді. Мысалы,
егер қолданушылар Web–серверлер жағында орындалатын серверлі
сценариилердің бастапқы мәтіндерінің мазмҧнын оқуға рҧқсат алса, осыны
ықтимал бҧзушы Web–қосымшаларының қорғаныс механизмдерінің жҧмыс
алгоритмдерін зерттеу ҥшін және олардағы осалдықты іздеу ҥшін қолданады;
АЖ–де пайдаланылмайтын, бірақ
ықтималды қауіпті желілік
қызметтері мен программалық қҧрам бӛліктерінің болуы. Мысалы, Web–
серверлер және МҚБЖ серверлері сияқты желілік серверлі қызметтердің
кӛпшілігі осы ӛнімдердің функционалды мҥмкіндіктерін кӛрсете алатын
программалар ҥлгілерімен бірге жіберіледі. Кейбір жағдайларда бҧл
программалар жҥйеде артықшылықтардың жоғарғы деңгейі болады немесе осал
жерлері болады, оны бҧзушы пайдалана отырып, жҥйенің ақпараттық
қауіпсіздігінің бҧзылуына алып келеді. Осындай программаларға мысал болып,
Web–қосымшаларымен бірге жіберілетін, сонымен бірге мысалы CGI–
модульдерінің нҧсқалары МҚБЖ серверлерінде сақталатын процедуралар
болады;
Желілік шабуылдарға әкеп соқтыратын сақтау қҧралдарының дҧрыс
емес конфигурациясы. Мысалы, желі аралық экранның баптауларындағы
қателіктер бҧзушының ол арқылы деректер топтамасын жібере алуына
мҥмкіндік жасайды[3].
Қазіргі
уақытта
тҥрлі
ақпараттық
жҥйелерді
қолданатын
кәсіпорындардың жҧмысының сәтті ӛтуі олардың қаншалықты қауіпсіздікке
тигізілуі мҥмкін қауіптен қорғалуына байланысты. Бҧл бҥгінгі таңда ақпараттық
қорғауда ең қажетті және ӛзекті проблемаларының бірі болып жатқанын
дәлелдейді. Бҧл мақалада ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі тҥсініктемелері
қарастырылған, сонымен қатар жалпы функционалды берілген.
Әдебиет:
1. Андрианов В.В. и др. Аутентификация равноуровневых объектов //Защита
информации. Конфидент.-1997.-№3.
2. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. - СПб.:БХВ-Петербург, 2000.
3. Виктор Сердюк, «Бухгалтер и компьютер», №1,2007
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РАЗРЫВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СЕЙЛОВА Р.Д.
Коротко опишем один класс систем дифференциальных уравнений с
импульсным воздействием, которые в литературе называют разрывными
динамическими системами. Они задаются соотношениями
а) системой дифференциальных уравнений
dx

= X(t,

x) , x = (x 1 , x2, …. , x n )

D,t

R. (1.1)

dt
где X(t, x) (x 1,…., xn) – вектор-функция, удовлетворяющая условиям,
обеспечиващим существование решения уравнения (1.1);
б) множеством Мt , вообще говоря, произвольной топологической
структуры, заданным в расширенном фазовом пространстве;
в) оператором At , заданным на множестве Mt и отображающим его на
множество Mt = At Mt расширенного фазового пространства;
в которых дифференциальное уравнение не зависит от t, множества Mt и
Mt являются подмножествами фазового пространства, а оператор At=A для всех
t R, т.е. уравнениями

X =f(x) , x
|x

M

M,

=I(x).

(1)

Движение в такой системе происходит по одной из траекторий системы
дифференциальных уравнений в промежутке между двумя последовательными
попаданиями движущейся точки на множество М, а в момент попадания точка
x(t) ―перебрасывается‖ оператором А в точку x+I(x) множества М / .
Чтобы получить интересные эффекты в рассматриваемых системах
уравнений,надо, чтобы движущая точка сравнительно часто попадала на
множество М. Если, например, множество М будет всюду не плотное в фазовом
пространстве, то вероятность того, что большинство движений не будут
подвергаться импульсному воздействию, будет довольно большой, поэтому мы
будем предполагать, что множество М образует компактное (локальнокомпактное) многообразие в фазовом пространстве размерности на единицу
меньшей размерности фазового пространства.
Интересно исследовать, например, разрывные динамические системы (1),
для которых дифференциальное уравнение определено внутри шара (или для
всех x Rn)
Jr={x Rn | ||x|| r },

(2)

Множество М есть граница этого шара, т.е. сфера
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Sr ={x Rn | ||x|| = r },

(3)

а множество М/ является подмножеством Jr , например,
сфера радиуса r1< r, с центром в начале координат.
Для такой системы множество Sr является как бы отражателем траекторий
(движений).
Ясно, что если в такой разрывной динамической системе движение,
вышедшее из точки xo Jr \ Sr , при всех t R не подвергается импульсному
воздействию, то замыкание траектории такого движения является компактным
множеством и, следовательно, такое движение является устойчивым по
Лагранжу и предельные множества такого движения принадлежат шару Jr .
Утверждение, обратное этому утверждению, неверно, т.е. если предельные
множества некоторого движения находятся в шаре Jr , то это не означает, что эти
движения в процессе своей эволюции не подвергаются импульсному
воздействию. В качестве примера рассмотрим следующую динамическую
систему, определяемую в плоскости R2 системой дифференциальных уравнений

x = - x, y = - y

( >0), (4)

множествами M= { (x; y) R2 | x2+y2=4}, M={ (x; y) R2 | 5x2+y2=8}, (5)
и отображением А:M1 M, которое каждую точку эллипса M1 переводит в
точку окружности М, лежащую с точкой эллипса на одном луче, выходящем из
начала координат.Очевидно А – взаимно однозначное и непрерывное
отображение.
Движения в такой системе происходит по траекториям системы
уравнений,т.е. по веткам кривых
y= C|x| ,

(6)

Все движения, начинающиеся в области 5x2+y2<8, приближаются к точке
покоя (0;0), не подвергаясь импульсному воздействию, поскольку траектории
таких движений не попадают на множество M1.
Импульсному воздействию подвергаются все движения, начинающиеся из
точек области 5x2+y2>8.
Исследуем эти движения и их траектории. Пусть 0< <1. В силу симметрии
достаточно исследовать движения, начинающиеся в области 5x2+y2>8, x 0, y 0.
Движения, траектории которых попадают на эллипс M1 в точках с абсциссой
0 x 1, подвергшись один раз импульсному воздействию, попадают в область
5x2+y2<8 и стремятся к началу координат при t
. Траектория таких движений
имеет разрыв в одной точке.
Движения, начавшиеся в точках кривой y= 3|x| , x>1, стремятся вдоль
этой кривой к точке (0;0). Траектория таких движений непрерывна, ибо она
пересекается с М1 в точке (1;3), являющейся неподвижной точкой отображения
А.
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Движения, траектория которых попадает на М1 в точку с
абсциссой
1<x<2 2/5 , счетное число раз подвергается
импульсному воздействию, как угодно близко приближаясь к
точке (1;3). Траектория таких движений имеет счетное число
точек разрыва. Точка (1; 3) обладает свойством притяжения всех движений,
начинающихся в области 5x2+y2>8, x>1, 0<y< 3x .
Наконец, движения, начинающиеся в точках y=0, x>2 2/5 cтановятся
периодическими к моменту первого попадания их траектории в точку (2 2/5 ;0),
и в дальнейшем движение происходит вдоль отрезка y=0, x (2 2/5 ; 0) с
периодическим перескоком из точки (2 2/5 ; 0) в точку (2;0).
Анологично можно исследовать движения и их траектории в случае >1.
Как и при 0< <1, движения, начавшиеся в области 5x2+y2<8 со временем
стремятся к точке (0;0), не подвергаясь импульсному воздействию.
Все движения, начинающиеся при t=0 в области 5x2+y2>8 можно разделить
на три типа:
а)
неподвергающиеся
импульсному
воздействиюдвижения
начинающиеся на множестве |y|= 3|x| . Траектория таких движений пересекает
множество М1 в неподвижных точках оператора А;
б) подвергающиеся импульсному воздействию
выходящие из точек области |y|< 3|x| .

один раз- движения,

в) подвергающиеся импульсному воздействию счетное число
движения, выходящие из точек области |y|< 3|x| .

раз-

Среди последних следует выделить те, которые начинаются в точках y=0,
/5 <x 2. Эти движения периодические. Но в отличие от случая 0< <1, при
>1 эти движения обладают сильным притяжением. Отрезок оси абсцисс 2 2/5
<|x| 2 , т.е. траектории этих движений притягивают к себе многие другие
траектории, так область притяжения отрезка 2 2/5 <x 2, y=0 есть {|y|< 3|x| ,
5x2+y2>8 }, а область притяжения отрезка -2 x -2 2/5 , y=0 есть {|y|< 3|x| ,
x<0, 5x2+y2>8}.
2

2

В случае =1, характер движений изменяется только в области {|y|< 3|x|
, 5x2+y2>8. Здесь все движения со временем становятся периодическими и
происходят по отрезку луча y=cx, заключенного между эллипсом 5x2+y2=8 и
окружностью x2+y2=4. Разрывные динамические системы обладают многими
свойствами классических динамических систем, однако они имеют свои
особенности, не присущие классическим динамическим системам. Так,
например, известно, что в динамической системе, заданной на плоскости, не
существует движения, траектория которого была бы всюду плотной в некоторой
области плоскости, т.е. не существует движений устойчивых по Пуассону,
отличных от покоя и периодического движения. В разрывных динамических
системах такие движения могут быть.
В качестве примера рассмотрим следующую динамическую систему,
движения в которой описываются уравнениями

x = x- y,

y = x+ y , <0, >0

(7)

множествами Sr1 ={ (x;y) R2| x2+y2 =r12 } и Sr2 = { (x;y) R2| x2+y2 =r22 } ,
r2>r1>0
(8)

87

и отображением А: Sr1 Sr2 по закону : каждой точке (x;
y) Sr1 ставится в соответствии точка (x1; y1) Sr2 , лежащая с
точкой (x;y) на одном луче, выходящим из начала координат.
Если перейти к полярным координатам ( , ) по формулам
x= cos , y= sin ,
получим систему уравнений

=

,

= ,

Sr1={( , )| =r1}, Sr2={( , )| =r2} и A: (r1; ) (r2; ).
Так как движения в такой системе происходят по логарифмическим
спиралям
= 0е

/

, <0, >0,

то все движения, начавшиеся в области
точке покоя =0.

>r2 со временем стремятся к

Фазовая точка любого движения, начавшегося в области >r2 со временем,
обязательно попадет на окружность =r2 , поэтому для полного изучения
рассматриваемой системы, достаточно изучить поведение ее решений,
начинающихся на окружности =r2 .
Пусть движение начинается в точке (r2 , о). Фазовая точка такого
движения по спирали = r2 е / ( - о) до тех пор, пока не попадет на окружность
=r1. Момент попадания ее на =r1 определяется из уравнения r1= r 2 е t т.е. t1 =
1/ ln r1/r2 , при этом она поадет в точку (r1; 1) , где
1=

о+

t1=

о+

/ ln r1/r2 .

После этого фазовая точка
― перебрасывается‖ оператором А на
окружность Sr 2 в точку (r2; 1)=( r2 , о+ ), где = / ln r1/r2 . Затем движение
продолжается по спирали = r2 е / ( - 1) до тех пор , пока фазовая точка не
попадет опять на Sr 1 . Легко подсчитать, что после повторного отображения
оператором А фазовой точки этого движения, она попадет на окружность Sr 2 в
точку (r2; 2), где 2 = o+2 , а после n-го в точку ( r2 , о+n ).
Следовательно, чтобы знать движение в целом, достаточно изучить
расположение на окружности Sr 2 точек
0,

1,

2

, …..,

n = 0+n

(mod 2 )

(4.11)

Очевидно, если соизмеримо с 2 , т.е. =2 р/q , где p и q – натуральные
числа, то точка q = o + q совпадает с o(mod 2 ), следовательно, траектория
движения ―замкнется‖ и движение является периодическим. В силу
произвольного o можем утверждать, что в случае соизмеримости / ln r1/r2 с
2 все движения, начинающиеся на окружности Sr 2 , являются периодическими.
Литература:
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импульсным воздействием. Киев, 1987 г.
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теории

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С
КОЭФФИЦИЕНТОМ, ПОСТОЯННЫМ НА ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ТАСБОЛАТОВА С.Т.
Рассмотрим скалярное уравнение

Da x

b( ) x

0

(1)

с дифференциальным оператором
m

Da

aj

tj

j 1

и

коэффициентом

b( ) ,

,

(2)

где

R (

,

),

(t1 , ..., t m ) R ... R R m , a (a1, ..., am ) – постоянный m t a – характеристика дифференциального оператора Da ,
вектор,
t a – уравнение главной диагонали пространства временных переменных.
Относительно коэффициента b( ) уравнения (1) предположим
t

выполненным условие периодичности и гладкости вида

k ) b( ) C (1) ( R),

b(
с периодом

,

Z

– множество целых чисел,

дифференцируемых в

R

k

C (1) ( R)

Z,

(3)

– класс непрерывно

функций.

Очевидно, что любая дифференцируемая функция
t a является первым интегралом системы

dt
d

b( )

переменной

a,

поэтому она постоянна на характеристиках, т.е.

D a b( ) 0 .

Поставим задачу об исследовании существования периодических решений
линейного уравнения (1) при условии (3).
Очевидно, что решение x( , t , ) уравнения (1) с начальным условием

x(0, t , t ) u(t ) Ct(1) ( R)

(4)

определяется соотношением
b ( ) ds

x ( , t , ) u ( )e

0

Определим условия существования
однородного уравнения (1).
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u ( )e b ( ) .
( , , ) -периодического

(5)
решения

x(

Известно, что для
-периодичности по t решения
, t , ) необходимо и достаточно, чтобы начальная

функция

u (t )

удовлетворяла условию

(6)
k ) u(t ) Ct(1) ( R),
k Z.
Класс вектор-функций u (t ) , обладающих свойством (6) обозначим через
U.

u(t

При этом решение окажется
-периодичности решения по t и

-периодическим и по , и обратно, из
следует
-периодичность u (t ) по

t.
Таким образом, из

u(t ) U

получим

( , ) -периодичность

решения

по (t , ) . Верно и обратное.
Допустим, что

x( , t , )

min b( ) 0

(7)

max b( ) 0 .

(8)

и
Тогда решение

x( , t , )

в случае (7) удовлетворяет оценке

| x( , t , ) |

e

| x( , t , ) |

e

,

(9)

,

(10)

а в случае (8)
где

1,

0 – некоторые постоянные.

Справедливо следующее утверждение.
Теорема 1. Уравнение (1) с условием (3) имеет только тривиальное
( , , ) -периодическое решение.
Теперь рассмотрим неполное линейное уравнение
Da x f ( , t , ) ,
(11)
где дифференциальный оператор имеет тот же смысл, заданная функция
f ( , t , ) удовлетворяет следующему условию

f(

,t

k ,

k )

f ( , t , ) C ( 0,t,,1,1) ( R R R),

k

Z.

(12)
Поставим задачу об исследовании существования периодических решений
неполного линейного уравнения (11) при условии (12).
Нетрудно показать, что начальная задача для уравнения (11) с условием (4)
имеет решение

x( , t , ) u ( )

f ( s, es, ) ds ,

(13)

0

где

u( )

– начальная функция, удовлетворяющая условию (6).

Имеет место утверждение.
Теорема 2. Если заданная функция f ( , t , ) удовлетворяет условию
(12) и начальная функция – условию (6), то неполное уравнение (11) имеет
единственное ( , , ) -периодическое решение, представимое в виде (1.14).
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Рассмотрим уравнение вида

Da x

b( ) x

f ( , t, ) ,

(14)
где дифференциальный оператор имеет тот же смысл,
коэффициент b( ) удовлетворяет условию (3), а заданная функция
удовлетворяет условию (12).
Поставим задачу об исследовании существования периодических решений
линейного неоднородного уравнения (14) при условиях (3) и (12).
Допустим, что имеет место некритический случай. Тогда однородное
уравнение, соответствующее уравнению (14) имеет только тривиальное

f ( , t, )

*

решение. Следовательно, единственное периодическое решение x ( , t , )
можно представить и через несобственные интегралы.
Действительно, предположим, что выполнено условие вида (9). Тогда
введем функцию

x * ( , t, )

f ( s, as, ) e b (

)s

ds .

(15)

Очевидно, что несобственный интеграл (15) сходится в силу условия (9) и
является единственным ( , , ) -периодическим решением линейного
неоднородного уравнения (14).
Теперь предположим, что выполнено условие вида (10). Тогда можно
показать, что соотношение

x * ( , t, )

f ( s, as, ) e b (

)s

ds

(16)

определяет новое интегральное представление ( , , ) -периодического
решения линейного неоднородного уравнения (14).
Теорема 3. Пусть выполнены условия (3) и (12). Тогда единственное
( , , ) -периодическое решение линейного неоднородного уравнения
(14) имеет интегральное представление (15) при условии (9) и (16) при
условии (10).
Данное исследование основано на результатах работ [1-3] и примыкает к
исследованиям, проведенным в [4-5].
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Резюме
Тербелістер теориясы – жаратылыстану мен техникада тербелістер
қҧбылыстарымен байланысты дифференциалдық теңдеулер теориясының
қолданбалы бӛлігі болып табылады.
Егер материалдық нҥктенің немесе нҥктелер жҥйесінің тербелмелі
қозғалысын зерттеу қарапайым дифференциалдық теңдеулер жҥйесіне алып
келсе, онда кӛп жағдайларда, тербелістің ортада таралуын толығымен зерттеу
дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер жҥйесіне алып келеді.
D a дифференциалдық операторымен сызықтық жҥйенің периодты
шешімдерін зерттеу, берілген жҧмыстың теориялық жағынан маңыздылығын
кӛрсетеді.
КОМПЬЮТЕРЛІК САУАТТЫЛЫҚ, БІЛІМДІЛІК,
МӘДЕНИЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
АЛМАҒАНБЕТОВ А.А.
Кәдімгі сауаттылық және компьютерлік сауаттылық арасында параллель
жҥргізіп компьютерлік сауаттылықты - ЭЕМ кӛмегімен санау, жазу, оқу, сурет
салу, ақпаратты іздеу қабілеттері деп айта аламыз. Жоғары, қалыптасқан
сауаттылықтың белгісі - жеке басшылық және ЭЕМ-ді қолданудағы жҧмыс
тиімділігі. Бҧл оқушының бәлім сапасының бірінші сипаттамасы.
Мҧндай сауаттылықты артық кең, мағынасын «жҥйелік сауаттылыққа»
дейін кеңейту әдетке айналды. Мҥмкін, компьютерлік сауаттылықты оқудың екі
сипаты сияқты басқа дәлірек категория керек шығар.
Оның негізгі белгілері информатика контекстінен алынған қарапайым
білімді адам бейнесінен шығады. Оларға келесілер жатады:
1. негізгі, мҥмкін компьютерлік емес мамандықпен байланысты компьютерлік
әдебиетті жиі оқу;
2. кең білімділік, кӛптеген бағдарламалар және компьютерлер арасында
бағдарлау, олардың мҥмкіндіктерін білу;
3. нақты жҧмысқа оптималды бағдарламалық қҧралдарды (БҚ) таңдай білу;
4. нақты БҚ-ң сапасына баға беру қабілеті;
5. ӛз БҚ кітапханасының бар болуы және оның уақытылы кеңейтілуі;
6. жақсы кӛретін және жақсы кӛрмейтін БҚ болуы;
7. ЭЕМ-ді қолданғандағы артықшылықтар мен шектеулерді тҥсіну.
Мектеп мҧндай білімді қамтамасыз ете алмайтыны анық, бірақ оның
негізін салып, қажеттігін қалыптастыруы керек:
Оқушы білімі сапасының ҥшінші сипаттамасы - ақпараттық мәдениет.
Ол қоғамның даму деңгейімен, тҧлғаның ойлау сипаттамаларымен бірге
қарастырылуы мҥмкін. Мҧнда біз мәдениетті нақты және кӛкейтесті тҥсінілуін
айтамыз. Бҧл жалпы адамзаттық қҧндылықтар контекстіндегі компьютерді
қолдану
этикасы.
Ғасырлар
бойы
қалыпты
адам
қатынастарын
қалыптастыратын заңдалақтарды айтуға болады.
 Біреудің ақпаратын кездейсоқ немесе қасақана «ӛлтірме»;
 Біреудің бағдарламасын немесе дерекетерін «ҧрлама». Мәселе мынада
кӛшірілген ақпарат иесінен нәрсе сияқты бӛлектетілмейді, мҥмкін
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ақпарат кәдімгі мағынадағы тауар да емес. Мҧнда
мәдениеттің минималды талабы - біреудің еңбегінен
пайда алмау және автордың келісімімен тегін алынғанды
тегін бері. Айтар жоқ автор келісуінсіз кӛшіру және
кӛшіру қорғанысын «бҧзу» біреудің меншігін ӛзіңе меншіктеу болып
саналады. Бҧл бҧзудың кейбір абстрактілігі істің мәнін ӛзгерпейді;
 «ӛзіңе кумир қҧрама», компьютерлік фанатизм - «хакерліктен»,
бағдарламаларға немесе тілдерге артық «циклденуден», шын әлемді
компьютер ортасына дейін сығу әрекетінен бас тарту. Әлемтану
саласында бҧл - компьютер метафорасы арқылы бәрін бірақ тҥсіндіру
әрекетінен сақтану;
 «ӛтірік айтпа», яғни жақсы білмейтін бағдарламаларды немесе
деректерді әңгімелеме (қарапайымдылық).
 «жаныңдағыны ӛзіңді сияқты жақсы кӛр»: жолдастарыңа кӛмек кӛрсет,
жҧмыс жадысындағы артық орынды алма, кӛшірмелерді және ескі
файлдарды ӛшір, ӛз жҧмысыңнан кейін жадыны қалпына келтір.
Ақпараттық мәдениетте эстетикалық мазмҧн да бар – информатикада
әдеміні бағалау және қҧру, кӛру қабілеті: тҥп нҧсқалы, қысқа, тҥсінікті,
тез, әмбебап алгоритм; нәтижені әдемі сипаттау (қағаздағы кесте немесе
экрандағы терезе), графика мен тҥсті тиімді пайдалану.
Ақпараттық мәдениет бӛлігі болып ӛзін - ӛзі шектеу – тәртіпке келтіру
саналады: алгоритм мәтінін қҧрылымдық жазу, бағдарламалық продуктті ӛзің
және басқалар ҥшін сипаттау әдеті, белгілеулердің әдемі жҥйесі, сыртқы
жадыда ӛз деректерін ойлы сақтау, ЭЕМ-дегі жҧмыс кезінде жақсы әдеттердің
қҧрылымдануы (қателерден сақтануымен).
Енді тәжірибелік білімнің мақсаттары компьютерлік сауаттылықтың
қҧрылымдануына себепкер екені кӛрініп тҧр; жалпы білімнің және ойлы
дамудың мақсаттары компьютерлік білімділікпен байланысты, ал тәрбиелеу
мақсаттары ақпараттық мәдениеттің қалыптасуына қызмет етеді.
ЭЕМ-дегі жҧыста меңгерілген жҧмыс деңгейі, сауаттылық, білім және
мәдениет арасында бір мәнді байланыс жоқ екенін айта кетейік. Бағдарламалай
алмайтын қолданушы эрудит болуы мҥмкін, ал фанат бағдарламалаушы ӛз Сиінен басқа ештеңе білмеуі мҥмкін. Бҧл кӛзқарастан вирус жасаушы сауатты,
мҥмкін білімді бірақ мәдениеті әрине жоқ.
Сонымен, егер информатикада компетенттік деңгейінің ӛсуі мәдениет
деңгейінің ӛсуімен қабаттаспаса нәтижелер негативті болуы мҥмкін, әсіресе
компьютерлік желілердің даму тенденциясын ескерсек. Мҧнда қосымша білім
жауыздықты кӛбейтуі мҥмкін.
Сондықтан компьютерлік білімнің кӛрсетілген ҥш мақсаттары
педагогтың бағытталған кҥшін талап етеді және материалды қарапайым
меңгеру кезінде автоматты тҥрде қалыптаспайды.
Мақсат жҥйелеріне жасалынған сараптама информатиканы оқытудағы
кейбір дискуссиялық сҧрақтарға жауаптар ҧсынады.
1. Барлық оқушыларға бағдарламалауды оқу керек пе? – Иә бірақ логика
- алгоритмдік ойлауды, бағдарламалаушы еңбегінің мәнін тҥсінуді
қалыптастыратын, бағдарламалаушы қолданушыларды дайындауды қамтамасыз
ететін дәрежеде ғана. Мҧнымен артық шҧғылдану оқушылардың компьютерлік
білім деңгейін кӛтеруге кететін уақыттың кетуіне әкелуі мҥмкін.
Бағдарламалаушы кәсібилігінің белгісі дайын бағдарламалар бар жағдайда
бағдарламалаудан бас тарту деп есептейміз. Екінші жағынан кәсіби қолданушы
стандартты емес, кішігірім есептерді бағдарламалаудан қорықпауы керек.
2. Қандай тілді оқу немесе қолдану керек? - Әрине, концептуалды
қарапайым, бірақ, комбинаторлы бай бағдарлама. Мысалы, Кумир, Лого, жаңа
Бейсик (жол нӛмірі жоқ), DBASЕ типті МҚЖБ тілінің ішкі жиыны.
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3. Болашақ қолданушыға ЭЕМ қҧрылғыларын білу
керек пе (кейбір оқытушылар мен студенттердің жақсы
кӛрмейтін тақырыбы? - Иә, бірақ, компьютерлік білімділікті
және копмьютерді практикалыҚ қолданғанда табысқа әкелетін
дәрежеде.
Бастамас бҧрын кей адамдарға ерсі кӛрінетін: информатика курсында
компьютер болу міндетті ме?- деген сҧрақ қоялық. Бірақ бҧл сҧрақ
информатика курсын жаңадан енгізген кездегі машинасыз алгоритмдерді және
есептегіш машина негіздерін оқыту кезеңіне қайта оралу емес, немесе химияны
оқытудағы пробирка мен колбаның атқаратын ролімен салыстыруда да емес.
Егер компьютерді тек кейбір алгоритмдерді ғана орындауға қолдансақ, дәл
сондай роль атқарар еді. Егер информатика - басқаша программалау немесе
жалпы тҥрде алгоритімдік ойлаудың дамуы деп қарастырсақ, онда мҧндай
курстарда компьтерді жоғары деңгейдегі программаланатын колькулятор деп
қабылдап жҧмысты қарапайым калькуляторды оқытудан бастау керек болар еді.
Бірақ электронды есептегіш машинада жҧмыс істеу арнаулы білікті мамандар
ғана қолданатын кездің ӛзінде де және онда есептеуден басқа еш жҧмыс
атқарылмаса да ҥлкен калькулятор деп ешкім есептемеген. Мысылы Алан
Тюринг, 1975 жылдары А. Ньюэлл және X. Саймон [1, 3 б.] лекцияларында
«Информатика - есептегіш машиналармен байланысты қҧбылыстарды оқып
білу...» - деп атап кӛрсеткен. Сол сияқты Р.В. Хэмминг тҧжырымында:
«Информатка негізінде техникалық қҧрал - есептегіш машина жатыр. Онсыз
біздің жасап жатқан жҧмыстарымыздың барлығы дерлік бос сӛзге айналады»
деген. Қазіргі кездегідей компьютерлер болмаған кезде де мҧндай кӛзқарастар
неден туындаған? Ӛйткені компьтер есептеуіш қана емес барлық тҥрдегі
ақпаратты ӛңдеуші қҧрал ретінде тҥсіндіріледі. Мҧндай тҥсініктер Н. Виннер,
Дж. Фон Нейман, А. Тюринг, жҧмыстарында алғаш қолданылған.
Кез келген қҧрал жабдықтың бары оны қолдану технологиясын игеру
сҧрағын туындатады. Егер ол қҧралды қолдану жалпыға бірдей болса, онда оған
ҥйрету жалпы білім негізіне енгізілуі керек. Компьютерді ақпаратты ӛңдеудің
бесаспап қҧралы деп кӛрсетсек, осы компьютерді ақпаратты ӛңдеуде қолдану
технологиясын оқыту мәселесі туындайтынын мойындауымыз керек. Сонымен
қатар ақпараттың ӛзінің берілу ерекшеліктеріне байланысты бірнеше тҥрі мәтіндік, графиктік, сандық, дыбыстық т.с.с. болатынын айта отырып
студенттерді компьютерде осы ақпараттардың барлық тҥрін ӛңдеуге ҥйретуге
міндеттіміз. Олардың осы ақпарат тҥрлерін ӛңдеу жҧмыстарын ҥйренулері осы
саладағы техниканы игерулері болып саналады.
Оқу мақсатын нақтылау ҥшін адамның компьютермен мҥмкін жҧмыс
деңгейін қарастырайық.
Пассивті қолданушы, ЭЕМ-мен тікелей жҧмыс істемей компьютерлік
«жақсылықтарды» пайдаланады: ЭЕМ-ге есептелген жалақы алады,
авиабилеттер сатып алады және т.б. Компьютер туралы деректерді ол
бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан алады. ЭЕМ-мен жҧмыс қабілеттері жоқ.
Параметрлі (белсенді) қолданушы дайын бағдарламалармен ӛз
параметрлеріне лайықтап жҧмыс жасайды: деректер қорын толтырады,
электронды кестелердегі деректерді тҥзетеді. Ол деректер типінде,
алгоритмдерде, типтік алгоритмдердің жҧмыс уақытында бағдарлай алады,
деректер қасиеттерінің тҧжырымдарын қалыптастыра алады (мысалы оларды
басқару ҥшін) ЭЕМ кӛмегімен жаза, сурет сала ақпаратты іздей алады,
бағдарламалаушының кӛмегінсіз кӛп уақыт жҥре алады.
Бағдарламалаушы қолдануышы бағдарлама авторы қарастырған дайын
бағдарламаларға ӛзгерістер енгізе алады, мысалы дайын бағдарламаға функция
графигін тҧрғызғандағы ӛз формуласын енгізу. Ол ӛз бетімен электрондық
кестелер типті ортада кішігірім есептерді бағдарламалай алады, қолайлы дайын

94

бағдарлама жоқ кезде бағдарламалаушыға есепті дәл қою
қабілеті бар, ӛз есептерін тҥрлендіре сипаттап нәтижелерді
тҥсіндіріп бере алады, ӛз есептері ҥшін дайын бағдарламаларды
таңдай алады.
Бағдарламалаушы («баптаушы») жоғары деңгейдегі тілдерді жҧмыс
жасайды: электрондық кестелерде (ЭК), деректер қорын жҥйелік басқару
(ДҚЖБ) тілдерінде. Оның негізгі қабілеті - қолданушының қолданбалы
есептерін тҥрлендіру, оларды жҧмыс істейтін бағдарлама кҥйіне дейін жеткізу
және керісінше, дайын бағдарламалардың нақты қолдануын кӛру. Ол жалпы
қолданылатын дайын ӛнімдерді (ДҚЖБ, электронды кестелер) қолданушының
нақты мҧқтаждықтарына баптайды. Кейде оны кентавр деп атайды - білімнің
екі жақтылығы ҥшін, компьютерлі - қолданбалы ойлау бейнесі ҥшін. Бҧл рольде
оқытушы да бола алады, егер ол дайын орта - қабықшаларды ӛз оқытушылық
курстарын жасақтау ҥшін қолданса.
Бағдарламалаушы қҧралдарды парабағдарламалаушылар, қолданушылар
ҥшін жасақтайды, қолданбалы есептерді әдетте шешпейді. Ол жоғары деңгейлі
тілдерде (ЖДТ) жҧмыс істейді: Паскаль, Си. Оның танымдық аппараты
жеткілікті деңгейде қҧрылымданған.
Жҥйелік бағдарламалаушы жҧмыс тиімділігін алдағы барлық деңгейлер
ҥшін қамтамасыз етеді (ақпараттың сақталуы, ОЖ модификациясы және т.б.).
Шектер әдеттегідей қосылады: делдалсыз «мҥлдем» қашықтағы
қолданушы ЭЕМ-нен ештеңе ала алмайды, «мҥлдем» жҥйелік бағдарламалаушы
компьютерден тыс ӛмір жайлы аз біледі.
Сондықтан мектеп информатикасы позициясынан жақын және алыс
болашақтағы бҧқаралық пішін - параметрлі қолданушы (оған дайын
бағдарламалар жеткілікті болғанша дейін). Бірақ оның жҧмыс тиімділігі тез
ӛседі егер ол бағдарламалаушы қолданушы деңгейіне дейін тартылса:
бағдарламалаушыға тәуелділігі азаяды. Барлық оқушыларды бағдарламалаушы
қолданушы деңгейіне жеткізу мектептерге шамаға шақ және қоғамға қажетті
есептердің бірі деп санаймыз.
Парапрограммист ерекше зейін қоюды талап етеді. Ол орталық фигура,
ақиқаттық пен компьютер арасындағы кӛпірді салады, бҧл жағдай ерекше
қабілет және ерекше жҥйелі комбинаториялық ойлау стилін қажет етеді.
Бағдарламалаушы жасақтамасы практикалық қолданылуға жете ме, қолданушы
онымен жҧмыс істей ала ма деген сҧрақта оған тәуелді. Жҧмысында
формализацияланған білімнен мазмҧндық интерпретацияға және керісінше
кӛше білу қабілеті ақпараттық мәдениеттің негізгі компоненті ретінде
сипатталады.
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С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің Хабаршысы» ғылыми
журналы
(ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Ақпарат және
мұрағат комитетінің бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 2004
жылдың 29-қаңтарындағы № 4645-Ж куәлігі берілген) қазақ, орыс,
ағылшын және қытай тілдеріндегі ғылыми мақалаларды қабылдайды
Рәсімделу талаптары:
1. Мақала 14 кегльдегі Times New Roman қарпімен арасына бір интервал
қалдыра отырып, электронды тҥрде кӛлемі 15 бетке дейін: шет сызықтары: сол
жағынан – 30 мм., қалғандары – 20 мм.; пайдаланылған әдебиеттерге тік жақша
[1] арқылы сілтеме жасалынып, дереккӛздер тізімі ретіне қарай мақала соңында
«Әдебиеттер» деген атаумен берілуі қажет.
2. Мақаланың қысқаша тҥйіні қазақ (орыс) және ағылшын тілінде;
3. Автордың суреті (электрондық тҥрінде);
4. Кафедра отырысының хаттамасынан кӛшірме (С.Бәйішев ат. Ақтӛбе
университетінің оқытушыларына)
5. Маманның 1 пікірі немесе мақаланы жариялау жӛніндегі сараптама
қорытынды (қалғандары ҥшін)
6. Автор туралы мәлімет: аты-жӛні, жҧмыс орны, ғылыми дәрежесі мен
атағы; мекен-жай, телефоны, e-mail.
Материалдар төмендегі мекен-жайда қабылданады:
030000, Ақтӛбе қаласы
Ағ.Жҧбановтар кӛшесі, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
e-mail: edu-ausb@ mail.ru
Научный журнал «Вестник Актюбинского университета им.
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