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ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

АБИЛЬДАЕВА К.М.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Курс русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла
рассчитан на студентов казахских отделений университетов
(бакалавриат). Коммуникативные цели и задачи практического владения
языком являются концептуальными, базисными. Студенты бакалавриата,
совершенствуя речевые навыки и умения, формируя новые, связанные с
научной сферой коммуникации, овладевают дополнительным по
отношению к родному языку средством общения, то есть способностью
решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные
задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, получают в
конечном счете глубокое и качественное профессиональное образование.
При выполнении лабораторной работы по русскому языку для
гуманитарно-технических и экономических специальностей
рекомендуется использование следующих компонентов:
представление о функциональной дифференциации современного
русского языка; овладение основами культуры научной речи – устной и
письменной; формирование таких компетенций, как умение создавать
научные тексты разных жанров, умение преобразовывать письменный
научный текст в устный.
Необходимые для усвоения курса знания в основном получены в
школьном курсе русского языка, на начальном этапе обучения в вузе эти
знания получают углубление в курсе «Русский язык»:
представление о функциональной дифференциации современного
русского языка; начальные знания о функционально-смысловых типах
речи; знание об основных единицах языка (их название, форма,
семантика, функция в речи); представление о литературной норме и
нормативных словарях.
Задачи лабораторной работы:
ознакомление со спецификой устной и письменной научной речи;
изучение правил построения научного текста;
развитие навыка составления устных и письменных текстов научного,
учебно-научного и научно-популярного характера; овладение основами
академического красноречия; формирование нормативной составляющей
научной речи у студентов.
Требования к уровню овладения лабораторной работой:
Студент должен знать:
задачи научной речи, ее разновидности; закономерности речевой
организации научных текстов различных жанров; специфику
академической, учебно-научной и научно-популярной разновидностей
научной речи; содержание и технологии основных этапов составления
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научного текста; основные нормы (языковые, коммуникативные,
этические), связанные с научной коммуникацией и их функции;
основные источники справочной информации.
Студент должен уметь:
составлять научные, учебно-научные и научно-популярные тексты
различных жанров; оформлять письменный научный текст в
соответствии с требованиями к оформлению реферата, курсовой,
дипломной работы, статьи и т.п.; преобразовывать академический текст в
учебно-научный
и
научно-популярный
в
соответствии
с
коммуникативной задачей; строить устное научное выступление в
соответствии с рекомендациями академической риторики; принимать
участие в устной научной дискуссии, пользуясь обоснованной системой
аргументов и соблюдая этические нормы и правила этикета; оценивать
чужой и свой научный (устный и письменный) текст с точки зрения
содержания и оформления; исправлять собственные ошибки; давать
рекомендации по исправлению ошибок; пользоваться справочными
источниками
(нормативными
словарями
и
справочниками;
рекомендациями ГОСТа библиографического описания и т.д.), в том
числе электронными удаленного доступа
Итак, по теме «Разновидности научного стиля» автор предлагает
обратить внимание на следующее:
В научном стиле выделяются несколько подстилей, или
разновидностей, различающихся адресатом речи, целями, степенью
доступности, материалом, жанрами, рядом языковых особенностей.
Авторы большинства учебных пособий по стилистике и культуре речи
выделяют три такие разновидности: собственно научный, научноучебный и научно-популярный подстили1.
Основной разновидностью является собственно научный
подстиль, который предполагает обращение специалиста к специалисту,
то есть адресату, владеющему и специальными научными сведениями, и
языком той или иной науки. Основными отличительными признаками
данного подстиля являются академическая точность передаваемой
информации, максимальная строгость и логическая последовательность
научного изложения. Материалом для изложения являются точные
научные сведения, описание опытов, экспериментов и полученных
результатов и доказательство их истинности. Реализуется собственно
научный подстиль в строгой академической речи – в научных докладах,
статьях,
тезисах,
монографиях,
диссертациях,
авторефератах
диссертаций. Для него свойственны все языковые особенности научного
стиля, описанные в предыдущем параграфе.
Научно-учебный подстиль предполагает обращение специалиста к
неспециалисту или будущему специалисту, которые уже владеют
начальными сведениями в той или иной области науки, достаточными
для усвоения сообщаемой новой научной информации. Основной целью
является активизация логического мышления, на первый план выступает
См., например: Русский язык и культура речи: Учеб для вузов / А.И.Дунев,
М.Я.Дымарский, А.Ю.Кожевников и др.; Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2003. – С.
408; Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная
стилистика: учеб.пособие для пед. ун-тов и гуманит. вузов / А.И.Горшков. – М.,
2006. – С. 271.
1
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обучающая функция. Материалом является научная информация,
необходимая адресату для получения некоторой суммы знаний с целью
получения образования или приобретения специальности. Реализуется
научно-учебный подстиль в учебной литературе для учебных заведений
различных типов, справочниках, методических пособиях, рефератах,
лекциях, объяснениях учителя на уроке. Изложение в научно-учебных
текстах «проводится по принципу «от незнания – к знанию, от меньшего
знания – к большему»: термины вводятся с опорой на уже известные,
большое внимание уделяется объяснительной части, совершенно новые,
еще не устоявшиеся в науке термины и понятия отсутствуют»2. Наряду
со строгими, академическими средствами собственно научного подстиля
здесь присутствуют и такие, которые помогают сделать научную
информацию более доступной. С этой целью используется большое
количество примеров, иллюстраций, таблиц, схем, сравнений, пояснений,
толкований и т.п. В устной научно-учебной речи может быть
использована и разговорная, образная, эмоционально-экспрессивная
лексика.
Объем
сообщаемой
информации
ограничивается
государственными образовательными стандартами, учебными планами,
учебными программами. Характер изложения зависит от возраста
обучающихся, степени владения первичными научными знаниями,
уровня и ступени получаемого образования – начальное, основное общее,
полное (среднее), профессиональное (среднее специальное и высшее)
образование. Естественно, что учебные пособия для вузов ближе к
собственно научному подстилю, а для начальной школы – ближе к
научно-популярному.
К жанрам научно-учебного подстиля относятся также
семинарский доклад, реферативное сообщение, курсовая работа,
выпускная квалификационная (дипломная) работа.
Научно-популярный подстиль адресован неспециалисту и имеет
целью ознакомление адресата с научными сведениями в доступной и/или
занимательной форме, их популяризацию. «Автору научно-популярного
изложения приходится на время отрешиться от точки зрения
специалиста, посмотреть на свою науку со стороны, рассказать о ней, не
упрощая ее и в то же время не перегружая изложение труднодоступным
материалом. Ему не нужно стремиться к особой краткости, лаконизму
изложения, к экономии языковых средств, так как при этом есть
опасность уменьшить понимание читателем излагаемого материала. В
основе научно-популярной литературы лежат научные факты,
изложенные просто, без внешних признаков ―учености‖»3.
Меньшая степень компетенции адресата научно-популярного
подстиля по сравнению с адресатами собственно научного и научноучебного требует и несколько иного языкового оформления. В целом для
передачи научного содержания используются те же средства, что и в
собственно научном стиле – термины, терминологические устойчивые
сочетания, морфологические формы, синтаксические конструкции и т.п.
В то же время терминологическая лексика употребляется ограниченно,
2Солганик

Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и
культура речи: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2002. – С. 13.
3

Митрофанова О.Д. Указ.соч. – С. 14.
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научные понятия вводятся часто с опорой на бытовое сознание и
практический
опыт
адресата,
используются
эмоциональноэкспрессивные и образные средства, метафоры, сравнения, эпитеты и т.п.
Научная информация сообщается не в полном объеме, не системно, а
выборочно, доказательства истинности приводятся без достаточной
строгости или вовсе опускаются. В научно-популярных текстах
допускается выражение авторской позиции по отношению к излагаемой
информации, непосредственное обращение автора к адресату, т.е.
проявление авторского я, в отличие от собственно научных и учебных
текстов. Этому же способствует употребление вопросительных и
восклицательных конструкций, междометий, обращений. Использование
подобных языковых средств способствует реализации еще одной
функции, присущей научно-популярному подстилю, – функции
воздействия, что сближает его со стилем публицистическим и
художественной литературой.
Соотношение строго научных средств передачи информации и
эмоционально-экспрессивных и образных средств, направленных на
популяризацию этой информации, связано с уровнем научной
осведомленности адресата и используемым жанром – научные статьи в
периодической печати, в научно-популярных журналах, научнопопулярные книги, публичные выступления на научные темы по радио,
телевидению, выступления ученых, специалистов перед массовой
аудиторией.
В качестве примера обратимся к фрагменту научно-популярного
текста
Анатомия щитовидной железы4
Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи,
состоит из двух симметричных долей, соединенных перешейком, по
форме напоминает бабочку. Иногда имеется дополнительная,
пирамидальная доля. Масса железы у здоровых людей составляет 20 – 30
г, размеры ее меняются в зависимости от пола, возраста, содержания
йода и микроэлементов в окружающей среде.
Кровоснабжение осуществляется двумя верхними (отходят от
наружных сонных артерий) и двумя нижними щитовидными артериями,
отходящими от щито-шейного ствола. В 10–20% случаев имеется
непарная безымянная артерия (arteriathyreoideaima), отходящая от дуги
аорты. Венозная сеть развита еще более мощно и очень богата
анастомозами. Отток осуществляется через внутренние яремные и
плечеголовные вены. Лимфатические сосуды формируют яремный
лимфатический ствол, впадающий в грудной проток. В иннервации
щитовидной железы особое значение имеют ветви блуждающего нерва:
верхние и нижние (возвратные) гортанные нервы. Повреждение этих
нервов во время операции ведет к нарушениям фонации, глотания и
дыхания. На задней поверхности боковых долей, интимно прилегая
непосредственно к капсуле, располагаются паращитовидные железы (по
две с каждой стороны), играющие ведущую роль в обмене кальция.

Текст размещен на сайте Клиника хирургии и онкологии ФПК МР РУДН
(режим доступа – http://www.endomed.ru/php/content.php?id=278).
4
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1. щитовидный хрящ
2. пирамидная доля
3. правая и левая доли
4. перешеек
5. трахея
Щитовидная железа – одна из самых крупных желез эндокринной
системы. Она секретирует три гормона: два йодированных – тироксин
(Т4) и трийодтиронин (Т3), а также нейодированный гормон –
тиреокальцитонин. Тиреоидные гормоны, обладая универсальным
действием, играют основную роль в дифференциации и функциональной
активности клеток, стимулируют рост и развитие организма,
контролируют энергетический обмен, регулируют метаболические и
регенеративные процессы, поддерживают тонус симпатической нервной
системы.
Непосредственная близость жизненно важных органов и высокая
опасность
их
повреждения
требует
основательных
знаний
топографической анатомии шеи и высокой квалификации хирурга,
оперирующего щитовидную железу. Только в этом случае можно
предупредить серьезные осложнения, до сих пор нередко встречающиеся
даже в специализированных клиниках.
5. Секреты желез5
В отличие от шишковидной железы, весьма неохотно
раскрывающей свои секреты, щитовидная не имеет почти никаких тайн
от медиков. Впервые описал ее знаменитый римский врач Гален в
классическом трактате «О частях человеческого тела». Название,
которым мы сегодня пользуемся, является буквальным переводом
греческого наименования этого органа «гландулатиреоúдея» (от греч.
«гландула» – «железа», «тиреос» – «щит» и «идея» – «образ, вид»). На
самом деле щитовидная железа на щит вовсе не похожа. Две ее доли,
связанные между собой узким перешейком, скорее напоминают большую
бабочку с развернутыми крыльями. Но анатомам было не до

5Ковалева

Ирина. Эндокринная система // Энциклопедия для детей. Т. 18.
Человек. Ч. 1. Происхождение и природа человека. Как работает тело.
Искусство быть здоровым / Гл. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – С.193–
194.
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художественных образов: они сочли вполне логичным назвать железу
щитовидной из-за соседства со щитовидным хрящом гортани.
О важной роли этого органа в жизнедеятельности человека догадывались
еще в глубокой древности. Ему приписывали способность к
установлению телесного равновесия. Не случайно скульпторы Эллады
изображали богиню плодородия Геру с зобом на шее, т.е. с увеличенной
щитовидной железой.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Левая и правая доли щитовидной железы
Внутренняя яремная вена
Вены щитовидной железы
Общая сонная артерия

Щитовидный хрящ
(адамово яблоко)

Пирамидальная доля
Трахея
Аорта

Артерии щитовидной железы

В 1915 г. в ткани щитовидной железы ученые обнаружили тироксин –
первый из трех вырабатываемых ею гормонов, а в 1952 г. был найден
другой гормон – трийодтиронин. Последний член этой славной троицы –
тиреокальцитонин открыт в 1962 г. Он участвует в обмене кальция,
происходящем в организме. Тироксин и трийодтиронин регулируют
процессы роста и развития, влияют на нервную систему, сердце и
половые железы, повышают интенсивность всех видов обмена веществ, в
частности окислительных реакций в клетках, приводящих к выделению
тепла. За то, что лютая стужа нам нипочем, персональная благодарность
им, гормонам-«кочегарам».
Синтез гормонов – дело трудоемкое. Чтобы он шел без перебоев,
нужны особые «стройматериалы» – йод и незаменимая аминокислота
тирозин, содержащаяся в продуктах животного происхождения. У
жителей районов, где в почве, воде, а следовательно, и в пище не хватает
йода (в России – на Алтае, Урале, в Сибири, Приморье, Амурской и
Ростовской областях, за рубежом – в Альпах, Гималаях, Пиренеях и
Кордильерах), щитовидная железа трудится вполсилы и может
значительно увеличиваться: это так называемый эндемический зоб. В
таких случаях врачи рекомендуют подсаливать пищу специальной
солью, обогащенной йодом, употреблять рыбные блюда и морскую
капусту.
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Обладательницы округлых шей
гордо взирают на отдаленных
потомков
с
портретов,
принадлежащих
кисти
знаменитых
художников:
Рубенса, Дюрера, Ван Дейка,
Энгра и Матисса. Современные
эндокринологи не сомневаются,
что все эти красавицы были
больны.
С
их
диагнозом
наверняка согласились бы врачи
Древнего Китая, применявшие
для лечения зоба высушенную
Питер Рубенс. Портрет Сусанны
щитовидную железу.
Фоурмент. Слишком округлая шея
молодой женщины наводит на
мысль, что у нее увеличена
щитовидная железа.
Щитовидная железа6
Щитовидная железа расположена на шее впереди гортани. Ее
масса составляет 30–40 г. В ней различают две доли и перешеек. Железа
покрыта двумя капсулами: наружной и внутренней. Внутренняя образует
в ткани железы перегородки, содержащие в своей толще сосуды и нервы.
Перегородки не соединены друг с другом и не изолируют целиком одну
дольку от другой, поэтому щитовидная железа псевдодольчатая. В
дольках щитовидной железы человека насчитывается около 30 млн.
фолликулов. Фолликул является морфофункциональной единицей
щитовидной железы. В фолликулярных клетках железы образуются три
гормона: тироксин, трийодтиронини кальцитонин. Основными
функциями этих гормонов являются: стимуляция окислительных
процессов в клетках, регуляция водного, белкового, жирового,
углеводного и минерального обменов, роста и развития организма. Они
оказывают действие на функции центральной нервной системы.
При г и п о ф у н к ц и и , проявляющейся в детском возрасте,
возникает кретинизм(задержка роста, психического и полового
развития). У взрослых организмов развиваются слизистые отеки тканей.
Соединительная ткань утолщена и уплотнена, наблюдаются некоторая
степень ожирения и склонность к облысению. Речь у таких больных
замедлена, мыслительная активность снижена.
При
гиперфункции
возникает базедова болезнь
(тиреотоксикоз). Характеризуется увеличением массы щитовидной
железы (проявляется припухлостью на шее – зобом), пучеглазием,
учащенным
сердцебиением,
раздражительностью,
бессонницей,
потливостью, повышением основного обмена и температуры тела,
увеличением содержания йода в крови. Больные потребляют большое
количество пищи, но в то же время быстро худеют. Все эти явления

Биология: пособие для поступающих в вузы.: в 2 т. / под ред.
Н.В.Чебышева. – М., 2007. – Т.2. – С.212–213.
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выражены в разной степени в зависимости от стадии заболевания.
Считают, что причина заболевания связана в основном с психическими
травмами. При тяжелой форме заболевания прибегают к частичному или
полному
удалению
щитовидной
железы.
При
образовании
паренхиматозного (эндемического) зоба пища с низким содержанием
йода не обеспечивает необходимого количества этого элемента для
синтеза гормонов щитовидной железы, поэтому содержание их в крови
снижается. Передняя доля гипофиза начинает усиленно выделять ТТГ
(тиреотропный гормон). Он стимулирует секреторную активность и рост
фолликулярных клеток. Происходит увеличение клеток паренхимы
железы, но содержимое их становится разжиженным, и они теряют
активность.
Определите:
В чем сходство и различие между текстами;
Терминологическую лексику научного стиля по предложенным текстам;
Составьте конспект-схему представленных текстов
Таким образом, выполнение лабораторных работ по русскому
языку поможет быть компетентным в проведении лингвистического
исследования с применением новых методов, с привлечением
электронных ресурсов Интернета и данных Национального корпуса
русского языка.
Литература:
1. Русский язык и культура речи: Учеб для вузов / А.И.Дунев,
М.Я.Дымарский, А.Ю.Кожевников и др.; Под ред. В.Д.Черняк. – М.,
2003. – С. 408; Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и
функциональная стилистика: учеб.пособие для пед. ун-тов и гуманит.
вузов / А.И.Горшков. – М., 2006. – С. 271.
2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского
языка и культура речи: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. –
М., 2002. – С. 13.
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4. http://www.endomed.ru/php/content.php?id=278.
5. Ковалева Ирина. Эндокринная система // Энциклопедия для детей. Т.
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Искусство быть здоровым / Гл. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. –
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МОЛДАБЕКОВА А.К.
1950 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ АҚТӚБЕ ФЕРРОҚОРЫТПА
ЗАУЫТЫНДАҒЫ ӚНІМ ӚНДІРУДІ МОЛАЙТУ МЕН ЖАҢА
ӚНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫҢ ІСКЕ ҚОСЫЛУЫ
Тӛртінші бесжылдықты табысты аяқтағаннан кейін ел бесінші
бесжылдық жоспарын орындауға кірісті, ол бойынша 1955 жылы 1950
жылмен салыстырғанда Қазақстан болатын 62%-ға, прокатты 63%-ға
кӛтеру қарастырылған еді. Бесінші бесжылдықты орындаудағы қара
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металлургияның одан әрі дамуындағы маңызды шарт еңбекшілердің кең
таралған белсенділігі мен шығармашылық бастамасы болып табылады.
Соғыстан кейінгі жылдарда кең таралған ӛндірістік жарыстарға кӛптеген
адамдар, бригадалардың, кәсіпорындардың, қалалар мен аудандардың
біраз ҧжымдары қатысты. Бҧл кадрлардың мәдени-техникалық
деңгейінің ӛсуінің және халықтың шығармашылық белсенділігінің
кӛтерілгендігінің куәсі. Бесінші бесжылдықтағы ӛндірістік жарыстың
негізгі белгісі - еңбекшілердің жаңашылдығы мен бастамалары, ҥлкен
саналылығы, жоғары қалыпты жағдайдағы жҧмыс пен жоғары сапа
бригадаларының ҧйымдастырылуы, агрегаттар мен қҧрал-жабдықтардың
мерзімін ҧзарту сияқты жарыстардың жаңа реформаларының шығуы
болып табылады.
Қазақстан Компартиясының V сьезін жетістікпен қарсы алу ҥшін
ӛндірістік жарыстарды кең таратып, республика металлургтері ӛздеріне
бесжылдықты мерзімінен бҧрын орындау, ӛзіндік қҧнды тӛмендету,
жоспардан жоғары табысқа жету және жанармай мен электр энергиясын
ҥнемдеу сияқты жоғарылатылған міндеттерді қабылдады[1].
50 жылдардағы зауыт ҧғымы жҧмысындағы негізгі бағыт
кәсіпорындағы әрекетті қуаттылықтарды пайдалануды интенсификация
мен технологиялық процестерді жаңашаландыру, еңбекті кӛп қажет
ететін процестерді механизациялау мен автоматтандыру арқылы
жақсарту болды. 1951 жылы маусымда №3 цехтың алюминотермикалық
бӛлімінде металдың алғашқы тонналары алынды. 1952 жылы
рационализаторлардың кҥшімен №1 қорытпа пешінің электродтарына
электродтық массаны енгізу жаңашаландырылды [2].
Ақтӛбе ферроқорытпа зауыты феррохромның (темірдің хроммен
қорытпасын)және ферротитанның (темірдің титанмен қорытпасын)
барлық тҥрін шығарды. Ӛндірістік жарыстың тҥрлері мен тәсілдерінің
ҥнемі жетіліп, жаңарып отыруы еңбек ӛнімділігін арттырудың маңызды
факторы болды. 1953 жылы 12 мың ӛндіріс озаты 5 жылдық нормаларын
орындап ҥлгерді. Солардың табысты еңбегінің арқасында Ақтӛбенің
ӛндіріс орындары бесінші бесжылдықты мерзімінен бҧрын орындап
шықты. Ферроқорытпа зауытының ҧжымы бҧл кезде еңбек ӛнімділігін
екі есе ӛсіріп, ӛнім кӛлемін 84 пайызға ҧлғайтты[3]. Атап ӛтетін бір
жағдай, осы кездерде шығармашылық белсенділік жекелей адамдарды
ғана емес, бҥтіндей топтарды қамтып, бір топтан бірнеше ҧсыныс
тҥскен[4].
Зауыт ҧжымы ферроқорытпа қорыту технологиясымен
ҥздіксіз жҧмыс жасады. Бесінші бесжылдық жылдарында зауытта
қоспадан тазартылған феррохромды шығарудың жаңа схемасы
енгізілген. Бесінші бесжылдық аяғында ӛнеркәсіптің бҧдан кейінгі даму
жолдары КСРО Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің 1955
жылғы маусымдағы пленумында анықталды. Пленум ӛнеркәсіптегі
техникалық прогресс пен еңбек ӛнімділігін арттыруға бағыт берді [5].
Кеңес Одағы Коммунистік Партиясы Орталық Комитетінің шілде
пленумын жҥзеге асыруда зауыт металлургтары бҧдан кейінгі
техникалық прогресс ҥшін кҥресті. Алтыншы бесжылдықта шахталық
шаруашылықты кеңейту және қорыту цехтары мен жылу электр
орталығында жаңа агрегаттарды енгізу қаралды. Соның ішінде, елдің
ферроқорытпа ӛнеркәсібінде қоспадан тазартылған феррохромды алудың
жаңа прогрестік әдісі игерілді. Басшы ҧйымдар және ҥкімет кеңесі
металлургтерге ҥлкен кӛмек кӛрсетті. Зауытпен бірге жаңа металлургтер
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қалашығы, Ақтӛбе қаласының жаңа ірі ӛнеркәсіптік ауданы болып
табылатын зауыт ауылы қалыптасты. Металлургтерге жақсы мәдениет
ҥйі, мектептер, дҥкендер, жақсы спорт алаңы, дене шынықтыру орны,
балабақша және т.б. мәдени тҧрмыстық мекемелер қызмет кӛрсетті[6].
1957 жылы Ақтӛбе кеңестік халық шаруашылығында жаңашылдық
бағыттағы еңбек қозғалыстарына 946 адам қатысты, яғни ӛнеркәсіп пен
қҧрылыстың әр 17-ші еңбекшісі рационализатор болды. Техникалық
ойдың осындай кең таралуы біріншіден, партия ҧйымдарының кҥнделікті
ҧйымдастырушылық жҧмысы нәтижесінде, екіншіден,жҧмысшылардың
еңбекке саналы, шығармашылық қарым-қатынасы, олардың ҥздіксіз
техникалық, мәдени ӛсуінің нәтижесінде болды. 1957 жылы
Қазақстанның ӛнеркәсіптік орындарында 22680 ӛнертапқыш және
рационализатор болды, олар жыл бойына 35 385 тиімді ҧсыныс енгізілді.
11191 ҧсынысты енгізуден жылдық ҥнемдеу 159 мың сомды қҧрады.
Ақтӛбе ферроқорытпа зауыты ҧжымы КСРО Коммунистік партиясы
Орталық Комитетінің маусымдық пленумын талқылай отырып, және ӛз
мҧмкіндіктерін ескере отыра, бесжылдық жоспарды 1955 жылдың
1қазанына дейін орындауға және жоспардан жоғары 40млн. сом
саналатын ӛнімді беруге міндеттенді.Ферроқорытпа шығарудан жоспар
тӛрт жарым жылда 104,3%-ға орындалды және 1950жылмен
салыстырғанда 2,1 есе ӛсті,ӛнімнің ӛзіндік қҧны бесжылдықтың басынан
бастап 35,9 пайызға тӛмендетілді және 10млн.сомнан астам ақшаға
жоспардан асыра тӛмендетілді. Ақтӛбе ферроқорытпа зауытында
конструкторлар мен механиктердің кҥшімен феррохромды кҧюға
арналған машина жасап шығарылды.Зауыт ҧжымы бесінші бесжылдық
жылдарында селикохромды тікелей әдіспен алуда ҥлкен жҧмыс жасалды,
яғни рудалардан, себебі бҧл металдың ӛзіндік қҧнын тез тӛмендетуге
мҥмкіндік берді [7].
Қазақстанда ӛндіріс деңгейі 1955 жылы 1950 жылмен салыстырғанда
1,7 есе, болат прокаты бойынша 2,3 есе кӛтерілді. Бесінші бесжылдық
жылдарында Ақтӛбе ферроқорытпа зауыты шамамен 2 есе металл
шығаруды кӛбейтті және еңбек ӛнімділігін 2 есе кӛтерді.1950 жылмен
салыстырғанд ӛнімнің ӛзіндік қҧны 35 пайызға тӛмендетілді. Ақтӛбе
ферроқорытпа зауытын игеру,қазақ металлургия зауытының қҧрылуы
мен одан әрі дамуы,елдің басқа аудандарынан қара металдарда
тасымалдаған республикаға енді ӛз ӛнімінің кӛп бӛлігін басқа аудандарға
шығаруға алып келді.Нәтижесінде КСРО-ның 1950-1955 жылдарға
арналған
даму
жоспарын
орындауда
Қазақстанда
халық
шаруашылығының одан арғы табыстарына қол жеткізілді. 1955 жылы
республика территориясындағы барлық ӛнеркәсіп арқылы ӛнім 1940
жылмен салыстырғанда 4,2 есе жоғары шығарылды [8].
Ақтӛбе ферроқорытпа зауыты металлургтері Мәскеу ферроқорытпа
институтымен
бірлесе
отырып,
қорытпа-ферронобильдің
алынутехнологиясын жасап игерді, ол ыстыққа берік қорытпаларды
ӛндіру ҥшін ӛте маңызды еді.1955 жылы жаңа қорытпа –
ферросплиноцирконияның ӛндірісі игерілді, ол машина жасауда ерекше
маңызды болып табылатын. Қазақстан металлург-жаңашылдары
ферроқорытпа ӛндірісі тарихында алғашқы рет феррохромға арналған бір
реттік машинасын жасап шығарды. Бесінші бесжылдық жылдарында
ӛндіріске тиімді ҧсыныстарды кеңінен енгізу қара металлургия ӛндіріс
орындарының ҧжымына пештердің жылулық қуаттылығын кҥшейтуге,
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шихта ҧзақтығын қысқартуға және қорытудың жалғасуына, пештердің
жӛндеу арасындағы аралас және мақсатты есебінен жҧмыс компаниясын
кӛбейтуге кӛмек берді. 1957 жылы 14 ақпанда КСРО қара
металлургиясының Министрлігі және Қара Металлургия жҧмысшылар
кәсіподағының Орталық комитеті, Қара металлургия жҧмысшыларының
1956 жылғы ІV тоқсан бойынша Бҥкілодақтық социалистік жарыстың
жеңімпаздары ретінде Ақтӛбе ферроқорытпа зауытының №1 қорытпа
цехы ҧжымы танылды. КСРО Қара Металлургиясы Қызыл белгісінің
берілуі, бірінші сыйақы берілу шешімнің негізінде бҧйырылды[9].
1957 жылдың шілдесінде Ақтӛбе Халық шаруашылығы кеңесінің
техникалық-экономикалық комитеті металлургиялық секциясының
инженерлерімен біріге отырып, феррохром зауытындағы ӛндірістің
техникалық деңгейін кӛтеру жӛнінде кеңейтілген отырыс ӛткізді. Оның
жҧмысын ақтӛбелік металлургтер, олармен жарысып жҥрген Челябинск
ферроқорытпа зауытының ӛкілдері, Хромтау кеншілері зауыттың барлық
уақыт бойы байланыс ҧстаған ғылыми-зерттеу институттарының
мҥшелері қатысты. Отырыста кәсіпорын экономикасы жағдайына терең
талдау жасалды, зауыттың жҧмыс кӛрсеткіштерін одан әрі жақсарту
жолдарының қорлары да ашылды. Басты назар технологияны
жаңашаландыру, жаңа техниканы енгізу мәселелеріне бӛлінді. Бҧл
мәселелерді талқылау бір зауыт қызығушылықтары шегінен шығып,
мҧнда КСРО-ның барлық феррохром ӛндірісін одан әрі дамыту мен
жаңашаландыру мәселелері қозғалды.
1957 жылы кҥзде ҥкімет Қаулысына сәйкес, Қазақстанда зауыт
біріншілерінің қатарында болып, жеті сағаттық жҧмыс кҥніне ӛтті.
Мҧндай кӛшудің орындалуы ҥшін жҧмысшылардың санын кӛп кӛбейту
керек болғандай кӛрінді. Бірақ та зауыт ҧжымы бҧл мәселені керісінше
шешті. Зауыттың жҧмысшылары санын кӛбейтпей-ақ, зауыт бҧрын 8
сағатта берген ӛнімнен кӛп кӛрсеткішті 7 сағат ішінде беретін болды.
Осылайша, жҧмысшылардың орташа жалақысы ӛсті. Ӛндірісті
жаңашаландыру мен шикізатты, жанар-жағармайды және электр
энергиясын ҥнемдеу есебінен ӛнімнің ӛзіндік қҧны айтарлықтай
тӛмендеді. Ферроқорытпа ӛндірісі 1955 жылмен салыстырғанда ӛсті.
Еңбек ӛнімділігі 7,5 пайызға кӛтерілді. Қазақ КСР Жоғарғы кеңесі
қабылдаған 1957 жылғы заңға сәйкес, республика аймағында 9
экономикалық-әкімшілік
аудан
ҧйымдастырылып,
одақтық
республикалық шаруашылық министрліктері таратылды. Осыған сәйкес,
Ақтӛбе қаласы Ақтӛбе экономикалық ауданының орталығы болды. Қала
біртіндеп республиканың ірі ӛнеркәсіп орталығының біріне айналды[10].
Ақтӛбе халық шаруашылығы кеңесінің техникалық-экономикалық
кеңесі қазақ КСР министрлер Кеңесі ғылыми-техникалық комитетінің
металлургтер секциясының инженерлерімен біріге отырып, 1957 жылдың
шілде айында ферроқорытпа зауытының ӛндірістегі техникалық деңгейін
кӛтеру мәселесі жӛнінде кеңейтілген жиналыс ӛткізді. Оның жҧмысына
Ақтӛбелік металлургтер,олармен жарысқа тҥскен Челябі ферроқорытпа
зауытының ӛкілдері, Хромтау кеншілері,зауыт ҥнемі тығыз байланыс
жасап
тҧратын
ғылыми-зерттеу
институтының
қызметкерлері
қатысты.Жиналыста кәсіпорын экономикасының жағдайына терең
талдау жасалып, зауыт жҧмысының негізгі кӛрсеткіштерін ары қарай
сапалы тҥрде жақсартудың жолдары мен резервтері кӛрсетілді.Ең
бастысы ӛндіріске жаңа техниканы енгізу мен технологияны жетілдіре
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беру нәтижелеріне кӛп кӛңіл бӛлінді.1958 жылы Кеңес Одағында бірінші
рет айналмалы және тӛгілмелі пеш жҧмыс істей бастады,ал бір жылдан
кейін Конверторлық бӛлім ашалып,онда феррохром қҧймаларын
оттегімен ҥрлеу арқылы алу басталды [11].
1957-1960 жылдары облыс бойынша барлығы 12 228 жаңа
ӛнертапқыштық ҧсыныс тҥсіп, оның 9466-сы қабылданып, ӛндіріске
енгізілді[12]. Алтыншы бесжылдықта Ақтӛбе облысы ӛнеркәсібінде
техникалық прогресс айтарлықтай жеделдеді. 1958 жылы 1957 жылмен
салыстырғанда облыстың бҥкіл ӛндірісінің жалпы ӛнім ӛндіруі 16
пайызға ӛсті. Жетекші кәсіпорындарда 103 пайызға, Дӛң кен
басқармасында 109 пайызға орындалды[13].
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БАРЛЫБАЕВА З.Ж.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
На современном этапе одной из актуальных проблем методики
преподавания русского языка как неродного является реализация
коммуникативно-ориентированного
обучения.
Соблюдение
коммуникативности предполагает особый подход к отбору языкового
материала, его особую организацию и систематизацию в учебном
процессе. В основе коммуникативных потребностей студентов
медицинского профиля, изучающих русский язык как неродной, лежат
социально значимые потребности общества в подготовке специалистов,
обладающих высокой профессиональной компетентностью.
Как показывает практика, изучение русского языка для студентов
медицинского
университета – это не только возможность
совершенствовать русскую речь в различных сферах коммуникации, но и
средство овладения будущей специальностью. В современных условиях
студенты нуждаются в информации в области своей специальности, в
связи с чем обращаются к источникам на русском языке.
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Коммуникативно-ориентированное обучение выдвигает в качестве
актуальной задачи такое построение практического занятия, когда
высшей единицей обучения является текст.
Н.М.Шанский считает, что «учебные тексты могут быть определены
как тексты, обслуживающие особую сферу общения – обучение – и
выполняющие присущие только им дидактические функции –
информационную,
развивающие
–
воспитательную
и
трансформационную».
Нами предлагаются отдельные виды работ, выполнение которых
активизирует не только речевую, но и мыслительную деятельность
студентов медицинского университета.
В качестве иллюстрации приводим описание методики работы с
текстом «Когда солнце вредит».
Всем известно, что Солнце – источник жизни на Земле. Циклы
солнечной активности влияют на все земные процессы, начиная от
урожайности и кончая психической настроенностью человека.
Количество сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний
также связано с солнечной активностью. Ещѐ в 1934 году братьями Т. и
Б. Дюлль были получены доказательства влияния солнечных ритмов на
психику человека. Они использовали данные о заболеваниях нервной
системы в городах Европы. Доказано, что количество заболеваний
увеличивается в периоды максимума солнечной активности в 4-5 раз по
сравнению с днями спокойного Солнца. Увеличивается число
автомобильных катастроф и других аварий.
Немецкие учѐные К.Вернер и Р.Рейтер, проанализировавшие около
100 тысяч автокатастроф, приводят данные о том, что на следующий
день после вспышки на Солнце реакция водителей на сигнал в четыре
раза медленнее по сравнению со спокойным состоянием ионосферы.
Около 80% аварий в сложных технических системах происходят не по
причине конструктивных или технологических несовершенств, а по вине
людей, которые по-разному реагируют на солнечные процессы. У
каждого человека свой тип нервной системы, свои особенности психики,
и реакция организма на изменение солнечной активности может в ряде
случаев привести к трагическим последствиям. Особенно это касается
людей пожилого возраста. У них учащаются инфаркты и инсульты,
обостряются другие заболевания. Повышается возбудимость у молодѐжи.
В неблагоприятные дни проявляются аномалии поведения, учащаются
хулиганства, преступления.
Солнце
регулирует
деятельность
человека,
меняя
психофизиологический фон организма, но это не значит, что следует
фатально относиться к солнечной активности. Профилактические меры
могут предотвратить неблагоприятное действие стихии. Составляются
специальные прогнозы неблагоприятных дней, в которые люди должны
быть особенно внимательны к своему здоровью и поведению.
На начальном этапе организуется беседа, позволяющая студентам
адекватно воспринимать содержание текста по следующей схеме:
1. Прочитайте текст и скажите, как зависит здоровье и поведение
человека от солнечной активности.
2. Как реагируют люди пожилого возраста и молодѐжь на усиление
активности Солнца?
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3. Какие профилактические меры принимаются, когда Солнце
вредит?
4. Испытываете ли вы дискомфорт в неблагоприятные дни?
5. Как бы вы озаглавили этот текст?
6. Что нового и интересного вы узнали из текста?
Чтение и пересказ текста – очень важные этапы работы.
Произношение и интонирование, чѐткость и выразительность речи –
всѐ это требует самого пристального внимания. Выразительное
чтение возможно лишь тогда, когда студент хорошо разобрался в
деталях и осознал смысл целого. Объяснение слов и словосочетаний,
трансформация синтаксических конструкций, составление плана
рассказа, подробный и сжатый рассказ – все эти виды работ ведут к
усвоению устной и письменной речи. Особого внимания заслуживает
пересказ. Пересказу необходимо учить при проведении всех видов
работы.
Перед чтением текста следует ознакомиться с толкованием
следующих слов и словосочетаний:
нервная система – вся система в целом, определяющая
деятельность организма и поведение человека;
психика – совокупность душевных переживаний как отражение в
сознании объективной действительности;
инфаркт – прекращение потока крови при спазме артерий или их
закупорке;
инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения,
сопровождающееся внезапной потерей сознания и параличами;
возбудимость – приведение в состояние нервного подъѐма;
аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности;
профилактика – совокупность предупредительных мероприятий (в
медицине, технике и др. областях).
Далее рекомендуются следующие задания:
1.Проговорите данные словосочетания вслед за преподавателем:
Солнечная
активность, психическая настроенность, сердечнососудистые заболевания, солнечные процессы, психофизиологический
фон, профилактические меры.
2. Подберите в казахском языке эквиваленты к словам:
цикл, урожайность, реакция организма, учащаются.
3. Составьте план к тексту и подготовьте его пересказ.
Таким образом, одной из основных задач обучения студентовмедиков мы считаем овладение разными видами чтения, в первую
очередь - ознакомительного. Необходимо с самого начала занятий
развить у студентов навыки, которые позволили бы им извлекать
полезную информацию из максимального числа разнообразных типов
научных текстов.
Литература:
1.Актуальные проблемы современной русистики // Ред. Шанского
Н.М., М., 1991 – 204.
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БЕРДІҒАЛИЕВА Г.Н.
БАТЫС ЖӘНЕ ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІНДЕГІ
АДАМ МӘСЕЛЕСІ.
Адам — Жер бетіндегі ең жоғарғы даму сатысындағы тіршілік иесі,
қоғамдық-тарихи әрекет пен мәдениетті жасаушы. Адам – философия,
әлеуметтану, психология, физиология, педагогика, медицина, т.б.
ғылымдардың нысаны болып табылады. Адам мәселесі, оның пайда
болуы, ӛмірде алатын орны, тіршілігінің мәні мен мақсаты адамзат
танымының формалары – мифологиядағы, діндегі, философиядағы,
ғылымдағы ең негізгімәселе. Соның ішінде ежелгі Батыс және Шығыс
мәдениетіндегі адам мәселесіне тоқтала кетсек.
1. Қытай философиясындағы адам мәселесі: Қытайда адам табиғатпен,
космоспен теңестірілетініне қарамастан, ол Қытай философиясында
орталық орынға ие. Қытай философиясының дәсҥріне сәйкес қаймағы
адам болып табылатын космостық энергиялардың ҥш тҥрі.
Цзин- барлық тіршіліктердің тууының энергиясы, тірі организмнің
тҧқымы, тҥбірі. Бҧл психофизикалық энергияның Бҧрынғы кӛктің
тҧқымы деген тҥрлері болады. Ци – барлық тіршіліктің қҧрылыс
материалдары қызметін атқаратын материалды рухани кҥш. Ци
энергиясы заттық ци (заттар, тірі организмдер материалды формаға
айналады) және рухани ци деп бӛлінеді. Шэнь- адамның тҧлғалық
стерженін қҧрайтын, таусылмайтын рухани энергия, ол адам дҥниеден
ӛткеннен кейін де жоғалмайды.
Космостық кҥштердің ҥш тҥрінен басқа да Қытай
философиясында сексуалды энергияның екі тҥрі бар, ян- ерлердің
сексуалдық энергиясы, инь- әйелдердің сексуалдық энергиясы.
Жоғарыдағы тҧжырымнан барлық тіршілік атаулының ерлік және
әйелдік бастаулары бар екендігі шығады. Бҧл тірі, сондай-ақ ӛлі
табиғатқа да тиесілі. Тірі және табиғаттың ӛмір сҥрҥінің негізінде,
барлық қоршаған әлемнің негізінде тай-цзи жатыр, яғни инь-янның
тҧтастығы,
кҥресі,
ӛзара
толықтыруы
мен
ӛзара
сіңісуі.
2. Қытай философиясындағы адамды қабылдау ерекшеліктері.
Қытай философиялық батыстың дәстҥрлі философиясы мен
салыстырғанда адамды қабылдау ерекшеліктері. Қытай философиясы
адам тҥсінігіне нақты тҥсінік бермейді, адамның мәніне нақты
тҥсініктерді қорытындылау арқылы емес, адамның образын жасап
зерттеумен оны ҧғуға тырысады. Адам ӛмірін туғаннан емес, ҧрықтану
кезеңнен бастап есептейді. Адамды ӛлгеннен кейін бір жолата адамзат
қатынастарынан шегермейді, яғни дҥниеден ӛткеннен соңда жаны адами
қатынастарда болады, қорғауға тәуелді болады. Адамның рухани
орталығы ретінде басты емес жҥректі айтады. Адамды табиғат пен
космостық бір бӛлігі ретінде қабылдайды, адамның табиғатқа билігін,
ықпалын жҥргізеді дегенді мойындамайды. Ӛмірдің жерлік бӛлігін
бағалауға шақырады, жердегі ӛмірді максимальды ҧзартуға шақырады.
Ҧзақ ӛмір сҥрҥдің басты шарты рухани психо- физикалық энергия цидің
таза кҥйін сақтау, яғни қажетсіз уайымдаулардан қҧтылу, қоршаған
ортаға дҧрыс қарым – қатынас, оптимизм, тҧрғын ҥйдің ішіндегі
жиһаздың дҧрыс орнының болуы, кір ци ие адамдармен араласпау,
керісінше, мықты таза цилі адаммен араласу. Ӛз тәнімен жанымен жҧмыс
істеу син чун. Тағдырмен жҧмыс істеу, қоғамға пайда әкелу мин чун
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қоғамдық тәртіптерді сақтау, дҧрыс тамақтану, емдік шӛптерді, дәрілерді
ішу. Қытайда тҧру, қытай мәдениетімен жақындасу, қытайдың рухани
энергиясынан дәм тату.
3. Қытай философиясы мен мифтық қоршаған орта мен адамның пайда
болуын тҥсіндіру.
Ежелгі Қытай мәдениеті жердегі ӛмірдің
қалыптасуына, тірі, ӛлі табиғатқа философиялық мифтік анықтама
береді. Кӛне философиялық И цзин шығармасы дҥниенің қалыптасуын 5
алғашқы элементтен тҧрады деп тҥсіндіреді- жер, ағаш, метал, от, су.
Олар ҥнемі айналыста болады дейді. Қытай мәдениетінен шығатын,
қоршаған әлем мен адамның пайда болуының этаптары
Ҥлкен
жҧмыртқаны елестететін ҧлы Хаос Хаостан 18000 жыл аралығында
барлық тіршіліктің алғашқы атасы алып Пань-Гудың туу. Пань Гу
алыптың жҧмыртқадан шығуы жҧмыртқа пішінді Хаостың ӛлуіне әкелді.
Хаостан барлық жеңіл, қҧрғақ жоғарыда (кӛк), ал ауыр, ылғал тӛменде
(жер) концентрациялану арқылы жер мен кӛктің қалыптасуы. Алып Пань
Гудың 1800 жыл жер мен кӛктің арасында тҧрғандығының нәтижесінде
жер мен кӛк ӛз орындарында тҧрып қалады. Пань Гудың ӛлімі оның
жанынан барлық тіршіліктің, яғни кҥн мен айдың оның кӛзінен, барын
дауысынан, ӛзендер қапынан, жол тамырларынан, тастардың тісінен
жасалуы.
Ежелгі Греция философиясының ерекшеліктері
1) Грек философиясы мифологиямен тығыз байланысты дамыды, бірақ
ғылыммен байланысы басымырақ болды.
2) Грек философиясы ӛзінің рухани бай мазмҧнымен, жҥйелі дамуымен
антикалық ӛмірдің басқа салаларынан әлдеқайда асып тҥсті.
3) Грек философиясының пайда болуына және дамуына сол кездегі грек
қоғамының саяси, экономикалық, географиялық ерекшеліктері және грек
халқының
ҧлттық
ерекшеліктері
айқындаушы
әсер
етті.
4) Толыққанды ӛмір адамдардың бойында еркін ойлау дәстҥрін қалыптастырды, демократияның отаны болған Грецияда аса жарқын философиялық ойлар дамыды, философиялық пайымдау жҥргізушілер саны да
ӛте кӛп боды.
Кӛне Греция философиясының негізгі даму кезеңдері мен
мектептері
Антикалық философияның алғашқы ошақтары: біздің дәуірімізге дейінгі
VII -VI ғасырларда Кіші Азияның батыс жағалауы Иония, Оңтҥстік Италияның грек қалалары, Сицилия аралдарының қалалары және Афина.
Кӛне Греция философиясының дамуын салыстырмалы тҥрде ҥш кезеңге
бӛлуге болады:
1) Табиғат философиясы (натурфилософия) кезеңі Милет мс фалес,
Анаксимандр, Анаксимен және олардың шәкірттері дҥниенің ғашқы
бастауы мәселесін қарастырды.
2) Грек философиясының ең мазмҥнды кезеңі. Сократ, Платон, Аристотель грек философиясын ӛте биік деңгейге кӛтеріп, зерттеу ӛрісін кенейтті. Адам мәселесі, физика, метафизика, этика, логика, саясат, табиғат
эстетикасы мәселелері терең зерттелді.
3) Біздің дәуірімізге дейінгі IV ғасырдың соңынан бастап Грецияның
ыдырауы, грек демократиясының қҧлдырауы, грек полистерінің саяси
тәу-елсіздігінің жоғалуы бҥкіл грек қоғамының рухани ӛмірінің,
философия-сының дағдарысына әкелді. Осы кезеңде философияда
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ӛмірдің мәні, ӛмір және ӛлім мәселелері кӛбірек зерттеліп, скептицизм,
эпшуреизм, стоицизм бағыттары дҥниеге келді.
Кӛне
Греция
философиясынын
негізгі
ӛкілдері
Милет мектебінің ӛкілдері Фалес, Анаксимандр, Анаксимен және тағы
басқа ойшылдарды ғылыми білімнің негізін салушылар деуге болады.
Бҧл натурфилософтарды біріктіріп тҧрған пікір – субстанцияны олар
материалдық нәрсе ретінде: Фалес – су, Анаксимандр – апейрон, Анаксимен – ауа деп тҥсіндірді. Осыған ҧқсас пікір Әлея мектебінің ӛкілі
Гераклитте де кездеседі. Оның ойынша, дҥниенің бастауы – от, табиғат
ешқашан кҥйремейді және ешқашан пайда болмайды, дҥние қарамақарсылықтардан тҧрады.
Пифагор алғашқы бастау деп сандарды тҥсінді. Оның ойынша,
сандар дҥниедегі заттар мен адам ӛміріне реттілік пен ҥндестік
(гармония) береді, оларды әсемдікке, космосқа ҧластырады.
Б.д.д. V ғасырдың ортасында қалыптаса бастаған софистика мектебі ӛмір
қажеттілігінен туды. Демократиялық Афинада осы кезеңде рацио-нальдік
танымға деген қҥштарлық кҥшейді. Адамдардың орісін кеңейтіп,
қоғамдық, саяси омірге дайындайтын, созге шешен, ақылды, халықтың
кӛшбасшысы бола алатын мемлекет қайраткері болуға дайындайтын интеллектуалдар пайда бола бастады, олар ӛздерін софистер, яғни дана
адам-дармыз деп атады.
Ӛз еңбектері ҥшін белгілі бір ақы ала отырып, софистер ғылымның
барлық салаларынан мағлҧмат беріп отырды, адамдарды практикалық
ӛмірге, мемлекеттік және жеке ӛмірдің кез-келген жағдайларында
қиындықтан жол таба білуге ҥйретті. Софистердің тәлімгерлік ақылы
қызметі білім мен мәдениеттің шеңберін грек қоғамының ақсҥйектерімен
шектемей, қоғамның барлық топтарының рухани дамуына мҥмкіндік
берді. Софистиканың кӛрнекті ӛкілдері ретінде Протагор, Горгий және
Гиппийді атауға болады.
Ежелгі Греция философиясының кӛрнекті ӛкілі Сократ біздің
дәуірімізге дейінгі 470 жылы Афинада дҥниеге келді. Сократ
философиясының басты обьектісі адам, осы тҧрғыдан алғанда оны
адамтуралы қазіргі заманғы ғылым философиялық антропологияның
негізін қалаушы деуге болады.
Натурфилософияны мойындамаған Сократ философияның
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп тҥсінді және адам оған ӛзін тану
және ӛзін сынау арқылы жете алады деп сенді, мәселе адамға ізгілік
туралы білім беруде, адам білмегендіктен ғана жаман болады. Білім ізгілікке, ал надандық – зҧлымдыққа жетелейді. Оның әйгілк «Менің
білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Ӛзіңдіӛзің танып-біл!» қағидаларының негізгі мазмҧны да осы. Сократтың
ойынша, белгілі бір асыл қасиет (добродетель -Г.Н.) туралы білім
жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның ӛзіне байланысты,
адам тәнін емес, рухын, жанын шыңдауға ҥнемі ҧмтылуы тиіс, себебі,
жаны бақытқа бӛленген адам ғана бақытты.
Жеке адамның еркіндігін дәріптей отырып, Сократ мемлекеттің
рӛлін де жоғары қояды, адам мемлекет заңдарына бағынуы тиіс деп
санайды.
Философия тарихында Сократ метод мәселесінің негізін салушы
ретінде де белгілі. Оның пікірінше, адам ақиқат білімге философтардың
кӛмегімен. олармен әңгіме-сҧхбат арқылы жете алады. Адамдармен
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сҧхбат-пікірталас жҥргізуде ол ҥш тәсіл ҧсынды: ирония, майевтика және
диалектика.
Платон (шын аты Аристокл) біздің дәуірімізге дейінгі 428-347
жылдар аралығында Афинада емір сҥрді. Ҧстазы Сократ секілді, Платон
да ӛз философиясының басты объектісі ретінде адамды таңдады және
философиялық пайымдау шеңберін кеңейтіп, табиғат философиясының
да ӛзекті мәселелерін зерттеді, мемлекет туралы тамаша еңбектер жазды.
«Идея» – Платон философиясының басты ҧғымы. Ӛзіне дейінгі физис
философиясы субстанцияны материалдық дҥниеден іздегені белгілі.
Платонның ойынша бҧл жол, яғни физикалық және механикалық
себептерді іздеу – ақиқатқа жеткізе алмайды. Ол ҥшін физикалық немесе
феноменалдық кеңістіктен жоғары кӛтерілу қажет, дҥниенің, оның
қҧбылыстарының ақиқат себептерін ақыл арқылы жететін, кӛрінбейтін,
метафеноменалдық болмыстан, идеялар дҥниесінен іздеу керек.
Платонның бҧл ойлары оның жан туралы пікірлерінде жалғасын тапты.
Оның пайымдауынша, жан тәннен жоғары, себебі жанның маңызды
бӛлігін ақыл қҥрайды. Тән-дене ыдырап, ӛлсе де, жан мәңгілік, ӛмірге
қайта-қайта келіп отырады.
Аристотель – біздің дәуірімізге дейінгі 384 жыл шамасында
Стагирде дҥниеге келген. Платонның Академиясында философ ретінде
қалыптасу шеңінен ӛтті, ҧстазының философиялық ілімін жалғастырды.
Аристотель зерттеген мәселелер аумағы ӛте кең.Философияны
Аристотель «бірінші философия» және екінші философия» немесе
метафизика және физика деп боледі. Оның пікірінше, мета-физика –
барлық ғылымдардың арасындағы ең қҧндысы, ӛйткені, ол жоғарғы
себептерді, дҥниедегі қозғалыс пен дамудың себебі болып табылатын
мәңгілік, денесіз және қозғалмайтынды, табиғаттан және сезімдіктен
жоғарыны зерттейді. Аристотель себептердің немесе бастаулардың тӛрт
тҥрін атап кӛрсетеді:
1) Материалдық себеп немесе заттың материясы, яғни зат одан пайда
болатын нәрсе. Бҧл себеп «Неден?» деген сҧраққа жауап береді.
2) Форма – заттың материясын қалыптастыратын, оны нақты осы затқа
айналдырушы себеп, «Бҧл не?» деген сҧраққа жауап береді.
3) Қозгалтушы себеп, яғни қозғалыстың бастауы, «Қозғалыс қайдан
басталады?» деген сҧраққа жауап береді.
4) Мақсат себеп, немесе ӛзгерудің себебі, «Не ҥшін?» деген сҧраққа
жауап
береді.
Адам қызметінің жалпы мақсаты, Аристотельдің ойынша, рахатқа
бӛлену- Рахатқа бӛлену болмыстың жетілгендігі мен әдемілік болса, адам
ҥшін бҧл жетілгендік – ӛзінің адам ретіндегі іс-әрекетінің, қызметінің
жетілгендігі. Ақыл-ойдың іс-әрекеті дәл осындай іс-әрекет, сондықтан да
ақыл-ойдың ӛз міндеттеріне сай іс-әрекеті асыл қасиет болады, яғни адам
ҥшін рахат – асыл қасиетке жетуде. Аржттепъдің мемлекет туралы ілімі
де асыл қасиет ҧғымына негізделген. Мемлекетті араласудың ең жетілген
тҥрі деп тҥсіндірген Аристотель оның басты мақсаты – ӛз азаматтарын
асыл қасиетке тәрбиелеу дейді.
Осы эллинизм дәуірінің кӛрнекті ӛкілі Эпикур болды Физика,
логика және этиканы зерттеген Эпикур философиясының басты мәселесі
– адам және бақыт. Философияны ол ҥш бӛлікке бӛледі: каноника –
ақиқаттың критерийлері туралы диалектикалық зерттеулер; физика 20
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табиғаттың пайда болуы және бҧзылуы туралы ғылым; этика – ӛмір
салты, нені таңдап, неден бас тарту керектігі және тҥпкілікті мақсат
туралы ғылым..
Табиғат туралы ілімінде Эпикур Демокриттің атомдар ілімін
қолдайды
Луций Анней Сенека – біздің дәуірімізге дейінгі 5-жыл шамасында
Испанияда, Кордовада дҥниеге келіп, біздің дәуіріміздің 65-жылы қайтыс
болды.
Логика,
физика,
метеоролия
салаларын
зерттеумен
айналысқанымен, антропологиялық және қҧдайы ілімдердің практикалық
мазмҧнына кӛбірек кӛңіл болді, философияның міндеті пайымдауға емес,
іс-әрекетке ҥйрету, адамның рухын қалыптастыру, ӛмірін реттеу, ӛмір кемесінің басшысы болу, таза, асқақ философия ісі ғана адамды еркіндікке
жеткізеді деп тҥсіндірді. Адамның ар-ҧятын Сенека одан қашып қҧтылу
мҥмкін емес зор рухани кҥш, адамның моральдық фундаменті, ішкі
дауысы, интуициясы ретінде қарастырады. Эпиктет – 50-жылдар
шамасында Гиерапольде дҥниеге келіп, 138 жылы Никопольде дҥниеден
ӛткен. Эпиктет философияның мақсаты – адамның бойында асыл
қасиеттерді тәрбиелеу деп тҥсінеді. Ол адамдарға қажет адамгершіліктік
ережелері ретінде мынадай қағидаларды ҧсынады: Қҧдайға және оның
адамдарға қамқорлығына, дҥниенің және заттардың жҥйелі, ақылдың
кӛмегімен дамитындығына, адам рухының Қҧдайға ҧқсастығына сенім.
Кейбір зерттеушілер оны философтан гӛрі Қҧдайға қызмет етуші, оның
идеяларын таратушы, адамгершілік қасиеттерді насихаттаушы деп
қарастырады.
Қорыта айтсақ, кӛне грек философиясы мазмҧны бай, зерттеген
мәсе-лелер ауқымы ӛте кең, санқырлы, философияның натурфилософия,
фи-лософиялық антропология, онтология, гносеология, этика, эстетика,
логика және тағы басқа салаларын кеңінен қамтыған, философияның
классикалық ҥлгісі деп атауга болатын философия десек, артық емес.
Әдебиеттер:
1. ҒабитовТ.Х., АлтаевЖ.А., БайтеноваН.Ж. Философия ―Раритет‖
А.2000
2.Барулин В.С. Философско-социальная антропология. М.,1994.
3.Бубер М. Проблема человека. М.,1995.
4.Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной
философии. М.,1998
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АБИЛЬДАЕВА К.М..
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Система образования Казахстана является одним из факторов
укрепления экономики и стабильности в общественной жизни страны.
Одной из целей реформирования образования государства является
формирование личности, способной внести весомый вклад в
инновационные изменения в мировом образовательном пространстве;
духовно просвещенная, профессионально компетентная, вникающая в
жизненные ценности, поликультурная личность.
Фундаментальная теоретико-методологическая подготовка
магистрантов-филологов
обеспечивает
их
профессиональную
компетентность и социальную мобильность в современном
меняющемся мире.
Профилирующая дисциплина «Новые направления русского
языкознания» знакомит магистрантов с новыми направлениями в
русском языкознании конца XX - начала XXI в., их проблематикой,
истоками,
особенностями
формирования
и
перспективами
дальнейшего развития [1;2;3].
Свойственное науке XXI века в целом размывание и диффузия
предметных областей характеризует и лингвистику, вследствие чего
стала междисциплинарной. Новейшие лингвистические концепции
сформировались в результате привлечения к лингвистическому
описанию данных психологии, культурологии, социологии,
философии и ряда других антропоориен- тированных дисциплин. В
результате возникли юрислингвистика, политическая лингвистика,
лингвокультурологя,
гендерная
лингвистика,
компьютерная
лингвистика, корпусная лингвистика и др. [4].
Новые лингвистические направления возникают как ответ на
требования жизни общества, а значит - жизни языка. Так, в связи с
возросшим
интересом
к
национально
культурным,
этнолингвистическим, гендерным аспектам языка, которые находят
выражение в русском языке, возникли такие отрасли русистики, как
лингвокультурология, этнолингвистика, гендерная лингвистика.
Задачи курса:
1.
охарактеризовать
основные
принципы
современной
лингвистики и особенности их реализации в русистике;
2.
раскрыть сущность новых направлений русского языкознания
на стыке ХХ-ХХ1 столетий;
3.
познакомить с современными антропоориентированными
лингвистическими дисциплинами (функциональная грамматика,
коммуникативная грамматика, семантика, лингвоконцептология,
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прагмалингвистика, когнитивная лингвистика), их основными
положениями, проблематикой и понятийным аппаратом;
4.
охарактеризовать основные положения, проблематику и
научный аппарат лингвистических дисциплин, возникших на стыке
языкознания и других наук: юрислингвистика, политическая
лингвистика,
лингвокультурология,
гендерная
лингвистика,
компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика;
5.
определить роль новых лингвистических направлений как
составляющих современной лингвистической парадигмы, их место в
истории языкознания, важнейшие этапы становления и развития,
перспективы развития. [5].
В результате освоения дисциплины «Новые направления
русского языкознания» магистрант должен:
6.
знать основные принципы современной лингвистики и
специфику их реализации в русистике; сущность новых направлений
русского языкознания ХХ-ХХ1 вв., их место в истории русистики;
теоретикометодологические положения, проблематику, предмет,
задачи, основные понятия новых лингвистических дисциплин;
7.
уметь ориентироваться в различных направлениях и
концепциях современной русистики с целью дальнейшего применения
этих знаний при выборе исходных теоретических позиций в
диссертационном исследовании; применять методологические
положения изученных новых лингвистических дисциплин при анализе
языковых единиц; уметь систематизировать, квалифицировать
языковой материал с использованием различных методик
исследования, ориентированных на то или иное новое лингвистическое направление, концепцию; вычленять, формулировать
проблемы своего диссертационного исследования и решать их с
проекцией на актуальные проблемы новых направлений русского
языкознания;
8.
быть компетентным в освещении новых направлений русского
языкознания на рубеже тысячелетий; в проведении лингвистического
исследования с применением новых методов, с привлечением
электронных ресурсов Интернета и данных Национального корпуса
русского языка.
В современной высшей школе идѐт активная перестройка:
традиционная информирующая технология обучения, при которой
преподаватель выступает как основной источник знаний, а студенты
мыслятся пассивно воспринимающими информацию, всѐ чаще
заменяется инновационными технологиями, нацеленными на
активизацию процесса обучения и развитие творческого потенциала
студентов. Этот процесс – важное условие подготовки такого
специалиста, который будет соответствовать потребностям общества
ХХI века.
Подготовка высококвалифицированных специалистов без
обстоятельного обучения их русскому языку малопродуктивна.
Необходимость изучения русского языка в функциональностилистическом аспекте общепризнана. Специалист, обладающий
необходимимыми специальными знаниями, но имеющий скудный
словарный запас, не способный подобрать соответствующие слова для
ясной передачи мысли и затрудняющийся грамотно изложить
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полученную информацию, бесспорно, проиграет перед коллегами,
которые получили серьезную языковую подготовку.
Среди разнообразных направлений новых педтехнологий
(обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое
обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к
обучению и т.д.) авторами использована интерактивная модульная
технология М.М.Жанпеисовой (2001), основанная на современных
данных психологической и педагогической наук о личности
школьника. Главной отличительной чертой гуманистического подхода
в психологии и в образовании является особое внимание к
индивидуальности человека, его личности, ориентация на
сознательное развитие самостоятельного критического мышления.
Такой подход рассматривается в мировой педагогической практике
как альтернативный традиционному, основанному, главным образом,
на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Интерактивная
модульная технология М.М.Жанпеисовой (2001), которая реализует
главную человеческую потребность – потребность в общении [6].
Главное достоинство такого обучения состоит в том, что опыт,
полученный при решении учебных задач, личность может перенести
на внешний мир, поскольку в процессе активного взаимодействия
усваиваются еще и поведенческие функции. При интерактивном
обучении происходит осознание учащимися ценности других людей,
формируется потребность оказывать поддержку другим людям в ходе
совместной деятельности. Учебное занятие, организованное как
непосредственный диалог, предлагает студентам оригинально
мыслить, решать проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения. Поэтому для интерактивного
взаимодействия применяются и дискуссия, и мозговая атака, и метод
эвристических вопросов.
Важной особенностью интерактивных занятий становится и то,
что их итогом являются не столько внешние результаты, сколько
внутренние, пролонгированные во времени. Такие занятия – это
специальная форма организации познавательной деятельности.
Автором была сделана попытка реализовать технологию
модульного обучения при преподавании русского языка в высшем
учебном заведении и среднем профессиональном звене [7;8].
Учебный процесс в рамках технологии модульного обучения
строится на следующей исходной позиции: многие личностные
психические свойства ребѐнка проявляются в ходе собственной,
приносящей удовлетворение деятельности. Этому аспекту в
технологии
уделяется
особое
внимание.
Удовольствие
и
удовлетворение познавательной деятельностью – один из важнейших
факторов достижения высокого конечного результата каждым
учеником. Поэтому отметки и оценки в диалогической части носят
стимулирующий характер [7].
Хочется обратить внимание на диалогическую часть учебного
модуля, которая строится на сочетании самообучения и самооценки и
взаимообучения, взаимооценки студентов. Осуществляется это
посредством подготовки для каждого обучаемого не только
трѐхуровневых заданий, но и ответов – эталонов на них.
24

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
Многократная проработка
учебного материала
студентами на уровнях воспроизведения, элементарных умений и
навыков и переноса знаний производится на занятиях диалогической
части.
Неоднократное возвращение к содержанию (по всей теме или
разделу) по «нарастающей» - от простого к сложному, от
репродуктивных заданий к заданиям творческого характера, к
элементам исследовательской деятельности, даѐт возможность
каждому студенту посредством работы с учебным материалом
развивать способности., память, внимание, мышление, устную и
письменную речь.
В диалогической части познавательный процесс строится
преимущественно посредством взаимодействия обучаемых между
собой через деление группы на микрогруппы по 2-5 человек.
Познавательная деятельность учащихся строится таким
образом, чтобы каждый обучаемый на каждом занятии имел
возможность слушать, записывать, видеть и проговаривать учебный
материал, предлагаемый ему на трѐх уровнях сложности.
(Использование двух сигнальных систем человека позволяет развивать
как познавательные способности личности, так и познавательные
процессы).
Диалогическая часть учебного модуля имеет несколько
особенностей, на которые надо обратить внимание:
Обучение и учение в этой части являются: а) развивающими, в
связи с этим – необходимость ориентации учителя на интересы
учащихся. Отсюда: создание условий в учебном процессе на развитие
логики, мышления, устной и письменной речи, способностей каждого
учащегося, интереса к познавательной деятельности. К созданию
условий можно отнести: обеспечение психологической безопасности,
психосовместимости
учащихся, благоприятной психологической
атмосферы (доброжелательной, открытой и т.д), рабочих мест, средств
обучения для каждого учащегося;
б) подготовительными, для выхода на итоговую (контрольную)
часть модуля.
Таким образом, учебный процесс в рамках технологии строится
на следующей исходной позиции: многие личностные психические
свойства учащегося проявляются в ходе собственной, приносящей
удовлетворение деятельности. Этому аспекту в технологии уделяется
особое внимание. Удовольствие и удовлетворение познавательной
деятельностью – один из важнейших факторов достижения высокого
конечного результата каждым учеником. Поэтому отметки и оценки в
диалогической части носят стимулирующий характер. При оценке
результатов учебного труда в этой части учебного модуля широко
применяются принципы «сладкого лимона» (повышение ценности
совершенного учеником действия) и «зелѐного винограда»
(обесценивание его отрицательного результата (Р.М.Грановская,
Ю.С.Крижанская).
Диалогическая часть учебного модуля строится на сочетании
самообучения и самооценки и взаимообучения, взаимооценки
учащихся. Осуществляется это посредством подготовки для каждого
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ученика не только трѐхуровневых заданий, но и ответов – эталонов на
них.
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ЗАПОРОЖЕЦ А.Н.
СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «КОНЬ»
С давних пор коню принадлежит особое место, объясняющееся ролью
в хозяйстве и переселениях. Он символизировал благополучие и
достаток. Вплоть до XX века они были главным средством передвижения
и помощником.
Актуальность
предложенного
исследования
заключается
в
рассмотрении концепта «конь» как одного из базовых элементов
менталитета русского народа. В современной лингвистической науке
ещѐ не было специального анализа языковой картины мира в русской
культуре на примере концепта «конь».
Материалом для исследования послужили различные словари,
произведения устного народного творчества.
Конь традиционно был обязательным спутником божеств, особенно
божеств войны, грома и т.д.
Довольно многие языческие боги
представлялись конными (Авсень, Ярила). Так, например, на своѐм
священном коне бог Свентович бился с демонами. Христианские святые
считали коня неотъемлемым атрибутом у христианских персонажей. На
лошадях представлялись святой Георгий и Илья-Пророк.
Конь
сопровождал человека на протяжении всей жизни, его образ прочно
вошѐл в культуру русского народа.
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Прежде чем рассмотреть лексическое значение, необходимо выяснить
происхождение слова конь.
В енисейской мифологии сохранились рассказы о происхождении
коней у разных народов. Согласно А.П.Дульзону, общеенисейское
название Коня (gus) восходит к индоевропейскому *ek(w)os. Ряд
исследователей считает также возможной диффузию некоторых
мифологических образов, связанных с конѐм, в процессе миграции
народов из центров одомашнивания этих животных (Передняя Азия или
Юго-Восточная Европа) во 2-м тыс.до н.э. Одной из последних гипотез
стала гипотеза заимствования из языка кельтов, где реконструируетя
форма *kanko/*konko. Таким образом, конѐк- более древняя форма, чем
конь[1,1091].
Лексическое же значение слова конь и лошадь
рассмотрено во многих словарях, энциклопедиях и имеет множество
дефиниций.
В «Словаре русского языка» слово конь получило несколько
определений:
1. Лошадь (преимущественно о самце). Боевой конь.
2. Шахматная фигура с изображением головы лошади. Ход конем.
3. Обитый кожей длинный брус на подставках для гимнастических
упражнений [2,98].
В «Большом иллюстрированном толковом словаре русского языка»
В.И.Даля представлено следующее лексическое значение: «Конь — м.
стар. комонь, славянское клюся, стар. араб. фарь; лошадь добрая, не
кляча: на юге, сев. И в Сиб. редко говорят лошадь: жеребец или мерин,
не кобыла; особ.верховая лошадь». «Лошадь – вообще конь; особенно не
жеребец и не кобыла, мерин»[3,103].
Конь – крупное непарнокопытное животное семейства лошадиных
[1,835].
Отсюда и характерное наличие синонимов слова конь: коник, саврас,
гиппокамп, гиппогриф, буцефал, девушка, сивка-бурка, шкапа, борзый
конь, коняга, кляча, битюк, росинант, лошаденка, чудо-конь, сивка-бурка
вещая каурка, орловец, автомобиль, коняка, коняшка, сивко, битюг,
конек, пегас, иноходец, коньяк, лошадь, конина, жеребец, савраска,
сивка, скакун.
В плане же изучения языковой культуры мира предлагается
пронаблюдать концепт конь в устном народном творчестве на примере
загадок, песен, пословиц и поговорок, народных примет.
С давних пор среди народа начала ходить пословица –
блистательное проявление народного творчества. В сборнике В.Даля
«Пословицы русского народа» [4,396] пословицы являются ценным
языковым материалом, поскольку заключают в себе огромные моральноэтические нормы, глубоко и образно передают миропонимание русского
народа:
Кто в кони пошѐл, тот и воду вози
Значение пословицы: если взялся за что-либо, доводи дело до конца,
неси все тяготы, как поступает это выносливое животное.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешнѐй
Смысл данной пословицы в том, что слабый всегда тянется за
сильным, умелым, старается ему подражать.
С чужого коня и среди грязи долой
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Говорится так тогда, когда кому-то предлагают тотчас уйти с занятого
им чужого места.
Был конь, да изъездился.
Так можно сказать о человеке, который уже не обладает
выраженными положительными качествами, которыми он обладал когдато ранее. Иногда так говорят не о человеке, а каком-либо предмете.
Синонимом пословицы «был конь, да изъездился» является пословица
«укатали сивку крутые горки».
Выше меры и конь не скачет.
Смысл этой пословицы в том, что у всего есть свой предел.
Пословица «выше меры и конь не скачет» аналогична пословице «конь
через силу не прянет».
Дарѐному коню в зубы не смотрят.
Зачем смотреть коню в зубы? Коню в зубы смотрят, чтобы определить
его возраст. Эта процедура выполнялась при покупке коня. А когда конь
дарѐный, то осмотр зубов теряет свой смысл. Поэтому-то так и говорят.
Пословица «дарѐному коню в зубы не смотрят» в данный момент
применяется к подаркам.
И конь не валялся.
Так говорят о какой-то работе, о каком-то деле, которое должно было
начаться, но до сих пор не начато.
Не в коня корм.
Довольно часто выражение «не в коня корм» употребляют по
отношению к худым людям. Так говорят о чѐм-либо, чего кто-то не в
состоянии оценить, понять, используется в значении «бесполезная трата
времени, усилий, средств».
Метафорическое представление коня характеризует его не только как
сильное и терпеливое животное, но и умное, отличающееся красотой и
грациозностью.
В русских народных песнях тоже часто можно встретить образ коня,
так как он на протяжении столетий, разделяя все радости и горести,
являлся преданным спутником человека:
Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.
Моего коня сизокрылого –
У меня жена, ох, ревнивая…
Концепт конь также нашѐл отражение в русских народных приметах,
связанных с этим животным и погодными условиями:
Конь фыркнет - летом к дождю, зимою к метели.
Копыта коня потеют - к теплу.
Косяк лошадей в лощине - к непогоде.
Зимою конь ложится - к теплу.
В загадках конь символизировал благополучие и достаток. Лошади
считаются самыми миролюбивыми животными, готовыми до последнего
служить человеку:
Молчит,
За нас работает.
Не земледелец,
Не кузнец,
Не плотник,
А первый на селе работник.
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Четверо пляшут
Тысячи машут.
Двое прядут,
четверо бегут,
тысячи машут.
Семьсот свистит,
Четыре лопотит,
Два слушают,
Два нюхают,
Да два – за сторожа стоят.[6,50]
Как правило, также выражается идея обуздания, укрощения
животного, его подчинения человеку и безграничная сила и
выносливость.
При рассмотрении концепта конь выделяются различного ранга
гиперонимы (генеральные, общие понятия) и гипонимы (видовые,
логически подчиненные понятия). Гиперонимия и гипонимия
пронизывают языковую картину мира от базовых, категориальных
понятий
до
конкретных,
единичных.
Так структурно мир лошадей состоит из пород, породных групп и
мастей. Породы лошадей очень разнообразны и многочисленны. Каждая
порода имеет свой «набор» мастей. Масти передаются по наследству, а в
любой породе лошади связаны общим происхождением.
Ахалтекинская порода. Выведена туркменским народом, точное
время выведения не установлено. Для породы характерна легкая сухая
голова с большими глазами, длинной тонкой шеей.
Арабская порода. Происхождение терлется в глубине веков. Порода
выведена в результате скрещивания древних парфянских лошадей с
североафриканскими, а возможно и с древнеиспанскими.
Донская порода. Выведена в степях р.Дон, путем сложного
скрещивания местных лошадей монгольского корня в начале с
туркменскими, арабскими, персидскими, карабахскими, а позднее с
орлово-растопчинскими, стрелецкими и чистокровными верховыми
лошадьми.
Русская тяжелоупряжная. Предназначена для выполнения
сельскохозяйственных работ.
Русская рысистая. Лошади достаточно крупные, с хорошо
развитыми мышцами и сухожильно-связочным аппаратом конечностей,
прочным костяком[7,57-59].
Масть лошади — окраска волосяного покрова лошади, а также
кожи и глаз. Один из основных индивидуальных отличительных
признаков.
Гнедая — лошадь, корпус которой коричневого окраса различных
оттенков, от огненно-рыжего до почти чѐрного, похожего на караковую,
а грива, хвост и нижние части ног до скакательных и запястных суставов
включительно чѐрные.
Вороная — целиком чѐрная.
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Рыжая — целиком рыжего цвета; имеет разные оттенки от
светлого абрикосового и жѐлтого до тѐмно-каштанового, граничащего со
светло-бурой.
Соловая — желтовато-золотистая с белыми гривой и хвостом.
Изабелловая — шерсть кремового цвета, или цвета топлѐного
молока, кожа на всем теле розовая, глаза голубые.
Саврасая — «дикая» масть, масть лошади Пржевальского.
Окраска туловища блекло-рыжеватая, неравномерная, с посветлением на
животе.
Каурая — «дикая» масть. Окраска туловища рыжеватая, грива и
хвост рыже-коричневые, темнее корпуса, а ноги того же цвета, что и
туловище, с наибольшей интенсивностью окраски в районе запястных и
скакательных суставов.
Пегая — по любой из вышеперечисленных мастей разбросаны
большие белые пятна неправильной формы [8].
Такой принцип изучения предоставляет возможность рассмотреть
концепт конь как своего рода феномен русской культуры,
стимулирующий создание новых образов. Дается представление о
многообразии, богатстве и многогранности слова, о жизни слова в
языковой картине мира, культуре русского народа.

Литература:
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– 1184с.
2. Словарь русского языка: В 4-х т./АНСССР, Ин-т рус.яз.; Под. Ред
А.П.Евгеньевой.-3-е изд.-М.: Руский язык, 1985-1988
3. В.И.Даль Большой иллюстрированный толковый словарь русского
языка: современное написание. - М.: Астрем,2007.-348 с.
4. Пословицы русского народа: Сборник В.Даля. В 2-х т.М.:Худож.лит,1989.-447с.
5. Энциклопедия русских примет. «ЭКСМО-Пресс», 2000
6. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сост.
Ю.Г.Круглов. - М.:Просвещение,1990.-335с.:ил
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Ливанова Т. К., Ливанова М. А., Всѐ о лошади. — М.: АСТ-ПРЕСС СКД,
2002. — 384 с.: ил. — (Серия «1000 советов»).
АЛДАШЕВА Г.Б.
О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Речь имеет основополагающее значение в становлении человеческой
личности. Оттого, как человек владеет языком, зависит многое.
А.М.Горький был безусловно прав, когда неоднократно говорил и
писал о том, что каждый образованный человек должен уметь «слышать
и видеть» свой язык, свою манеру языковой коммуникации.
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Культура речи имеет определѐнные нормы литературного языка в
устной и письменной речи. Под культурой речи понимается:
 соблюдение этики общения;
 владение нормами литературного языка в его устной и
письменной формах;
 умение выбрать и организовать языковые средства, которые в
определѐнной ситуации общения способствуют достижению
поставленных задач коммуникации.
Таким образом, культура речи содержит три составляющих
компонента: этический, коммуникативный, нормативный.
Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение
правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическим
нормами общения подразумевается речевой этикет ( речевые формулы
приветствия, просьбы, благодарности, поздравления и т.п.; обращения на
«ты» и «вы»). Речевой этикет определяется ситуацией, в которой
происходит общение, представляет собой совокупность соблюдения
норм поведения и общения, определяет степень профессиональной
пригодности человека./1/.
К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее
воздействие на адресата, с учѐтом конкретно
ситуации
и
в
соответствии с поставленными целями и задачами, относятся точность,
понятность, богатство и разнообразие речи, еѐ чистота, выразительность.
Точность речи определяется:
1) знанием предмета;
2) логикой мышления;
3) умением выбирать нужные слова.
Речь точная – речь человека, умеющего ясно мыслить, знающего
предмет речи и семантику слов, имеющего достаточные речевые навыки.
«Неясность речи есть неизменный признак неясности мысли», утверждал Л.Н.Толстой. Слова следует употреблять в строгом
соответствии с их семантикой. Неправильный выбор слова делает речь
неточной, а порой искажает смысл высказывания.
Понятность речи – это доходчивость, доступность речи для тех, кому
она адресована. Понятность речи зависит от правильного использования
в ней терминов, иностранных слов, диалектизмов. Богатство и
разнообразие речи свидетельствует об эрудиции говорящего, его
высоком интеллекте. Богатство любого языка заключается в богатстве
словаря. Одни исследователи считают, что активный словарь
современного человека не превышает 7-8 тысяч разных слов, по
подсчѐтам других, он достигает 11-13 тысяч слов. Необыкновенно богат
русский язык образной фразеологией. Фразеологизмы помогают
немногими словами сказать многое. О богатстве речи свидетельствует
наличие в ней пословиц и поговорок. В них выражены радость и горе,
гнев и печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. Чистота речи –
отсутствие в ней лишних слов, слов- «сорняков», слов-«паразитов».
Слова-«сорняки» не несут никакой смысловой нагрузки,
не обладают информативностью. Они не только засоряют речь, но и
затрудняют еѐ восприятие, отвлекают внимание от содержания
высказывания. Кроме того, лишние слова психологически действуют на
слушателей, раздражают их.
31

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
Выразительность речи – это речь, способная поддерживать внимание
и интерес слушателя или читателя. Если при отборе слов и конструкции
предложения предполагается обеспечение эмоционального понимания,
т.е. пробуждения чувства, то речь ведѐтся о выразительности речи./2/
Нормативность речи – это речь правильная. Правильность речи – это
соблюдение норм литературного языка. Оценки вариантов нормы
категоричны и определены: правильно-неправильно, допустимо и то, и
другое.
Отличительной особенностью русского ударения является его
расположение: в одних словах оно падает на первый слог, в других – на
второй, третий и т.д. Расположение ударения служит причиной
существования в языке различного рода вариантов.
Лексические варианты различают слова по смыслу: переходный
возраст – переходной мост. Грамматические варианты различают
формы одного и того же слова: нет программы (Р.п., ед.ч.) – типовые
программы (множ.ч.). Лексико-грамматические варианты различают
части речи: во время экзамена (сущ. с предлогом) – вернуться вовремя
(наречие).
Грамматические нормы относятся к области синтаксиса (построение
предложений и словосочетаний) и морфологии (правила изменения
слов).
Правильное словоупотребление – один из важнейших элементов
культуры речи. Работа над значением и употреблением речи является
центром словарной работы. Чтобы добиться от студентов правильного
восприятия смысла слова в тексте и умения выбирать лексические
средства, соответствующие теме высказывания, преподаватель может
предложить студентам задания, помогающие понять данную тему. Одной
из главных звуковых средств эмоционально-смысловой выразительности
является правильность произношения в речи. В системе работы над
звуковой стороной связной речи, необходимо обратить внимание на
логическое ударение, паузы, темп, громкость, интонацию. /3/
На занятиях русского языка можно использовать речевые ситуации.
Студентам предлагается описать ситуацию, подобрать слова и
конструкции, с точностью раскрывая смысл высказывания. В этом случае
можно вести речь о точности речи. В богатой речи – большой объем
активного словаря, используются разнообразные морфологические
формы и синтаксические конструкции.
При этом студенты должны уметь использовать:
 распространѐнные предложения, в состав которых входят
несколько второстепенных членов;
 сложные предложения;
 предложения,
осложнѐнные
однородными
членами
с
обобщающими словами;
 предложения с прямой и косвенной речью;
 предложения с обращениями;
 предложения с обособленными членами и др.
При изучении функциональных стилей речи можно предложить
студентам речевую задачу. Например, отредактировать текст. При
этом даѐтся конкретная установка нацелить поиск студентов, сделать
его осмысленным.
32

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
Культуру речи можно развить при составлении текста, разделении
его на микротемы, во время беседы, дискуссий при изучении различных
лексических тем. Для организации этой работы важно оценить
целесообразность выбора языкового средства, наладить контроль и
самоконтроль за речевой деятельностью студента. Необходимо, чтобы
студент понимал не только тему, но и основную мысль высказывания.
Преподаватель должен нацеливать студентов на связную речь. Чем
больше словарный запас студента, тем больше развит грамматический
строй его речи.
При освоении литературного языка уделяется внимание как
правильности речи (умение правильно говорить и писать), так и
речевому
мастерству (умение употреблять языковые средства в
соответствии с целями и условиями общения). Речевое мастерство в
отличие от правильности речи – это не только обязательное следование
нормам литературного языка, но и умение выбрать из вариантов нормы
составления микротекстов наиболее точный, выразительный и т.п./4/
Речевое мастерство предполагает достаточный уровень общей культуры
человека, сознательную привязанность к языку, культуре мышления.
В работе по развитию речи на практических занятиях по русскому
языку
на материале текстов публицистического, научного и
официально-делового характера можно использовать следующие
задания:
 определить место ударения в соответствии с нормами
литературного языка;
 выделить нормативные грамматические варианты; перечислить
основные требования к точной речи;
 указать средства языка, засоряющие речь отдельных людей;
 указать примеры , приводящие к нарушению речевой логичности
и др.
Выводы
Говорить о правильной и хорошей речи можно лишь в том случае, если
она богата и разнообразна по использованным в ней лексическим и
грамматическим средствам, если в ней точно передано содержание
высказывания, учтены особенности ситуации общения, выдержан
определѐнные стиль речи.
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ХАСАНОВА А.А.
ЭПОС ЖАНРЫНЫҢ ӘДЕБИ ТІЛГЕ ЫҚПАЛЫ
(«Қобыланды батыр», «Қозы кӛрпеш-Баян сұлу»,
«Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Қамбар батыр»)
33

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
Қазақ фольклорының тарихи сипаты басым кӛркем де қҧнды
саласы — эпостық жырлар. Эпос деп оқиғасы ел, халық ӛмірінен
алынған, образдары ірі әрі кемелді тҥрде жасалып, батырлық немесе
ғашықтық сюжетке қҧрылған ҥлкен-ҥлкен эпикалық жыр-дастандарды
айтамыз. Қазақ эпосы бірде ерлікті, батырлықты дәріптеп, ел қорғау,
отаншылдық сарынға қҧрылса («Қобыланды», «Алпамыс»), бірде
феодалдық қоғамдағы әйел теңсіздігін арқау етіп, махаббат тақырыбына
негізделеді. Енді бірде ӛмірде болған нақты тарихи оқиғаларды
жырлайды («Бекет», «Досан батыр»).
Эпостық жырлар барлық елдерде болған. Ежелгі гректердің
«Илиада», «Одиссея» сияқты кӛлемді дастандарының эпопеялық сипаты
басым болса, ондай сюжеттер қырғыздар («Малтас»), қазақ
халықтарында да жоқ емес («Қорқыт ата кітабы»). Оларды гректер
«эпос» десе, қазақтар «жыр», қырғыздар «ыр» деп атаған.
Эпостың кӛркемдігі, тарихилығы, стадиялығы деген мәселелерді
айтпағанда, біздің кейбір зерттеушілеріміз батырлар кҥресін
халықаралық шеңберге қоямыз ба, әлде тап кҥресіне негіздейміз бе деген
проблеманы да жетік тҥсіне алмады. Сыртқы кҥресті айтпағанда, қазақ
батырлары ӛз тайпасының мҥддесі ҥшін емес, ҥлкен империялық,
мемлекеттер арасындағы қақтығыстарға, мысалы, Алтын Ордаға қызмет
кӛрсеткендей болды. Расында әрбір батыр ең алдымен хандарға қарсы
кҥрессе керек. Сол ҥшін батырлар кҥресі кӛп жайда империялар арасы
емес, тайпа мен тайпа, ел мен ел арасында кӛрінеді, олар ӛз елінің
бҥтіндігі ҥшін сыртқы жаулармен де, ӛзара да таласып-тартысып жҥрген.
Мҧндай жағдайларда батырлар бір ғана әлеуметтік топ ҥддесінде қала
алмайды. Осыны тҥсінген тарихшы М. П. Вяткин ХVІІІ ғасырда «батыр»
сӛзі әлеуметтік емес, тҧрмыстық атау болды деген еді. [1,137].
Қобыланды батыр жыры ішінде «әлқисса» деп келетін проза
кездеседі. Ол ертегілік емес, эпопеялық белгі. Жырдың суреттеу
тәсілінде хикаялау, сипаттау, сӛйлету (монолог) аралас келеді.
Тайбурылдың шабысы қимыл негізінде берілген динамикалық,
әсіреленген сипаттау. Жырда баяндау аз да, сӛйлету кӛбірек.
М.
Әуезов «Манас» жырында сӛйлету кӛп те, оқиғаның баяндалуы аз» деп
дҧрыс айтқан. Бҧл — барлық эпосқа ортақ белгі. Жырдағы баяндау
элементі алғашқы оқиғаларға кӛбірек қолданылған (Кӛктім хан тойы,
ҥйлену, Қараманның келісі).
Кӛп кездесетін монолог арнау тҥрінде берілген. Жыр қоштасу
монологтарына, азаттықты арман тҧтатын халық толғауларына бай
(Тоқтарбай, аналық зары). Бҧл толғаулар — ел басындағы драматизмнің
ғана айғағы емес, Қобыландының халықпен бірлігін кӛрсететін лиризм.
Оның Тайбурылға айтқан сӛзі, батырлық серті, кӛбікті монологы —
ерлікті дәріптейді. Батырлар егеске тҥскен жерде диалог кӛбірек
қолданылады. Қобыландының ҥш ай, ҥш кҥн соғысып, алшағырдан елін
азат ететін жері — жырдың шешуі. Онда портрет жоққа тән. Жырдың
ӛлеңдік қҧрылысы эпосқа тән 7-8 буындық жыр ӛлшемі. Ҧйқас шумағы
5-10 жолмен ширақ, жҥрдек кӛмкеріледі. Жыр ӛлшеуі қандай жеңіл
болса, тілі де сондай жҥгіртпелі, ойнақы, таза.
«Қозы Кӛрпеш-Баян Сҧлу» жырының идеясы мен образдарының
кӛркемдік қуатына тілі де кӛркем әрі шебер тоқылған. Бҧл реттен ҥш
тҥрлі мәселеге тоқталып ӛтпекшіміз. Олар: а) жырдың тартысы мен
қайшылығы; ә) сюжет элементінің кӛркемдігі; б) тіл ерекшеліктері.
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Мҧның ҥшеуі де жырдың тҥр мен мазмҧн бірлігіне туған кӛркемдік
қасиетін анықтай тҥсуге жәрдем береді. [2,87].
Қазақ эпосында, әсіресе, батырлық жырларында, ғашықтық
әңгімелерінен «Қыз Жібекте» образды кӛрсетудің ҥш тҥрлі
композициялы тәсілі бар. Олар — хикаялау, монолог және портреттікқимылдық суреттеу.
Хикаялау мен суреттеу — автор сӛзі. Алғашқысы оқиғаның
сюжетін тоқыса, суреттеу кейіпкерлердің сыртқы келбетін, жҥрістҧрысын, қимылын кӛрсетеді. Портрет «Қыз Жібек» жырында кӛп. Ал
батырлық жырларында қимылдық портрет басым. Бҧл екі тәсілмен
кейіпкерлердің ішкі сезімдерін, қуанышы мен қайғысын жеткізе білгізу
мҥмкін болмағандықтан, кейіпкерлерді ҧзақ сӛйлету тәсілі (монолог)
қолданылады.
Суреттеудің кӛп болуы қай жырдың болса да, әлсіздігіне жатады.
Ондай жерде адам мінезі терең ашылмайды. Оған қисса әдебиеті де
айғақ. Суреттеу мен хикаялау айтушыға бірінші орын берілетін қазақ
фольклорында мол. Ал «Қозы Кӛрпеш» жырының айтушылары суреттеу
мен хикаялауды азайтып, оның орнынан диалог пен монологтың
қызметін кҥшейткен. Соның ішінде әсіресе, диалог басым. Портреттің
болмауы, монолог пен диалогтың кӛп қолданылуы — геройларды
тереңірек кӛрсетудің тәсілі.
Монолог адамдардың ішкі сезімдерін ғана кӛрсетсе, диалог
олардың іс-әрекетін, талас-тартысын, интригалық қҧбылыстарды
суреттейді. Жыр геройлардың ӛздерін кӛбірек сӛйлетіп, ӛзара
тартыстырады. Соның нәтижесінде жырдың реализмі, образдарының
типтілігі артып, олардың арманы жақсы дәлелденген.
Эпостық мҧраларға біз кӛбіне тарихи-прогрестік факторлар,
тенденциялар тҧрғысынан ғана дҧрыс баға бере аламыз. Қай халықтың
эпосын алсақ та, олар заманына қарай кӛбіне белсенді тап ӛкілдерінің
ӛмірін суреттейді. Бірақ мҧнымен сол эпос образдарының халықтығын
жоққа шығаруға болмайды.
Жырдың ең қҧнды жағы — тіл байлығында. Онда араб-парсы
сӛздігі мейлінше аз, жыр байырғы халық сӛзінің мол лексикалық қорына
негізделген. Тілінде қазіргі жастар біле бермейтін, кейде жолсыз
ҧмытылып бара жатқан кӛне сӛздер кӛп. Кезінде кейбіреулер соның
бәрін не архаизм, не диалект деп ӛз басындағы бейшаралықты ҧлы
эпосқа қарай жҧмсады. Бҧл, әрине, ӛкінішті қҧбылыс. «Қозы Кӛрпеш»
диалект емес, қазақтың әдеби тіл нормасына жол салған эпостық
мҧраның бірі. Бҧл ҥлгілердің тілі, ӛлеңдік кестесі, идеясы қарапайым
халыққа жақын, тҥсінікті. Олай болса, халық поэзиясының кӛркем
нҧсқаларын жиі басып шығарып, айтушылардың қызметіне де айырықша
кӛңіл бӛлу қажет.
«Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу» жыры қазақ даласындағы барлық лироэпостық жырларға жол салған шығарма. Сол негізде «Мақпал қыз», «Қҧл
мен қыз», «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Есім сері-Зылиха» сияқты
кӛптеген ғашық жырлары туған.
Сонымен қорытындылай келсек, «Әдеби тіл» дегеніміз не? деген
сҧрақ туады. Әдеби тіл дегеніміз – тарихи ҧғым. Ол халықтың қоғамдық,
әлеуметтік ӛміріне, саяси экономикалық жағдайына байланысты туып,
қалыптасып, кемелденіп отыратын категорияны танытады. Ал оның
категорияның - әр дәуірдегі, әр кезеңдегі тарихи қалыбы, даму қарқыны,
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қоғамдық мәні, атқаратын қызметінің аясы, ӛрістеу шегі де тҥрліше
болады. Бірін-бірі ауыстырып, бірақ бірімен екіншісі ҥздіксіз жалғасып,
сабақтасып жататын әдеби тілдер. Сырттай біртҧтас, бҥтін қҧбылыс
болып кӛрінгенімен, олардың тарихи нақты болмысы уақыт, жағдай және
кеңістік факторларымен шарттас келетін ҥздіктерден, әр алуан шамадағы
тілдесу ҥлгілерінен тҧрады. Бір жағынан – жалпыхалық тілі дамуының
ішкі
заңдылықтарына,
екінші
жағынан
–
тілден
сықары
экстралингвистикалық объектив жағдайларға бой ҧсынатын бҧндай
әдеби тілдер ӛздерінің қатынас қҧрамы ретіндегі кезеңдік міндеттерін әр
кезде де тиісінше атқарып отырады. Осы қызметтеріне қарай әдеби тілдің
тарихын дәуірлерге, кезеңдерге бӛлгенде тіл мамандары оларды «ауызекі
әдеби тіл», «ауызша әдеби тіл», «кітаби тіл» деген сияқты шартты
атаулармен саранып таниды. Бҧлардың бәрі тіптен келгенді, халық
тілінің ӛңделген, қырланған тҥрлері, қоғамдық қарым қатынастың
жоғары сфераларында яғни ӛрісе биік даугейлерінде тҧтылынатын
тарамдары болып табылады.
Осындай тарихи таным тҧрғысынан алғанда әрбір халық тілінің
ӛзіндік ерекшеліктері бар ҥлкен кезеңдері болады, олар халық болып
қалыптасу тҧсындағы тіл кӛріністері. Демек, қазақ әдеби тілінің ҧзақ
тарихын «ҧлттық сатыға дейінгі» және «ҧлттық сатыдан кейінгі» деп, екі
кезеңге бӛліп қарау принципі негізсіз де емес. Қоғамдық формацияның
ауысуын қоғам ішіндегі әлеуметтік укладтардың жаңаруын, халықтың
азаматтық тарихының елеулі бет бҧрыстарын ескеру нәтижесінде
белгіленген, бҧл принцип әдеби тілдердің дҥниеге келуі, олардың қанша
мерзім ӛмір сҥргені, қандай жаңа типтерге ҧласқаны, мәдени дәстҥр
қалыбына еніп, тарихта тҧрақтасу жайы секілді жағдаяттарды жан жақты
қамтуға мҥмкіндік береді.
Ешбір әдеби тіл халық тілінен бҧрын пайда болған емес. Демек
әдеби тілдің тарихы ешуақыт халық тілінің тарихынан кӛне бола
алмайды, сондықтан белгілі бір халықтың әдеби тілі ӛзінен бҧрынғы
тілдерге, оның ішінде кӛне жазу ескерткіштері тіліне де тарихи туыстық,
типологиялық ҧқсастық, не дәстҥр ортақтығы жағынан қатысты болуы
әбден мҥмкін. Бірақ оны сол ӛткендегі тілдердің тікелей жалғасы ғана
деп қарауға тіпті де болмайды. Бҧдан шығатын қорытынды – қазақ әдеби
тілінің, сондай-ақ халық әдебиетінің тарихын «қолдан кӛнелендіру»
мақсатымен олардың басын санау Орхон Енисей, Талас бойындағы жазу
ескерткіштерімен тікелей тартуға тырысушылық ғылыми тҧрғыдан
дәйексіз, жаңсақ кӛзқарас болмақ.
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ЕГИЗБАЕВА Л.Е.
ШЕТ ТІЛІН ҤЙРЕТУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖАҢА МҤМКІНДІКТЕРІН АЙҚЫНДАУ
Қазіргі таңда, білім саласында ақпараттық технологиялардың жаңаша
қҧралдарыцн қолдану бҥгінгі кҥні ӛзектілікке ие болып отыр. XXI
ҒАСЫРДЫ қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған.
Дҥниежҥзілік қоғамдастықта қоғамдық ӛмірдің барлық саласын
глобальді ақпараттандыру процессі дамытылуда. Білім беру жҥйесін
ақпараттандыру, оқу ҥрдісінде жаңа технологияларды қолдану, сондай ақ
бәсекеге қабілетті, болашақ маман студенттерді даярлау бҥгінгі кҥннің
ӛзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Бҥгінгі таңда жоғары оқу
орындарында студенттердің кәсіби біліктілігін арттыру, тҧлғалық
қабілеттерін шыңдау саналы, тҧжырымды ойлау мәдениетін дамытып,
ішкі әлемі жан- жақты дамыған жеке тҧлғаны қалыптастырып, оны
дамыта оқыту, оқыту ҥдерісінің негізгі мақсаты болып табылады. Білімді
дамыту ҥшін білім берудің ҥйреншікті әдісінен оқыту процессінде
студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын білім берудің
жаңа белсенді әдісіне кӛшу керек. Бҧл тапсырманы оқыту процессінде
тек жаңа технологияларды қолдану арқылы жҥзеге асыруға болады.
Жоғары оқу орындарында ақпараттық технологияларды қолданудың
басты бағыттары қатарына студенттерге білім беру сапасын арттыру,
білім саласындағы жаңашылықтарды саралау, білім беру барысында
жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану, ақпараттық –
коммуникациялық технологияларды, электронды оқулықтар мен
интернет технологиясы арқылы ақпарат кеңістігінен білім алуға қабілетті
тҧлға қалыптастыруды айтуға болады.
Тілдік емес жоғары оқу
орындарынд ағылшын тілін оқыту ҥдерісінде ақпараттық білім беру
технологияларын қолдану студенттердің ағылшын тілін меңгеруге деген
ынталарын арттыруға ықпал етіп, оқыту барысындағы мәселелердің
оңтайлы
шешімдерін
табуға
мҥмкіндік
береді.
Ақпараттық
тхнологияларды ағылшын тілін оқыту ҥдерісінде пайдалану
студенттердің жан жақты білім алуына жол ашып, мемлекетіміздің ҥш
тҧғырлы тіл саясатына сай жақсы, жан жақты дамыған студент иесі
ретінде танылуларына негіз бола алады. Мультимедиалық, электрондық
оқулықтар студенттердің ағылшын тілін ҥйрену оқу іс-әрекетінің негізгі
кӛзі болып табылады. Видеофильмдер мен мультимедиалық
презентациялардың кӛмегімен шет тілін тиімді уйрену ҥшін жасалған
әдіс, сӛйлеуге ҥйрету процессінің тиімділігін арттырады, әрі
студенттердің ынтасы мен қызығушылықтарын оятады және берілген
материалды оңай әрі тез арада игеруге мҥмкіндік береді. Егер ағылшын
тілінен оқу материалдары иллюстрация, анимациялық, дыбысы бар
обьект тҥрінде қҧрылса, студенттердің даму ерекшеліктеріне сәйкес
ағылшын тіліндегі материалдардың мазмҧнын тез қызыға қабылдауға,
тҥсінуге, білімін ӛз бетімен жетілдіруге, ӛз ойын ағылшын тілінде еркін
жеткізе алауға дегенҧмтылыса негізгі тҥрткі бола алады.
Кӛптеген
әдіскерлер
видеофильм,
электрондық
пошта,
мультимедиялық презентация, анимациялық суреттер және т.б.
кӛмегімен шетел тілінде монолог және диалог тҥрінде сӛйлеу қабілетін
қалыптастыратын жаттығуларды қҧрастырумен айналысып жатыр. Ал
37

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
шетелде болмай-ақ, сол елдің тілінде сӛйлей алу қабілетіне ие болу оңай
емес. Сондықтан, мҧғалімнің маңызды тапсырмасының бірі шет тілі
сабағында жаңа технологиялардың тҥрлі амалдарын қолдана отырып,
сӛйлеудің шын ситуацияларын қҧру болып табылады. Шет тілін ҥйрету
процессінде компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты
жолмен ӛткізуге кӛмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео
кӛріністер, презентациялар және т.б. әртҥрлі дыбыстар арқылы
кӛрсетіледі. Компьютер мониторындағы кӛріністер оқушыныңң іс –
қимылының арқасында ӛзгеріп отырады. Бҧл динамикалық және
оқушының бар ойын ӛзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде
студенттің белсенділігі оянады. Нәтижесінде, студент ақпаратты оңай әрі
тез
қабылдайды және қызығушылығы жоғарылайды. Зертту мәселесі
кҥрделі болғандықтан оның барлық салаларын қамтып шығу мумкін
емес, сондықтан қарастырылып отырған мәселе толығымен шешімін
тапты деуге болмайды. Келешекте жоғары оқу орындарында ақпараттық
технологияларды қолдану кеңінен жетілдіру т.б. мәселелер арнайы
зерттеуді қажет етеді.
Әдебиеттер:
1. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері // Лексикология
мәселелері. – Алматы, 2002.
2. Попов Р.Н. Фразеологические единицы современного
литературного языка с историзмами и лексическими архаизмами.
–Вологда, 1967..
3.
Есимжанова
М.Р.
Межьязыковые
фразеологические
соответствия. АКД. Алматы – 1998.
4.
Телия
В.Н.
Русская
фразеология:
семантический,
прагматический и лингвокультурологический аспекты. –М.:
Школа. Языки и русская культура, 1996

ЖАНПЕИСОВА Н.М.
МАТЕРИАЛЬНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
ВНЕДРЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА КАК
ГОСУДАРСТВЕННОГО
Анализ материалов свидетельствует, что на разных этапах
институционализации
государственного
языка
в
Казахстане
(институционализация языка означает создание государственного
механизма, способного обеспечить функциональное регулирование,
постоянное развитие, расширение и обогащение лингвистической базы
языка) были созданы следующие официальные органы:
 Государственная терминологическая комиссия при Правительстве
Республики Казахстан (утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 21 апреля 1998 г. N 367), которая является
консультативно-совещательным
органом,
вырабатывающим
38

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
предложения в области терминологической лексики казахского языка
по всем отраслям экономики, науки, техники, культуры.
 Государственная ономастическая комиссия при Правительстве
Республики Казахстан (утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 21 апреля 1998 г. № 368). В настоящее
время ведется работа по 5 научным проектам с целью исследования
топонимического пространства каждой области.
 Республиканское
государственное
казенное
предприятие
"Республиканский центр ускоренного обучения государственному
языку" (Постановление Правительства Республики Казахстан от 9
октября 1999 года N1545),
который позже
переименован в
Республиканский координационно-методический центр развития
языков имени Ш. Шаяхметова. Основной целью Центра является
создание всех необходимых организационных и материальнотехнических условий, а также учебно-методическое и научное
обеспечение интенсивного обучения государственных служащих
казахскому языку
 Комитет по языкам Министерства культуры и
информации
Республики Казахстан (Постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 февраля 2005 года N 103). В структуру Комитета по
языкам входит Управление по развитию языков и нормативнолингвистических проблем, включающее, в свою очередь, отдел
нормативно-лингвистических проблем, отдел ономастики и
терминологии, отдел развития языков, управление анализа и
организационно-финансового обеспечения, отдел мониторинга и
анализа реализации языковых программ и др.
В стране достаточно активно развивается сеть региональных Центров
обучения государственному языку. В целях обучения государственных
служащих государственному языку во всех центральных и местных
исполнительных органах организованы курсы государственного языка.
В результате
большой целенаправленной работы в течение
нескольких лет были
 разработаны и утверждены электронный разговорник на
государственном языке и языках народа Казахстана (5 языков);
анимационные обучающие игры, электронный учебник по
казахскому языку; электронный карманный переводчик;
электронный звуковой учебник казахского языка; система
дистанционного мультимедийного комплекса обучения
государственному языку специалистов технического профиля;
комплексная компьютерная программа поддержки казахского
языка на персональных компьютерах; перекодировщик текстов
с одной шрифтовой графики в другую;
 автоматизирована система мониторинга и анализа языковой
ситуации на территории страны;
 утвержден график контроля за соблюдением законодательства
о языках Республики Казахстан в центральных и местных
государственных органах (27 января 2007 года № 24-34/331)
[1];
 созданы программы на радио и телеэфире на казахском языке
для детей и взрослых по историческому и культурному
наследию, просветительские, развлекательные программы
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(«Сырға», «Кӛңілашар», «Әлі есімде?» национального
телеканала «Қазақстан», «Тӛртеу тҥгел болса», «Азамат»,
«Начистоту» телеканала «Хабар», «Менің Қазақстаным»,
«Тыңдармандар», «Мен қазақпын» Казахского радио,
«Абайтану», «Тарих безбені», «Замандастар» «31 телеканала»
и др.);
в рамках
программы поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом, проведены Малый курултай
казахов
Европы
(Германия,
г.Мюнхен),а
также
международные
научно-практические
конференции
(«Шетелдегі қазақтардың Қазақстанға кӛшіп-қонуының бҥгінгі
жағдайы және келешегі» и «Дҥниежҥзі қазақтары және ортақ
жазу: қазақ әліпбиін латын әліпбиіне кӛшіру мәселелері» и др.;
для соотечественников, проживающих за рубежом, регулярно
издаются журналы «Тіл және қоғам», «Туған тіл»;
осуществлена разработка различных программ, методик
обучения, учебно-методических пособий и др. для взрослого
населения (например, программа ускоренного обучения
государственного языка для 3, 4, 5 уровней, Хрестоматия по
методикам обучения государственному языку и мн.др.);
в 2001 году были выпущены русско-казахские и казахскорусские
терминологические
словари
в
31
томах,
охватывающие 155 000 слов. В общей сложности, в течение
1992-2008 годов Терминологической комиссией было
утверждено около 189 000 слов и словосочетаний. На данный
момент общее количество технических терминов в казахском
языке составляет 360 000 слов [1];
запущен сайт http://www.techkz.kz/, который охватывает такие
сферы, как геологическая разведка, нефтегазовая сфера,
информационные технологии, машиностроение, строительство
и архитектура, металлургия;
на сайте http://www.til.gov.kz/ организована коллективная
работа специалистов электронно-терминологического центра,
целью которой является формирование сборника терминов
казахского языка, а в комплексе словарей создан единый фонд
лингвистических и специализированных;
создан электронный русско-казахский
словарь сайта
http://www.sozdik.kz/, который
рассчитан на массового
пользователя;
совместно с социальным консорциумом Ассамблеи народа
Казахстана Республиканским центром ускоренного обучения
государственному языку создано уникальное мультимедийное
устройство IPOD, адаптированное для самостоятельного
изучения казахского языка, которое выпускается совместно с
Южно-Корейской компанией LG;
организована
служба
«Казахский язык по телефону».
Основной функцией службы по телефону является
осуществление
всесторонней
помощи
населению,
предоставление необходимой информации по телефону в
следующих
вопросах:
перевод
терминологии;
корректирование перевода текстов на казахском языке;
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грамотное оформление документов на государственном языке;
предоставление информации по грамматике казахского языка;
уточнение значения слов, словесных оборотов; обучение
казахскому языку; обучение государственному языку, а также
языков народов Казахстан ведется и в воскресных школах. В
196 воскресных школах более семи тысяч детей и взрослых
изучают родной язык;
 действует
интернет-портал
«Государственный
язык
Республики
Казахстан»,
выполняющий
роль
информационного центра по языковой политике государства,
который включает следующие сервисы:
 Многоотраслевые
терминологические
словари
(предназначены для описания специальных терминов
из областей науки и сфер жизнедеятельности
общества)
 Словарный комплекс (единая база, в которую
включены лингвистические и специализированные
словари с объяснением значений слов средствами
самого языка)
 Мультимедийная видеоэнциклопедия «Казахстан»
(предоставляет доступ к интерактивной справочнопознавательной информации о Республике Казахстан)
 Электронный терминологический центр (организация
коллективной работы специалистов с целью
формирования совокупности терминов казахского
языка)
 Казахские шрифты (сервис позволяет просматривать
начертание и загружать нестандартные шрифты,
адаптированные под алфавит казахского языка)
 Корпус казахского языка (предназначен для сбора всех
видов информации на казахском языке и внедрения
программы по ее обработке, классификации и анализу
по заданным параметрам)
 Тесты (система тестирования для определения уровня
владения государственным языком Республики
Казахстан)
 Технический
казахский
язык
(дистанционный
мультимедийный комплекс обучения казахскому языку
специалистов технического профиля)
 Языковая ситуация (автоматизированная система
мониторинга и анализа языковой ситуации на
территории Республики Казахстан)
 Историко-культурный фонд (база данных историкокультурного фонда казахского языка по письменным и
этноархеологическим источникам)
 Система приема, хранения, поиска и обработки
больших массивов текста.
Распространенные в первые годы языкового строительста упреки
в недостатке методик обучения, учебников и методических пособий уже
потеряли свою актуальность. Усилиями лучших казахстанских
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специалистов в последние годы разработаны целые комплексы по
изучению казахского языка как под руководством преподавателя, так и
в самостоятельном режиме. Привлечены новейшие информационные
технологии, разрабатываются стандарты, приближенные к зарубежным.
На выставках, которые неоднократно состоялись в Астане, были
представлены методические пособия и учебники, изданные областными
и городскими центрами РК по изучению государственного языка, а также
электронные учебники [2].
Республиканским
координационно-методический
центром
развития языков имени Ш. Шаяхметова совместно с ведущими учеными
Казахстана разработаны и утверждены Концепция, Единый стандарт,
Типовая программа (Начальный уровень, Продолжающий уровень,
Углубленный уровень) по ускоренному уровневому обучению
государственных служащих (взрослых, обучающихся государственному
языку). Как отмечается в информации о работе Республиканского
центра, Учебно-методический комплекс по ускоренному уровневому
обучению государственному языку «Жаңа толқын» разработан учеными
Республиканского центра согласно запросам сегодняшнего дня. На сайте
Центра отмечается, что комплекс предназначен для обучения
государственному языку госслужащих и сотрудников негосударственных
учреждений.
По словам разработчиков, учебно-методический комплекс по
ускоренному уровневому обучению казахскому языку «Жаңа толқын»
состоит из 3-х комплектов, включающий в себя 18 книг. Каждый
комплект
учебно-методического
комплекса
«Жаңа
толқын»
предназначен для обучения государственному языку по 3-м уровням. 1-й
комплект состоит из 9-ти книг: основного учебника, грамматического
справочника и учебного словаря для каждого уровня. 2-й комплект –
аудиокурс по ускоренному уровневому обучению государственному
языку «Жаңа толқын», который состоит из 3-х CD дисков. 3-й комплект –
электронный учебник по ускоренному уровневому обучению казахскому
языку «Жаңа толқын», состоящий из 3-х CD дисков. Комплекс создан по
методике интенсивного обучения языка болгарского академика,
психотерапевта Георгия Лозанова «погружение в язык». Эффективность
данного комплекса заключается в том, что в нем применены все
мультимедийные возможности, при котором работают все каналы
восприятия [2]. Обучение казахскому языку по этой методике
плодотворно осуществляется в Турции, Южной Корее, России. В 2008
году Центром был проведен семинар, на котором каждая область
представила свой интерактивный учебный комплекс. Специалисты
отмечают комплекс «Сарыарка», созданный Карагандинским центром
изучения государственного языка, а также комплексы ВосточноКазахстанского, Актюбинского центров. Сейчас обучение казахскому
языку можно вести в лучших традициях обучения языкам, таких, как
Оксфордская методика обучения английскому языку, методические
системы обучения русскому языку и др. Лучшие инновационные
технологии в обучении английскому языку становятся примером для
создания новых систем эффективного интенсивного обучения
казахскому языку не только в нашей стране, но и за ее пределами [2].
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Другой разработкой Центра является инновационный комплекс
«Мәртебелі сӛз» («Величественное слово»), обучающий официальноделовому стилю.
К сожалению, учебники Центра выпускаются по госзаказу и в
продажу не поступают, поэтому деятельность Центра, по словам его
специалистов,
охватывает, главным образом, госслужащих.
Республиканский координационно-методический центр развития языков
имени Ш. Шаяхметова осуществляет свою деятельность через сеть
региональных (64 областных и районных) учебных центров, при которых
функционируют курсы повышения квалификации для преподавателей
казахского языка по использованию в обучении новейших обучающих
технологий: интерактивной технологии преподавания казахского языка,
интенсивной, коммуникативной технологии, курсы теоретических и
практических проблем перевода, делопроизводства на государственном
языке и методики создания мультимедийных уроков [3]
Центр разрабатывает свой сайт (www.kazakhtili.kz), в котором
планируется размещение подготовленных учебников и пособий, что во
многом упростит доступ к ним всех желающих.
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ИСАКОВА С.С., ҚАНАТБАЕВА К., ЖОЛДАСОВА Қ.
ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ 1910-1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ
ДАМУ БАҒЫТЫ
А.Байтҧрсынов 125 жылдығына арналған ғылыми жинақтың
жауапты редакторы, филология ғылымдарының докторы Е.Жанпейісов:
Жиырмасыншы ғасырдың алғашқы қырық - отыз жылы - қазақ
ӛркениетінің ең бір қарқынды дамыған, гҥлденген тҧсы. Олай дейтініміз:
ҧлт мәдениеті, қазақтың ғылым, білім де - бәрі шын мәнінде осы кезде
ірге кӛтере бастады. Бәрінің де кейін қаз тҧрып кетуіне, қалыптасуына
Ахмет Байтҧрсынҧлы тікелей мҧрындық болды. Сондықтан да осы
қырық - отыз жылды қазақ ӛркениетінің,''Байтҧрсынов дәуірі'',
''Байтҧрсынов ғасыры'' десе де болады''-депті [1,40-47].
1910-1930 жылдар аралығын еш талассыз қазақ терминологиясы
дамуының ‗‘Байтҧрсынҧлы кезеңі‘‘деуге толық негіз бар. Ӛйткені ғасыр
басынан 30-жылдарға дейінгі қазақ терминологиясының дамуы Ахмет
Байтҧрсынҧлы есімімен тығыз байланысты. Ӛйткені ол ӛзі жҥздеген
терминдер жасап, оларды қолданысқа енгізіп, ҧлт тіліне термин
жасаудың ҥлгісін кӛрсетті.
Қазақ ғылыми терминологиясының негізін салушылардың бірі- Ахмет
Байтҧрсынов.
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Әр ғылым саласының дҥниеге келуінде екі тҥрлі бастама болады:
1. Пікірді дҥниеге келтіру, яғни жол салу. Пікірді бірінші болып айтып
ӛткен ғалым, я ғалымдар жол салушы болады. Олар жаңа ғылыми ойды
айтып кеткенімен, оны жҥйеге келтірмеген, жаңа пікірді ғылыми
айналымға ереже, шарт, принцип ретінде ендірмеген, бірақ жаңа ғылыми
ойды бірінші болып атап, кӛрсетіп, мысалдап кеткен.
2. Пікірді ғылыми ҧғым ретінде жҥйелендіру, қалыптастыру. Ғылыми
пікірді ғылыми айналымға ендірген, оның ережелерін, шарттарын,
принциптерін жасаған ғалым я ғалымдар негізін салушы,
қалыптастырушы болады. Ғылыми саланың қалыптасуын осы, екінші
тҥрдегі ғалымдар жасайды, себебі олар дҥниеге жаңа ғылыми бағыт алып
келеді.
А.Байтҧрсынов қазақ терминологиясының тарихында осы мәселелерді
шешіп, дҥниеге ғылыми-әдістемелік ҧғымдар мен терминдерді алып
келген, солардың кӛпшілігін бірінші болып ӛзі атап, содан соң ғылым
саласына, білім беру саласына жҥйелендірген. А.Байтҧрсынов қазақ
терминологиясының жол салушы ретінде жалғыз емес, себебі
А.Байтҧрсыновқа дейін де, А.Байтҧрсыновтың заманында да қазақ тілі
терминологиясы саласында қызмет еткен қазақ зиялылары болған. Бірақ
қазақ тіліндегі терминологияның негізін қалаушы, негізгі салушы ретінде
дара тҧлға.
А.Байтҧрсынов метатіл, метатілдесім, объект-тіл, т.б. терминдерді
қолданбаған. Ол кезде әлем тіл білімінде мҧндай терминдер әлі пайда
болмаған еді, себебі тілтанымның терминологиялық аппаратының жалпы
деңгейі қазіргідей биік емес еді. Осындай жағдайда А.Байтҧрсынов ӛз
еңбектерінде метатіл, объект-тіл ҧғымдарын толық қамтыған, себебі
қазақ тілін зерттеген, жалпы қазақ тілтанымының метатілін және оның
қҧрамындағы салалық метатілдерді жасаған. А.Байтҧрсынов бҧл
ҧғымдарды атамаған, бірақ имплицитті тҥрде толық қолданған.
Метатілдің шыны-терминдер тіркесінен жасалған кҥрделі терминдер.
А.Байтҧрсынов кҥрделі терминдерді де жасаған, яғни ол метатіл
ҧғымының қҧрамындағы мағыналық ерекшеліктердің барлығын қазақ тіл
білімі метатілінің қҧрылымына ендірген.
А.Байтҧрсынов қазақ терминологиясының жасаған кезде қазақ тіл
білімінің сӛзжасам саласы ғылым ретінде әлі жҥйеленбеген еді, себебі
сӛз жасалу жолдары, олардың тҥрлері анықталмаған еді. А.Байтҧрсынов
қазақ тілінің сӛзжасам тҥрлерін анықтады, олардың анализін жасады,
біршама системалық ретке келтірді, сӛйтіп терминдер жасады. Сонымен,
А.Байтҧрсынов қазақ тіл сӛзжасам теориясының да негізін қалаушы
ғалым ретінде танылды.
А.Байтҧрсыновтың термин жасау негізгі принциптері: 1)
терминнің тҥсініктілігі; 2) терминнің ана тілі негізінде жасалуы; 3)
кӛпшілік тҥсінбейтін, бірақ қолданыста бар арабша, парсыша
терминдерді қолданыстан тыс шығару; 4) қажеті мол жағдайда жат тілдің
терминін де қолдану. Сонымен А.Байтҧрсынов ӛзінің терминжасамдық
концепциясында жат тіл бірліктерінен жасалған терминдердің қазақ
тілінде қолданылуының қажеттілігін жоққа шығармайды.
А.Байтҧрсынов ӛзінің терминжасамдық творчествосының барысында
жалпы терминологияға да, терминдер номенклатурасына да арнап
терминдер жасаған. Мысалы: тіл, сӛз жҥйесі, сӛйлем жҥйесі атаулары
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жалпы терминологияға жатады: дыбыс, жуан дыбыс, жіңішке дыбыс
атаулары фонетиканың терминдер номенклатурасына жатады.
А.Байтҧрсыновтың
терминологиялық
мҧрасын
зерттеуші
ғалымдар кӛбейіп келеді. Олардың зерттеулерінің басым кӛпшілігі
ғылыми
мақала
жанрында
жазылған.
А.Байтҧрсынҧлының
терминологиялық мҧрасына кӛңіл бӛлгендердің ішінде әр тҥрлі ғылыми
салалардың мамандары бар: тілшілер, әдебиетшілер, әдістемешілер,
математиктер, химиктер, биологтар, дәрігерлер, техника саласының
мамандары, т.б. Бҧл жағдай А.Байтҧрсыновтың терминжасамдық
дҥниесінің маңызы жан-жақты екендігін, қазақ қоғамының барлық
әлеуметтік салалары ҥшін еңбек етіп жатқанын дәлелдейді.
А.Байтҧрсыновтың
терминологиялық
мҧрасы-полиғылыми,
полиәлеуметтік дҥние. Ӛ.Айтбаевтың сӛзімен айтатын болсақ, ''Қазақ
әдебиеті тарихында ҧлы Абайдың орны қандай болса, қазақ тіл білімі мен
мәдениеті тарихында Ахмет Байтҧрсыновтың орны сондай'' [2, 7].
Зерттеушілер кӛңіл бӛлген негізгі мәселелер әр тҥрлі. Сол мәселелердің
мағыналық кӛлемін біз тӛмендегідей анықтадық:
1. А.Байтҧрсынов - жалпы қазақ терминологиясының жолын кӛрсетуші
және негізін салушы.
2. А.Байтҧрсынов - қазақ тіл білімінің, қазақ әдебиеттанымының,қазақ
әдістемесінің негізін салушы.
3. А.Байтҧрсынов - салалық ғылыми терминологияның негізін салушы.
4. А.Байтҧрсынов - қазақ тіл терминжасамы теориясының негізін
салушы.
5. А.Байтҧрсынов – терминжасамдық қызметте қазақ тілі мҥмкіншілігінің
ажарын ашушы, қазақ тілі бірліктерін термин ретінде қолдануды бас
міндет деп баяндаушы және соларды ғылыми қызмет айналымында
қолданушы;
6. А.Байтҧрсынов - қазақ тарихындағы, жалпы тҥркі әлемі тарихындағы
терминжасам ілімінде дара тҧлға.
Ізденушілерді шартты тҥрде екі топқа бӛліп қарастырған. Бірінші топқа
жататын мамандар А.Байтҧрсыновтың терминологиялық теориясында
интернационалдық терминдерді қолдану мҥмкін емес деген принцип жоқ
дейді.
Екінші
топқа
жататын
мамандар
А.Байтҧрсыновтың
терминологиялық теориясында термин тек қазақ тілі сӛздерінен жасалу
керек дейді. Біз бірінші топтағы мамандардың пікірін қолдаймыз. Бірақ
қазіргі қазақ тіл біліміндегі, жалпы қазақ терминологиясындағы
интертерминдерге бас иіп, тізе бҥгудегі асыра сілтеушілік бағытына
қарсымыз. Әр нәрсе, әр ағым ретімен, қатаң бақылау негізінде жҥзеге асу
керек. Бірінші топқа да, екінші топқа да жататын мамандар осы бағыттың
ӛлшемсіз жайылғанын айтады. Бҥгінде А.Байтҧрсынов терминжасам
теориясының негізгі ережесі сақталмай жатыр дейді. А.Байтҧрсыновтың
терминологиялық
мҧрасын
зерттеуге
арналған
мақалалардың
концептуалдық деңгейі бҥгінгі жалпы тіл біліміндегі терминология
теориясының ҧғымдарына, принциптеріне сай. Мақалалардың
авторлары, терминнің шығу тегін, мағынасын, қҧрылымын, жасалу
жолын, контекстегі қолданыс ерекшеліктерін әңгімелейді. Бірақ сол
ҧғымдармен қатар тҧрған терминологияның негізгі ҧғымдары-метатіл
ҧғымы, терминдер номенклатурасы ҧғымы ӛте сирек тілге алынады,
алынғанда да кӛбінше иллюстрациялау мақсатында. А.Байтҧрсыновтың
терминдер қорының саны, қолдану жиілігі де арнайы ізденістердің
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объектісі болмаған Ш.Жалмаханов пен Ж.Қ.Смағҧловтың еңбектерінде
ғана терминдердің саны кӛрсетілмеген, бірақ арнайы статистикалық
анализ жасалмаған. Сонымен А.Байтҧрсыновтың терминологиялық
мҧрасына арналған еңбектердің ҧқсастығы да, айырмашылығы да бар.
Ҧқсастығы - зерттеу объектісінің бір екендігінде, айырмашылығы зерттеу пәндерінің кӛптігінде. Яғни зерттеушілердің ғылыми пікірлерінің
тамыры бір болғанымен, бҧтақ болып жайылудағы бет алысы мен
жапырақтауы алуан тҥрлі. Бірақ соған қарамастан, қазақ тілшілері бҧл
пікірді медеу тҧтады.
А. Байтҧрсынов жасаған терминдердің мағынасы жалпылама
ҧғымдарды айтады. А.Байтҧрсыновтың тілтанымдық терминдерінің
статистикалық анализінің нәтижесі қазіргі қолданылып жҥрген
терминдердің статистикалық ерекшеліктерімен бірдей емес. Мысалы,
А.Байтҧрсынов дҥниеге келтірген 310 тілтанымдық терминнің 245-і
кҥрделі тҧлғалы терминдер, 65-і дара тҧлғалы терминдер [ Ш.
Жалмахановтың деректері бойынша ] 3,75 есе басым. Бҧл ӛте ҥлкен
кӛрсеткіш. Салыстыру ҥшін біз''Тіл білімі сӛздігі''атты лҧғатты
статистикалық анализден ӛткіздік. [ Тіл білімі сӛздігі, 1998 ] Бҧл сӛздікте
562термин-кҥрделі тҧлғалы, 593термин-дара тҧлғалы.
А. Байтҧрсынов Дара тҧлғалы терминдердің саны Кҥрделі тҧлғалы
жасаған
тіл
терминдердің
танымдық
саны
терминдердің
саны
310
65
245
Тҥбір сӛзден
Туынды сӛзден
20
45
А.Байтҧрсыновтың терминдер қорында кҥрделі тҧлғалы терминдердің
басым болуын тӛрт тҥрлі себептермен тҥсіндіреді.
1. XX ғ. басында қазақ тіл білімінің терең және жан-жақты
қалыптаспағандығы;
2. XX ғ. басында қазақ,жалпы тҥркі тілтанымында да, әдістемесінде де
терминологияның енді қалыптасып келе жатқандығы;
3. А.Байтҧрсынов жасаған терминдердің кӛпшілігінің нақ ғылыми
подстильге емес, оқыту-ғылыми подстильге арналғандығы;
4.А.Байтҧрсыновтың терминдер қорындағы термин деп анықталып
жҥрген біраз сӛз тіркестерінің термин статусы деңгейіне кӛтермегендігі,
ҧғымның тҥсіндірмесі статусында болғандығы;
А.Байтҧрсыновтың терминдер қорында тек 18 термин жалпы тіл
білімінде қолданылады деген дерек бар.
А.Байтҧрсынҧлының 1912 жылғы Орынборда жарық кӛрген " Оқу
қҧралының " ӛзінен буын, дыбыс, нүкте, дауысты дыбыстар, жарты
дауысты дыбыс, дәйекші, жіңішкелік белгісі, хәріп сияқты терминдерді
ҧшыратуға болады. Ал 1914-1915 жылдары және одан кейінгі жылдары
1928 жылға дейін бірнеше дҥркін басылып тҧрған " Тіл-қҧрал"
оқуықтарында бҥгінгі кҥнге дейін қолданылып жҥрген зат есім, сын
есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, қосымша, жалғау, жұрнақ сияқты
жҥздеген терминдерді алғаш қолданып қазақ тіл біліміне орнықтырды.
Бҧл орайда, баса кӛрсететін бір мәселе-А.Байтҧрсынҧлы бірнеше
терминдерді ойлап тауып, соларды ғана тілде қалыптастырған жоқ, ол
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бҥкіл бір ғылым саласындағы арнаулы ҧғымдардың атаулар жиынтығын,
дәлірек айтқанда, тұтас терминдер жүйесін жасады.
Ғылымның дамуына орай ҧғымдар жҥйесінің ҧлғайып отыруы табиғи қҧбылыс. А.Байтҧрсынҧлы қалыптастырған терминдер жҥйесі де,
қазақ тіл білімі дамыған сайын жаңа элементтермен толыға тҥсуде.
А.Байтҧрсынҧлының терминдер жҥйесін қалыптастыруы- оның қазақ тіл
білімінің терминологиясын жасаушы екендігі дәлел бола алады. Келесі
атап ӛтетін маңызды мәселе А.Байтҧрсынҧлының терминжасам
тәсілдерін анықтап, оларды ӛз тәжірибесінде тҧңғыш рет тиімді
пайдаланған білімпаз екендігі. Ахмет қаламынан туындаған қазақ тілінің
грамматикасының жазылумен тікелей байланысты жҥздеген терминдерді
атап кӛрсеткен. Олар жұрнақ, жалғау, буын, шумақ, тармақ, рай, мүше,
әдіс, терминдерді семантикалық тәсілмен, ал жақша, сызықша,
кӛсемше, есімше, дәйекші, ьуыншы, бастауыш, баяндауыш, анықтауыш,
пысықтауыш, толықтауыш, жалғаулық, есімдік тәрізді кӛптеген
терминдерді морфологиялық тәсілмен, ал дауыссыз дыбыс, қатаң
дыбыс, ұяң дыбыс, түбір сӛз, туынды сӛз, қос сӛз, қаратпа сӛз,
қыстырма сӛз, мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, сын
пысықтауыш, тұрлаулы мүше, тұрлаусыз мүше, салалас сӛйлем,
болымсыз сӛйлем, толымды сӛйлем сияқты терминдер тобы
синтаксистік тәсілмен жасалған. Келтірілген мысалдардың бәрі дерлік
А.Байтҧрсынҧлының
негізгі
тілтану
саласындағы
еңбектері
топтастырылған " Тіл тағылымы " кітабынан алынды. Бҧл терминдердің
кейбірі орыс тіліндегі терминдердің негізінде калькалау арқылы, мысалы,
дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, қос сӛз, т.б. жасалғандығы аңғарылып
тҧр. Бҧл ғалым -ағартушының калька тәсілін де ҧтымды пайдаланғанын
кӛрсетеді. А.Байтҧрсынҧлы аталған терминдердің орыс тіліндегі аталған
қасиеттерін жақсы білумен бірге, қазақ тілінің ӛз материалын ҧтымды
пайдалана отырып, сәтті терминдер жасаған. Кӛрсетілген терминдердің
қазақ тілінің терминологиялық лексикасының қатарынан берік орын
алып, кҥні бҥгінге дейін ӛзгеріссіз қолданылып, әбден қалыптасып
кеткендігі олардың ӛте сәтті жасағандығының дәлелі.
Ғалым еңбектерінде қимыл атауы тҧлғалы аңдау, ауыстыру,
әсірелеу, байымдау, бернелеу, бүкпелеу, дамыту, кейіптеу, кӛріктеу,
мезгеу, меңзеу, теңеу, түйдектеу, үдету, шендестіру сияқты
әдебиеттану терминдері мен демеу, жалғау, ҥстеу, шылау тәрізді тіл
білімі терминдерін кездестіруге болады. Заттық ҧғым мен процесті
ҧштастырып тҧратын мҧндай терминдерді жасау А.Байтҧрсынҧлынан
бастау алғаны, термин тудырудың ӛнімді бір ҥлгісіне айналғаны
аңғарылады. "Бҧл терминдердің қайсыбірі (мысалы, ауыстыру, теңеу,
т.б.) тілде бҧрыннан бар сӛздердің терминденуі арқылы жасалса, кейбірі
(мысалы, лептеу, ойамалдау, т.б.) сол ҥлгімен, яғни етістік тҥбіріне-у
жҧрнағын жалғау жолымен жасалған" [3, 140].
Бҧл зерттеуімізде біз ӛткен XXғ 20-жылдарынан бастап, аяғына
дейінгі аралықта Ахмет Байтҧрсынҧлы мен Елдес Омарҧлы,
Қҧдайберген Жҧбанов, Нығмет Сауранбаев, Сақтаған Бәйішев, Әбдуәли
Қайдар сынды ғалымдар жасаған, ҧсынған қағидаттарды зерттеу нысаны
ретінде қарастырумен қатар басқа да тҥрлі сала мамандары тарапынан
терминология қағидаттарына қатысты тікелей немесе жанама айтылған
ой-пікірлерді ескеріп, оларды қал-қадерімізше сараптай отырып,
қорытындыға келдік деуге болады. Жалпы ӛткен ғасырдың әр кезеңінде
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жасалып басшылыққа алынған немесе ғалымдар тарапынан ҧсынылған
қағидаттарды ой елегінен ӛткізіп, алда қандай қағидаттарды басшылыққа
алуымыз қажет деген сҧраққа жауап іздеу барысында біз бҧл мәселеде о
баста-ақ алаш зиялылары дҧрыс бағыт ҧстанғандығына кӛз жеткіздік.
Сондықтан да Ахмет Байтҧрсынҧлы мен Елдес Омарҧлы жасаған, 30жылдарға дейін ҧлттық термин қорымызды қалыптастыруда алаш
зиялылары басшылыққа алған қағидаттарға қайта оралып отырмыз. Ҧлт
тіліндегі термин шығармашылығын дамытып, термин сӛздерімізді
тіліміздің ӛз заңдылықтарына сәйкес жазып, ҧлттық терминқор
қалыптастыратын жасампаз ҧлт боламыз десек, басқа жол таңдау қиын.
Араға оралып, солар жасаған қағидаттарды қайта жаңғыртып, соған
негізделген қағидат қалыптастырсақ деп, жол таңдауымыздың басқа
себебі де жоқ. Ал 70-80 жыл басқа бағдар ҧстанып, соны соқпақпен
жҥріп ҥйреніп қалғандықтан, бетбҧрыс жасап, кҥре жолға қайта тҥсуге
қабілет-қарымымыз, қажыр-қайратымыз бен ерік-жігеріміз жете ме,
жетпей ме оны уақыт кӛрсетеді. Бірақ біз қалайда қазақ тілінің қамын
шын ойлап, қасиетін ҧғынып, ерекшеліктерін ескере отырып белгіленген
бағытқа бет бҧрып, ҧлттық терминқор қалыптастырудың тура жолына
тҥсуге міндеттіміз.
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ҰЛЫҚПАНОВА Ә.Ж.
ФОЛЬКЛОРТАНУШЫ Қ.ЖҰБАНОВТЫҢ
ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ПАЙЫМДАУЛАРЫ
Қ.Жҧбановтың фольклор мен халық әдебиетін кең диапозонда
алып қараған ең негізгі еңбегі «Абай жән халық әдебиеті» деп аталады.
Аяқталмай қалған бҧл зерттеу 3 тараудан тҧрады: «Еленбеген
ерекшелік», «Абай және шағатай әдебиеті», «Абай және халық әдебиеті».
Абай ақындығына зерттеуші ретінде әділетті бағасын берген профессор
Қ.Жҧбанов осы еңбектің «Абай және халық әдебиеті» атты ҥшінші
тарауында фольклордың жанрлық ерекшеліктері жайында бай
тҧжырымдамалар жасайды. Ӛзекті тақырыпты танытуда терең білгірлік
танытады. Ауыз әдебиеті ҥлгілері таптық қоғамның жемісі, ҥстем таптың
кӛзқарасын насихаттаушы, бҥгінгі ісімізге пайдасынан зияны кӛбірек
деген тҧрпайы таным алақҧйындатып тҧрған 30-жылдары Абай мен
халық әдебиеті арасында іліктестікті іздеп, халық даналығының ақынның
шығармашылығына тигізген игі ықпалын атау онсыз да соқа басын
саудаға салып қойған
абайға қатысты сол «кезеңдік» танымды
ушықтырмаса, тҧншықтырмайтын еді. Міне, осы тҧста тереңнен танып,
астарлап меңзейтін профессор Қ.Жҧбанов асқан зерделілік танытып, ҧлы
ақынды басқа халық ақындарынан биіктетіп, қадірін арттыру мақсатымен
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халық әдебиетінің «ақиқаты азған, шындығы тозған, шақпағы керексіз
Абай «ескі бише отырмын бос мақалдап» деп осыларды сынаған,
қысқасы халық әдебиетінің жаңалығы жарытусыз», − деген
пайымдауларына бір жақты қарамау керек. Бҧл Абай қажет пе, қажет
емес пе деген тҧста, қайткенде де ҧлы ақынның зор тҧлғасын
кішірейтпей, ҧлылығын мойындатудан туындаған шарттылық болатҧғын.
«Біз Қҧдайбергеннің замандастары, әрі достары... Қуанҧлы
Жҧбановтың игі еңбектерін еш уақыт ҧмытпақ емеспіз» – деп сӛз арнаған
М.О.Әуезов: «Оның (Қ.Жҧбановтың) 1934 жылы Абайдың қайтыс
болғанына 30 жыл толуына арналған мерекеде жасаған баяндамасы
(кейін мақала тҥрінде жарияланған) – қазақ филологиясының,
әдебиеттану ғылымының алтын қорына қосылатын бағалы еңбек.
Абайдың ӛлең қҧрылысындағы ерекшеліктерді, ақынның новаторлығын
және халық тілін пайдаланудағы шеберлігін алғаш кӛрсетушілердің бірі
де осы Қҧдайберген болды» [1, 77-78-б.], - деп баға берген болатын.
Ойшыл ғҧламаның халық қазынасын қаншалықты қҧрметтегені
сыншы С.Әшімбаевтің риясыз ой-толғамдарына қарап отырып-ақ кӛз
жеткізуге болады, қараңыз: «Біз осы уақытқа дейін «ауыз әдебиеті» деген
терминді оңды-солды кӛл-кӛсір пайдаланып келдік. Ауыз әдебиеті
дегенннің ӛзі бір жағынан ауызекі, жеңіл-желпі сӛз деген сияқты да
мағына беретіндігіне мән бермей келгеніміз де рас. Ал шындап келгенде
мҧнда халық творчествосының мән-маңызын кеміту сарыны,
кемсітушілік райы байқалып тҧрған жоқ па? Соңғы кездері ауыз әдебиеті
деудің орнына халық әдебиеті деп алып жҥрген парасатты тенденция
кӛзге тҥсе бастайды. Халық әдебиеті деген сӛзде халыққа, оның
ҧлылығына деген симпатия басым. Білмеген кісі у ішеді деген осы ғой,
бақсақ, «халық әдебиеті» атты оңтайлы термин Қҧдайберген
Жҧбановтың сонау отызыншы жылдары жазған мақаласында жҥр екен.
«Халық әдебиеті халықпен қҧрдас, онымен бірге жасасып келе жатқан
кәрі нәрсе... Әрбір жаңа шығарма сол ескі тамырға кӛктеп ӛседі... Абайға
сҥтпен кіріп, сҥйегіне сіңген әдебиет ҥлгісінің бірі − халық әдебиеті дер
едік». Қ.Жҧбановтың осы парасатты пікірлеріне сҥйене отырып, біз
халық әдебиеті алып әдебиет деген қорытынды жасауға мәжбҥр болып
отырмыз» [2, 315-316 бб.]. Профессор ҧлттық әдебиет тану тҧрғысында
ӛзіндік термин қолданып: «ауыз әдебиеті» емес, «халық әдебиеті» деп
пайдаланғандығын баса назар аударып айтқанымыз жӛн. Бҧл арада,
«ауыз әдебиеті» деген қолданыстан гӛрі «халық әдебиеті» деуінің ӛзінде
фольклордың синкреттілік сипатын тану жатыр. Ия, ҥңіле білген жанға
білімдардың бҧл ғылыми-теориялық зерттеуі небір тҧңғиық сырларға,
нәзік талдауларға бай.
Профессор Абайға рухани нәр болған – халық
әдебиеті, әдеби тілдің дамып, ӛсіп-ӛркендеуіне аздық етеді дейді. Яғни,
«Абайдың алдындағы әдебиет ҥлгісі осы сҧйық мәнді жҧқа дәнді
ӛлеңдер, тозығы жеткен мақалдар, бір ӛңдей тізіліп, жалықтырғыш
келетін ертегілер еді», – деп жазды. Олай болса, Қ.Жҧбанов қазақтың
сан ғасыр бойғы ауыз әдебиетін керек етпеді деп айтуға әсте болмайды.
Абай ақын сӛздің тҥп мәнін тексере, ӛлеңге аса сыншылдықпен қараса,
бҧл ҥлгілі сыншылдық Қ.Жҧбановқа да жат емес. Соныменен, жоғарыда
келтіргеніміздей, Қ.Қуанҧлы, халық ауыз әдебиетін тосын кӛріп, мҥлдем
жатсынып тҧрған жоқ. Абайдың ӛзі классик ақын дәрежесіне таза халық
тілімен жазып тҧрып жетті дейді.
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Зерттеуде фольклортанушылар ҥшін таптырмайтын қҧнды пікірдәлелдемелер жеткілікті. Алдыменен, елдің әдеби мҧрасының ғасырлық
ӛміршеңдігінің себептеріне тоқтала келеді: «Халық әдебиеті – халықпен
қҧрдас, бірге жасасып келе жатқан нәрсе. Оның жаңалығы жарытусыз,
бҧрынғының ҥстіне жаңа бояу жағу тҥрінде ғана болады. Жаңа
шығармасы да сол ескі тамырға кӛктеп ӛседі... Халық әдебиетінің
сақталатыны да, оның таусылмайтыны да осыдан». Және бір сӛзімізде
Қҧдайберген Қуанҧлының тіл табиғатын да, адам жанын да зерделей
білген психолог деп кеттік. Бҧл – бекерге айтылған жоқ. Сӛзімізге дәлел
іздесек, профессордың әрбір пайымдауының астарынан шыға келеді:
«қазақтың халық әдебиеті де сахна әдебиеті болатын, кӛпшіліктің
тыңдауына бейімделген шығарма болатын. Тыңдалатын шығарма
мағынаның артық қоюлығын кӛтермейді. Олай болса, тыңдаушының
миын шаршатады. Сондықтан халық шығармасында шығарманың
тақырыбына қатысты сӛздердің аралығына тыңдаушының миына
гимнастика болғандай «басы артық» сӛздер енгізілген». Осылайша, Абай
сынаған
қыстырма
сӛздердің
ауыз
әдебиетіндегі
пайдасын
лингвопоэтикалық пайымдау тҧрғысынан тҥсіндіреді, теориялық
талдаулар жасайды.
Профессор Қ.Жҧбанов Абайды ескіні жаңамен шебер
ҧштастырушы деп бағалауымен қоса ҧлы ақынның бойында фольклор
зерттеушісін де танығанға ҧқсайды. Бҧған ғалымның зерттеуіндегі мына
жолдар айғақ: «Қазақтың мақалдарына қарап отырып, қазақтың тарихын
қарастыруы да, ӛз сӛзіндегі қазақтың шаруашылық қалпын, дҥниеге
кӛзқарасын білуге мақалдарды кілт қылғысы келгені де − бәрі де халық
әдебиеті мҧрасын қалай пайдалану жолын тҥсінгенін кӛрсетті». Дау
жоқ, сӛз ақынның «Біраз сӛз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны туралы»
мақаласындағы шығу тарихын қазақ халқының тарихымен байланыстыра
ашқан «Тҥгел сӛздің тҥбі бір, тҥп атасы − Майқы би», «Жылан жылы −
жылыс болды...», «Самарқанның сар жолы, Бҧланбайдың тар жолы»
деген сияқты мақалдар турасында болып отыр. Профессор
Қ.Жҧбановтың асқан кӛрегендікпен Абайды жаңа бір қырынан тануын
бҧрын-соңды әдебиеттану ғылымында болмаған тың таным деп
бағалауға болады. Осы орайда, ірі зерттеуші ғалым С.Қасқабасов қазақ
фольклорын зерттеу ісінде Абайдың орны аса зор тҧлға екендігін
тҧжырымды дәлелдегендігін атап ӛту керек.
Академик С.Қасқабасов
«Абай және фольклор» аталатын еңбегінде қазіргі ғылым бағытын жаңа
соқпаққа салатын тың пікірлер айтылған. Автор: «Ғылымда тоқтау
болмайды, ізденістер ҥнемі жҥріп жатады. Осы процесте алуан тҥрлі
ойлар айтылуы мҥмкін, олардың арасына қате айтылғандары да болуы
мҥмкін» [3, 544 б.] – дейді. Сол секілді, С.Қасқабасовтың ӛте орынды
атап кӛрсеткеніндей, бҥгінгі таңда Абайды жеке бір ақынның шәкірті, бір
аймақтың ақындық мектебінен ғана сусындаған деушелер ақиқаттан
алыс тҧрғандар. Автордың айтуынша Абай фольклор мен ӛзіне дейінгі
ақын-жыраулардың, жалпы Шығыс, одан бергі Батыс пен орыс
халықтарының әдебиет әлемімен тҥгел таныс болған. Зерттеуші атаған
бірінші мәселе, танымы терең, ӛресі биік ақынды тек қана бір топырақтан
нәр алып, бір ғана адам шығармашылық шабытын оятты, әдебиетке
баулыды деген теріс ойдан аулақ болған жӛн. Және Абайдағы ҥш қайнар
бҧлақтың кӛзін дәл тауып кӛрсеткен М.Әуезовтен кейін, Абай
шығармашылығына қатысты жаңа ғылыми зерттеулердің де туындамай
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отырғаны да рас. Екіншіден, Қасқасбасовтың айтуынша, Абай тек қазақ
фольклорын ғана емес, жалпы әлем халқының бай фольклорлық
мҧрасымен ӛте жақсы таныс болған. Әйтсе де, шығармашылық
ҥзеңгілестіктің кӛрінісін ақын шығыс сюжеттерін пайдалану арқылы
танытты. Европа мен Ресей елдерінің мәдени-әдеби жайын жақсы
білгенімен, сюжеттерін ӛз шығармаларына арқау етпеген. Бҧнын себебін,
зерттеуші, басқа халықтың тҧрмысы мен ӛмір салты қазаққа жат
екендігімен тҥсіндіреді. Ӛмірді қабылдау санасы туған елінен ӛзге орыс
халқының шығармаларын қазақ тіліне аударғанымен, сюжетін
пайдалануды мақсат етпеген. С.Қасқабасов, Абай – қазақ ҥшін, ренессанс
ӛкілі болды дейді. Ақынның ой-пікірлерінің ренессанстық сипаты, оның
ең бірінші жырлаған тақырыбы Адам болғандығында. Рухани
тәуелсіздікке ҧмтылатын Адамның жан-дҥниесі, оның ӛмір сҥрген
заманы мен қоғамы, бҧл тақырып та Абай ҥшін ерекше жырланбақ
тақырып. Сол қоғамды ӛзгертуге кҥш салатын бейне ғана «толымды
адам» бейнесі болмақ. Біздің пайымдауымызда да, Абайдың ӛз тҧлғасы –
нағыз толымдылқтың сипатын бере алады. С.Қасқабасов зерттеуінің
бҥгінгі ізденіс талаптарына сай келетін жаңашылдығы, «Абай ақын «...
толымды адам туралы ӛз концепциясын ҧсынды, ӛмірдегі барлық
проблеманың кілті Адам деп тапты, яғни гуманистік пайымды ӛз
философиясының негізі етіп алды. Әдеиетті де осы тҧрғыдан бағалады,
оны бҧрынғы жыраулардан келе жатқан мемлекетттік қызметтен азат
етіп, адамның ішкі-дҥниесіне, кӛңіл-кҥйіне бҧрды, оның бейнелік, әрі
кӛркемдік сапасына ерекше мән беріп, әдебиеттің эстетикалық мәнмаңызын артырды. Осы шартты данышпан ақынның фольклоға деген
кӛзқарасынан да, оны пайдалану принципінен де кӛруге болады.
Фольклорлық материалды кӛркемдеп баянағанда да, саралап талдағанда
да темірқазық етіп ҧстаған басты идеясы – адам болды» [3, 545-546], деген ой-пікірді ҧстанып, дәлелдей білуінде.
Қ.Жҧбанов: «Абай ескі мҧраны талғамай ала беретін адам емес.
Ол ескіден қалған мҧраға да ӛз заманының жайына да сын кӛзімен қарап,
ӛзінің ақыл елегінен ӛткізіп алған. Қашаннан келе жатқан «мәңгі
шындық» саналатын мақалдарды, әдет заңын Абайдай қирата сынға
алған қазақта ол кезде болмаған», − деп Абайдың сыншылдық
кӛзқарасын да елеусіз қалдырмайды. Осы тҧста М.Мырзахметовтың:
«Профессор Қ.Жҧбановтың осы еңбекте Абай мен Абайға дейінгі қазақ
әдебиетінің ара қатысына, олардың ӛзара әсеріне тоқталып, пікір
айтуының осы кҥнге дейін ғылыми маңызы зор. Ӛйткені «Абай және
халық әдебиеті» деген бӛлімде Абайдың халық әдебиетіне сыншылдық
тҧрғыдан қарай отырып, оның ӛміршең жағын сарқа пайдалана білген
ақындық шебеліі мен ой-пікірінің ҧшталуына, кӛрнекті қоғамдық
қайраткер дәрежесіне кӛтерілуіне елеулі әсер еткен халық әдебиетіне зор
мән беруі бҧрын соңды айтылмаған әрі ӛз кезеңіндегі кесек пікір. Сол
дәуір мен соңғы кездердегі жазылған кейбі еңбектерде Абай
дҥниетанымының қалыптасуына ықпал еткен рухани қазына кӛздерінің
бірі – халық әдебиетіне жетерліктей кӛңіл бӛліп, арнайы
қарастырылмауын еске алсақ, бҧл мәселенің мәні ашыла тҥспек» [4, 101
б.], − деген ҧстанымын ескерсек, Қ.Жҧбановтың Абайды талдау,
тҥсіндіру арқылы бізге жеткізбек болған халық әдебиеті туралы танымын
ҧғына тҥсеміз.
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Ә.Дербісалиннің атап кӛрсетуінше, «зерттеудегі ӛзге бір ӛзекті
мәселенің бірі – Абайдың ӛзіне дейінгі әдебиетпен, әсіресе, қазақ ауыз
әдебиетімен байланысын анықтауға қатысты, ғалым мҧнда да аса негізгі
мәселелердің тӛңірегінде толымды ойлар тҥйеді. Ең алдымен ол «Абайға
сҥтпен кіріп, сҥйегіне сіңген әдебиет ҥлгісінің бірі – халық әдебиеті»
екенін атап айту арқылы Абай мен Абай поэзиясының ҧлттық сӛз ӛнері
негізінде дҥниеге келгенін, яғни ҧлы ақынның халықтық, ҧлттық негізін
атап кӛрсетеді. Бҧл тҧста Абайды тану мн бағалауда басты талас
мәселенің бірі осы тӛңіректе еді» [5, 128-129 б.] - деп оңды ойды
ӛрбітеді. Ф.ғ.д., профессор С.Негимов те: «...Қ.Қ.Жҧбанов ҧлттық
фольклор жайында қҧнарлы ой-пікірлер ӛрбіткен. Оның жазба поэзиядан
ӛзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтарын білгірлікпен айқындап
берген. Екіншіден, ғҧлама ғалымның сӛз саптауы, ой тҥюі, нәзік
талдаушеберлігі, интеллектуалдық мәдениеті, ғылыми таным шеңбері,
зерттемпаздық қабілеті мейлінше қызықтырады. Сондықтан да оның
еңбегінің танымдық, ғылымдық мәні де осында» [6, 51 б.], - деп ой
тҥйіндейді.
Қ.Жҧбановтың Ақтӛбеде оқытушылық қызметте жҥрген кезіндеақ фольклорлық мҧралардың жанашыры, жинаушысы болғаны бізге
белгілі. Сӛзіміздің дерегі ретінде, Қ.Жҧбановтың 1932 жылы Ақтӛбе
облысы Шалқар ауданында мекен еткен Есет Кӛтібарҧлының ҧрпағы
Таразы мен Шәкірдің айтысын хатқа тҥсіргендігін айтқанымыз жӛн.
Профессор Қ.Жҧбановтың қазақ тіліндегі «сҥт кенже» деген сӛз
тіркесінің қолданысын кӛрсету ҥшін «Таразы мен Шәкірдің айтысын»
жазып алып, «Из истории порядка слов в казахском предложении» [7,
419-420 бб.] атты зерттеуінде мысалдаған. Зерттеуші «сҥт кенже» тіркесі
ӛте сирек айтылатын сӛз тіркестерінің қатарында дей келіп, бҧл тіркестің
жекеленген қолданыстағы кӛрінісін дәлелдеу ҥшін, осы «Шәкір мен
Таразының» айтсын туралы айтып кетеді. Бҧл айтыс – Қ.Жҧбанов қызмет
еткен аймақ Ақтӛбе облысының Шалқар ауданынан жазылып алынған.
Таразы – тарихи тҧлға, ержҥрек батыр Есет Кӛтібаровтың (ХІХ ғ. ортасы)
келіні екен. Таразының ӛзі – аса сҧлу, әрі ақын болса керек, сондықтан да
болар, Есет батырдың соқыр, әрі есерсоқ кенже ҧлы Дәуге
айттырылғаннан кейін, басқа тҥскен тағдырына риза болмай, Дәу мен
оның ата-тегіне тіл тигізіп, ӛлеңдетіп, кесірленіп сӛз сӛйлепті. Болашақ
келіндерінің бҧл қылығына риза болмаған, Дәудің қандастары
суырыпсалма ақын Шәкірге арнайы тапсырыс беріп, Таразының
«орынсыз» қылығын ел алдында әшкерелеуді сҧрапты. Той басталып,
келін тҥскеннен кейін, Шәкір ақын беташар ҥстінде:
Бҧхардың мақпалындай етің, келін!
Кешегі жауған қардай бетің, келін!
Есеттің сҥт кенжесін соқыр дейсің!
Ҥйінде әкесі жоқ, жетім келін! –
деп тӛгілте жӛнелтіпті. Зерттеушінің тҥсіндіруінше, бҧл арада бір
жағынан Шәкір ақынның Таразыға «әкесіз ӛскен жетім» деуінің
ешқандай реті жоқ секілді. Әйтсе, текті ҧрпаққа тіл тигізудің ӛзі, әкесіз
ӛсіп, тәрбие кермегендіктен туды ғой деген ишаратпен айтылған. Автор
Шәкір айтқан «Ҥйінде әкесі жоқ, жетім келін!» деген жыр жлдарының
мағыналық ҧғымын «Әкесіздің аузы ӛсер» деген халық мақалымен
байланыстырады.
52

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
Таразы Шәкірдің жазғырып сӛйлеген сӛзіне табан астынан жауап
қайтарған:
Сҧрасаң руымды – Қҧлтумамын,
Жал-қҧйрық аруанадан бір туғанмы.
Болғанмен әкем ӛлі, екі ағам бар
Соқтырған мың теңгеден ер-тҧрманын.
Қыздарды әкесі бар кӛріп жҥрміз,
Жеңінің жамай алмайт жыртылғанын,
Бетіне беташарды ҧстап алып
Кӛрдің бе мына шалдың қҧтырғанын!
Сӛзге жҥйрік Таразы ақын той ҥстінде Есет батырдың немере
қыздарының бірінің жыртық жеңмен жҥргенін байқаса керек. Бҧл арада
әкесі барлардың да дҧрыс тағылым кӛрмей жҥргендерін бетке басады.
Әрі, «қос ағасының мың теңгеден ер-тҧрман соқтырарлық халдері
барлығын», ал «барлықтың – байлыққа жеткізетіндіктерін» ишаралау
бар. Автор «сҥт кенже», «бір туған» деген сӛз тіркестерінің ҧғымын беру
ҥшін, олардың поэтикалық қолданыстарын дәлелге келтірген. Сӛздің тҥп
тӛркініне терең мән берген зерттеуші, «сҥт кенжені» – ҥй-ішінің ең
кішісі, деп ҧғындырса, «бір туған» тіркесін – «жалғыз ӛркешті тҥйенің ең
кҥшті тҧқымы», яғни, бҧл айтыстағы қлданысы «дара туған», «ілуде бір
кездесетін», «жҧрттан ӛзге» деген мағынада айтылатынын дәлелдеген.
Сонымен қатар, Қ.Жҧбанов тҧрмыс-салт жырларының кӛркем ҥлгісі –
беташарға жанрлық тҧрғыдан анықтама да беріп кетеді. Таразы жеңіске
жеткен бҧл айтысты Қ.Жҧбанов 1932 жылы Есет Кӛтібаров
ҧрпақтарының бірінің аузынан жазып алғандығын айтқан. 1920-1926
жылдары қазақ халқының бағалы қазынасы ауыз әдебиеті ҥлгілерін ӛзі
жҥрген, естіген жерлерінен жиаумен әркез шҧғылданған Қҧдайберген
Жҧбанов болғандығын да естен шығармаған жӛн. Профессор Қ.Жҧбанов
қазақ тілін тыңғылықты зерттеу ҥшін, тіліміздің ӛзіне тән ішкі
заңдылықтарын, рухын жете тҥсіну ҥшін халық әдебиетінің маңызы зор
екендігін жоғары бағалаған.
С.Негимовтің «Қҧдайберген Жҧбанов және қазақ фольклоры» деп
аталатын мақаласында былай делінген: «...туған халқының ауыз
әдебиетінің інжу-маржан ҥлгілерін, рухани-мәдениетін жҥйрік таныған,
рухани-мәдени мҧраларын, ҧлттық игіліктерін зердесіне тоқыған, тамаша
қасиеттерін бойына дарытқан, жан сарайын байытқан. Алдыменен,
Қҧдайберген Жҧбанов ауыз әдебиеті шығармаларын қалайша
пайдаланғаны, кәдесіне қалай жаратқаны және жинаушылық жҧмыстары
жӛнінде. Мәселен, ғалым «О построении речи на казахском языке» деген
еңбегінде сӛйлем қҧрылысын тексеру барысында ақын-жыраулар
поэзиясынан, халықтың мақал-мәтелдерінен мысалдарды молынан
қарбытып алады. Айталық: «Бітісі жаман қамысты су ішінен ӛрт алар»,
«Сырын білмген аттың сыртынан жҥрме», «Еділдің бойы ен тоғай, Ел
қондырсам деп едім. Еңсесі биік ақ орда, Еріксіз кірсем деп едім. Хан
сарқыты сары май, Еріксіз жесем деп едім», «Тҥсі қандай болса, ісі
сондай. Егін қайда болса, береке сонда». Оқымысты ҧлттық тілдің
қазынасынан сӛдерді немесе сӛз тіркестерін емін-еркін пайдаланып
отырады. Әрі олардың тарихына, тҥп-тӛркініне ақыл кӛзімен барлау
жасап, мән-мағынасын толығымен тҥсіндіреді. Ауыз әдебиеті әлемінен
мысалдарды ойып алып, оларға жан-жақты тҥсініктеме береді. Бҧл
орайда оның «Из истории порядка слов в казахском предложении» деген
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зерттеуінде «атжақсы», «жаужҧмыр», «біртуған» және «сҥткенже»
секілді сӛз тіркестерінің ӛмір тарихын білгірлікпен баяндайды. Шын
мәнісіндегі ғылыми тҥсініктеме деген осы шығар». [6, 47-48 бб.]
Қ.Жҧбановтың тіліміздің асыл қазынасы − фольклорлық сӛз
шеберліктерін ӛз еңбектерінің қай-қайсысында да молынан пайдалана
біледі. Ф.ғ.д., профессор Ә.Молдаханов «Жҧбанов тағылымы» атты
мақаласында осы мәселені сӛз етеді. «Қ.Жҧбанов ӛзінің тіл ғылымына
арналған кҥрделі еңбектерінде фольклор материалдарын жан-жақты
қамтып, молынан пайдаланғаны таңдандырады. Мәселен, ғалым «Қазақ
тіліндегі сӛз қҧрылымы», «Қазақ сӛйлеміндегі сӛздердің орналасу
тәртібі» деп аталатын еңбектерінде халық фольклорының нелер інжумаржандары
мақал-мәтелдерді,
шешендік
сӛздерді
емін-еркін
пайдаланып, оларға жан-жақты ғылыми тҥсініктемелер берген» [8, 61 б.].
Сӛзге шебер, тілге бай Қ.Жҧбановтың зерттеу еңбектерінде халық
әдебиетінің кейбір қолданыстарын пайдалану ҥлгілері аз кездеспейді.
Дәлел іздесек, «Қазақ тілінің жоғары курсы. «Дәрістерінде»: «Адам кӛркі
− шҥберек» [7, 72 б.], - деп ежелден келе жатқан қазақ мақалын, сондайақ, «Май әулие, майсыз жарылқайтын қай әулие!» [7, 94 б.], деген ҧйғыр
мақалын мысалға келтіреді. Ал «Тӛңкеріс және қазақтың ҧлт тілі»
аталатын мақаласын «Біреу ӛлмей, біреу кҥн кӛрмейді» [9, 59 б.] деген
мақалмен бастаған. «О построении речи на казахском языке» атты
зерттеуінде «Бітісі жаман қамысты су ішінен ӛрт шалар» деген
мақалдағы сӛздердің орналасу тәртібін тҥсіндіреді. «Абай – қазақ
әдебиетінің классигі» еңбегінде Абай ақынның сынына іліккен «Атаанадан мал тәтті», «Атың шықпаса жер ӛрте», «Жарлы болсаң, арлы
болма», «Кӛппен кӛрген ҧлы той» деген мысалдарды келтіре отырып,
халық әдебиетінің жанры – мақал-мәтелдердің сипатын береді. Яғни,
Қ.Жҧбановтың айтуынша, мақалдар қашаннан «мәңгі шындық»
саналатын ерекшелік бар. Бҧл сӛздердің мәнісінде, мақалдар – «тоқсан
ауыз сӛздің тобықтай тҥйіні», әрі халықтың ӛткен ғҧмырынан білгентҥйген қорытынды тҧжырымы, ақыл мен даналыққа толы нақыл сӛздері
деген ой жатыр. Әйтсе де, Қ.Жҧбанов мақал-мәтелдердің ӛнемейін
«мәңгі шындықтың» да сиқын бере алмайтындығын да Абайды тҥсіндіру
арқылы бізге ҧғындырып кетіп отыр. Аталған зерттеудегі профессор
«мақалдардың
жарамсыздары кӛп екендігін» және осы жарамсыз
мақалдардың «халық әдебиетін кері тартатын тараулар екендігіне» де
мән береді. Бҧл да дҧрыс тҧжырымы. Шындығында да, ӛткен мҧраның
бәрі де талғаусыз ала беретін «ӛңкей асыл» емес қой. Сондықтан да,
халық әдебиетінің кейбір ҥлгілерінің ғасырдан-ғасырға сҧрыпталып
барып жетуі де тегін емес.
«Абай және халық әдебиеті» аталатын тарауда Абайдың
«қазақтың мақалын да, ертегісін де, салтын да – бәрін де суретке
пайдаланады», бірақ бҧрынғы ауыз әдебиетінің ҥлгілерін пайдалана
отырып, жаңа тҥр, жаңа сипат беретіндігін ӛте әділетті тҥрде атап ӛтеді.
Әйтсе де, Абай ақынның жаңа әдебиеттің негізін салушы адам екендігін
кӛрсетуде, бҧрынғы әдебиеттің бар мҧрасына сын кӛзбен қараушылық
Қ.Жҧбановтың ӛзінде де жоқ емес. Кей тҧста тіпті батырыңқырап та
айтып жібереді. Мәселен, «Абайдың алдындағы әдебиет ҥлгісі осы сҧйық
мәнді, жҧқа дәнді ӛлеңдер, тозығы жеткен мақалдар, бір ӛңдей тізіліп,
жалықтырғыш келетін ертегілер еді» деп ой қорытады. Енді бір тҧста
халықпен жасасып келе жатқан «кәрі әдебиеттің жаңалығы жарытусыз»,
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жаңасының ӛзі «ескі тамырға кӛктеп ӛсетіндіктен», «ҧлы ӛзгеріс
болмайды» деп келетін шымбайға батар шындық пікірлер де жетіліп
артылады. Сондай-ақ Шортанбай, Дулат, Бҧхар жырауларға Абайдың ӛз
сӛзімен сынаймын деп мысалдатып, соқтықпай кетушілік те жоқ емес.
Әрине, Абайды тҥсіну ҥшін, Абайдың жан дҥниесін тҥйсініп барып
талдау керек қой. Сондықтан да, тап осы тҧста Абайшалап сынға алған
да дҧрыс болар деп тҥсіндік. Дегенмен де, профессор Қ.Жҧбанов сынаған
деген осы болар деп жыраулар шығармашылығының бәрін бірдей жоққа
шығармайды. Ол Абайды «ескі әдебиет мҧрасының ескірген жерін кӛзі
шала бастайды» дейді. Зерттеушіге қашанда сӛздің мәнін тҥйсікпен
тҥсінетін «нәзіктік» те қажет. Аңғарып қарасақ, «ескі әдебиет мҧрасының
ескірген жері» дегенде біраз мағына жатқанда. Ӛткен нәрседе ескірген
жер болмай тҧрмайтындығы кімге болса да ақиқат емес пе?
Қ.Жҧбановтың тҧжырымдамасының ғылыми мәнінің зорлығы,
оның ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеттің айырым арасын ажырата
отырып, Абай поэзиясының кӛркемдігін кӛрсетуінде де жатыр. Сонымен,
Абай ақын «ауыз әдебиетіне қанша сҥйсінсе де», ескі жҧртта байланып
қалмайды.
Ӛйткені
ақындық
қҧдырет
бойға
толып,
алға
тартқызатындығын зерттеуші ашып айтады. Оның айтуында, ескі
әдебиет мҧрасын Абай пайдаланады. Бірақ ақын қолданысы мҥлдем
ӛзгеше. Яғни: кӛпшілікке ескі образ – таныс, ал таныс бейнеге жҧрт
ҥңілгіш. Ҥңілген жанның алдынан Абайдың жазуында бҧрынғы,
жалықтарғыш тіркес қайта айналып шықпайды. Таныс образдың сансыз
қҧбылысы мың тҥрленіп кӛрінеді деген бағалы пікір бар. Қ.Жҧбанов
қандай пікір келтірсе де, ешқайсысы дәлелсіз емес. Тек қана тіл-дерекке
сҥйенеді. Мәселен: «Жер-ана деген ҧғым қай жҧртта да бар. Бірақ
Абайдың жер-анасы не қалыңдық ойнаған қыз болып, ҧрын келген кҥйеуі
кҥнмен жымыңдасып, кҥліп ойнап кетеді, немесе ол ана, елжіреп емізіп
кетеді». Ия, Абай – сӛз суретшісі. Абайда ӛлі сӛз, қҧлаққа зәрлі тиетін
шашаулы тіркес атымен жоқ. Әр сӛзі санаға сәуле болып қҧйылып,
тағлым боп бекиді. Қ.Қ.Жҧбанов та бір қазақ тілін емес, бірнеше тілдің
қыр-сырын қатар меңгергендіктен, салыстыра да алады, шешен тілін
шебер ойната да біледі. Абайды жазса, Абайша толғап кетеді. Қ.Жҧбанов
Абайдың образ жасауда пайдаланған халық әдебиеті ҥлгілерінің кӛне
болғанмен де, қҧнарлы екендігін танытуға талаптанған. Осы орайда, бір
ескертетін жайт, Қ.Жҧбанов тіл білімімен айналысып жҥрген кезеңде
Қазақстанда ғана емес, бҥкіл Кеңестер Одағы бойынша ҥстемдік етіп
келген ғылыми тәсіл «тіл туралы Маррдың жаңа ілімі» деп аталады.
Оның негізгі ҧраны «Марксизм дегеніміз − тіл біліміндегі марксизм»
деген еді. Осы ілім бойынша басқа ілім атаулылардың бәрі де
«буржуазиялық» деген бір эпитетпен анықталып, олардың қағидаларын
пайдалануға жол жол жоқ болатын. Солай бола тҧрса да, Қҧдайберген
Жҧбанов халық әдебиетінің деректерін талдауда айшықты образы әсем
ҧйқастардың тікелей халық ӛмірінен, шынайы болмысынан туғандығын
ескеріп, Батыс Еуропада кеңінен ӛрістеген этнолингвистикалық
пайымдаулардан да қашпаған. Мысалы: қазақ фольклорындағы
«Адамның басы − алланың добы», «Арыстан айға шауып мер болған»
тәріздес мақал-мәтелдерде жиынтықталған халықтық образдардың
поэзия тіліндегі кӛріністерін тек сол этнолингвистикалық ыңғайда
тҥсіндіруі мҥмкін еді. Біз ғалымның бҧл орайдағы батылдығын, ӛз
заманында әлі елімізде қалыптаспаған этнолингвистика, лингвистикалық
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поэтика мен стилистика секілді ғылым салаларына қҧлаш ҧруынан да
байқаймыз.
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ОБАЕВА.Г.С.
ӘДЕБИЕТТЕГІ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ КІРІГУДІҢ ЖҤЗЕГЕ АСУ
ЖОЛДАРЫ
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӚБЕ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
Фольклор мен әдебиеттің
байланысы қазіргі
әдебиеттану
ғылымындағы маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі
ғылымның ең басты міндеттерінің бірі әдебиеттің әр дәуірдегі
фольклорға сҥйенуінің ӛзіндік тарихи заңдылықтарының сырын ашу
және қазақ әдебиетінің әр дәуіріндегі жазушылар фольклоризмінің нақты
мазмҧнын зерттеу болып табылады. Әдебиеттегі фольклорлық дәстҥрді
белгілі бір жазушының кӛркемдік әдістерінің жҥйесі деп қана қарамай,
сонымен қатар дҥниетанымдық категория деп те қарау керек.
Фольклорлық дәстҥрлерге сҥйену , сӛз жоқ, жазушының ӛзіндік
қалыптасуына ықпал етеді. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы бҧл
мәселені зерттеудің де бҥгінде ӛзіндік бір жҥйесі қалыптасып келе жатыр
десе де болады. С.А.Қасқабасов, Р.Бердібай, Ә.Молдаханов,
Б.Қанарбаева,
Ж.Әскербекқызы. Қ.Байтанасова т.б. еңбектерінде
жекелеген
ақын-жазушылардың
кӛркем
шығармаларындағы
фольклорлық дәстҥрлердің қолданылу ерекшелігі зерттелу арқылы
фольклордың жазба әдебиетке әсерінің тҥрлі формалары қарастырылды.
Академик Қасқабасов қазақ әдебиеті мен фольклорының байланысын
зерттей келіп, бҧл процестің сонау ХХ ғасырдың бас кезінде дами
56

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
бастаған қазақ әдебиетінде әрқилы кӛрініс тапқанын айтады. Расымен де
ғасыр басындағы қоғамдағы ҧлы ӛзгерістер аясында әдебиет бҧрынғы
қасаң қалпында емес, жаңа тақырыптар, жаңа жанрларды талап еткені
қажеттілік еді. Ескінің қҧлап, жаңаның орнап жатқан кезеңіндегі
жаңалықтар , сӛз жоқ, әдебиетте кӛрініс табуы керек еді. Сондықтан да
ол , бір жағынан, жаңа кӛркемдік ізденістерге талпынса, екінші жағынан
ӛзінің қайнар кӛзі боп табылатын фольклорға да арқа сҥйеді. Онсыз
болмайтын да еді. Алайда олардың ӛзара ықпалдасуындағы әр қилылық
жалпы мәдениет дамуындағы заңдылықтар екендігі Д.Н.Медриштің «В
каждой национальной культуре между фольклором и литературой
устанавливается своя система отношении, в которой общие
закономерности
получают своеобразное
развитие» /1.245./ деген
пікірінде айтылады.
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бастап фольклорға жаңаша
кӛзқарастың қалыптасқаны жалған емес. Соның аясында кӛркем
шығармаларда фольклорлық сарындар мен дәстҥрлердің қолданылу
дәрежесіне байланысты зертеулер легі қосылды.
Әсіресе соңғы
жылдардағы рухани және мәдени қҧндылықтарымызды қайта бағамдап
жатқан кезеңдерде мҧндай зерттеулердің бағасы тіпті арта тҥскендей.
Суреткерлердің фольклорды қолданудағы тәжірибесі
әдеби
процестің кейбір типологиялық ерекшеліктерін анықтауға да
кӛмектеседі, әсіресе жазушылардің кӛркемдік шеберліктерінің тереңдігін
анықтаудағы маңызы зор.
Қазіргі қазақ әдебиетінде жазушылар
ӛз шығармаларының
мазмҧнына тҧрмыстық сипат беру ҥшін фольклорлық мотивтерді жиі
қолданады. Ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің қай-қайсысы болса да ,
ең алдымен, халқымыздың ҧлттық тіл байлығының негізінде туып
қалыптасты. Оның тақырыптары қазақ халқының тарихи және әлеуметтік
ӛмірімен, тҧрмыс-салты мен еңбек қатынастарымен тығыз байланысты.
Оларда қазақ халқының сӛз ӛнері саласындағы таланты шығармашылық
жағынан қайта тҥледі. Фольклор мен әдебиетте кӛбіне ӛзара ҧқсас
поэтикалық және прозалық жанрлар туып, қалыптасып, дамып отырды.
Сондықтан да фольклор мен әдебиет арасындағы байланыс, олардың
ӛзара идеялық-кӛркемдік әсері әрі заңды, әрі табиғи қҧбылыс.
Алайда халық әдебиеті мҧралары дәстҥрлерін, оның кӛркемдік
модельдері мен образдарын пайдалану ҥнемі әдейі процесс бола
бермейтінін ескеруіміз керек. Кӛп жағдайда суреткер ӛз шығармасында
белгілі бір фольклорлық ҥлгіні еркінен тыс , қанында бар генетикалық
тҥйсік арқылы қолдануы мҥмкін. Дәл осы тҧста тағы да Қасқабасовтың
қазақ әдебиеті мен фольклорының байланысын зерттей келіп, бҧл
байланыстың тӛрт типін кӛрсеткенін еске аламыз. Олар: генетикалық
байланыс, қайшылықты байланыс (оппозиция), ҥйлесімді байланыс және
кері байланыс. Осыларға жеке тоқтала келе: «Генетическая связь
литературы и фольклором характерна для периода зарождения
письменной литературы, когда она вырастает непосредственно из
фольклора и обильно использует его жанры , сюжеты, образы и язык. ...
При генетической связи больше бывает усвоения фольклорного...
Генетическая связь литературы с фольклором особенно наглядно
обнаруживается в жанре драматургии. ...Как показывает казахский
материал в период генетической связи фольклор активно используется в
основном поэзии и драматургией. Что касается прозы, то она в
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начальную пору становления использует фольклор только как фон,
придающий нужный колорит изображаемому. Проза, за исключением
отдельных рассказов, никогда не основывается на фольклорных сюжетах,
а лишь вкрапливает эти сюжеты в повествование. » /2.344-346/ деп,
ғалым осы байланыстардың әрқайсысына анықтама береді. Жоғарыдағы
пікірге сҥйене отырып пайымдайтынымыз, қазақ әдебиетінің дамуы
жҥзеге аса бастаған жиырмасыншы ғасырдың басында ,әсіресе
әдебиеттегі осы байланыс ерекше орын алғанын кӛреміз. Тіпті ХІХ
ғасырдағы жазба әдебиеттің басы болған Абай шығармашылығындағы
поэмаларының ӛзі фольклорлық сюжетке негізделген еді. Ал жаңа
ғасырда, жаңа қоғамдық қҧрылыстың аясында әдебиет пен фольклордың
арасында болатын бҧл байланыс ерекше қарқындағанын байқаймыз.
Әсіресе, драматургия жанрында фольклорды игеру тіпті қолайлы болды.
Халықтың жадында ғасырлар бойы сақталған эпостық туындыларды
жаңа жанрда сӛйлетіп, сол халықтың ӛзіне қайта жаңғыртып қайтарып
беру әдебиетіміздің ең бір асыл міндеттерінің бірі болғанға ҧқсайды.
Сонау 1926 жылы алғаш рет қазақ драматургиясының тҥндігін ашқан М.
Әуезовтің «Еңлік-Кебегінен» бастау алған бҧл жанрдағы туындылар одан
әрі де фольклордың ӛзіне тікелей жол тарту арқылы ӛрістеді. Ізінше
«Айман-Шолпан», «Қобыланды», «Бекет батыр», «Қалқаман-Мамыр»
пьесалары дҥниеге келді. Жҧмат Шаниннің «Арқалық батыр», Сағыр
Қамаловтың«Ер Тарғын», Әбділді Тәжібаевтың «Жомарттың кілемі»,
«Кӛтерілген кҥмбез», Шахмет Қҧсайыновтың «Алдар Кӛсе», Әлжаппар
Әбішевтің
«Қамбар»,
Қапан
Сатыбалдиннің
«Аягӛз
ару»,
М.Ақынжановтың «Алтын сақа» сияқты пьесалары одан кейінгі кеңес
әдебиетінің дәуірінде драматургияның келелі туындылары ретінде театр
арқылы халық жҥрегіне жол тартты. Осылардың барлығы да
фольклорлық шығармалардың негізінде туған пьесалар еді.
Ал осы
топтан ерекше бӛліп алып айтатынымыз, әрине, Ғабит Мҥсірепов
драмалары. Оның «Қыз Жібек», «Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу» драмалары
фольклордан алып, реалистік шығарма жасау жолындағы тәжірибелері
болатын.
Мҥсірепов драмалары фольклор мен әдебиет байланысының
генетикалық типіне жататын туындылар дедік. Ел жадында сақталған
оқиғаны арқау етіп алып, оны тың ӛрісте, жаңаша сапада шешкен бҧл
туындылары жазушы шеберлігінің ӛрілген тҧсы еді. Драмамен қатар
прозада қаламын тең тербеген қаламгердің бҧл жанрдағы
шығармаларында да фольклорлық сарындардың сипаты ӛзгеше.
Жалпы прозада фольклорға келу ӛзгеше жҥзеге асады. Ең
алдымен,
суреткер фольклорға сюжеттік бастама-негіз ретінде
сҥйенбейді, керісінше, олар фольклордың жарқын идеялары арқылы
ӛздері суреттеп отырған қҧбылысқа ӛзіндік қатынастарын, кӛзқарастарын
білдіреді. Сондықтан да қазіргі кӛркем шығармалардағы фольклоризм
бір қарағанда байқала бермейді, ӛте тереңде жатады. Соның бір дәлелі –
Ғ.Мҥсірепов прозасы. Ӛзі де аса стилист, әрбір сӛзін екшеп қолданатын
жазушының шығармаларында фольклор емен-жарқын кӛріне қоймайды.
Жазушының алғашқы «Тулаған толқында» әңгімесінен бір мысал
келтірейік: « ...Қалиша Шәйзаны ӛлді деп жҥрді.
Шашын жайып
жоқтап жылап жҥр. ...Ботасы ӛлген інгендей боздайды. Екі кӛзі парлап,
ыстық жасты ағызада да тҧрады.» /3.46/ Қалишаның жай-кҥйін беру ҥшін
жазушы халыққа ертегіден етене таныс, ботасынан айрылған бозінгеннің
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зары туралы сюжетті еске салады. Бір қарағанда байқала қоймағанмен,
халық ортасында « Бозінген »ертегісінің терең орын алғанын білетін
жазушы теңеу арқылы кейіпкерінің жан кҥйззелісін дӛп суреттейді.
«Ананың зары», «Бозінгеннің зары» деген екі ҧғым халық жадында бірбірімен астасып жатыр. Ал жазушының кесек туындысы «Оянған ӛлке»
романында мынадай сурет беріледі: « Қаз-қатар шӛктірілген Игіліктің
тҥйелері ҧзақ бір ертегіні бастап кетіп, аяқтай алмай жатқандай,
ауыздарын кере-кере кҥйсеп, екі ауылдың арасында жатыр.» /4.26/
Ертегіден
бастау алған кӛркем тарихымызға кӛз жіберсек, қазақтың
ертегі айту дәстҥрі ҥлкен бір ӛз алдына мектеп болғанына куә боламыз.
Жоғарыдағы сурет сондай жанға жайлы, сондай таныс бейнедей
кӛңіліңді жылы кҥйге бӛлеп кеткендей риясыз езу тартқызады. Сондағы
деталь – «ҧзақ ертегіні бастап кетіп, аяқтай алмай жатқандай» болған
кербез тҥйелердің әрекеті. Кішкене деталь ҥлкен ойға бастайды. Ертегі
айту дәстҥрі бар қазақтың ҧлттық болмысын да жазушы бірге танытады.
Осы дәстҥрдің кӛрінісі жазушының «Автобиографиялық әңгімесінде»
берілген: «Асау тай, тентек жиын,
қызыл жон қырғын, батырлық,
ерлік жайларын шалдар ғана ертегі ретінде айтып отырушы еді»/3.297./
Осылайша суреткер ертегі сюжетін емес, соған қатысты орныққан
орындаушылық дәстҥрдің халық ӛміріндегі орнын да таныта кетеді.
Міне, осы мысалдарға кӛз жіберсек тҧтас бір фольклорлық дәстҥр емес ,
белгілі бір сарындарды ғана байқаймыз. Яғни прозаның , соның ішінде
Ғ.Мҥсірепов прозасының бір ерекшелігі осында дер едік. Осы орайда
А.Н.Веселовскийдің мына пікірі ойымызды тҧғырлай тҥседі.: «...старые
образы, отголоски образов,
вдруг возникают, когда на них явится
народно-поэтический спрос, требование времени. Так повторяются
народные легенды, так объясняется в литературе обновление некоторых
сюжетов, тогда как другие видимо забыты.» /5.71/
Фольклор мен мифология, әдебиет арасындағы жан-жақты, тҥрлі
байланыс тек қана сюжеттік кірігуге әсер етіп қоймайды, сонымен қатар
белгілі бір мәтіннің жекелеген элементтерінің де кірігіп, туыстасып
кетуіне де ықпал етеді. Мҧндай фольклорлық «кірігудің» бірнеше тҥрін
атауға болады. Олар: дәйектеме (цитата), аллюзия, реминисценция,
перифраз.
Дәйектеме. Бҧл терминге «Әдебиеттану» терминдер сӛздігінде
мынадай анықтама беріледі: « баспасӛз материалдарында, ғылыми
еңбектерде, кітаптар мен тҥрлі қолжазбаларда, баяндамалар мен сӛйлеген
сӛздерде келтірілетін, белгілі бір мәселе жӛнінде айтылған немесе
жазылған ой-тҧжырымдардан сӛзбе-сӛз алынған ҥзінділер.» /6.124./
Дәйектемелерді творчестволық еңбек ішінде пайдаланған кезде, әрине,
сол еңбекте айтылып жатқан оймен логикалық жағынан байланысып
тҧру керек екені заңды. Ал біздің жағдайымызда фольклорлық
дәйектемелер деп қолданамыз, яғни фольклорлық жанрдағы
шығармалардың сӛзінің ӛзгертілмей дәл сол қалпында қолданылуы.
Жалпы, дәйектеме не фабулалық, немесе фабуладан тыс деңгейде
кірігеді. Мәселен, Мҥсіреповтің «Ҧлпан» романында «Сҧлушаш» жыры,
«Қалқажан» әні тек айтылып қана қоймайды, сонымен бірге оқиға
фабуласының қҧрамдас бӛлігі ретінде қызмет атқарады.Есенейдің
атқосшысы Кенжетай қамшысын екі бҥктеп, домбыра етіп алып,
«Сҧлушаш » жырын айтады, ол туралы әңгімеші қызметіндегі автордың
ӛзі баяндайды. Жазушы жырдан ҥзінді келтіре отырып, мазмҧнынан да
59

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
хабардар етіп кетеді. Жырдың ҥзіндісі мен қысқаша фабулалық мазмҧны
кейіпкер арманына қарама-қарсы ӛмір шындығына жетелейді. Кӛп
жағдайда ән-жыр сюжеттерін автор сол сәттегі кейіпкер басындағы халжағдайды, мінез-қҧлқын, кӛңіл-кҥйін суреттеу ҥшін қолданады. Мәселен,
«... Бәт қҧндыз қыз балаға жарасқандай,
Тҧман жоқ ер жігітке адасқандай.
Саласын Сартоғайдың мекен еткен
Бар екен Қантай атты бір асқан бай.
Сҧлушаш Қантай байдың жалғыз қызы
Сипаты хор қызымен таласқандай...»
Әрі қарай жырдың мазмҧнын қысқаша баяндап, былайша жалғастырады:
Қайтады кҥз болғанда қараша қаз,
Айттырған Сҧлушашты сҧр қасқа таз.
Қайғысы қара нарға жҥк болғандай,
Мал алған қызын сатып әкесі мәз!
Осы тҧста Артықбай батыр ӛз басындағы қайғысынан хабар
бергендей болып: Қыз баланы қор қылатын мал ғой, - деді. Ауыр
кҥрсініп қалды.» /7.40./ «Ҧлпан» романынан алынған осы ҥзіндідегі жыр
мәтіні сол кҥйінде алынады да, жырдың мазмҧнындағы қыз тағдыры
Ҧлпан тағдырымен орайлас келіп шығарма фабуласының тініне шебер
кірігіп тҧр.
Кейде автордың дәстҥрлі фольклорлық қолданыстан сәл
ауытқитын кезі де болады. Жалпы, әдебиет туындыларында қандай да
бір музыкалық шығармалардың аты ғана аталып кететін кездері де кӛп
кездеседі, Мҥсіреповте де солай. «Тулаған толқында» әңгімесінде
лирикалық ән айту суреті бар. Бірақ мҧнда әннің мәтіні айтылмайды,
әннің аты ғана аталады. «... Кейбіреулер мҧңайып кетіп жатыр,
кейбіреулер масайрап кетіп жатыр... Кісі саябырлап, кеңес ыдырағанда
ӛлең айтылды. Ән...домбыра...«Н...жанға», «Жәмила»,«Қаламқас», «Ер
тҥрік ежелден»...» /3.24/ Халық әнінің
ҥзіндісі немесе ол туралы
айтылған әңгіме бір жағынан авторлық баяндаудың ӛзгеше бір тҥрі
іспетті. Яғни автор сӛздің ретінде айтып кеткендей болғанмен, ӛзі
сҥйеніп отырған негізді кӛрсетіп отырғандай немесе ӛзінің фольклорлық
дәстҥрден тыс қалмағанын байқатқандай болады.
Реминисценция ( латыншадан аударғанда еске алу). «Кӛркем
тексте, кӛбінесе ӛлеңде кездесетін басқа бір шығарманы еске тҥсіретін
нышан. Р., - негізінен, автордың еркінен тыс болатын жайт. Яғни, автор
әдейілеп қайталамайды, поэтикалық зерде тҥбіне шӛккен әлдебір танысбейтаныс сурет, ырғақ танысы, ҧйқас ҥйлесімі шығармашылық процесс
ҥстінде сана тҥкпірінен бедерленіп шығып, жаңа туынды қҧрылымынан
орын тебеді.»/6.282/ Реминисценцияның ҥлгісі алдыңғы келтірілген
мысалда кӛрініс тапқан. Тағы бір мысал жазушының «Оянған ӛлке»
романынан: «Есікті ақырын ашып Батыраш кірді. Омар мен Батыраш,
Ыбырай мен Жҧмабектер Игіліктің не істеп отырғанын кӛрмеуге,
ҧғынбауға тиіс еді. Әсіресе, ауыздарына берік болуға тиісті, Ескендірдің
екі мҥйізі барын айтқан адамның басы алынатынын бҧлар да естіген.
Сондықтан Батыраш есепшотқа қараған жоқ, Игіліктің кӛзіне қарауға да
бата алмады. ...» /4.106./ Қазақ арасына кең тараған шығыстық
сюжеттердің бірі – Ескендір туралы аңыздар. Сол сюжеттің ізі
Мҥсіреповте де бар. Мәселен, келтірілген ҥзіндіде Ескендір туралы
аңыздық мотив шығарманың мазмҧндық қажетіне орай ойды бекіту ҥшін
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қолданылған, яғни сол сюжеттің халық жадында сақталған мазмҧнының
әсер-ықпалы зор екендігін кейіпкерлердің ойы арқылы танытады.
Ескендір туралы сюжеттер профессор С.А.Қасқабасовтың еңбегінде жанжақты қарастырылған.(«Абай және фольклор») Міне, осы сияқты
реминисценциялық кірігудің тҥрлерін жазушы прозасынан кӛптеп
келтіруге болады.
Перифраз да жаңа афоризмдер қҧрастыруға кӛмектесетін
ауыстыру тәсілдерінің бір тҥрі. Фольклорлық мәтін элементтерінің
әдеби контекске енуі әдетте шығарманың халықтық бояуын қанықтыра
тҥсіп, халыққа жетімділігінің кепілі де болады.
Фольклорлық кірігудің осы тҥрлері жазушы шығармаларында
мақал-мәтелдерді пайдалануда анық кӛрінеді.
Мҥсірепов шығармаларындағы фольклор – жазушының кӛркемдік
әлемінің тҧтас бір жҥйесі. Оның туындылары – автордың жеке ӛзінің
фольклорлық теориясының ӛзіндік тәжірибесі іспетті. Ол ҥшін
Мҥсіреповтің кӛркемдік әлемінің тереңіне бойлап, оның тілінің
«сыйқырына», яғни тілдік стихиясына дендеп ену керек. Жазушы
шығармашылығын зерттеген Н.Ғабдуллин, М.Бекбергенов, Ж.Смағҧлов,
С.Жҧмабеков, Х.Әдібаев т.б. зерттеушілер ӛз зерттеулерінде жазушы
фольклоризмін оның дҥниетанымының қҧрамдас бір бӛлігі ретінде
қарастырып, ӛз зерттеу объектілерінің мақсат-міндеті тҧрғысынан атап
кетеді.
Сонымен, фольклор мен әдебиеттің байланысы тек жай ғана
байланыс емес, сонымен бірге бҧл екі кӛркемдік жҥйенің ӛте ертеден-ақ
ӛмір сҥріп келе жатқандығының куәсі.
Әдебиет фольклордың
тәжірибесін тҥрлі салада қолданатынына, әдебиет пен фольклор
байланысының әр тҥрлі әдістермен жҥзеге асатынына кӛз жеткіздік.
Әдебиеттегі фольклорлық дәстҥрлер, белгілі бір жазушының
шығармашылығындағы фольклоризмді анықтау мәселесі - бҥгінгі
әдебиеттану ғылымындағы маңызды мәселелердің бірі болып қала
бермек.
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ЖАНУЗАКОВА Ж.А.
ТІЛ БІЛІМІ НЕМЕСЕ ЛИНГВИСТИКА
Тіл білімі немесе лингвистика-тіл және оның даму заңдары туралы
ғылым. Лингвистика-француз тілінің linguistique (латынша lngua-«тіл»)
сӛзі бойынша жасалған термин: тіл туралы ғылым дегенді білдіреді.
Тіл–қарым-қатынас қҧралы. Тіл сӛйлеу арқылы жҥзеге асады,
сӛйлеу арқылы ғана дамып, ӛмір сҥреді. Біз шет тілін оқыту туралы
айтқанда, оны ең алдымен қатынас қҧралы ретінде оқимыз. Сӛйлеудің
негізгі мағынасы адамның әлеммен қарым-қатынасы адам санасында
кӛрініс табатын ой. Сӛйлеудің негізгі объектісі адамның шыншыл
ӛмірімен байланысты. Биляев ойынша шет тілін игеру яғни басқа
тәсілдермен және жолдармен санадағы ойды шығару. Сӛйлеуді адамдар
бірдеңені айту қажеттілігі туған кезде қолданады.
Тіл-қоғамдағы адамдардың ӛзара пікір алысу бір-бірімен қарымқатынас жасау қҧралы. Әрбір тілдің дыбыс жҥйесі, сӛздік қҧрамы және
грамматикалық қҧрылысы болады. Адам ӛмірінің барлық мазмҧны тілде
кӛрініс табады. Қоршаған орта туралы ой-тҥсінік, шындық ӛмірдегі
категориялар мен байланыстар т.т. ойлау арқылы қорытылып және
талданып тілде бейнеленген немесе ҧлттық тілдік санамен қабылданған.
Адам белгілі бір оқиға және деректер туралы немесе оларға қатысын,
сезімі мен талап-тілегін тіл арқылы жеткізеді, сӛйлеу арқылы ҧғым, ой
мен ой қорыту қалыптастырады. Адамдар сӛйлеу арқылы бірін-бірі ісәрекетке шақырады, яғни коммуникативтік қарым-қатынасқа тҥседі.
Дҥние жҥзі тарихына ҥңілсек, кӛптеген халықтар Академияларындағы
ғылым атаулы тілді зерттеуден бастаған.
Тілдің тіл саясатының биік ҧғымы, барлық мәні оның қолдануында. Тіл
мәдениетінің деңгейі, оның зерттелуі әрі қоғамдық қызметі арқылы
кӛрінеді.
Тіл тек қатынас қҧралы ғана емес, сонымен бірге ойлаудың,
ойдың жарыққа шығатын қҧралы. Адамның ойы тіл арқылы, тілдегі
сӛздер мен сӛйлемдер арқылы айтылып, белгілі бола алады. Ой мен оның
мазмҧны тіл арқылы кӛрініп, сол арқылы ҧғынылады. Демек ойлау мен
тіл бір-біріне тығыз байланысты.
Лингвистикада тіл- ойлау ара қатынасына байланысты ғылыми
тҧжырымдардың маңызы зор. Бҧл мәселе тіл ғылымы дамуының әрбір
дәуірінде жаңғырып, жаңаша кӛзқарастар мен идеялар нысанына
айналуда.
Тіл-ойлау
қарым-қатынасы
тарихындағы
бірнеше
лингвистикалық бағыттарды атауға болады:
1) тіл біліміндегі логикалық бағыт бойынша тілдің қалыптасуы мен
дамуындағы ойдың қызметіне ерекше мән беріледі.
2) тіл біліміндегі натуралистік бағыт- тілді табиғи организмнің дыбыстық
материясынан жасалынған деп тҥсіндіретін «тҧрпайы материализм».
3) тіл біліміндегі структуралистік бағыт тілдің ойдан дербестігін, ойлауға
кері әсер етудегі қызметін жоғары қояды. Тілді иманентті мән ретінде
таныта отырып, оны ойлауға ғана емес, шындыққа, объектіге
қатыстылығы тҧрғысынан зерттеуді ҧсынады.
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4) тіл біліміндегі психологиялық бағыт тіл мен ойлаудың байланысын,
бірлігін, тілдің логикалық қҧрылымының грамматикалық қҧрылымға
әсерін жоққа шығарады.
Аталған бағыттардың қай-қайсысы да тіл мен ойлаудың бірлігіне
байланысты бір мәселе тӛңірегінде ойлануды ҧсынады. Ойлау жалпы
адам баласына ортақ.
Тіл мен ойлаудың ара қатынасына байланысты мәселе тек
лингвистикаға ғана емес, жалпы таным теориясына қатысты мәселе
болып табылады. Ғылым саласындағы қарым-қатынастың неғҧрлым
ӛзіндік ҥлгілерін анықтауда қарым-қатынас тақырыбы, тілдік
қҧралдардың жҧмсалу тәртібі, әлеуметтік ҧстаным т.б. факторлар ерекше
орын алады. «Тіл мәдениеті дегеніміз - сӛйлеудегі, жазудағы сыпайылық,
ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сӛзді дәл айыру
шеберлігі, сӛйлеу ӛнеріне шыныққандық».
Тіл байлығы - сӛз байлығы. Сӛз қолдану мәдениетін арттыратын
негізгі шаралардың бірі - тіл тазалығы. Тіл тазалығы дегенде,
ойымыздың, сӛзіміздің бӛтен, бӛгде элементтермен шҧбарланбауын
талап етеміз. Ауыз екі тіл арқылы қатынас жасағанда да, жазба тіл
арқылы қатынас жасағанда да, белгілі бір мазмҧнды ғана білдіріп
қоймайды, сонымен бірге сол мазмҧнға ӛзінің қатынасын, ӛз ойын,
пікірін білдіреді.
Тіл ойды білдірудің қҧралы ғана емес, сонымен бірге сезімді де
білдіретін қҧрал ретінде қызмет атқарады. Айтайын дегеніңді дәлме-дәл,
ашық, айқын және әсерлі тҥрде жеткізіп беру әрқашан оңай бола
бермейді. Ол ҥшін тілді, әсіресе оның байлығын, кӛркемділігін мен
ҥнділігін, сан сырлы мағынасы мен ӛткірлігін, эмоциональды бояуы мен
экспрессивті қызметін жан-жақты меңгеру, кӛптен-кӛп жаттыға білу
қажет.
Сӛз әдебі, әдетте, ауызша сӛйлеу тілі мәдениетімен тҧтастықта
танылатындықтан, адамның айналасындағылармен табыса білуінің
қҧпиясы қарым-қатынастың әлеуметтік-тҧрмыстық және іскерлік секілді
тҥрлерімен сабақтастығы сараланады.
Тіл- адамзаттың дҥниені сапалық меңгерудегі тарихи жолы
қатталған дыбыстық кітабы. Адамзаттың дҥниені тану жолындағы тҥрлі
ізденістері, белгілі бір ҧлттың, халықтың табиғатына тән ерекшелігі,
қоғамдық даму сатысы, тарихи тағдыры мен іс-тәжірибесі тілден кӛрініс
табады.
Лингвофилософтардың ҧстанған барлық позициясы бойынша
барлық тілдер, тіпті мейлінше алшақ тілдердің ӛзі де, адам баласының
тілдік қабілеті арқылы бір-біріне жақындасады. Бҧл қабілет тілдерді
зерттеудің ӛзегі болып саналады және тілді зерттеудің барлық
операцияларын анықтап, бағыт береді. Яғни тілдің адамзатқа ерекше
қабілет ретінде берілуінің ортақ қисыны бар. Сондықтан да тілдік қабілет
барлық адамдар ҥшін ортақ қҧбылыс деп тҥсінілуі қажет.
Лингвистикалық қатысымдылық проблемасын оңашаланған тілдік
қҧбылыстар арқылы (жалпы тілдік жҥйеден тыс) қарастыру екі тҥрлі
принципті қателікке ҧрындырады.
1) Тілдік формаларды таным жҥйесімен емес, тікелей материалдық
дҥниемен қарым- қатынаста қарастыру.
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2) Аталған формаларды тілдің кҥрделі механизмнен тыс, яғни
лексикалық, грамматикалық ӛзара байланыстар мен компенсациялардан
бӛлек қарастыру. Адам тілдің ӛкімімен ойламайды, ӛз ойын тіл арқылы
ортаға салады.
Тілдің материалдық болмысы туралы кӛзқарас,
әсіресе, кеңестік кезеңдегі лингвистикалық, философиялық әдебиеттерде
кең ӛріс алды.
Таным процесі- бҧл ойдың қызметі, ол ӛмірлік тәжірибе негізінде
қҧрылған ішкі санадағы әлем моделіне бағытталады. Тіл қарым- қатынас
барысында осы модельді объективтендіреді, оны қарым-қатынастың
негізгі қҧралына айналдырады. Мазмҧнның мағыналық жағы ойлау
актісінің нәтижесі ретінде пайда болады, сол арқылы адам қандай да бір
затты ӛзінің ішкі моделімен байланыстырады, ал ол тіл арқылы ӛзге
адамдардың ішкі модельдерімен байланыстырады.
Тіл тек таным қҧралы, заттар мен қҧбылыстар әлемін, идеялар
әлемін жаңғыртушы ғана емес, ол ойды жалғастыру (ҧрпақтан ҧрпаққа),
сезімді жеткізу қызметтерін атқара отырып, адамны, сезімдік, тілдік
ойлау қызметін де қамтамасыз етеді.
Тіл мен ойлау ара қатынасында ең іргелі мәселелердің бірі тіл мен
сӛйлеу оппозициясы туралы теория болып табылады. Тіл- сӛйлеу
қызметінің ең маңызды қҧрамдас бӛлігі. Ол коммуникативтік мақсатқа
қол жеткізудегі сӛйлеу аппаратын қолдану қызметін ҧйымдастырады
және тәртіпке келтіреді. Сондай-ақ ҧлы лингвистің пікірінше, тіләлеуметтік нәтиже. Себебі ол ҧжымда қалыптасып, ҧжым мҥшесінің
әрбіріне байланысты болады. Тілдің сӛзден айырмашылығы оның
жҥйелілігінде. Ол мағыналық жҥйе қҧрайды.
Тіл мен сӛйлеуді
ажырату арқылы мына ҧғымдар ажыратылады:
1) әлеуметтікжеке даралылықтан; 2) табиғи- кездейсоқтықтан.
Тіл дайын ойды беру ҥшін емес, оны жасау ҥшін, ол дҥниеге
қалыптасқан кӛзқарасты кӛшірмелемейді, оны таныту қҧралы қызметін
атқарады.
Тіл ӛз кезегінде ойлаудың кӛшірмесі ретінде қызмет етеді. Егер
ойлаудың субстанциясы- ми болса, абстрактілі ойлау формасының
субстанциясы-дыбыстық тіл.
Тіл- қоғамдық қҧбылыс. Сондықтан оның тарихы мен дамуы,
қоғамның дамуына байланысты. Осыдан тілді және оның даму заңдарын
қарастыру міндеті келіп туады. Тілдің даму қарқыны туралы мәселе де
маңызды мәселелердің бірі болып саналады.
Тіл ӛзіне тән ерекшелігі бар, айрықша қоғамдық қҧбылыс болғандықтан
және оның дамуының ӛзіне тән ішкі заңдары болғандықтан, оның заңын
объективті заң ретінде қарап, осы тҧрғыдан зерттеу қажет.
Тіл- лингвистикалық элементтердің, мысалы, фонетикалық,
лексикалық және грамматикалық элементтердің жай ғана жиынтығы
емес, олардың ӛзара бір- бірімен заңды тҥрде нық байланысқан және
әрдайым тығыз қарым-қатынаста болатын жҥйесі. Сондықтан да тілді
белгілі бір қҧрылысы бар, жҥйелі қҧбылыс деп қараймыз. Тілдің
тҧрақтылық қасиеті басым. Дегенмен, ол уақыт ӛткен сайын ӛзгеріске
ҧшырайды, дамып жетіле береді. Тілмен танысу, оны ҥйрену я ҥйрету атаулының барлығы да
алдымен оның дыбыстық қҧрамын, дыбыстың тҥрлерін, қалай айтылып,
қалай таңбаланатынын айқындаудан басталатыны белгілі.
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Тіл адам қоғамында ӛмір сҥріп, оның ―қажетін‖ жҥзеге асыратын
қҧрал болғандықтан, тіл білімінің әлеуметтік лингвистика деп аталатын
саласының атқарар қызметі де, ғылыми маңызы да ерекше. XІX-XX ғғ.
бастап, лингвистикалық бағыттар мен мектептердің бірі ретінде негізі
қаланған бҧл саланың бҥгінде ӛз нысаны, мақсат-міндеті, заңдылықтары
қалыптасып орныққан.
Әлеуметтік лингвистика тілдің қоғамдық сипатын, стильдік
саралануын, әлеуметтік ерекшелігін, қоғамдағы қостілділік, кӛптілділік
мәселелерін, тілдік жағдай, тілдік саясат ҧғымдарын және т.б.
айқындауға
мҥмкіндік
береді,
анығырақ
айтқанда,
тілші
Э.Д.Сҥлейменова
―Әлеуметтік
лингвистикатілдің
қоғамдық
қызметтерін, әлеуметтік шартталған белгілері мен заңдылықтарын
кешенді тҥрде зерттейтін қазіргі тіл ғылымының маңызды бағыттарының
бірі. Ол тіларалық байланыс жағдайындағы кез келген тілдің ӛмір сҥру
формасына, қоғамдық қызметінің ауқымы мен сипатына қатысты
айқындалатын тілдердің қызмет ету ерекшеліктерін қарастырады‖,- деп
анықтама береді.
Тілдің қоғамдағы орны оның қатысымдық деңгейімен, нормалану
дәрежесімен, қҧқықтық мәртебесімен, конфессиялық ерекшелігімен,
оқытылу, меңгерілу сипаттарымен ӛлшенеді.
‖Мыңдаған жыл ӛмір сҥрген адам баласының дҥние тануына ҥнемі
қызмет еткен тіл, тек қарым-қатынастың қҧралы ғана емес, ол дамудың
да және. кҥрестің де қҧралы болуымен қатар, грамматика сияқты адам
баласына зор қызмет істейтін ӛте маңызды ғылымды тудырды. Бҧл
ғылым адам баласының ҧзақ ӛміріндегі тҧрмыс ҥшін кҥрес жолында
жасаған тәжірибелерін, ойлауының ҧзақ уақыт абстракциялануы
арқасында топшыланған жетістіктерін қорытқан да білім болып отыр‖.
Демек, тілдің әлеуметтік деңгейін анықтау, оның қоғамдық танымын
саралау және қоғамдық сананы қалыптастырудағы атқарар қызметін
талдап кӛрсету, бір жағынан, қарым-қатынас кҥштілігі деп тҥсіндірілсе,
екіншіден,
зерделеу арқылы ӛзектелген бҧл сала қоғамдық коллективтің тапқан,
жасаған нәрсесі деп ҧғынылады, яғни әлеуметтік таным тілдік
қҧралдардың жасалу, қалыптасу, даму заңдылықтарымен тығыз
байланысты болады.
Тіл болмысын, оның қызметін
адамзат атаулының тҧрмыстіршілігімен, таным-қабылдауымен, пайым-тҥсінігімен байланыстыра
алғашқыда пәлсапа мәселелерінің тілдік тҧжырымдарға етене
арласуымен ӛзгешеленсе, одан кейінгі кезекте мҧнда ғылымдардың аражігін ашуға ҧмтылу, тілдің қҧрылымдық жҥйесін сҧрыптау, ал экстра
факторларды екінші кезекке қалдыру әрекеттері кӛбірек байқалды, сол
себепті аталмыш зерттеулерде
танымдық ҧстанымдардың деңгейдәрежесі де бір қалыпты дамыған жоқ.
Дегенмен, «Адамзат баласы қашанда ӛзін қоршаған ортадағы заттар
мен қҧбылыстардың мәнін, сыр-сипатын жете білуге тырысқан.
«Тілдің кез келген тарихи кезеңінде оның әр бӛлшегі динамикалық тепетеңдікте бола тҧра, ӛз бойында лингвистикалық, әлеуметтік,
психологиялық және ӛзге де факторлардың ықпалын сезінеді. Олардың
басым кӛпшілігінің қҧпиясы әлі толық ашылмаған» делінгендей, қазақ
тілтаным ғылымының дҥниеге келуі мен теориялық сараптамадан ӛтуін
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дәйектейтін фактілер қатарында, біріншіден, жалпы тіл ғылымының
даму негіздерін; екіншіден, жеке тілдік ізденістердің жҥзеге асу
жолдарын атаған орынды, ӛйткені ішкі сезім мен білімнің, тану мен
қабылдаудың, біліктілік пен әлемдік тәжірибенің тоғысуынан қҧралған
бҧл тҧжырымдар әрі субъективті, әрі объективті ҧстанымдарға сҥйене
қалыптасып отырды.
«Қоғамсыз тіл болмайды, тілі жоқ қоғам – адамзаттың ешбір
қауымы болмайды. Демек, қоғам ҥшін тіл керек; тілдің ӛмір сҥруі ҥшін
оның қоғамы болу керек. Бҧл – ақиқат та тарихи шындық», яғни
қоғамдық қҧрылыстың қҧрамды бӛліктері тілтанымның универсалды
әлеуметтік негіздерін анықтау ҥшін, ал тіл мен танымның ҧғымдық
бірліктері қоғамның даму сипатын айғақтау ҥшін аса қажет.
Қорыта келе, жалпы, тіл білімі тілдің мәні мен қызметін, оның
ойлаумен ара қатынасын, байланысын, адам баласы тілінің пайда болуын
қарастырады, тілдің даму заңдарын айқындайды, тілді зерттеудің
методтарын белгілейді, дҥние жҥзіндегі тілдерге олардың грамматикалық
қҧрылысына қарай, шығу тегінің бірлігі мен туыстастық дәрежесіне
қарай классификация жасайды.
Тіл –халықтың тарихы, шежіресі, халықтың кҥллі ӛмірінің
жаңғырығы мен ӛшпес мҧрасы. Тілдің баурап алатын кҥші ерлікке,
Отанды сҥюге, адамгершілікке, мәдениеттілікке тәрбиелейді. Тіл
мәдениетіне тәрбиелеу сӛз мәдениеті негіздері туралы және тіл туралы
жан-жақты ҧғым беруден басталады.
Әдебиеттер:
1. Кунапьянова А. Д., Аубакирова Л. Р. Тіл мәдениетінің ӛлшемдері
2. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы.
3. Уәлиев Н. Сӛз мәдениеті / Н. Уәлиев.-Алматы,1984
4. Сыздық Р. Тіл мәдениеті және оның проблемалары
5. Сыздық Р. Тілдік норма және оның қалыптасуы.-Астана:
Елорда,2001.
6. Аханов К. Тіл білімі. Алматы Санат -1993
7. Шҥкірҧлы С. Мемлекеттік тіл мҧраттары. Алматы: Ғылым, 2002.
8. Когнитивтік лингвистика Б.И. Нҧрдәулетова Алматы-2011
9. Қолданбалы лингвистика А.Қ. Жҧбанов Алматы,
«Қазақ Университеті»-2006

66

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл

ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСАКУЛОВ Б.Р.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Для установления возможности создания шлакощелочных вяжущих
на основе золы-уноса нами рассматривались основные физико-химические процесс взаимодействия, и фазовый состав образующихся при этом
продуктов.
Основываясь на результатах проведенных исследований о том, что
активность и скорость набора прочности в безобжиговых щелочных
композициях поддаются регулированию за счет изменения основности
алюмосиликатного и щелочного компонента, а также за счет введения
добавок.
Для изучения композиции на основе золы-уноса Актюбинской ТЭЦ
экспериментальные работы проводилось в 28 суточном возрасте после
тепловлажностной обработки.
Нами установлено, что композиции на основе золы-уноса обладают
вяжущими свойствами, а фазовый состав продуктов твердения определяет
характер этих свойств. В дальнейшем проведено изучение
новообразований, возникающих при гидратации разработанного вяжущего
в присутствии высокоосновной добавки.
Экспериментальные данные, полученные в результате изучения
комплексными
методами
физико – химических
исследований
продуктов, взаимодействия вяжущих композиций на основе
высококальциевой золы – уноса показали, что их фазовый состав
определяется видом щелочного компонента и добавки.
При изучении влияния плотности щелочного компонента на
прочность камня вяжущего использовали жидкое стекло с разными
силикатными модулями (Мс).
По данным исследования ряда авторов [1, 2, 5], вяжущие
композиции на основе золы – уноса и щелочных компонентов, таких
как Na2SO4 и Na2CO3 не твердеют в нормальных условиях и при
пропаривании. Это также подтверждено и нашими исследованиями.
Показано (рис. 1), что при сжатии камня вяжущего, при
затворении золы – уноса с силикатным щелочным компонентом,
раствор зависит от плотности и силикатного модуля последних.
Увеличение
плотности
раствора
щелочного
компонента
и
соответственно концентрация его повышается и это приводит к
увеличению прочности камня вяжущего. При плотности раствора
щелочного компонента 1100 кг/см³ прочность камня вяжущего
составляет 16.5, 26.7 и 23.0 Мпа, соответственно для растворов
силиката натрия с Мс – 3,2 и 1.
Увеличение плотности раствора
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щелочного компонента с 1100 до 1300 кг/см³ привело к повышению
прочности камня вяжущего в 1,7 – 2 раза и соответственно в
зависимости от модуля стекла составила 30,5; 46,9; 46,1 Мпа. При
снижении силикатного модуля жидкого стекла до 2 прирост
прочности составляет до 1,5 раз, чем при аналогичных плотностях
раствора. Но при снижении Мс до 1 прирост прочности по
сравнению с составами на дисиликате натрия не наблюдается.
Необходимо отметить, что вышеуказанные составы вяжущего
являются быстросхватывающимися. На высокомодульном жидком
стекле
схватывание
происходит мгновенно,
т.е.
его трудно
определить. Необходимо также отметить, что во всех случаях
щелочерастворозольное отношение, составило – 0,38.

------------ х ------ Мс – 3; ------------ о ------ Мс – 2; ------------ □ -----Мс – 1
Рис. 1 Влияние плотности раствора шелочного компонента на
прочность
Полученные данные влияют на физико – механические
характеристики вяжущего. Силикатный модуль жидких стекол и
плотность растворов на их основе показывают, что по мере
понижения Мс до 1, сроки схватывания несколько растягиваются.
На наш взгляд, это вызвано большой устойчивостью жидких
стекол с более низким силикатным модулем, обладающим более
высоким зарядом на поверхности частиц против коагулирующего
воздействия ионов Са золы. Кроме того, с уменьшением Мс стекол
концентрация SiO анионов снижается.
Таким
образом,
анализируя
результаты
вышеприведенных
исследований, можно сделать предварительный вывод о большей
предпочтительности щелочных систем на основе силикатных
щелочных солей, обладающих более высокими потенциальными
возможностями перед несиликатными щелочными солями типа
Na2SO4 и Na2CO3. С целью регулирования сроками схватывания
вяжущих композиций нами использовался красный каустик,
содержащий до 14% NaOH. Красный каустик добавляли в жидкое
стекло в виде водного раствора с плотностью 150 и 1300 кг/м.
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Установлена тенденция (рис. 2) увеличения сроков схватывания
вяжущего по мере повышения содержания красного каустика в
объеме щелочного компонента. При затворении золы водным
раствором красного каустика начало схватывания наступает через 3
ч, а конец через 9 ч.
Приведенные наши результаты подтверждают и согласуются с
данными исследования [3, 4], что безобжиговые щелочные вяжущие
на основе золы – уноса имеют короткие сроки схватывания на всех
видах заполнителей, кроме NaOH.
Необходимо также отметить, что применение красного каустика в
составе щелочного компонента хотя и позволило определить эффект
по
регулированию
сроков
схватывания,
но
положительных
результатов на изменение прочности при сжатии камня вяжущего не
дало. С повышением концентрации красного каустика в щелочном
компоненте прочность понижается (рис. 2).
На наш взгляд, это объясняется с тем, что красный каустик
кроме NaOH имеет много различных примесей, препятствующих
протеканию
вяжущего.
Известно, что управлять процессами
структурообразованиями шлакощелочных вяжущих можно путем
выбора
щелочного
компонента
с
регулируемой
скоростью
диссоциации, зависящей от его природы.
Управлять процессами структурообразованиями шлакощелочных
вяжущих систем можно путем выбора щелочного компонента с
регулируемой
скоростью
диссоциации,
зависящей
от
его
температурных условий, рН дисперсной среды. Исследованиями
также показано, что введение в состав шлакощелочных вяжущих
систем на основе шлаков с 1< М0 < 1 низкомодульного жидкого
стекла, солей Na2SO4, NaCl способствует повышению скорости
набора прочности в ранние сроки твердения и конечную активность.

--------♦----- прочность; -------- ■ ---- начало схватывания; --------▲------конец схватывания
Рис.2. Влияние соотношения красного каустика на прочность и сроки
схватывание вяжущего
Основываясь на этом, нами использована содосульфатная
смесь, которая применялась в виде водного раствора с плотностью
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1200 кг/м³, которую добавляли в жидкое стекло с Мс – 3.
Содосульфатную смесь на прочность вяжущего камня рассматривали
также в вяжущей системе на основе электротермофосфорного шлака.
Введение в качестве добавки содосульфатной смеси, видимо, в силу
своего химического состава значительно углубляет гидратацию
шлакового стекла, а также способствует образованию волокнистых
гидросульфоалюминатов кальция, выполняющих роль дополнительной
арматуры и уплотняющих структуру цементного камня. Наряду с
тепловлажностной обработкой образцы параллельно подвергались
тепловой обработке. Во избежание интенсивного испарения влаги
формы с образцами плотно закрывались.
Результаты показали, что при тепловой обработке, когда в состав
компонента вводили содосульфатную смесь, предел прочности
образцов на сжатие на 7 – 22% выше, чем у образцов, подвергнутых
тепловлажностной
обработке.
С
увеличением
количества
содосульфатной смеси в составе щелочного компонента до 75% по
объему приводит к повышению прочности камня вяжущего.
Так, прочность камня вяжущего чисто на жидком стекле
составляет 31,1 и 38,3 Мпа соответственно для образцов,
подвергнутых тепловлажностной обработке и тепловой обработке.
Прочность образцов, содосульфатной смесью 75% соответственно
составила 44,5 и 47,5 Мпа. Но дальнейшее увеличение количества
содосульфатной смеси приводит к резком снижению прочности.
Содосульфатная смесь также положительно влияет на сроки
схватывания
вяжущего.
При
оптимальном
соотношении
содосульфатной смеси к жидкому стеклу (75:25) сроки схватывания
удлиняются почти в 7 раз по сравнению с контрольным.
Таким образом, установлено, что применение содосульфатной
смеси
в
шлакощелочных
вяжущих,
на
основе
электротермофосфорного шлака, приводит к увеличению прочности
до 45%. Кроме того, введение содосульфатной смеси в состав
вяжущего приводит к значительному снижению стоимости вяжущего
за счет экономии дефицитного промышленного жидкого стекла.
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ИСАКУЛОВ Б.Р.
ВЗАИМНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
Вяжущими компонентами в выбранных нами легких бетонах
является сера, цемент, магнезиальное вяжущее и, частично, компоненты
хромсодержащего шлама [1-13]. Пиритный огарок (FeО·Fe2O3) и сера
восстанавливают токсичные соединения хрома (VI) CrO3 в неопасный
оксид трехвалентного хрома Cr2O3:
Cr(VI)+So→Cr(III)+S(VI); E=0.62(в)
Fe(III)+ So→Fe(II)+S(VI); E=0.784(в)
Положительное значение э.д.с. реакций (Е) свидетельствует о
возможности протекания реакции в данном направлении, при обычной
температуре (298ºК).
Практически неограниченным источником оксида и оксихлорида
магния являются серпетиниты – вмещающая порода Актюбинских
хромитовых руд, из отходов которых соединения магния получают по
следующей схеме [1]:
MgO (в отходах) →+СО2 2 Mg(HCO3)2→ Tº +НСl
MgO (чистый оксид магния)tº←MgOCl →HCl MgCl2 ∙ 6H2O(бишофит)
Отходы природной целлюлозы, после мерсеризации [4,13] могут
эффективно и
необратимо, путем адсорбции, очищать воду от
соединений хрома (III;VI), бора, ряда токсичных тяжелых металлов.
Весьма ценным с экологической, экономической и технологической
точек зрения является утилизация и использование целлюлозных
сорбентов после отработки их ресурса, в качестве компонентов сырьевых
смесей для получения легких бетонов (арболитов), обладающих рядом
положительных свойств: легкостью, нетоксичностью, малой звуко – и
теплопроводностью и дешевизной при достаточной прочности.
К арболитам относятся разновидности легких бетонов, состоящие
из минерального вяжущего вещества и органического заполнителя в виде
древесных и растительных отходов (дробленная древесина, тростник
камыша, стебли хлопчатника, рисовая солома, косточки ореха и т.п. в
дробленом виде).
Компоненты
исходного
неорганического
сырья
при
механохимическом измельчении в шаровой мельнице реагируют друг с
другом.
Для того, чтобы в системах из кристаллических или
некристаллических твердых тел могли протекать химические реакции,
необходимо, чтобы атомы в этих твердых телах могли перемещаться.
Если атомы переходят из нормальных узлов решетки в междоузлия
, то они далее легко перемещаются по кристаллу из одного междоузлия в
другое. Один из вариантов последнего механизма является так
называемый ―эстафетный‖ механизм, при котором атом, находившийся в
междоузлии, переходит в нормальный узел, выталкивая ранее
находившийся там атом в новые междоузлия. Этот тип перемещения
атомов может наблюдаться тогда, когда прямое перемещение атома из
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одного междоузлия в другое энергетически не выгодно. Возможны также
перемещения ―дырок‖ и дефектов самой решетки.
Рассмотренные механизмы перемещения атомов по решетке могут иметь
место, но какой из них реализуется в каждом в конкретном случае,
зависит от величины энергии, необходимой для протекания данного
процесса. Общий энергетический эффект определяется величиной ΔH
реакций.
В настоящее время прямыми опытами доказано[8], что при
нагревании смесей двух твердых веществ при температурах, значительно
ниже температуры при появлении жидкой фазы, образуются новые
вещества. В нашем случае, при to менее 100оС, жидкой фазой является
пленка воды на поверхности твердой фазы. По-видимому,
необходимость легкого увлажнения реакционной смеси, которое мы
установили в наших экспериментах, вызвана положительной ролью
жидкой фазы воды, ускоряющей механохимическую реакцию в твердой
фазе.
К факторам, влияющим на ход твердофазных реакций, относятся
следующие:
1. Температура и время.
2. Тонкость измельчения исходных компонентов реакции.
3.Уплотнение смеси, (создается большее число контактов частиц смеси).
4. Природа исходных сырьевых материалов: окислительновосстановительные свойства, степень дефектности их строения,
увеличивающая скорость диффузии через слой продукта реакции.
Аморфные разновидности реагируют значительно быстрее
кристаллических (в нашем случае это сера).
5. Перемешивание. Если технологические условия таковы, что процесс
приходится проводить в порошкообразном состоянии, то перемешивание
играет важную роль, т.к. при перемешивании все время удаляется
реакционный
слой
и
облегчается
соприкосновение
еще
непрореагировавших частиц.
При проведении экспериментов мы учитывали влияние на
конечный результат всех пяти факторов.
В качестве объекта данного исследования приняты, пиритный
огарок Алгинского химического комбината Актюбинской области и сера
отходы Атырауского нефтеперегонного завода (Западный Казахстан).
В работе применялся также портландцемент марки 400
Чимкентского цементного завода Южно-Казахстанской области.
Испытание проводили в соответствии с ГОСТом 310.1-76, 310.2-76,
310.3-76, 310.4-76. Для получения цемента, клинкер (97%) и гипс (3%)
загружали в мельницу, размалывали до тонкости, характеризующейся 8 –
10% остатка на сите № 008. Помол пиритного огарка и серы производили
отдельно.
Подготовленные компоненты пиритного огарка и серы взвешивали
в соотношениях 200:100, 250:100, 250:150 и перемешивали в в
лабораторной шаровой мельнице в течение 20 мин.
Количество добавок брали 25, 30 и 35 % от массы вяжущего.
Предварительный помол клинкера с гипсом и последующее введение
добавки обеспечивали тонкое измельчение частиц гипса и его
равномерное распределение среди клинкерных зерен.
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Оптимальная дозировка активных минеральных добавок составляет
25-35% по массе вяжущего (табл. 1). При этом прочность
портландцемента с серосодержащими смешанными добавками
возрастает до 30Мпа. С увеличением дозировки добавок, активность
портландцемента снижается. Цементный камень без добавки
характеризуется, как правило, более плавным нарастанием прочности.
При оптимальной дозировке смешанных добавок прочность цементного
камня интенсивно возрастает, особенно в начальные сроки твердения. В
дальнейшем также наблюдается повышение прочности цементного
камня, хотя и в меньшей степени. На начальной стадии твердения
портландцемента с активными минеральными добавками упрочнение
структуры происходит вследствие гидратации и гидролиза клинкерных
минералов. Из таблицы видно что увеличение состава активированных
добавок в составе вяжущего не снижает прочности бетона в раннем
возрасте, и со временем, прочность серосодержащих вяжущих
повышается. Оптимальным составом активированных добавок является
соотношение 67:20:13(%).
Экспериментальные данные (таблица) позволяют сделать вывод, что
применение добавок, полученных путем механохимической активации
серосодержащего
вяжущего,
не
оказывает
существенного
отрицательного влияния на прочность образцов и этот материал можно
применять в производстве легких бетонов.
Таблица 1
№
п/
п

Состав

Свойства серосодержащих вяжущих
% по
Количес Коли Прочност
Прочность после
массе
тво
ь
твердения в
(цемент: добавки честв образцов
естественных
пирит:
, % от
о
после
условиях, суток,
сера)
массы
теста пропарки,
Мпа
вяжуще
,%
Мпа
го
3
7
28

1

Без добавки

-

-

27

40

26

38

50

2

Добавки
состоящие из
серы и
пиритного
огарка

74:18:8
70:18:12
67:20:13

26
30
33

25,0
24,8
25,2

41
42
43

30
35
37

39
47
48

59
65
67

Полученные методом активации и детоксикации серусодержащие
вяжущие (цементы) позволяют получать и применять, в производстве
легких бетонов в качестве стенового материала для малоэтажного
строительства.
Выводы:
1.
В работе показана возможность совместной механохимической
активации и детоксикации промышленных отходов и некондиционного
сырья Западного Казахстана для получения легких бетонов (арболитов).
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2.
Рекогносцировочные эксперименты подтверждают перспективы
получения вяжущих веществ с улучшенными физико – механическими
свойствами из изученных в данной работе промышленных отходов.
Литература:
1. Каскин К.К., Сарсенов А.М. ˝Комплексное использование сырья и
отходов при переработке хромитовых руд.˝ Аналитический обзор
(брошюра), Актюбинский центр научно – технической информации, Актобе, 2003-20с.
2. Базарбаева С.М.
Комплексная переработка и утилизация
промышленных отходов Западного Казахстана (на примере основных
производств Актюбинской и Атырауской областей). Автореферат
докторской диссертаций, РК ЮКГУ, Шымкент,2010-37с.
3. Краткая
химическая
энциклопедия.
Том
I-V.,
Советская
энциклопедия, М., 1988.
4. Саренов А. Экологическая безопасность и ресурсосбережение при
переработке хромитовых и боратовых руд Западного Казахстана. Изд.
ВШ РК, Алматы -343с (монография).
5. Оптовые цены на химреактивы и препараты (прейскурант №0511045.). Прейскурант издат, М., 1984-517с.
6. Агеев В.Г., Михин Я.Я. Металлургические расчеты. Изд.
Металлургия, Москва , 1982-207с.
7. Патент Российской Федераций RU2276119 ˝Сырьевая смесь для
изготовления строительных конструкции и изделии˝ с приоритетом от
16.01.2004.
8. Мень А.Н., Воробьев Ю.П., Чуфаров Г.И. Физико – химические
свойства нестехиометрических оксидов. Изд. ˝химия˝ ,1973-224с.
9. Федоров Н.Ф., Туник Т.А., Лабораторный практикум по физической
химии силикатов – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета,
1987-188с.
10.
Павлов Н.Н. Неорганическая химия .-М.: Высшая школа. 1986336с.
11.
Юбельт Р., Шрайтер П. Определитель горных пород (перевод с
немецкого Фельдман Л.Г.) Изд. ˝Мир˝ Москва, 1987-237с.
12.
Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в
промышленных сточных водах: Справочник. – Л. : Химия, 1979-169с.
13.
Вольф Л.А. и др. Волокна с особыми свойствами – М.: Химия,
1980-240с.
ЗОЙИРОВ К.А., ПИРИМЖАРОВ М.Х.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФАКТОР
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Одним из важных факторов ускорения темпов НТП является
подготовка молодого поколения (в частности будущих инженеровконструкторов) к профессиональной деятельности, которая связана с
разработкой современных путей, средств и методик интенсификации
графической подготовки.
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Проблема интенсификации графической подготовки является
одной из актуальнейших проблем профессиональной подготовки
студентов в высшей школе.
Под графической подготовкой будущего инженера-конструктора в
высшей технической школе мы понимаем такую подготовку
(рассматриваемую и как процесс и как результат), которая обеспечивает
возможность реализации политехнического принципа во всей системе
графического образования в высшей технической школе, в преподавании
учебного предмета. Графическая подготовка будущего инженераконструктора – это важная функция известных сторон подготовки
студентов ВТУЗ во взаимосвязи их друг с другом и выделяемой здесь
нами графической подготовкой. Такая функциональная особенность
учебно-воспитательного процесса в целом и отдельных его частей
представляется особенно важной в подготовке будущего инженераконструктора.
Одним из путей повышения уровня графического образования
является интенсификация учебно – воспитательного процесса. Данный
процесс мы понимаем как углубление знаний об изучаемом предмете,
расширение политехнического кругозора будущего специалиста без
увеличения сроков обучения.
В Национальной программе по подготовке кадров (НППК)
Узбекистана предусмотрено решение широкого комплекса проблем, от
которых зависит повышение качества подготовки специалистов. Среди
них – внедрение в систему образования Республики Узбекистан
прогрессивных педагогических технологии, о чем в НППК записано: «…
интенсифицировать обучение студентов с использованием новых
педагогических и информационных технологии» 1).
Задачи ускоренного развития общества настоятельно потребуют
повышения эффективности обучения путем интенсификации.
С.А.
Архангельский
дает
следующее
определение:
«Интенсификация
учебного
процесса
путем
использования
активизирующих средств, форм и методов обучения ставит две
взаимосвязанные задачи: повышение качества обучения и одновременно
снижение временных затрат» [2, 14 с.].
И н т е н с и ф и к а ц и я уч е б н о г о п р о ц е с с а
– усиление напряженности, производительности обучения путем
применения все более эффективных технических средств, ЭВМ и др.
Применительно к учебно-воспитательному процессу в вузе
интенсификация – количество труда, затрачиваемого преподавателем и
студентами во время занятий [5, 8 с.].
Проф. Р.Х. Джураев в своих исследованиях отмечает, что важным
фактором интенсификации является индивидуализация обучения,
включающая в себя процесс формирования учебных умений, развитие
навыков
самоконтроля,
мотивация
учения,
формирование
познавательно-профессионального интереса.
Проф. А.А. Абдукадыров выделяет следующие основные
факторы интенсификации учебно – воспитательного процесса в вузе:
- повышение
целенаправленности
обучения;
усиление
мотивации
учения;
- повышение информативной емкости содержания;
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- применение активных методов и форм обучения;
- ускорение темпа учебных действии; развитие навыков
учебного груда;
- возможность использования компьютеров в четырѐх
диалоговых режимах (пассивный, активный, реактивный и
интерактивный).
Для того, чтобы осознанно, научно – обоснованно использовать
перечисленные факторы интенсификации учебно – воспитательного
процесса, необходимо их рассматривать с точки зрения системного
подхода, т. Е. с дидактических, психофизиологических, кибернетических
и др. позиции (3).
На основе анализа состояния теории и практики интенсификации
обучения студентов графике выявлены некоторые практические способы
повышения насыщенности, напряженности и результативности
преподавания и учения. Выявлены также основные признаки
интенсивного обучения графике. Они следующие:
1.Направленность обучения графике на основные потребности
ведущих отраслей народного хозяйства, современного производства.
2. Осознанность студентов и преподавателя большой
общественной и личной значимости овладения графическими знаниями
и умениями, стремление к основной цели обучения.
3. Рациональность планирования обучения графике.
4. Увлеченность преподавателя идеей интенсификации, высокий
уровень
его педагогического мастерства.
5.
Насыщенность обучения графике техническими и другими
современными
средствами,
активными
методами,
методами
стимулирования
и
оперативного контроля.
6.Увлекательность самого процесса обучения графике и
применение приемов «снятия'' излишней напряженности преподавателя
и студента.
В последние годы компьютеризация обучения приобрела
особенно широкий размах. Это связано в первую очередь с тем, что
возник потребность в специалистах, владеющих компьютерной
грамотой, особенно в областях, связанных с выполнением графических
изображений. Поэтому неудивительно и вполне обоснованно появление
такой дисциплины, как инженерная и компьютерная графика. Студент с
первых лет обучения знакомится с принципами получения графических
изображений на компьютере. Он получает общее представление о
графических редакторах, а также навыки работы с ними.
Это одна сторона вопроса. Другая сторона раскрывается в том,
как мы можем использовать компьютерные технологии в учебном
процессе для повышения качества преподавания инженерной графики.
Необходимо рассмотреть все преимущества компьютеризации учебного
процесса, а также учесть недостатки, негативные моменты и выявить
пути их преодоления.
Этот вопрос, который будет рассмотрен в данной статье – это
непосредственная компьютеризация учебного процесса и использование
ее возможностей при изучении инженерной графики. Несомненно,
использование компьютера имеет ряд преимуществ по сравнению с
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традиционными методами. В том числе возможность в ходе занятий
оценивать результат усвоения знании студентами, варьировать способы
передачи информации и самое главное –позволяет учитывать
индивидуально-психологические особенности студентов, а значит,
оптимальным образом сочетать фронтальную работу с индивидуальной.
Учитывая специфику предмета «Инженерная графика», можно
применять следующие формы работы с применением компьютера:
компьютерное тестирование; обучающие программы; элементы
геометрического моделирования; электронные учебные пособия.
Нами были разработаны компьютерные тесты по таким разделам
инженерной графики, как нанесение размеров, виды, разрезы и сечения.
Каждый вариант теста оформлен в виде ЕВ-страницы, попасть на
которую можно из титульного листа при помощи гиперссылки.
Очень важно при подготовке инженерно-конструкторских кадров
такая область применения компьютерных средств, как геометрическое
моделирование. Геометрическое моделирование – это процесс создания
геометрической модели предмета или объекта для решения графических
задач, связанных с его изготовлением и функционированием. Это
достаточно сложный и трудоемкий процесс, но элементы
геометрического моделирования можно и нужно вводить уже на
начальных курсах обучения, особенно при подготовке инженеровконструкторов. Для этого используются средства машинной или
компьютерной графики, тем более, что будущим конструкторам в
профессиональной
деятельности
необходимо хорошее знание
компьютера.
Традиционные взгляды на графическое образование сложились на
современном этапе научно-технического прогресса и были обусловлены
соответствующими социально-экономическими требованиями (прежде
всего, требованиями индустриального материального производства). В
то же время в современных условиях возник ряд существенных
факторов, требующих разработки технологических подходов к
графическому образованию. К наиболее важным из них относятся:
-переориентация обучения графике на потребности будущей
проектно-графической деятельности студентов в современном
производстве;
-организация обучения графике с учетом «учебной ситуации» и
проблемного характера при использовании новых технологий обучения.
Увеличение объема учебной информации и плотности ее потока
при неизменных сроках обучения привело к усложнению методов
переработки информации, к потребности в интенсификации процесса
обучения. Данный процесс обуславливается из основ ускорением других
социальных процессов. Основами его являются следующие (6):
а) по целям – стремление к достижению желаемого результата
ускоренными темпами;
б) по задачам – выявление наиболее значимых для данного
процесса
«точек», «участков», направлений; определение периодов, временных
промежутков, в которых наиболее результативны принимаемые меры;
подбор
комплекса подходящих для данной ситуации методов и средств;
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в) по методам и средствам – умение применять их с учетом
ситуации,
в
правильном сочетании, с ориентировкой на конечный результат при
условии
оправданности средств, сил и времени;
г) по условиям – исключение стремления к достижению
высоких
результатов в одной области за счет причинения существенного ущерба
другим
важным сторонам процесса.
Таковы характерные особенности процесса интенсификации
учебно-воспитательного процесса. Они должны быть заложены в основу
интенсификации обучения студентов графике.
Интенсификация графической подготовке в вузе нужно понимать
как углубление графических знаний и умений, расширение
интеллектуального политехнического кругозора будущих инженеров без
увеличения
сроков
обучения.
В
практическом
отношении
интенсификация учебно-воспитательного процесса представляет собой
комплекс мероприятий, направленных, прежде всего на улучшение
качества преподавания, достигаемого в первую очередь более
тщательным подбором учебного материала, соответствующего
современному состоянию науки, техники, производства, культуры и
особенно перспективам их развития; на новые методы обучения,
обеспечивающие прочное усвоение студентами большого объема
научной информации.
Одним из таких наиболее эффективных методов является
использование компьютерной технологии, которые могут быть
активными помощниками как при изучении инженерной графики, так и
при контроле усвоения знаний.
В графическом редакторе АУЮСАЭ существует возможность
твѐрдотельного моделирования – это создание пространственного,
объемного изображения предмета, используя такие геометрические тела,
как конус, цилиндр, призма и т.д. При этом студент конструирует
внешнюю форму детали какой-либо плоскостью, а также виды, т.е.
проекции этой детали. Таким образом, он может сопоставить
пространственное изображение с плоскими проекциями, увидеть их
взаимосвязь, что на первых порах обучения представляет значительную
трудность.
Являясь мощным рычагом управления учебно-воспитательного
процесса, научно-методической работой студентов и преподавателей,
современная компьютерная техника имеет важное значение и в
управлении всей деятельностью ВУЗ, приобщая будущих специалистов
к реальным условиям работы в современном автоматизированном
производстве.
Подводя итоги можно сказать, что это далеко не полный перечень
возможного использования компьютерной технологии при изучении
инженерной графики. С каждым годом мы видим возникновение все
новых программных средств и дидактических методик. Все они
приносят огромные положительные результаты в плане повышения
качества образования.
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Выяснено, что применение компьютерной технологии при
изучении инженерной графики дает следующие результаты:
- возрастание учебной мотивации студентов и их творческой
активности:
- усиление обратной связи между студентами и преподавателем;
- экономию аудиторного времени;
- повышение качества знаний студентов.
Но в целом, учитывая все положительные моменты, можно
рекомендовать применение этой методической системы при изучении
графических
дисциплин
студентами
инженерноконструкторских специальностей.
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АЛМАНОВ Ж.Т., БАЗИЛЬЖАНОВ Е.К., КОШЕН Б.М., ЕРМЕКБАЕВ Т.Н.
ФОСФОРИТНАЯ МУКА – ГАРАНТ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
В условиях степной сухостепной зон актюбинской области решающее
значение имеет применение минеральных удобрений, в частности
фосфорных, под зерновые твердых и сильных сортов продовольственной
пшеницы, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем
рынках. Несмотря на резкий дефицит влаги в почве на большей части
территории области практически нет агроклиматических зон, типов и
подтипов почв, где бы минеральные удобрения не оказали
положительного влияния на формирование стабильного урожая
возделываемых сельскохозяйственных культур. На современном этапе в
развитии земледелия и воспроизводстве плодородия почв приобретает
Государственное значение и требует комплексного решения проблемы
увеличения выпуска органических и минеральных удобрений,
стимуляторов роста и средств защиты растений от болезней и
вредителей, а также бережное и рачительное применение их в сельском
хозяйстве.
По результатам обобщенных исследований в 2002-2008 гг. ГУ
«Республиканский научно-методический центр агрохимической службы»
АУЗР РК почвы, имеющие низкое содержание подвижного фосфора (515 мг/кг почвы) составляют 30-35% то всех посевных площадей по
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республике, что составляет более 5 млн. га. По Актюбинской области
пахотно-пригодные почвы сельскохозяйственного назначения имеющие
низкое содержание подвижного фосфора составляют более 190 тыс га, а
значительная часть обследованных площадей примерно 372.35 тыс га,
что составляет 42,2% характеризуется средней степенью обеспеченности,
последние нуждаются во внесении фосфорных удобрений в пределах 80120 кг действующего вещества на га.
Научными исследованиями установлено, что фосфорное питание
способствует повышению зимостойкости растений, ускоряет их развитие
и созревание. Так под влиянием фосфорных удобрений сроки созревания
зерновых культур сокращаются минимум на 5-6 дней, ограничивается
отрицательное действие метеорологической засухи на растения,
снижается коэффициент водопотребления и расходования почвенной
влаги.
При содержании подвижного фосфора около 22-27 мг/кг почвы
формируется самый высокий урожай зерновых культур.
Исходя из имеющихся посевных площадей, производимых
сельскохозяйственных культур, установленных доз внесения удобрений
(только с учетом выноса фосфора с урожаем культур и без учета
вносимых доз для повышения плодородия почвы до стабильного)
потребность в фосфорных удобрениях на 2011 год может составить по
всем областям РК около 600 тыс. тонн в пересчете на действующее
вещество Р2 О5 или более 1200 тыс. тонн аммофоса в физическом весе.
На данный момент такой объем водорастворимых фосфорных
удобрений в РК не производится и не вносится.
По Актюбинской области потребность фосфорных удобрениях
должна составить 20 тыс. тонн в пересчете на действующее Р2 О5 или 40
тыс. тонн аммофоса в физическом весе.
Получение простых и сложных фосфорных удобрений (суперфосфат,
нитроаммофас,
аммофос)
энергоемкую
высокотехнологичное
производство. В результате себестоимость и закупочная цена на данные
удобрения высокая и нестабильная, зависящая от цен на нефть,
природный газ, серу и другие виды химического сырья. В связи с
недостатком и резким удорожанием фосфорных удобрений возрастает
интерес к менее энергоемким, дешевым их видам, к которым относится
неоправданным забытая фосфоритная мука.
Фосфоритная мука впервые была применена в качестве удобрения во
Франции, где залежи фосфорита были открыты в 1818 году. К концу
1881 года во Франции было уже до 80 заводов, выпускавших
фосфоритную муку.
Впервые в Казахстане на базе Чилисайских Желваковых фосфоритов
(разведанные запасы около 70 млн. тонн) возобновляется производство
фосфоритной муки (ТОО «Темир Сервис»), в рамках форсированного
индустриально-инновационного развития Актюбинской
области,
способное восполнить потребность агропромышленного комплекса РК и
стать началом создания крупного производства сложных минеральных
удобрений области, которые пойдут на экспорт в страны содружества,
близкого и дальнего зарубежья.
Стоимость проекта превышает 2 млрд. тг. Мощность предприятия и
объем добычи детально разведанного запаса планируется довести в
ближайшие годы до 1 млн. тонн в 2011 году до 10 млн. тонн к 2016 году.
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Конечным промышленным продуктом на первом этапе освоения
Чилисайского месторождения будет фосфоритная мука, а в дальнейшем
рассматривается вопрос глубокой переработки сырья методом
кислотного разложения и получения высоколиквидных комплексных
сложных удобрений.
Фосфоритная мука сухого обогащения представляет собой тонко
размолотые природные фосфориты, которые содержат 16-19 %
фосфорного ангидрида, что в среднем составляет 17,5 %, кроме
основного элемента питания Р2О5 содержит кальций, серу, магний,
кремний и широкий спектр микроэлементов, причем содержание
микроэлементов в фосфоритной муке
адекватно их среднему
нормальному уровню концентрации в почвах. Фосфоритная мука,
полученная методом сухого помола обогащенного фосфоритом, при
которой происходит их механическая активизация, имеет ряд
агрохимических и экологических преимуществ перед водораствримыми
фосфорными удобрениями.
Механически активированные фосфаты не повышают кислотности
почв, они являются мелиорантами, улучшающим структуру почв. А в
некоторых случаях понижают кислотность. Совместное внесение
фосфоритной муки с физиологически кислыми азотными удобрениями
увеличивает коэффициент их использования на 10-15%, в результате чего
снижается их рекомендуемая норма внесения удобрений на 25-30%.
Установлено, что фосфоритная мука из руд Чилисайского
месторождения содержит до 45% лимонно-растворимых фосфатов,
которые легко усваиваются корневыми системами растений. Это делает
фосфоритную муку чрезвычайно эффективным источников фосфора для
растений, способным альтернативно заменять простые и сложные
водорастворимые удобрения, например, простой суперфосфат и
аммофос.
Для сравнения следует отметить, что фосфоритная мука из руд
подобных месторождений Русской платформы (Егорьевское, ВятскоКамское, Полпинское) содержит несколько меньшее количество
лимонно-растворимых фосфатов, поэтому Чилисайские удобрения
представляются по качественному составу более эффективными.
В 2009 году несколько десятков тонн Чилисайской фосфоритной
муки были направлены в НИИ Северного Казахстана для определения
его агрохимической эффективности и получения достоверных
результатов.
Насколько велико значение эффективности применения и влияния
фосфоритной мука на черноземных и темно-каштановых почвах
Северного
Казахстана
можно
проиллюстрировать
опытами
Костанайского НИИ с/х (с. Заречное): при внесении осенью 120 кг/га
фосфоритной муки на яровую пшеницу получили 16,3 ц/га, по
сравнению на контроле дали прибавку 3,8 ц/га, весной при внесении
меньшей дозы фосфоритной муки РЗО кг/га составила прибавка 3,5 к/га,
при урожайности 9,3 ц/га на контроле.
По данным северо-казахстанской опытной станции (с. Чаглы),
прибавка урожая яровой пшеницы при внесении фосфоритной муки Р60
составила 4 ц/га при урожайности 19,3 ц/га на контроле, а ТОО СП
«ТрансАвто» Тайншинского и Есильского района этой области получены
прибавки 2,9 ц/га при внесении осенью Р74 кг фосфоритной муки на
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контроле без удобрений составила урожайность 11,3 ц/га. Отсюда можно
сказать, что внесение фосфоритной муки как основного удобрения при
летнее-осенней распашке почвы, отмечается положительное действие на
урожай и превосходит прямое действие фосфорных удобрений,
вносимых ежегодно. Опыты, проведенные в ТОО «Сулу» Тарановского
района Костанайской области при внесении фосфоритной муки 140 кг/га
на бобовую культуру Нут, получен урожай 14,2 ц/га, которая на 37,1%
превосходит по урожайности на контроле.
В ТОО «Становые» Мамлютского района СКО внесено Р70 кг/га под
масличную культуру – Рапс, получены результаты 14,4 ц/га, при этом
прибавка урожая составила 6,6 ц/га.
В
Актюбинской
области
ведется
аналогично
научноисследовательская работа по изучению фосфоритной муки, благодаря
этим исследованиям разрабатывается правильная доза и наиболее
рациональные приемы использования фосфоритов.
Проведенные опыты с достаточной убедительностью доказывают
возможность применения фосфоритной муки под овощные культуры в
пригородных зонах города Актобе.
Нужно отметить лишь немного растения (горчица, горох, капуста,
морковь, столовые свеклы и отчасти эспарцет) удовлетворительно
усваивают фосфоритную муку при нейтральной реакции почвенного
раствора под действием почвенной кислотности без предварительного
разложения.
Исходя из этого фосфоритная мука является не только ценным
дешевым удобрениям для зерновых культур, однако опыты НИИ РК
свидетельствуют
возможность
высокоэффективного
применения
фосфоритной муки под картофель в разных пропорциональных дозах с
суперфосфатом. Смешивание с суперфосфатом устраняет пылящие
свойства фосфоритной муки. Несомненно, усиливается усваиваемость
фосфоритной муки при компостировании навозом в количестве 1-2 % от
веса органического удобрения.
Эффективность фосфоритной муки значительно возрастает во
второй ротации севооборота, при локальном внесении в лунки.
Результаты опытов НИИ РК и Узбекистана, проведенных на
разнообразных почвенно-климатических зонах, типов почв с различными
сельскохозяйственными культурами, дают основание считать, что
фосфоритная
мука
при
правильном
применении
является
высокоэффективным, экологически безопасности и малозатратным
минеральным удобрением.
Литература:
1. Кошен Б.М, Ермекбаев Т.Н., Изимова Р.Н., Исабаев С.Я.
Современное состояние плодородия почв в Актюбинской обл., стр. 19,
2010г. Материалы
Международной научно-практической интернет
конференции
2. Ермекбаев Т.Н. Актюбинский вестник, стр. 10 от 18 февраля 2011 г.
3. Энгельгардт А.Н. Фосфоритная мука и ее применение. 1867 г., изд.
Москва, стр.86-114
4. Ермекбаев Т.Н. Актюбинский вестник № 122-123,стр. 6 от 7 октября
2010 г.
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5. Алманов Ж.Т. Агротехника возделывания суданской травы в
сухостепной зоне Актюб. Обл. Международная научно-практическая
конференция г. Бишкуль 2009г.
КАНАЛИНА Ж.К.
PHOTOSHOP ПРОГРАММАСЫН ТҤРЛІ ГРАФИКАЛЫҚ
БЕЙНЕЛЕРДІ
ӚҢДЕУГЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
ХХI ғасыр – бiлiм беру жҥйесiн ақпараттандыру ғасыры. Олай
болса, Қазақстанның бiлiм беру жҥйесiн ақпараттандыру елiмiздiң даму
стратегиясының негiзгi бағыттарының бiрiне айналып отыр.
Қазақстандағы жалпы бiлiм беру жҥйесiн ақпараттандыру
ақпараттық қоғамның қалыптасуы жағдайында қоғамдық маңызға ие
болып отыр. Бiлiм беру жҥйесi тәжiрибесiнде қалыптасқан жағдайларға
жасалған талдаулар – жалпы бiлiм беру жҥйесiн ҧлттық, әлеуметтiкэкономикалық, рухани және мәдени қҧндылықтармен бiртҧтас қарастыра
отырып, ақпараттық қоғамдағы ӛзгерiстерге сай тҥбегейлi қайта қарауды
қажет етуде.
Ақпараттық қоғам жағдайында қызмет ету салаларының барлық
тҥрін ақпараттандыру – бҥгінгі кҥннің негізігі талабына айналып отыр.
Ал бҧл талапты қанағаттандыру ҥшін мамандарды осы бағытта дайындау
қажеттігі туындайды. Сондықтан аталған қажеттілікті шешу барысында
ақпараттық қоғамға қандай мамандар қажет екеніне талдау жасап,
қажетті мамандарды дайындаудың тҧжырымдамасын, стандартын, оқу
бағдарламасын,
оқу-әдістемелік
кешендері
мен
қолданбалы
программалық қҧралдарды жасақтау қажет.
Бҥгінгі таңда компьютерлік дизайн, web-дизайн, жҥйелік
программалаушы, администратор және т.б. мамандардың қажет екендігін
тҥрлі жарнамалық газеттерден, бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан да
кӛруге болады. Аталған мамандықтарды қалай дайындап, оларға қандай
программалық қҧралдарды ҥйрету арқылы жетілдіруге болатыны біздің
бҥгінгі жҧмыстың ӛзекті мәселелерінің бірі болып отыр.
Adobe PhotoShop 6.0 программасын оқытудың мазмұны
Графиктік деректер туралы жалпы мағлҧмат. Растрлік, векторлық
графиктермен жҧмыс жасау негіздері. Растрлік графиканы ӛңдеу
бойынша
Adobe PhotoShop программасымен танысу. Бейненің
динамикалық аралықтарын ӛзгерту. Бейнелерді кадрлеу. Фильтрді
қолдану. Бейнелерді ӛңдеу. Adobe PhotoShop программасында
бейнелердің композициясын қҧру. Adobe PhotoShop редакторында
қарапайым объектілерді қҧру. Қисық сызықты контурларды қҧру.
Тҧйықталған контурларды қҧру мен оларды редакторлеу. Векторлық
графиканы қҧру мен оны ӛңдеу қҧралдары. Векторлық графика туралы
жалпы тҥсінік. Векторлық редакторлармен жҧмыс жасау негіздері.
Оқушының білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар:
Оқушылар нені білу керек:
Компьютерлік графика тҥрлері. Растрлық, векторлық, фрактальды
графика мен ҥшӛлшемді графиканы ӛңдеудің программалық
қҧралдарының ӛзара ерекшелігін. Графикалық форматтардың мәнін.
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Тҥстер туралы жалпы тҥсінік пен оларды сипаттау тәсілдерін. Тҥстік
модельдердің типтерімен жҧмыс жасау мен тҥстерді басқару жҥйесімен
жҧмыс жасау әрекеттерін.
Оқушылар нені үйрену керек:
Adobe PhotoShop программасын іске қосу мен оны істен шығару
әрекеттерін. Adobe PhotoShop программасында тҥрлі бейнелердің
композициясын қҧруды. Қарапайым объектілер мен қисық сызықты
контурларды қҧруды. Тҧйықталған контурларды ӛңдеу мен оларды
редакторлауды. Векторлық графиканың программалық қҧралдарымен
жҧмыс жасауды.
Программа терезесiнде батырмалар емес, жылжымалы палитралар
қолданылады. Программа элементтерiнiң мәнi мен мҥмкiндiктерiн бiлу
ҥшiн бҧл программаны iске қосып, жан-жақты танысуымызға болады.
Бҧл программаны iске қосу ҥшiн Пуск батырмасындағы менюдi
қолданамыз, яғни мына команда орындалады: Пуск – Adove- Photoshop
6.0 - Adove Photoshop 6.0. Аталған әрекет орындалғаннан кейiн Сiздер
экраннан программаның негiзгi терезесiн кӛресiздер.
Программа терезесi тӛмендегi элементтерден тҧрады: тақырыптар
атауы, меню қатары, құралдар тақтасы, палитра, құралдар
тақтасындағы элементтердiң параметрлер тақтасы, бейнелердi
редакторлеу терезесi, қалып-күй қатары.
Қалып-күй қатарында бейнелердiң масштабы және ақпараттық алаң
бейнеленедi.
Ақпараттық алаңда таңдалынған қҧралдың атауы мен оны
пайдаланудың кеңесi берiледi. Бейнелердi жҥктегеннен кейiн, не
файлды қҧрғаннан кейiн қисық сызықпен бӛлiнген екi цифр пайда
болады: бiрiншi цифр – тҥстiк қабаттық орналастыруға қажеттi
жадының кӛлемi, ал екiншi цифр – барлық бейнелердi қабаттарды
есептегенде орналастыруға қажеттi қанша жадының кӛлемi.
Осы сандардың оң жағында орналасқан ҥшбҧрышқа бассақ, онда
бейнеленетiн ақпараттардың мазмҧны ӛзгередi. Жанама менюде келесi
опциялар пайда болады :
- размеры документа. Мҧнда жоғарыда аталған масштабтар
берiледi.
- Профиль документа. Мҧнда қҧжаттың тҥстiк режимi берiледi.
- Временные размеры. Егер бҧл опция таңдалса, онда алғашқы сан
жҥктелiнген бейнелердiң барлығын қоса есептегенде жадының қандай
кӛлемiн кӛрсетсе, ал екiншi сан бҧл жҥйеге қанша жадының кӛлемi
берiлгенiн анықтайды.
- Эффективность.
Егер бҧл опция таңдалса, онда орындалуға
қажеттi уақытты, не орындалғаннан кейiн уақытты кӛрсетедi.
- Синхронизация. Бҧл опциядағы меню пункттерiне қарай отырып,
программаның орындалған әрекеттерiне қанша уақыт кеткенiн
анықтайды.
- Текущее средство. Ақпараттық алаңда таңдалынған қҧралдың
атауы кӛрсетiледi.
Егер ақпараттық алаңда кӛрсеткiштi тышқанның сол жақ батырмасы
арқылы басып, бiрнеше уақытқа оны ҧстап тҧрсақ, онда ашық тҧрған
терезеде бейненiң қағазға қалай басылып шығатынын кӛруге болады.
Дәл осы әрекеттi Alt пернесiн басу арқылы орындасақ, онда бейненiң
ӛлшемiн пиксель мен сантиметрде, не каналдар саны мен тҥстiк
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модельде және осы бейнелердiң экрандағы қабiлеттiлiк бейнесiн
кӛруге болады.
Бейнелер сипаттамасын Размер Изображения сҧхбат терезесінде
анықтап, ӛзгертуге болады, яғни аталған терезеге бассақ, онда экранда
Изображение | Размер изображения меню командалары кӛрінеді.
Бейнелердің ӛлшемі мен кеңейтілуін сипаттаудан басқа Режим
(Mode) негізгі сипаттамалардың қатарына енеді. Ол тҥстің қалыңдығын
анықтайды, басқаша айтқанда, әрбір пиксель биттер санымен кодталады.
Компьютерде ӛңделетін бейнелер басқа ақпараттар сияқты кодталады.
Режим Новый сҧхбат терезесінде анықталады және онда ӛзгертуге
болады. Ол негізгі менюден Файл | Новый командасын басу арқылы
экранда кӛрінеді.
Осы уақытқа дейiн информатиканың мазмҧны алгоритмдеу,
программалау және ақпараттық технология сияқты мәселелер ретiнде
қарастырылып келдi. Бҧл мәселелер 7 сыныптан бастап енгiзiлгенменен
де, орта бiлiм беру жҥйесiне жаппай енгiзiлмей келедi. Соған байланысты
аталған мазмҧндағы мәселелер жан-жақты қарастырылмай келдi. Ал
мамандыққа баулу курстарының мазмҧны да жоғарыдағы мәселелермен
шектеліп қалды. Ал ақпараттық технологияның жеделдетiп дамуына
байланысты жоғарыдағы мәселелердi 7-9 сыныптарға кӛшiру қажеттiлiгi
туындап отыр. Аталған қажеттiлiктi шешуде информатиканың мазмҧнын
саралап, ғылыми-теориялық жағынан негiздеп, жҥйелеу тиiмдi.
Ақпараттық қоғам жағдайында қызмет ету салаларының барлық тҥрін
ақпараттандыру – бҥгінгі кҥннің негізігі талабына айналып отыр. Ал бҧл
талапты қанағаттандыру ҥшін мамандарды осы бағытта дайындау
қажеттігі туындайды. Сондықтан аталған қажеттілікті шешу барысында
ақпараттық қоғамға қандай мамандар қажет екеніне талдау жасап,
қажетті мамандарды дайындаудың тҧжырымдамасын, стандартын, оқу
бағдарламасын,
оқу-әдістемелік
кешендері
мен
қолданбалы
программалық қҧралдарды жасақтау қажет.
Қазақстан Республикасы білім беру жҥйесін 2005-2010 жылдарда
дамыту тҧжырымдамасы мен 12 жылдық білім беруге кӛшу
тҧжырымдамаларының негізгі идеясы оқушылардың кәсіби бағдарын
таңдап, ақпараттық қоғам жағдайында дамыту. Олай болса, аталған
бағыттарды жҥзеге асыру ҥшін мамандық берудің салаларын талқылап,
саралап, жҥйелеу қажеттілігі туындады. Осы қажеттілікті шешу ҥшін ең
алдымен информатиканың мамандыққа баулу курстарының бағыттарын
жҥйелеп, стандартын, оқу бағдарламасын және оқу-әдістемелік
кешендерін жасақтау керек.
Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына,
қарым – қатынасына ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың
кеңінен қолданысқа
еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде
ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр.
Біріккен Ҧлттар Ҧйымының
шешімімен «XXI ғасыр –
ақпараттандыру ғасыры» деп аталды. Қазақстан Республикасында
ғылыми – техникалық прогрестің негізгі белгісі
қоғамды
ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қоғамды ақпаратттандыру
– экономиканың,
ғылымның,
мәдениеттің
дамуының
негізгі
шарттарының бірі.
Ал, ақпараттың бҥгінде қоғамның стратегиялық ресурсы екендігі
және оның басқа да ресурстар тҥрлерін: энергетикалық, материалдық
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және оның адамзаттық тҥрлерін ҥнемдеуге және дамытуға мҥмкіндік
беретіндігіне ешкімнің кҥмәні болмаса керек.
Қоғамды ауқымды ақпараттандыру жаңа геосаяси ҥрдістерді
дамытуға белсенді тҥрде әсер етеді. Ол ҥрдістердің ең маңыздысы
экономиканы ауқымдандыру мен мәдениетті ауқымдандыру.
XXI ғасыр - қарыштап дамыған ғылым мен білім ғасыры. Ол
жеткіншек жас ҧрпаққа терең білім мен тәрбие беруден басталады. Жас
ҧрпақтың саналы да сапалы
дамуына қызмет ететін педагогтар
қауымына ҥлкен сенім артады.
Жан – жақты білімі жоғары, мәдениеттті, әділетті, ӛмірге
кӛзқарасы тҥзу, ӛз мамандығы бойынша ғылыми ізденіс бағытында
шығармашылықпен жҧмыс жасайтын, кәсіби шеберлігін дамытуға
талпынысы жоғары, бейімділік жағдаятына бағдарлана алатын
шәкірттер біздің ертеңгі болашағымыз.
Ақпараттық қоғам жағдайында қызмет ету салаларының барлық
тҥрін ақпараттандыру - бҥгінгі кҥннің негізгі талабына айналып отыр.
Ал, бҧл талапты қанағаттандыру ҥшін
мамандарды осы бағытта
дайындау керектігі туындайды. Сондықтан , аталған қажеттілікті шешу
барысында ақпараттық қоғамға қандай мамандар керек екеніне талдау
жасап, қажетті мамандарды дайындаудың тҧжырымдамасын ,
стандартын, оқу бағдарламасын, оқу әдістемелік кешендері мен
қолданбалы программалық қҧралдарды жасақтау қажет.
Бҥгінгі таңда компьютерлік дизайн, яғни соның ішінде Photoshop
бағдарламасы мамандарға қажет екенін тҥрлі жарнамалық газеттерден,
бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан да кӛруге болады.
Қазіргі таңда заман талабына сай Photoshop
бағдарламасы
мамандардың кеңінен әрі жан – жақты жҧмыс жасауына кӛп кӛмегін
тигізеді. Сондықтан Photoshop бағдарламасымен жҧмыс жасау ҥшін
мамандарды қалай дайындап, оларға қандай программалық қҧралдарды
ҥйрету арқылы жетілдіруге болатынын әдістемелік жҧмыстың ӛзекті
мәселелерінің бірі болып отыр.
Жоғарыда айтылған педагогикалық технологиялар мен тәсілдерді
пайдалану оқу процесін жетілдіруге, балалардың оқуға деген ынтасын
арттыруға, олардың ӛзін - ӛзі бақылауына, жауапкершіліктерін
арттыруына, білімдерін жетілдіруіне кӛп кӛмегін тигізеді. Осындай
кезеңдерде мҧғалім балалардың жеке кемшіліктеріне кӛңіл бӛліп,
олардың ой - ӛрісіне дамытуға, белсенділігін арттыруға арналған
шығармашылық жҧмыстармен айналысуға мҥмкіндік алады.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Әдебиеттер:
Мҧхамбетжанова С.Т., Момбекбаев Д.С., Бҧлтҧлы М.Е.
Corel Drow. Photoshop. Алматы, 2007
Балапанов Е., Бӛрібаев Б. Информатикадан 30 сабақ. – Алматы,
2003
Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика – 7. – Алматы, 2001
Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика – 8. – Алматы, 2002
Учебное пособие Adobe Photoshop
ЭУ: Adobe Photoshop ППС: Adobe Photoshop 6.0
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КОНЫСБАЕВА Ж.О
ПОЛИМЕРСЕРНЫЕ БЕТОНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Широкое применение и внедрение в практику промышленности
строительных материалов и изделий полимерсерные бетоны получили за
рубежом.
В международном масштабе проведены следующие симпозиумы,
конгрессы и конференции, посвященные этой проблеме: VI
Международный конгресс по химии цемента (1974 г., г. Москва), VIII
Международный конгресс по сборному железобетону (1974 г., Италия, г.
Стреза), Международный конгресс по полимербетонам (1975 г., Англия,
г. Лондон), симпозиум «Новые пути применения серы» (1976 г.,
Испания. г. Мадрид), симпозиум Американского химического общества
«Использованные серы» (1977 г., США, г. Новый Орлеан),
Международные конгрессы в Канаде 1978 г., г. Оттава и 1981 г., г.
Калгари), 1-й Всесоюзной конференции «Применение серы и
серосодержащих отходов в строительной индустрии» (1990 г., Украина,
г. Львов).
На проходившем в июне 1998 г. на принадлежащих Норвегии
Лофотенских островах международном семинаре, посвященном
проблемам развития бетона в ХХI веке, были выдвинуты три основных
направления технологии бетона в будущем, одним их которых является
обеспеченность сохранения показателей в период эксплуатации /1/.
В мировой практике определяются три основных направления
применения серы в строительстве: производстве полимерных бетонов
различного назначения; при производстве сероасфальтовых бетонов для
дорожного строительства; для пропитки цементных бетонов
расплавленной серой.
Серные бетоны обладают высокой химической стойкостью при
воздействии масел, растворов солей и кислот, суровых климатических и
атмосферных условий (табл).
Усредненные показатели коррозионной стойкости ГСБ
Таблица
Среда
Коэффициент
химической
стойкости
Атмосферные условия
0,6-07
Вода
0,6-0,65
Растворы
кислот
при
концентрации10%:
0,3-0,4
серная
0,5
соляная
0,5
азотная
0,70,
фосфорная
0,5-0,6
уксусная ледяная
Растворы солей 10-ной концентрации; 0,7
сульфат натрия
0,7
хлорид натрия
0,9
фторид натрия
0,6-0,7
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Магнезиально-хлоридно-сульфатная
среда
0,9
грунтовых
вод
Прикаспийской
низменности
Машинное масло

06-07
0,9

При циклическом замораживании и оттаивании первостепенное
значение приобретает термическая совместимость серы и наполнителя.
На серном вяжущем при использовании тех же заполнителей, что и для
цементного бетона, могут быть получены бетоны более высокой
прочности. Способ уплотнения смеси определяется ее подвижностью и
может быть реализован без внешнего воздействия, вибрацией,
преcсованием комбинированным воздействием, набрызгом и др.
Приготовление и укладку смеси серного бетона осуществляют на
стандартном и специальном
технологическом оборудовании,
скомпонованном в технологическую линию. Жизнеспособность смеси
серного бетона зависит не только от температуры и при поддержании ее
в интервале 130…150°С практически неограниченна. Застывшая смесь
при повторном нагреве восстанавливает первоначальную подвижность.
Твердение смеси серного бетона является физическим процессом и
происходит
в
результате
остывания,
что
сопровождается
кристаллизацией серы на поверхности заполнителей и наполнителей,
приводящей
к «цементации» всех составляющих в монолитную
структуру. Изделия из серного бетона могут изготовляться в сборном,
монолитном или сборно-монолитном вариантах.
Серные бетоны можно армировать стальной арматурой, причем
прочность сцепления арматуры с бетоном не ниже прочности сцепления
с цементными бетонами. Стойкость арматуры в серном бетоне
обеспечивается его плотностью и защитным действием пленки
сульфидных соединений, образующейся в зоне контакта арматуры с
бетоном.
Стеновые конструкции из легких серных бетонов обладают
стабильными теплотехническими показателями. Внедрение таких
конструкций во многих регионах Казахстана, для которых легкие
заполнители не являются дефицитными, позволит комплексно решить
проблемы малоэтажного строительства
Из других характеристик серного бетона следует отметить низкое
водопоглощение
(0,1-0,15%),
пониженный
коэффициент
теплопроводности, пониженную электропроводность. для повышения
ударной прочности, прочности на растяжение и изгиб в серный бетон
можно вводить обычное стекловолокно, в то время как и в цементных
бетонах оно подвергается коррозии в результате воздействия щелочной
среды цементного камня.
Одним из недостатков бетона на основе серы является его низкая
огнестойкость. Серный бетон плавится при температуре 120°С и при
пожаре горит с выделением двуокиси серы. Снижение горючести бетона
по данным /2/ достигается введением в расплав антипиренов,
позволяющих получать композиции, имеющие
тенденцию к
самозатуханию или нанесением огнезащитных покрытий —
гексабромбутена, полифторсодержащих фосфидов и фосфатов,
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пятихлористого фосфора и др. При наличии фосфора в нем при
термическом разложении выделяется метафосфорная кислота, которая
склонна полимеризоваться, образуя на поверхности полов мерные
соединения, затрудняющие диффузию горячих газов к поверхности
материала. Использование бетона с применением серы в случае пожара
не таит в себе значительной опасности, т.к. ее объем в бетоне
относительно невелик и при нагревании большая часть тепла
поглощается заполнителем. При возгорании серного бетона пламя с его
поверхности легко сбивается струей воздуха или воды, а образующаяся
при горении окись серы имеет резкий запах, что позволяет своевременно
обнаружить очаг пожара.
Эффективность введения антипиренов обуславливает также и
модификацию серных бетонов. Так, в НИИЖБе получен огнестойкий,
высокопрочный (Rb = 65.75; Rbtb 10... 18 МПа), диэлектрический серный
бетон при введении до 0.5% от массы смеси хлорпарафина ХП-1 100.
За рубежом для изготовления различных элементов конструкций и
изделий в качестве вяжущего в основном используется только
модифицированная сера. Введение модифицирующих добавок может
существенно изменить свойства бетонной смеси затвердевшего бетона,
поэтому композиции, модифицированные добавками, получили название
полимерсерных.
Модифицирующие добавки в зависимости от их функционального
назначения подразделяются на:
- пластифицирующие (дициклопентадиен, стирол, инденкумароновые смолы, каучуки, нефтеполимерные смолы СНП,
полистирол, полиизопрен, парафин и др);
- стабилизирующие (гексахлорпараксилол, поливинилхлорид,
хлорид
аммония,
хлорид
цинка,
винилтрихлорсилан,
полиметилсилоксановая жидкость ГIМС 100)- антипирены хлорпарафин 1100, пятихлористый и треххлористый
фосфор, сульфид мышьяка);
- антисептики (тимол, нафталин).
Модификации серных композиций приводят как к усложнениюю
процесса приготовления, так и к удорожанию составов, т.е, применение
модифицирующих добавок должно быть обосновано и с экономической,
и с технической точки зрения. Электротермофосфорные
шлаки,
представляющие экологическую опасность, бугут исследованы не только
в качестве наполнителя и заполнителей серного бетона, но и как
антипирены.
Обладая целым рядом положительных свойств, строительные
материалы и изделия на основе серы и серосодержащих отходах могут в
ближайшие годы получить широкое практическое применение, а учет их
особенностей позволит установить наиболее рациональные области их
использования в строительстве Казахстана. Таким образом, одним из
основных направлений применения в строительной индустрии является
производство полимерсерных бетонов /3-5/.
Литературы:
1. Проблемы развития технологии бетона в XXI веке. Risultati del congresso
– sostenibile nel XXI sekolo / Sakai K., Gjorv O.E // Ind ital. cem., 1999. - 69,
№6.- С. 508-517.
89

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне
15 жыл
2.Орловский Ю.И., Дулеба М.Т., Ивашкевич Б.П. Повышение
огнестойкости конструкций и изделий из бетона с добавкой серы // Пути
повышения огнестойкости строительных материалов и конструкций:
Материалы семинара. - М. - 1982. - С. 116-118.
3.Никитин А.Е. Серные бетоны на основе серосодержащих отходов промышленного производства// Автореф. дис. канд. - М., 1989. - 23 с.
4.Орловский Ю.И. Полимерсерные бетоны // Применение серы и
серосодержащих отходов в строительной индустрии. - Тез. докл. I Всес.
конф. -Львов, 1990.-С. 3-5.
5Михайлов К.В., Патуроев В.В., Крайс Р. Полимербетоны и конструкции
на их основе. - М.: Стройиздат, 1989. - 304 с.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КЕЛБЕТОВА Ж.С.
АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫ ТЕМІР АУДАНЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Шағын және орта бизнестің дамуы – қоғамдағы әлеуметтік және
саяси тҧрақтылықтың негізгі факторы және белгілі бір дәрежеде
жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың экономикалық негізі болып табылады.
Болашақта кәсіпкерлікті дамыту ҥлгісін жасау Темір ауданының
ӛңірлік ерекшеліктерін ескере отырып, шағын кәсіпкерлікті дамытудың
макро және микроэкономикалық деректері мен болжамдарына негізделді.
Экстрароляциялық болжам әдісі арқылы жҥргізілген зерттеу
жобасының нәтижесінде болашақта Темір ауданында кәсіпкерлікті
дамытудың математикалық болжамдық ҥлгісі жасалды. Болжам шағын
кәсіпкерлікті дамытуды анықтайтын қолайлы факторлар – қазақстандық
экономиканың тҧрақты ӛсуі, тҧрғындардың тӛлем қабілеті сҧранысының
және ішкі нарық сыйымдылығының ӛсуі, қҧнсызданудың тӛменгі
қарқыны бӛлігіндегі бар экономикалық конъюктураның болжамдық
мерзімінде сақтауды кӛздейді. Шағын кәсіпкерлікті дамыту болжамының
ӛлшемдері тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.
Кӛрсеткіштер
Ӛлшем
2006
2007
2008
2009
2010
бірлігі
Шағын
бірлік
63
63
74
77
82
кәсіпорындар
саны, барлығы
Жеке
бірлік
587
676
678
681
687
кәсіпкерлер
саны
Шаруа
бірлік
380
381
386
387
405
қожалықтарын
ың саны
Оның
ішінде
Ш Ж Ш Ж Ш Ж Ш Ж Ш Ж
салалар
К К К К К К К К К К
бойынша:
Ауыл
бірл./ад 33 13 39 13 41 13 45 14 50 15
шаруашылығы
ам
6
9
8
4
4
Сауда
бірл./ад
7 11 20 15 20 19 25 23 30 27
ам
3
5
2
0
6
Мейрамханалар бірл./ад
1 39 1 49 - 23 1 30 3 37
мен
қонақ ам
ҥйлер
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Қызмет саласы бірл./ад
(дербес,
ам
әлеуметтік
және
коммуналдық)
Қҧрылыс
бірл./ад
ам
Кӛлік
және бірл./ад
байланыс
ам
Ӛндеу
және бірл./ад
тау-кен
ам
ӛнеркәсібі
Жалжымайтын бірл./ад
мҥлік
ам
операциялары

2

3

3

3

-

6

2

8

4

12

-

13

-

22

-

30

-

35

2

42

1

-

3

4

3

5

4

6

6

10

2

5

2

-

2

10

2

10

5

12

-

-

1

-

-

-

-

2

2

5

Темір
ауданының
әлеуметтік-экономикалық
дамуын,
жҥргізілгенсауал мен басқа да қол жететін ақпарат кӛздерінің
нәтижелерін талдап, зерттеу жобасын жҥргізу барысында мынадай
қорытындылар жасалды:
1. Ақтӛбе облысының Темір ауданы ауыл шаруашылығын дамыту
ҥшін ҥлкен әлуетке ие; Ауыл шаруашылығының ӛнімдері (ет, сҥт, нан,
жҧмыртқа және т.б.) ауданның тҧрмыс-тірлігін қамтамасыз ету ҥшін де,
ішкі және сыртқы (экспорттық) сауда ҥшін де тауар бола алатындығынан
стратегиялық манызды ресурс болып табылады.
2. Кӛтерме бӛлшек сауда саласындағы жеке кәсіпкерлер санының
оң ырғағы Темір ауданында осы бизнестің тартымдылығы мен
пайдалылығы туралы куәландырады. Оны әртҥрлі (жол бойы саудасы,
ҧсақ бӛлшек, ҧсақ-кӛтерме, кӛтерме және басқалары) бағыттарда, сол
сияқты ілеспелі қызметтерді (тауар жеткізу, жарнама, анықтамаақпараттық, консультациялық қызметтер, қҧрал-жабдықты монтаждау
және жинау және басқа да халық тҧтынатын тауарлар) одан әрі дамыту
қажет. Ол ҥшін тиісті инфрақҧрылым қҧру қажет.
3. Қажетті инфрақҧрылым қҧру және тҧрғындардың игілігін
кӛтеру, олардың ӛмір сапасын жақсарту жылжымайтын мҥліктің жаңа
объектілерін қҧру ҥшін қҧрылыс саласын (базалар, дҥкендер, тҧрғын
ҥйлер, қойма және басқа да сауда алаңдарын) дамытуды қажет етеді.
Болашақта кәсіпкерлікті дамытудың болжамдық ҥлгісінде ауыл
шаруашылығымен,
сандай-ақ
аудан
аумағында
ӛнеркәсіптік
кәсіпорындардың кӛптігіне байланысты қызмет кӛрсету (қонақ ҥй,
мейрамхана, кафе және т.б.) айналысатын жеке және заңды тҧлғалар
саны жылдан-жылға кӛбейеді. 2012 жылы жеке кәсіпкерлер саны 2007
жылмен салыстырғанда 12,8%-ға, ҧқсас мерзім ішінде шағын
кәсіпорындар – 30,2%-ға артады деп болжам жасалуда.
Ауыл шаруашылығы, оның ішінде, мал шаруашылығы ауылдық
жерлер тҧрғындары ҥшін бҧрыннан азық-тҥлік және ӛмір сҥрудің негізгі
кӛзі болды. Темір ауданының кҥрделі, кейде қатаң климаттық
жағдайларына қарамастан мал шаруашылығы әрі қарай дами береді,
бірақ, осы қызмет саласы кәсіпкерлеріне жергілікті атқарушы билік
тҥрінде мемлекеттік қолдау қажет.
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Әдебиеттер:
1. Кәсіпкерлікті дамыту перспективалары мен проблемалары
(журнал), Ақтӛбе-2008ж.
2. Р. К. Елшібаев «Кәсіпкерлік қызметті ҧйымдастыру» Алматы1998ж.
РЫСҚАЛИ А.Б.
«СНПС-АҚТӚБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ-НЫҢ ІЛГЕРІ ҚАДАМДАРЫ
МЕН АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНА ТИГІЗІП
ЖАТҚАН ҤЛЕСІ
«Адамзаттың
XXI ғасырдағы дамуы
кӛбіне- кӛп Қытай
мемлекетімен тікелей байланысты болады»,- деп, Елбасымыз Нҧрсҧлтан
Назарбаев ӛзінің «Ғасырлар тоғысында» еңбегінде жазған болатын.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ еліміздегі мҧнай ӛндіруші
компаниялардың арасында, Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық
Республикасы бірлесуімен жҧмыс жасап, биік белестерден кӛрініп
отырған компания. «СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ- бҧрғылау, мҧнай мен
газды дайындау, сол сияқты мҧнайды және мҧнай ӛнімдерін ӛндіру
жҧмыстарымен айналысатын акционерлік қоғам.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз»
АҚ-Ақтӛбе
облысының
экономикасында жетекші орын алатын компания. Облыстың
экономикалық кӛрсеткіштерінің жоғары және тҧрақты болып калуы
компанияның ӛндірістік- шаруашылық қызметінің
нәтижелеріне
байланысты. Аймақтық бюджетке де компания қаржы кҧюшы табыс кӛзі
болып табылады. 2008 жылы компания жергілікті және республикалық
бюджеттерге 1 млрд. АҚШ долларынан астам салық тӛледі. 2009 жылы
компанияның бюджеттік тӛлемдерге және басқа да салықтарға салған
акшасы 150 млрд. Теңгеге жетті. Облыстағы ірі салық тӛлеуші есебінде
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ-ның
экономикалық жағдайы мен
облыстың әлеуметтік саласының да ӛзара байланысты екені анық.
СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз»
АҚ
жыл
сайынғы
Қазақстан
Республикасының
Президентінің
Жолдауларында
еліміздің
экономикасын кӛтеру, азаматтардың әл- ауқатын, тҧрмыс- тіршілігін
жақсарту және басқа да міндеттерді белгілеп, нақты тапсырмалар
беріледі. Сол міндеттер мен тапсырмаларды компания бҧлжытпай
орындап келеді. Нақты белгіленген бағдар мен қажырлы еңбектің
арқасында компания экономикалық дағдарысқа қарамастан, ӛнім
ӛндіруден алға шығып, ӛз мерейлерін ҥстем етті.
Биылғы жылдың басында «СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ
активтерінің қҧны шамамен 497,753 млрд. Теңге қҧрады.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ жыл сайын облыс әкімдігімен
әріптестік және ӛзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қояды.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ-дағы негізгі кӛрсеткіш ӛнім
ӛндірумен байланысты болатындығы сӛзсіз. Осы тҧрғыдан карасақ,
компанияда жыл сайын ілгерілеу байқалып, жаңа белестерден кӛрініп
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жатқаны анық. Мысалы, компания 2009 жылы тҧңғыш рет ӛнім
ӛндіруден 6,05 млн. Тонна ӛнім ӛндірді. Сол жылы 688 млн. Доллар
инвестиция игерілді. 2010 жылы мҧнайшылар жаңа белеске кӛтеріліп, 6
млн. 280 мың тонна мҧнай ӛндірді.Бҧл жылдық жоспардан 100 мың
тоннаға артық болды. Компанияны дамытуға инвестициялар кӛлемі 840
млн. АҚШ долларын қҧрады.
Ӛткен жылдың 23 наурызында барлау жҥргізуге арналған келісімшартқа ресми тҥрде қол қойылды. Енді келесі жылдың 6 маусымына
дейін, осындай жҧмыстарды ҧйымдастыру екі жылға созылды. Осының
барлығы Солтҥстік Трува аумағы орналасқан ӛңірді одан әрі бағалау
ыңғайлы жағдай туңызды. Осы ӛңірде сынамалық шараларды жҥргуді
ҧйымдастыруға қалыпты жағдай жасалды.
Қазіргі таңда, компанияда мҧнай мен газ ӛндіру саласындағы
жҧмыстар қатар жҥруде. Қорды кӛбейту ҥшін, барлау жҥргізу жӛніндегі
жҧмыстарды одан әрі ҧлғайтып кеңейте тҥсті.
Компанияда ӛндірісті ҧйымдастыру, ӛндірістің бірқалыптылығын
сақтап, жҧмыстың қауіпсіз
жҥргізілуін қамтамасыз ету ҥшін
қоректендіру- жарақтандыру объектілері қҧрылыстары кӛптеп салынды.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ дағдарысқа қарамастан, тиімді жҧмыс
жасау арқылы, яғни адамдарды тҧрақтылық пен ҧжымдық бірлігін
нығайта отырып, қиындықтарды артқа тастады. Ӛнім ӛндіру мен
тасымалдау, ӛткізу мен сақтау арасындағы тепе- теңдік бҧзылмай
сақталды. Инвестициялар бақылауға алынып, ӛнімнің ӛзіндік қҧны
тӛмендеді.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ-да ӛткен жылы 1 жыл ішінде кӛп
санды обьектілер салып, пайдалануға берілді. «Ҥміт» кен орнындағы
кешенді станция, 4-ші мҧнай дайындау зауыты, газды кері айдау
станциясы
қҧрылыстарында
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз»
АҚ-ның
филиалдары мен департаменттері абыроймен жҧмыс атқарды. Жҧмыс
барысында басты назарда қҧрылыс қарқынының сақталуы сен сапа
мәселесі ерекше мән берді. Объектілер 8 ай ішінде салынып, пайдалануға
берілді. Компания осы арқылы да кҥрделі салыммен және жоғары
сапамен қамтамасыз етуімен тиімді қҧрылысқа қол жеткізді. Салынған
обектілердің бәрі де мҧнай ӛндіру кӛлемін ҧлғайту алауларды тоқтату
және басқа да істерге ӛз пайдасын тигізді.
Ӛткен жыл «СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ ҥшін ӛте маңызды жыл
болды. 2010 жылы «Парыз» конкурсының қорытындылары бойынша
«Ҥздік әлеуметтік жауапкершілік » номинациясында кәсіпорын гран- при
жоғары наградасына лайықты болып танылды.
Компания ӛз жҧмыстарымен қатар, әлеуметтік мәселелерді де
уақыт талабына сай шешіп келеді. Яғни, компания ӛз қызметкерлері
және олардың отбасыларын ғана емес, Ақтӛбе облысының кӛптеген
тҧрғындарына кӛмек кӛрсетіп, қол ҧшын беруден ешқашан да аянған
емес.
1997-2010 жылдар аралығында «СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ
қайырымдылық пен демеушілік мақсатта 8 млрд. Теңге бӛлді.
Осыған орай жыл сайын «СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ ондаған
миллиондарын ӛзінің кадрларын даярлауға жібереді, қоршаған ортаның
қамын ойлап, олардың жҥргізетін тілге қатысты саясаты мемлекеттік
тілді нығайтуға ат салысады.
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Компания табиғаттың ауыр жағдайы-қҧрғақшылықтан кейін қиын
жағдайда қалған ауыл
шаруашылығы ӛндірушілеріне демеушілік
кӛрсетті. Табысы аз, тҧрмыстық жағдайлары ауыр тҧрғындарға, жетім
балаларға,соғыс ардагерлері мен
зейнеткерлерге, жалғыз басты
қарияларға жәрдем кӛрсетілді. Ауылдық жердегі Жастар сарайы да
компания қаржысына салынды.
Талантты жастарды оқыту компанияның ӛзіндік кадрлік
программасы болды: қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы және
Қытай Халық Республикасы жоғарғы оқу орындарында 98 студент білім
алуда. 2010 жылы біліктілігігін кӛтеруден 905 басшы, мамандар мен
қызметкерлер ӛтті. Жыл ішінде кадр даярлауға жалпы шығындар
мӛлшері 670 000 мың теңге қҧрады.
Ал 2003 жылдан бастап, компания Ақтӛбе политехникалық
колледжімен тығыз байланыста. Осы жылдар аралығында компанияның
сегіз мыңнан астам қызметкерлері ӛз біліктіліктерін кӛтеріп,
аттестациядан ӛтті.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ білімді кадрларды дайындау
мақсатында Ақтӛбе политехникалық колледжімен 2011-2013 жылдар
аралығында келісім-шартқа отырды. Кадрлардың біліктілігін арттыру,
қайта даярлау және студенттердің ӛндірістік және диплом алдындағы
тәжірибені келесі «Мҧнай және газ кен орындарын пайдалану», «Мҧнай
және газ технологиясы және қайта ӛңдеу», «Ӛндірісті автоматизациялау
және басқару» мамандықтары бойынша келісім рәсімделді.
Келісім-шартқа сәйкес, компания студенттердің тәжірибе ӛтетеін
жеріне жету пойызбен, тәжірибелі жетекшілермен қамтамасыз етіледі.
Ӛндірістің қажеттілігі бойынша, тәжірибе мерзімінде ӛзін кӛрсете білген
студенттерді жҧмысқа қабылданады.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ облыс кәсіпорындары мен
жергілікті тҧрғындарды арзан газбен қамтамасыз етуде. Аймақта
энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету аясында, компания мҧнайға
ілеспе тауарлы газды жылына 1093.1 млн. Текше метр кӛлемде ең
тӛмен бағамен береді.
«Жанажол–КС13» учаскесінің іске қосылуымен компанияның
ӛнеркәсіп деңгейі артып қана коймай, әлеуметтік мәселелерді шешуге
мҥмкіндік туғызды. Газ қҧбыры бойындағы Жем, Ембі қалаларына,
Бірлік, Қҧмжарған, Юбилейный кентіне, басқа да ауылдарға кӛгілдір
отын барды. Бҧл бір жағынан компанияның газ саудасы бизнесінің
қуатты қҧрамы, мҧнай- газ ӛнеркәсібіне енгізілген жаңа қадамдардың
жарқын мысалы болды.
«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ-да 2011 жылы 6 млн.350 мың тонна
мҧнай ӛндіру жоспарлананып, осы кезде іске асырылуда.Ағымдағы
жылы кҥрделі салым кӛлемі 600 млн. Доллар кӛлемінде болады деп
кҥтілуде. Компания алдына қойған міндеттің бірі- 58 эксплуатациялық
ҧңғымаларды бҧрғылау болып табылады. Ҥшінші газ ӛңдеу зауытының
2-ші, 3-ші кезегі газ дайындау кӛлемі жылына 5 млрд.текше метрді
қҧрайды, жылына 800 мың тонна конденсат дайындалады болады деп
кҥтілуде. Жалпы ҧзындығы- 1685 километрге созылған Бейнеу- БозойШымкент газ қҧбыры қҧрылысы нәтижесінде Ақтӛбе облысында
ӛндірілген газ Орта Азия газ қҧбырына тасымалданатын болады, ал бҧл
ӛз кезегінде Қазақстанның оңтҥстік ӛңірін газбен қамтамасыз етуге
мҥмкіндік бермекші.
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«СНПС-Ақтӛбемҧнайгаз» АҚ-ның ең басты мақсаты- ӛндіріс
кӛлемін арттыру, ӛнімнің ӛзіндік қҧнын тӛмендету, қауіпсіздік
техникасын сақтай отырып, экономикалық тиімділікке қол жеткізіп, биік
белестерден кӛріну.
Осындай компаниялардың жылдық табысы кӛбейіп, кӛздеген
мақсаттарына жетуі елдің әлеуметтік жағдайын жақсартып,
экономикалық дамудың тҧрақты жҥйесін қалыптастыратындығына
сенімім мол.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республиксы Президентінің «Жаңа онжылдық- Жаңа
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КУКАНОВА А.Ж.
ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Достижение амбициозной цели по превращению Казахстана в одно
из динамично развивающихся государств мира с высокими стандартами
жизни невозможно без активизации человеческого потенциала, создания
мощного слоя предпринимателей. Необходимые условия для этого
формировались в течение 20-летнего периода реформ, направленных на
либерализацию экономики. Основные положения концептуальнопрограммной работы Президента Н.А. Назарбаева «Стратегия
становления и развития Казахстана как суверенного государства» (1992
г.) были закреплены и развиты в таких основополагающих документах,
как Стратегия «Казахстан-2030», «Стратегический план-2010» и
Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015
года, Посланиях Президента народу Казахстана.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем
– Новые возможности Казахстана» предпринимательство названо
движущей силой новой экономики. «Мы хотим видеть мощный
предпринимательский класс, готовый брать на себя риски, осваивать
новые рынки, внедрять инновации. Именно предприниматели, являются
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движущей силой модернизации экономики.» - сказано в Послании. В
этой связи Правительству поручено с 2010 года обеспечить введение
единой бюджетной программы по развитию предпринимательства в
регионах и предложено назвать ее «Дорожная карта бизнеса – 2020».
Целью этой программы станет создание постоянных рабочих мест за счет
развития нового слоя предпринимательства в регионах, прежде всего,
малого и среднего бизнеса. Использование средств этой программы
должно осуществляться по следующим направлениям: субсидирование
процентной ставки по кредитам; частичное гарантирование кредитов
малому
и
среднему
бизнесу; сервисная
поддержка
ведения
бизнеса;
переподготовка кадров и повышение квалификации,
молодежная практика и социальные рабочие места.
По данным Национального статистического агентства в республике
985,496 предприятий среднего и малого бизнеса. Среди них 87% совсем
небольших – это те, у кого до десяти работников. Сегодня 85% объема
промышленной продукции по Казахстану производится частным
сектором. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП (валовый внутренний
продукт) страны составляет пока порядка 25%, в частном секторе
экономики трудится свыше 60% занятого населения. На сегодняшний
день в Казахстане числится 677 тыс. активных предпринимателей и
предприятий МСБ (Малого и среднего бизнеса). В 2010 году
казахстанский МСБ произвел почти в три с лишним раза больше
продукции, чем в 2006 году, его объем приблизился к 7 триллионам
тенге.
В Актюбинской области реализация политики по поддержке и
развитию малого предпринимательства осуществляется в соответствии с
мероприятиями акимата области, выполнением программы Акима
Актюбинской области по созданию условий для подъема экономики и
повышения уровня жизни населения, а также путем разработки и
реализации кратко- и среднесрочных областных целевых программ
государственной поддержки предпринимательства.
В
целях
первоначальной
поддержки
развития
малого
предпринимательства на селе в 2003 году во всех 12 районах области
были
созданы
бизнес-инкубаторы, которые стали центром
информационного обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса. На
развитие материально-технической базы районных бизнес-инкубаторов в
2003-2005 г.г. из областного бюджета было выделено 24,0 млн. тенге, из
них 9,9 млн. тг. В 2003 году, 11,1 млн. тг. В 2004 году и 3,0 млн. тг. В
2005 г. В 2005 году для дальнейшего стимулирования действующих ОФ
«Бизнес-инкубатор», было принято Постановление акимата области о
проведении конкурса «Лучшие проекты по развитию бизнес-инкубаторов
области» и выделено из бюджета 3,0 млн. тенге. В соответствии со ст.
19 Закона «О частном предпринимательстве» в 2006-2007г.г. в области
были созданы 6 центров поддержки предпринимательства. Созданные
центры поддержки предпринимательства на базе районных бизнесинкубаторов, действуют как
структурные подразделения бизнес97
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инкубаторов.
Районные
бизнес-инкубаторы
укомплектованы
компьютерной техникой, мебелью, оборудованием, методическими
пособиями. В каждом бизнес-инкубаторе установлена электронная база
«Юрист» с абонентским обслуживанием.
На сегодня активно действует около 50-ти общественных бизнесформирований, из них 18 фондов, в том числе 12 бизнес-инкубаторов, 6
центров по поддержке предпринимательской деятельности,
31
отраслевых союзов, ассоциаций и объединений юридических лиц. В
регионе действуют 14 Экспертных Советов предпринимателей при
областном акимате, в состав которых входят представители
государственных органов, бизнес – формирований и аккредитованные
общественные объединения предпринимателей. При поддержке бизнесинкубаторов в районах области созданы и действуют 2 мини-пекарни, 10
парикмахерских, 7 швейных цехов, 3 мебельных цеха, 1 столярный цех, 1
аптека, 1 цех по производству юрт, 3 мастерских по ремонту обуви, 6
фотостудий, 3 курса по обучению ПК. Количество созданных рабочих
мест составило 112. Центрами поддержки предпринимательства оказана
помощь в подготовке 38 бизнес-планов, оказано 937 информационноконсалтинговых услуг.
Одним из новых направлений работы по поддержке развития
малого предпринимательства является развитие сети микрокредитных
организаций. С начала года ведется тесная работа с филиалами АО
«Фонд развития малого предпринимательства» и «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» по микрокредитованию населения и
созданию микрокредитных организаций. На сегодняшний день
институты микрофинансирования в Актюбинской области находятся в
стадии становления, экспериментирования и накопления опыта для
разработки оптимальных моделей микрокредитования с целью
поддержки предпринимательской деятельности и обеспечения занятости
населения. Основными проблемами микрокредитных организаций
является недостаточный объем ссудных портфелей и отсутствие
ликвидного залогового имущества для получения кредитных ресурсов
через финансовые институты.
Значительное влияние на развитие сельского предпринимательства
оказывает деятельность сельских кредитных товариществ, деятельность
которых направлена на решение вопросов кредитования сельского
хозяйства и оказания банковских услуг участникам кредитного
товарищества. Основные требования к участникам товарищества:
платежеспособность сельхозтоваропроизводителя, безубыточная работа
в течение 3-х лет, наличие не менее 20 участников кредитного
товарищества, минимальный взнос участника в уставной капитал не
менее 100 МРП, минимальный размер уставного капитала СКТ 10 млн.
тенге, а при создании с участием АО «Аграрная кредитная корпорация
(АКК)» - 3,0 млн. тенге. Кредиты под оборотные средства выдаются
сроком на 1 год, на приобретение скота, техники и других активов от 3-х
до 5-ти лет под 9% годовых. В качестве залогового обеспечения
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принимаются имеющиеся у сельхозтоваропроизводителей техника,
оборудования, строения, скот. При рентабельности 20 и более процентов
СКТ переводится в 1 группу, что позволяет увеличить срок пользования
кредитом до 7 лет.
По данным проведенного обследования в 4 квартале 2009 года
микрокредитной деятельностью занимались 53 организации – 40
микрокредитных организаций и 13 кредитных товариществ. По отчетным
данным в 1 квартале 2011 года кредитными организациями области было
выдано кредитов на сумму 47,1 млн. тенге. Из общего объема выданных
кредитов 75,8% (35,7 млн. тенге) составляют краткосрочные кредиты и
24,2% (11,4 млн. тенге) – долгосрочные.
Доля товаров, работ и услуг субъектов МСБ в объеме
государственных закупок составила в 2009 г. 42,4 млрд. тг. Или 62,6%.
Из всех источников в области за 2009 год оказана финансово-кредитная
поддержка малому и среднему бизнесу на 77,2 млрд. тг., из них 57,8
млрд. тг. Банками второго уровня. Выделенные средства в рамках
государственной стабилизационной программы на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2009 г. Освоены полностью
(9,5 млрд. тенге). За 2009 год общее количество субъектов
предпринимательства увеличилось на 4,5 % и составило 43630 единиц, в
том числе количество предприятий в форме юридических лиц выросло
на 6,4 %. На 1000 жителей области в настоящее время приходится 12
предприятий малого и среднего бизнеса.
На начало 2007 года в малом предпринимательстве было
зарегистрировано 34,6 тыс. хозяйствующих субъектов, с численностью
работающих – 130,9 тыс. человек, что составляют 37% от числа занятых
в экономике. В 2009г. Численность граждан, занятых в малом и среднем
бизнесе, достигла 158,0 тыс. человек и составила 40,0% к общему числу
населения, занятых в экономике региона, при этом темп прироста числа
предпринимателей в данном секторе по сравнению с 2008 годом
составил 3,2%. Объем произведенной продукции, выполненных работ и
оказанных ими услуг достиг 151,8 млрд. тенге, что на 5,1 % выше уровня
2008 года. Платежи в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса
составляют
57,4 млрд. тенге или 97,3 % к соответствующему периоду
2008 года. Развитие малого и среднего бизнеса Актюбинской области за
2005-2009гг. представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Развитие малого и среднего бизнеса Актюбинской области за
2005-2009гг.
В 2010 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
оказана большая поддержка предпринимателям. По этой программе в
2011 году области выделено около 2 млрд. 300 млн. тенге, это в 4 раза
больше прошлогодних средств. Эффективно используя эту возможность,
управление предпринимательства и промышленности совместно с
фондом «Даму» и банками второго уровня должно оживить работу.
Сейчас население города обеспечено собственной продукцией на 80
процентов. В 2010 году денежный доход населения возрос на 118%,
средняя заработная плата в декабре выросла по сравнению с декабрем
2009 года на 20%, достигнув более 90 тысяч тенге. Планируется
увеличить производительность агропромышленного сектора к 2014 году
в два раза, а в 2020 году в четыре раза.
Количество активных субъектов МСБ на 1 июля 2011 года в
Актюбинской области составило 27719, по Казахстану – 677956;
численность занятых в МСБ по Актюбинской области составила 107112
человек, по Казахстану – 2 465 521 человек; выпуск продукции
субъектами МСБ по Актюбинской области составил 124 264 млн. тенге,
по Казахстану – 3 243 619 млн. тенге.
В январе-июне 2011 года, по сравнению с январем-июнем
предыдущего года, выпуск продукции (в сопоставимых ценах) вырос на
4,1%, количество активных субъектов – на 29,7%, численность занятых –
на 9,5%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных
предпринимателей составила – 69,8%, крестьянских (фермерских)
хозяйств – 15,4%, юридических лиц малого предпринимательства –
13,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 1,6%.
Предпринятая государством политика регулирования малого и
среднего бизнеса привела к увеличению субъектов МСБ и росту объема
выпущенной продукции субъектами МСБ.
Так, количество занятых в МСБ человек увеличивалось с 104,9 тыс.
человек в 2005 году до 118,1 тыс. человек в 2006 г., до 135,1 тыс. человек
в 2007г., 153,2 тыс. человек в 2008г., 158 тыс. человек в 2009 году, а на 1
июля 2011 г. Составила 107,112 тыс. человек.
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Объем выпущенной МСБ продукции составлял 44,7 млрд. тенге в
2005г., 61,3 млрд. тенге в 2006г., 116,2 млрд. тенге в 2007г., 144,5 млрд.
тенге в 2008г., в 2009г. Вырос до 151,8 млрд. тенге, а на 1 июля 2011 г.
Составил 124,264 млрд. тенге, что составляет около 82% объема 2009
года.
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КӚШЕТОВА Д.Х.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ.
Алдыңғы жылдардың бюджеттері келер жылдардың бюджеттерін
қалыптастыруға және атқаруға едәуір ықпал етеді. Ҧзақ мерзімді кезеңде
оларды атқару тиімділігін барынша ҧлғайту ҥшін бірнеше жылға
есептелген тиісті іс-қимыл бағдарламасының болуы қажет. Мҧндай
бағдарламаның негізгі ӛлшемдерін мемлекеттік билік органдарының
бюджет саясаты айқындайды. Экономикалық саясаттың бір бӛлігі бола
отырып, фискалдық саясат бюджет қаражатын қалыптастырумен және
жҧмсаумен байланысты қҧралдарды пайдаланады. Бюджеттік тетіктерді
тарту туралы сӛз қозғалғанда, кірістер мен шығыстар бойынша жекежеке емес, тҧтастай жоспарланып отырған нәтижеге ықпал етуге
қабілетті барлық ықтимал факторларды барынша ескеру қажет.
Сондықтан экономикалық міндеттерді мемлекеттік деңгейде шешу ҥшін
мемлекетік бюджеттендіру элементтерін, оларға фискалдық саясат деп
аталатын бірыңғай тҧжырымдама шеңберінде сҥйене отырып пайдалану
қабылданған.
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің орта мерзімді фискалдық
саясаты (бҧдан әрі – Орта мерзімді фискалдық саясат) Мемлекет
басшысының «Бәсекеге қабілетті Қазақстан ҥшін, бәсекеге қабілетті
экономика ҥшін, бәсекеге қабілетті халық ҥшін» атты 2004 жылғы 19
наурыздағы және «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси
жедел жаңару жолында» атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан
халқына Жолдауларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарының жобасы
(бҧдан әрі - Әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді
жоспарының жобасы), Қазақстан Республикасының әлеуметтікэкономикалық дамуының аса маңызды кӛрсеткіштерінің және ҥш
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жылдық кезеңге арналған мемлекеттік реттеуіштердің болжамы,
мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар мен басқа да
стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттар негізінде әзірленді.
Орта мерзімді фискалдық саясат әлеуметтік-экономикалық
дамудың негізгі бағыттарын іске асырудың негізгі тетіктерін (тәсілдерін)
– кірістер мен шығындар саясатын, бюджеттік кредит беруді, қаржы
активтерін басқаруды, бюджетаралық қатынастарды, мемлекеттік және
мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борышты басқаруды қамтиды.
Орта мерзімді фискалдық саясатты әзірлеу мынадай мақсаттарға
қол жеткізуге:
алдағы ҥш жылдық кезеңге арналған қолда бар ресурстар кӛлемін
айқындауға;
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің фискалдық стратегиясын
және оның ағымдағы және келешектегі мақсаттарына қол жеткізу
жӛніндегі жоспарларын белгілеуге;
стратегиялық басымдықтарды іске асыруға арналған шектеулі
бюджет ресурстарын бӛлу жӛніндегі шешімдерді қабылдауға ден қоюға;
келешекте бюджеттің шектеулері мен мҥмкіндіктерін барынша
жақсы тҥсінуді қамтамасыз етуге;
бюджет процесінің тиімділігі мен ашықтығын жоғарылатуға;
бюджет процесінің дәйектілігін қамтамасыз етуге және
фискалдық тәртіпті жоғарылатуға бағытталған.
Бҧл қҧжатта Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің фискалдық
саясатының негізгі мақсаттары, міндеттері мен бағыттары айқындалған.
Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің орта мерзімді фискалдық
саясаты республикалық бюджет жобасын қалыптастыру процесінің негізі
әрі бастауы және мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде салық
және бюджет саясатын іске асыру кезіндегі ҥйлестіруші қҧжат болып
табылады.
Қазақстандық экономиканың қазіргі жай-кҥйі барынша қолайлы
сыртқы экономикалық конъюнктурамен сипатталады, бҧл экспортты,
сондай-ақ аралық тҧтыну тауарлары мен қызметтерін дамытуға оң ықпал
етеді.
Бҥгінде тазартылған мыстың, металл мырыштікі, алтынның бір
унциясы, мҧнайдың баррелі бірнеше есе ҧлғайды.
Қазақстандық экспорттың аса маңызды баптарына әлемдік
бағаның биік деңгейі экспорттық пайданың ӛсуіне негіз болды.
Экспортты дамытудың аталған қарқыны негізінен сыртқы
экономикалық
фактор
есебінен
қазақстандық
экономиканың
экономикалық әлеуетінің ҧлғаю ҥрдісін сипаттайды. Сайып келгенде, бҧл
шағын экономика ҥшін дамудың дҧрыс бағыты, алайда Қазақстандағы
экспорт ӛсімі негізінен, шикізатты және оның бастапқы ӛңдеу ӛнімдерін
жеткізу есебінен қамтамасыз етіледі.
Соңғы жылдары экспорттың ӛсуі жалпы ішкі ӛнімнің (бҧдан әрі –
ЖІӚ) серпініне айтарлықтай әсер ете бастады. ЖІӚ кӛлемінің ҧлғаюына
баға факторының басып озу әсері 20039 – 2011 жылдардағы экономика
дамуының ерекшелігі болып табылады. 2011 жылы 2010 жылмен
салыстырғанда ЖІӚ-нің 18,7 %-ға, оның ішінде ӛндірістің табиғи
кӛлемінің 8 %-ға ӛсуі, ӛндірілген тауарлар мен қызметтерге бағаның 10
%-ға ҧлғаюы есебінен номиналды ҧлғаюы жоспарланып отыр.
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Елдегі макроэкономикалық тҧрақтылықты қамтамасыз ету
мақсатында Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің фискалдық саясаты
мҧнай мен металлдардың әлемдік бағаларының жоғары болуынан
алынған кірістерді ішкі айналымнан шығару жӛніндегі шараларды іске
асыруға бағытталған.
Шикізат экспортынан тҥсетін ҥстеме кірістердің барлығы
Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына (бҧдан әрі – Ҧлттық қор)
шоғырландырылады, бҧл ҧлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін
қолдауға, инфляция ӛсуінің жоспарланған ӛлшемдеріне қол жеткізуге,
«голланд ауыруы» туындауының, яғни, ӛндірістік қҧрылымның
шикізаттық салалардың пайдасына «тоқырауының» алдын алуға ықпал
етеді.
Мысалы,
энергия
жеткізгіштердің
әлемдік
бағасының
айтарлықтай ӛсуі салдарынан елге шетелдік валютаның ағылуы
кірістердің бір бӛлігін Ҧлттық қорға аудару есебінен ішінара тазартылды.
Кӛптеген факторлар ескерілетін экономикалық ӛсу факторларын –
капиталды, еңбек ресурстарын және жалпы факторлық ӛнімділікті талдау
2008 – 2010 жылдары экономикалық ӛсу негізінен, капиталдың ӛсуі
есебінен және аз деңгейде жалпы факторлық ӛнімділіктің (бҧдан әрі ЖФӚ) ӛсуі есебінен қамтамасыз етілгенін кӛрсетеді.
2006 – 2010 жылдары экономикалық ӛсуге капитал факторының
ҥлесі орта есеппен 6 %-ды, еңбек факторының ҥлесі – 1,2 %-ды қҧрады.
Жалпы факторлық ӛнімділіктің ӛсу ҥлесі 3,2 % қҧрады. Қарастырылып
отырған кезеңде экономикалық ӛсудің негізгі факторы негізгі капиталды
ҧлғайту болып табылды.
Экономикадағы негізгі қорлардың айтарлықтай тозуын ескерсек,
осы даму кезеңінде бҧл ақталған болып табылады. Уақыт ӛте келе
дамыған елдер экономикасының ӛсуіне негізгі ҥлес қосатын жалпы
факторлық ӛнімділіктің артуы негізгі ӛсу факторына айналуға тиіс.
Жалпы еңбек ӛнімділігі факторы экономикадағы еңбек
ӛнімділігінің ӛсуін ғана емес, жҥргізіліп жатқан қҧрылымдық
реформаларды, адами капитал мен технологияларды пайдалану
тиімділігін де кӛрсететінін айта кету қажет.
Негізгі капиталдың жинақталуы ҧзақ мерзімді перспективада
экономика ӛсуінің басты факторы бола алмайтынын ескерсек, жҥргізіліп
жатқан реформалардың тиімділігі, еңбек ӛнімділігінің, инновациялардың
және адами капиталдың ӛсуі қазақстандық экономиканы дамытудың
басты факторлары болуы тиіс.
Халықаралық капитал рыноктарында жоғары ішкі сҧраныс пен
қарыз ресурстарының салыстырмалы тӛмен қҧны байқалуда. Бҧл
Қазақстанға шетелдік инвестициялардың едәуір кӛлемін тарту ҥшін
басты ынталандыру болды. Бҧл ретте, Қазақстанның инвестициялық
мҥмкіндіктерінің жоғары бағасы қазақстандық қарыз алушылар ҥшін
шетелдік капитал қҧнының тӛмендеуіне ықпал етті. Аса ірі халықаралық
рейтингтік агенттіктер тҧтастай республикаға да, қазақстандық жетекші
банктерге де инвестициялық санатқа жататын рейтингтерді берді.
Экспорттық кірістердің кҥрт ӛсуі және қарыз капиталының
ағылуы сияқты ішкі валюта рыногына жасалған қысымның салдары
теңгенің АҚШ долларына қатысты айырбас бағамының номиналды
қымбаттауы болды – биржалық айырбас бағамы номиналды мәнде жыл
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басынан бері 9,3 %-ға нығайып, 2011 жылдың соңында бір доллар ҥшін
148 теңгені қҧрады.
Ішкі рынокта валюта сатып алу Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің (бҧдан әрі – Ҧлттық Банк) халықаралық резервтері ӛсімінің
негізгі кӛзі болды, бҧл жыл бойы екі есе дерлік кӛбейді және 2011
жылдың аяғындағы жағдай бойынша 9,3 млрд. АҚШ долл. бағаланды.
Халықаралық резервтердің бҧл қоры тауарлар мен қызметтер импортын
қаржыландырудың қажеттілігін 4,5 айдан астам қамтамасыз етеді.
Тҧтастай алғанда, Қазақстан Республикасының соңғы ҥш
жылдағы әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау экономиканың
тҧрақты жоғары даму қарқыны сақталған кезде орта мерзімді кезеңде
сыртқы және ішкі рыноктарда экономиканың шикізат емес
секторларының бәсекеге қабілеттілігіне едәуір әсер етуі мҥмкін жаңа
ҥрдістер нақты кӛрiнiс бере бастады.
Бҧл ҥрдістер экономикаға шетелдік капитал ағымының жоғары
қарқыны салдарынан болып жатыр, бҧл Қазақстан Республикасының
Ҥкіметі мен Ҧлттық Банкінің инфляцияға қарсы саясат жҥргізу
саласындағы жҧмысын едәуір қиындатады, сондай-ақ теңгенің айырбас
бағамының валюталар себетіне қатысты, әсіресе АҚШ долларына
қатысты нақты нығаюының жоғары қарқынына алып келеді.
Қазақстандық экономиканың шикізат емес салаларының бәсекеге
қабілеттілігінің тӛмендеуі орта мерзімді перспективада Қазақстан
Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы № 1096
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялықинновациялық дамуының 2003 – 2015 жылдарға арналған стратегиясын
(бҧдан әрі - Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) іске асыру
қарқынын едәуір бәсеңдетуі, сондай-ақ шикізат салаларының пайдасына
қарай экономика қҧрылымына келеңсіз әcер етуі мҥмкін. Мҧның
нәтижесінде Қазақстан экономикасы «голланд ауыруы» синдромына
шалдығуы мҥмкін, онымен кҥресу кӛп кҥш-жігер пен уақытты алады.
Макроэкономикалық
тҧрақсыздыққа
жол
бермеу
және
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру жӛнінде
жҥйелі шараларды жалғастыру ҥшін Орта мерзімді фискалдық саясат
әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспары жобасының
басты міндеттерін іске асыруға:
2012 – 2014 жылдары орташа жылдық инфляцияның 7 %-дан
жоғары ӛсуіне жол бермеуге;
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру
жӛнінде жҥйелі шаралар жҥргізуге;
телекоммуникациялар, энергетика және темір жол кӛлігі
саласында монополиялық қҧрылымдарды қайта қҧрылымдауға;
экономикалық ӛсуді қамтамасыз ету жӛніндегі қарқынды
факторлардың ҥлесін арттыруға бағытталатын болады.
Бҧл міндеттерді шешу Мемлекет башысының «Қазақстан
экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» және
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты
бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауларын іске асыруға ықпал етуі
тиіс.
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Преподаватель Актюбинского
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Преподаватель Актюбинского
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Джизакский педагогический
институт, доцент
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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 әрпімен 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. С.Баишева»
(свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №
4645-Ж от 29.01.2004 г.) принимает научные статьи на казахском, русском,
английском и китайском языках.
Необходимо представить:
1. Текст статьи в электронном варианте объемом не более 15 стр.,
напечатанный через один интервал, шрифт Times New Roman. кегль 14; поля
страниц: слева – 30 мм., остальные – 20 мм. Ссылки на использованные
источники следует приводить в квадратных скобках [1]. Сами источники – в
конце статьи под заголовком «Литература».
2. Резюме (на каз., рус., англ. языках в зависимости от языка статьи).
3. Фото (в электронном варианте).
4. Выписку из протокола заседания
кафедры (для
преподавателей
Актюбинского университета им. С.Баишева)
5. 1 рецензию специалиста или экспертное заключение о возможности
опубликования ( для остальных)
6. Сведения об авторе: Ф.И.О., место работы, ученая степень, звание (при
наличии); домашний адрес, телефон, e-mail.
Материалы для публикации принимаются по адресу:
030000, г.Актобе
ул. Бр.Жубановых, 302 а
тел.: 8(7132) 97-47-01, факс 8(7132) 52-36-00
e-mail: edu-ausb@ mail.ru
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