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A COMPARISON OF METHODS FOR CLASSIFYING PROMOTER REGIONS IN E. COLI
BASED ON STRUCTURAL PROPERTIES OF DNA
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One of the major challenges in biology is the correct identification of promoter regions. Computational
methods based on motif searching have been the traditional approach taken. Studies have shown that DNA
structural properties, such as free energy, curvature, and stress-induced duplex destabilization (SIDD) are useful
in promoter classification, as well. In this paper, these properties were compared for their effectiveness in
correctly classifying promoters. When using a decision tree for promoter classification based on DNA structural
properties, SIDD showed a slight improvement over free energy and curvature, with f-score values 70.9%, 67.1%,
and 61.5%, respectively.
Keywords: promoter classification, DNA curvature, SIDD, free energy

Identification of promoters is an important issue in biology, given that they are central in
understanding the process by which genes are regulated. Wet-lab methods for promoter identification provide
accuracy but suffer from being time-consuming. To facilitate faster processing, computational methods are
required. Although far from perfect, they do provide a means for quickly identifying potential targets for
experimental validation.
Several computational methods for promoter classification have been proposed. Most include some
analysis of sequence patterns commonly found in promoter regions, such as -10 and -35 motifs [1, 2].
However, these patterns are not always sufficiently conserved to allow for adequate classification.
Furthermore, there are clearly other factors not directly related to sequence motifs that are closely associated
with promoter regions.
Promoter regions have unique characteristics in their physical structure that play major roles in
transcription by facilitating protein-DNA interactions. Some of these properties include GC skew, bendability,
free energy, curvature, base stacking, and stress-induced duplex destabilization (SIDD). Studies have reported
impressive results using DNA structural properties for identifying promoter regions [3, 4, 5, 6]. This study
assesses the feasibility of a computer-based classification approach for promoter identification in prokaryotes
based on DNA free energy [7], curvature [8], and SIDD [9].
Analysis was performed on the genome of E. coli K12. Each sequence value was converted to its
corresponding numeric structural property value.
Dataset.
The whole genome of E. coli K12 was downloaded from NCBI. Experimentally verified transcription
start sites were obtained from the Regulon database (Release: 6.4) [10]. This database release provided a
compilation of 1771 promoter sequences. The dataset was filtered for unique promoters with known TSS
locations, resulting in 1648 records.
Structural profiles were computed from the sequence data. The SIDD profile computations were
obtained from Benham [5]. The free energy profile was computed using the nearest-neighbor thermodynamic
parameters of base pairings described in [11]. The curvature profile was computed using the CURVATURE
program [12, 13].
Classification
The training and testing datasets were constructed from the E. coli K12 structural profile data. Positive
instances (promoters) were defined as the 500 bp region from -400 to +100, with respect to TSSs. This dataset
was composed of 1648 positive instances and 4944 negative instances, which represents a 3:1 ratio of negatives
6
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and positives. A randomly selected two-third and one-third split was used for training and testing data,
respectively. The Weka data mining suite [14] was used to perform the classifications using its J48 decision
tree.
Evaluation Measures
Classification results were used to evaluate the predictability of the structural properties. In order to compare
predictions using a one-dimensional performance measure, the weighted average of the precision and recall
(known as f-score) was computed for curvature, free energy and SIDD.
Precision, recall, and f-score were defined as follows,
𝑇𝑃
(1)
precision = 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

(2)

2 x𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛x𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(3)

recall =
f-score =

where TP, TN, FP, and FN are the numbers of true positives, true negatives, false positives and false negatives,
respectively.
A comparison of free energy, curvature, and SIDD structural profiles is shown in the following figures.
To create the structural data, each sequence value in E. coli K12 was converted to its corresponding numeric
structural property value. Next, the average value at each location was computed for all promoters (for the
500 bp region from -400 to +100, with respect to transcription start sites at +1).
Signatures of structural properties
Figure 1 is DNA free energy. High free energy values indicate low stability, and indicate regions
where strand separation is more likely to occur. Figure 1 shows a low stability region from -100 to +50, with
respect to the TSS. A distinctive peak appears near -10. So, the -10 region may be the least stable.

Figure 1: Average free energy values for the promoter regions

Similar changes in promoter regions can be seen in Figure 2 for SIDD, represented as G(x). G(x)
corresponds to the incremental free energy needed for the base pair at position x to always remain open. It
begins a noticeable decrease until its lowest points near -35 and -10, then begins an increase.

7

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

Figure 2: Average SIDD G(x) values for the promoter regions

Curvature increases from -400 to its highest at -53, before beginning to decrease. All three properties
show noticeable increases or decreases in promoter regions and distinctive spikes near some known promoter
indicators, such as -10, and -35. Thus, structural properties appear to be good candidates for identifying
promoter regions.

Figure 3: Average DNA curvature values for the promoter regions

Evaluation
Weka’s J48 decision tree was used to perform the classifications of promoters and non-promoters. The
construction of the training and testing sets is described in the methods sections. The f-score was computed
for curvature, free energy and SIDD.
For free energy, the resulting f-score was 67.1% (promoter 50.9%,
non-promoter 74.9%); SIDD 70.9% (promoter 56.4%, non-promoter 77.8%); and curvature 61.5% (promoter
42%, non-promoter 71.8%). All methods performed better at identifying non-promoters than promoters.
SIDD performed best overall, followed closely by free energy, and then curvature with the lowest f-score.
One of the major challenges in biology is the correct identification of promoter regions.
Computational methods based on motif searching have been the traditional approach taken. This study has
shown that DNA structural properties, such as free energy, curvature, and stress-induced duplex destabilization
(SIDD) are useful in promoter classification, as well.
Future research will involve combining multiple structural-based predictors with sequence-based
methods. For example, in [5] it was shown that SIDD was not directly related to primary sequences or unique
motifs, and not positively correlated with DNA curvature. Thus, using SIDD with other predictive sequence
and structural properties, particularly those not strongly correlated, may be fruitful. In addition, it may be
useful to determine whether a classifier trained on one genome predicts well on others. Also, combining
multiple classifiers as part of a voting system, such as an ensemble, may prove beneficial.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОМОУТЕРНЫХ РЕГИОНОВ В E. COLI НА
ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ДНК
Кармен Райт1, Дж. Кармен2, А.С.Ньюсом3, Ч. Блэнд4
1
Ph.D, и.о. ассоц. профессора
2
магистрант,
3
Ph.D, директор биоинформатики и и.о.ассоц. профессора
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Итта Бена, Mиссисипи, США, asnewsome@mvsu.edu, (662) 254-3395
Одной из основных проблем в биологии является правильная идентификация регионов промоутеров. Традиционно применялись вычислительные методы, основанные на поиске мотивов.
Исследования показали, что структурные свойства ДНК, такие как свободная энергия, кривизна и
дестабилизация дуплекса, вызванные стрессом (SIDD), также полезны в классификации промоуторов. В
этой статье эти свойства сравнивались для их эффективности при правильной классификации
промоуторов. При использовании дерева решений для классификации промоутора, основанного на
структурных свойствах ДНК, SIDD продемонстрировал небольшое улучшение по сравнению со свободной
энергией и кривизной, при этом значения f-score составляли 70,9%, 67,1% и 61,5% соответственно.
Ключевые слова: классификация промоуторов, кривизна ДНК, SIDD, свободная энергия
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ДНҚ-ның ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАСИЕТІНІҢ НЕГІЗІНДЕ E.COLI ПРОМОУТЕРЛІ
АЙМАҒЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯ ӘДІСТЕРІН САЛЫСТЫРУ
Кармен Райт1, Дж. Кармен2, А.С. Ньюсом3, Ч. Блэнд4
1
Ph.D, қаум.профессор,
2
магистрант,
3
Ph.D, Биоинформатика директоры және қаум.профессор,
4
Ph.D, доцент,
1
Джексон мемлекеттік университеті, Джексон, Mиссисипи, АҚШ
2,3,4
Миссисипи алқабының мемлекеттік университеті,
Итта Бена, Mиссисипи, АҚШ, asnewsome@mvsu.edu, (662) 254-3395
Биологиядағы маңызды мәселелердің бірі – промоутер аймақтарын дұрыс анықтау. Есептеу әдісі
мотивті іздеу негізінде дәстүрлі тәсіл ретінде қолданылған. Зерттеу көркесеткендей, бос энергия, ДНҚ
қисықтығы стресспен туындайтын дуплекс дестабилизациясы (SIDD) секілді ДНҚ-ның құрылымдық
қасиеті, промоторлар классификациясына қажет. Бұл мақалада промоторлар классификациясының
тиімділігі үшін осы құрылымдарға салыстыру жүргізілді. ДНҚ – ның құрылымдық қасиетіне негізделген,
промоторлар классификациясына шешім ағашын қолдану барсында, SIDD бос энергия мен ДНҚ
қисықтығына қарағанда шамалы жақсарғанын көрсетті, сондай-ақ сәйкесінше f-score 70,9%,67,1% және
61,5% болды.
Түйін сөздер: промоуторлар классификациясы, ДНҚ қисықтығы, SIDD, бос энергия
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Бүгінгі күні дүниежүзіндегі раушан гүлдердің 25 мыңнан астам сорттары бар. Олар 35 бақтық топқа
бөлінеді. Осыған қарамастан, раушан гүлдерінің аса әдемі және жергілікті қоршаған ортаның суық-ыстық
ауа температурасына бейімделе алатын, ауруларға төзімді жаңа сорттарын алу үшін олармен әрдайым
ғылыми-ізденіс жұмыстарын жүргізу өзекті мәселе екені сөзсіз. «Қазақстан - 2030» бағдарламасындағы
жеті басымдылықтың бірі – қоршаған ортаны қорғау, биосфера ресурстарын тиімді пайдалану, табиғи
байлықтарды толықтырып отыру екені бәрімізгебелгілі [1].
Түйін сөздер: селекция, интродукция, будандастыру, сұрыптау, будан, тозаң, тозаңның өмір сүру
қабілеті, аналық сорттар

Өте ерте кезден бастап-ақ адамзат баласы жабайы раушангүлдердің әр түрлерінің ішінен іріктеу
жұмыстарын бастаған. Олар гүлі әдемі, бұтасы сәнді, көп күлтелі және ұзақ мерзімде гүлдейтін
раушангүлдің түрлерін таңдаған. Сұрыптау жұмыстарының нәтижесінде жабайы раушангүлдердің
түрлері жаңарып, жақсара бастайды. Қазақтанда раушан гүлдерімен сұрыптау жұмыстары Алматы
ботаника бағында 1938 жылдан бері жүргізіліп келген болатын [2]. Бұл жұмыстарды 1938 жылы К.Л.
Сушков бастап, кейіннен Н.В. Бесчетнова жалғастырған болатын. Интродукциялық (жерсіндіру)
жұмыстар мен сорттарды алғашқы зерттеулер нәтижесінде біздің жеріміз үшін раушангүлдің шайбудандық, полианттық, флорибундалық, грандифлоралық, шырмалып өсетін бақтық топтарын
селекциялық жұмысқа пайдалану тиімді екені анықталды [3].
Жергілікті ауа-райына бейімделген экологиялық таза сорттарды (әртүрлі өсімдік ауруларына
төзімді, улы химикаттармен өңдеуді қажет етпейтін) сортаралық будандастыру бағыты
раушангүлдермен сұрыптау жұмыстарының болашағы зор салалары болып саналады.
Осыған байланысты біздің зерттеуіміздің негізгі мақсатына келесідегідей:
1. тозаңдандырғыштың жақсы сорттарын таңдап алу мақсатында әртүрлі сорттардың
тозаңдарының өмір сүру қабілетін зерттеу;
2. әртүрлі сорттардың комбинациялық қабілетіне талдау жасау, будандастыруға ең нәтижелі
комбинацияларды таңдап алу.
Будандастыру. Ата-аналық жұп ретінде туыс сорттарды алған кезде селекционерлер гибридтік
тұқымының пайызының жоғары болуын көздейді, бірақ алынған тұқымнан өскен көшеттердің ата аналарынан өзгешелігі аз болады. Ал ерекше көрінісі бар көшеттер алу үшін, ата - аналық жұп ретінде
туыстық жағынан алыс өсімдіктерді алу керек. Алайда барлық сорттарды бір - бірімен
будандастырғанда тұқымның байлану пайызы жоғары болмайды.
Будандастыруға өте жақсы дамыған дараларды таңдап алынады. Бұндай талаптар аналық
формаларға да, аталық формаларға да қойылады. Әлсіз, қысты көтере алмай үсіген, қар астында
бүлінген, аурулармен және зиянкестермен зақымданған өсімдіктер селекциялық жұмыстарға
қатыстыруға жарамайды. Таңдап алынған өсімдіктер күн жақсы түсетін, тыңайтылған жерде өсірілуі
қажет. Әдетте тәжірибелі селекционерлер өсімдіктерді селекциялық процестерге қатыстыру үшін сәуір
айының соңында бастайды. Бұл кезде өсімдіктердің қысты қандай жағдайда өткізгенін және
аурулармен зақымдау дәрежесі де белгілі болады.
Раушангүлінің көптеген сорттарыбудандастыру әдісімен алынған, себебі будандастыру кезінде
ұрпактың қасиеттерінің тез өзгеруі байқалады. Бұл кезде бір немесе әртүрлі бақ топтарындағы
гүлдердің көптеген түрлері мен сорттарын будандастыру (генетиқалық) арқылы тұқымдар алынады,
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будандық тұқымдар өсіріліп, сол екпелердің ішіненжаңа және қажетті қасиеттері бар өсімдіктері
сұрыптап алынады. Таңдалып, сұрыпталып алынған өсімдіктер вегетативті әдіспен көбейтіледі [3].
Будандастыру, әсіресе алыстан будандастыру морфология жағынан да, биология жағынан да
раушангүлінің сорттық әртүрлілігін байытатын бірден-бір нәтижелі әдіс болып саналады. Жоғарыда
атап өтілгендей раушангүлінің бақтық топтары анатомо - морфологиялық және физиолого биохимиялық касиеттерінің
әртектілігімен
сипатталады.
Типтік
морфологиялық
көрсеткіштеріне жататындар: сабағының биіктігі мен пішіні, жапырақтарының өлшемдері, олардың саны
мен пішіні, гүлінің пішіні, хош иістілігі, көлемі, түсі, саны мен оның сағағына орналасуы, күлтелерінің
саны және тағы басқалар.
Раушангүлдерінің бақтық топтарының сәнділігі мен құндылығы оның гүлшанағының, гүлінің,
гулшоғырының морфологиялық белгілеріне (қасиетіне) байланысты болады. Сұрыптау кезінде
гүлшанақтың үлкендігіне, пішінінің домалақ емес, биік болуына көп көңіл бөлінеді. Қазіргі өндірістік
шаруашылықтар гүлшанағы ұзындау, бокал тәрізді сорттарды таңдап өсіреді [3].
Гүлдің түсі және оның тұрақтылығы белгілі бір жағдайларда климаттық және ауа райының
жағдайларына байланысты болып келеді. Мысалы, оңтүстік өлкелерде гүлдердің күйіп кетуі, қызыл
түсті гүлдердің 2-3 күндерінің өзінде көгілдір түстерге ауысуы байқалса, ал орта ендіктерде мұндай
қасиеттер мүлде байқалмауы мүмкін. Раушангүлінің ең маңызды сапасы - гүлдің хош иісі ұрпағына
айтарлықтай тұрақтылықпен беріледі. Иісі ең күштілері - қызыл раушангүлдер. Бұл касиетті олар
өздерінің алыс тектері - центифольді және дамаск раушангүлдерінен алған.Көптеген итмұрындардың
гүлдерінде жемістердің, алманың, балдың исі болады. Қытай раушангүліне «шәй» хош иісі тән болып
келеді. Әдебиеттерде көрсетілгендей, соңғы онжылдықта өндірісі иісі жоқ раушангүлін алу басымырақ
болып тұр. Алайда казір гүлдердің хош иістілігіне көп көңіл бөлінеді. Жаңа сорттардың ішіндегі иісі
жоқтары кең таралмайды[4].
Гүлдерді сәндік тұрғысынан сипаттаған кезде гүл күлтелерінің көп болуының маңызы зор.
Раушангүлдер көп күлтелі емес (5 күлтемен), орташа (10 күлтемен) және көп күлтелі (25 күлтеден көп)
болып үшке бөлінеді. Қазіргі Раушангүлдің ата т е г і итмұрында күлте 5-еу ғана, ал аталығы өте көп
болады. Гүлпарлы раушанда сол аталықтардың бір бөлігі күлтеге айналады. Гүлпарлылыққа күлтенің
бөлінуі де әсер етеді, бірақ бұл күлтенің көбеюінің негізгі себебі емес.
Сұрыптау. Сұрыптау жұмыстарының маңызды бір бөлігі сипаттау және таңдап іріктеп алу.
Бұл әртүрлі морфологиялық және физиологиялық белгілердің өзгеріске ұшырауымен тығыз
байланысты болады. Сортқа қойылатын талаптар: гүлдер әсемдігін ұзақ сақтауы керек; қоршаған
ортаға мейілінше бейімделуі тиіс; морфологиялық және физиологиялық қасиеттері біркелкі болғаны
дұрыс. Мысалы, тек гүлінің әсемдігін бағалап, сапалы сорт ретінде ұсыну қате тұжырым, оның сабағы
мен жапырақтарына да назар аудару кажет.
Шай-буданды раушангүлдердің (бұтасының пішініне аса назар аударылады) ең
жақсылары - ерекше бояуы, хош иісі және әсем гүлі барлары болып саналады. Сабағы ұзын және
мықты болуы тиіс. Күлтелері аса көп болуы шарт емес, себебі тым көп күлтелі гүлдер толық ашыла
алмауы мүмкін.
Флорибунда, полианттык, шырмалып өсетін бақтық топтардағы сұрыптау жүмысында негізгі
назар гүлденуге аударылады, гүлдері көп және ашық түсті болғаны дұрыс. Күлте санының көп болуы
бұл топтарға қойылатын басты талап емес. Бұл раушангүлдердің жапырақтарының сапасына аса мән
беріледі, себебі әдемі жапырақтар гүлденудегі үзіліс кезінде де бұтаққа ерекше сән беріп тұрады.
Сұрыптау процесінің ұзақтығы сұрыпталатын материалдың онтогенетикалық пісуіне тәуелді.
Екпе көшеттердің бірінші жылы гүлдейтіні - флорибунда, ал шай - буданды, полиантты раушагүлдердің
будандарын бағалау 4 -5 жылда аяқталады. Будан ұрпақтары онтогенезі жай дамитын парктік
раушангүлдерде сұрыптау жұмысы ұзақ- 8-10 жыл жүреді.
Сұрыптау ұзақтығын азайту үшін сұрыптау практикасында будандар дамуының ерте
кезеңдеріне іріктеу жүргізген маңызды. Екпе көшеттегі раушангүлдердің көптеген қасиеттері үлкен
өсімдіктің қасиеттеріне сәйкес келеді. Раушангүлдердің тұқымжарнақты жапырақшалары пайда болу
кезінде іріктеу тиімді нәтиже береді, буданның тұқымжарнақтары ірі және жалпақ болса болашақ
өсімдік биік, мықты болып өседі. Тұқымжарнақтың жапырақшаларының түсі мен гүлдің түсі ұксас
болады, оның ерте сарғайып, жарғақтың түсуі- өсімдіктің тез пісетінін көрсетеді. Тұқымжарнақтары
тығыз, жылтыр будан ауруларға төзімді болып келеді, себебі, кутикуласы тығыз болғанда жасушаның
қалың қабырғасынан споралар жапыраққа өтуі қиын [5].
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Сонымен қатар, сабақтың, буын арасының қашықтығының шамасының байланысы, терминалды
жапырақшалар мен күрделі жапырақтар, сыртқы күлте жапырақтарының байланысы сияқты сандық
байланыста (корреляция) болады. Ал буынаралық қашықтық раушангүл тұқымдарының гүлдену
кезеңінің басталуымен тығыз байланысты [6].
Сортқа қойған жоғарыдағыдай талаптарға сәйкес келмейтін екпелердің жарамсыздарының қатаң
түрде жою - раушангүлі селекциясының негізгі мақсаты. Біріншілік таңдау кезінде біржылдық
будандардың 80% жарамай қалып, жойылады. Келесі таңдау- жеткілікті түрде көбейтілген, екпелердің
арасында жүргізіледі. Екпе көшеттерді таңдаудағы соңғы шешім тек 4-5 жылдан кейін ғана
қабылданады. Осы уақыт ішіндс өсірілген барлық будандардан орта есеппен 2 % өнім алынады,
басқалары тасталынады.
Тозаңның тіршілікке қабілетін анықтау әдісі. Тозаңның өмір сүру қабілттілігі гүлшанағы
пайда болу фазасында және гүлденудің алғашқы кезеңінде зерттелінеді.
Тозаңды өсіруді қоректік ортада Д.А. Транковский(1930) әдісі бойынша жүргізілді, бұл әдіске
М.В. Бесчетнова (1963) аздаған өзгеріс енгізген болатын[9].
Кейінгі зерттеулердің нәтижесінде осы туыстың негізгі қасиеттерінің бірі полиплоидтықты
(2п=14; 28; 35; 42; 56) анықтауға мүмкіндік туды. Қазіргі таңда 300-ден астам түрлердің хромосомдық
сандары белгілі [6]. Оның ішіндегі 46 түрден тірішілік полиплоидия анықталған.
Осы өсімдіктің шаруашылыққа маңызды қасиеттерінің пайда болуын тетраплоидтылық
қамтамасыз етеді деген деректер бар. Осыған байланысты бақта сәнділік үшін өсірілетін
раушангүлдердің тетраплоидты және үшплоидты формалары, окта, гекса- және пентаплоидтарға
қарағанда құндылау болып келеді. Сондықтан тек полиплоидтық сорттың ең жоғарғы қасиеттерінің
бірі деп айтуға болмайды. Цитогенетика әдістерінің соңғы кездегі кемелденуімен және өсімдіктер
геномын зерттеу үшін хромосомдарды зерттеуге дифференциалды бояу әдісін қолдану жетістіктерге
жетуге мүмкіндік жасады. Әсіресе бұл әдісті кариотиптерге талдау жасағанда кең қолдану дәнді
дақылдардағы эволюлиялық және генетикалық мәселелерді шешуге көмектесті. Бұл
тұрғыданқарағанда раушангүлдер аз зерттелген объектіге жатады [10; 11].
Алынған мәліметтер статистикалық әдіспен өңделеді.
Есептердің қатесі және өнген тозаң дәндерінің саны келесі формула бойынша есептелді:
Р=а/n
mр= p*g
n—1
а- өнген тозаң дәндерінің саны
n - таңдау шамасы, соның ішінде зерттелген дәндердің саны
р -тозаң дәндерінің өнген бөлігі
g -тозаң дәндерінің өнбеген бөлігі
m- есептеудің қатесі.
Буданды тұқымдастар алу қажырлы еңбекті талап етеді және оның жетістігі таңдап алынған аталық
және аналық сорттардың дұрыс таңдалып алынғанына және олардың өнімділіктеріне байланысты. Атаанасы жақын туыстан болса будан тұқымдардың байлану пайызы жоғары болады, бірақ будан өз атаанасына ұқсас болады. Ерекше формаларды алу үшін туыстығы алыс сорттарды алу керек. Бір
ескеретін жағдай сорттар алыс туыстан болса тұқымның байлану пайызы төмендейді.
Әр пробиркада этикетка болуы керек, оған аталық өсімдіктің аты, жиналып алынған күні
жазылады. Жиналған тозаңды 10-12 күн сақтауға болады.
Аталықтарды алып тастағаннан кейін келесі күні, немесе тағы бір күн өткен соң гүланалықты
тозаңдандырады. Тозаңдатылған гүлге қайтадан изолятор қапшықты кигізеді де этикетка байлап
қояды, этикеткада тозаңдатылған күні жазылып қойылады. Тозаңның тіршілік қабілетін зерттеу
нәтижесі Кесте 1 де келтірілген.
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Кесте 1 - Тозаңның тіршілік қабілеті
Сорт

Тозаңды
жинау мерзімі

Тозаңды себу мерзімі Препаратты зерттеу
мерзімі

р±mр

Дольче Вита

10,06

13,06

15,06

0,03± 0,003

Щедрое(будан)

10,06

13,06

15,06

-

Куин Элизабет

10,06

13,06

15,06

0,05 8±0, 006

Полор Штерн

15,06

17,06

20,06

0,78 ± 0,011

Ред Саксесс
Ланком
Анжелика

15,06
15,06
15,06

17,06
17,06
17,06

20,06
20,06
20,06

0,02 ± 0,005
0,02 ± 0,004
0,38 ± 0,006

р -тозаңның дәндерінің өскен бөлігі
mр -соның қатесі.
Тексерілгенсорттардың тозаңдарыныңтіршілікқабілеті 0,02±0,005 тен 0,078±0,011 дейінболады.
Полар Штерн мен Куин Элизабет сорттарының тозандарының тіршілік қабілеті сәйкесіне қарай
0,078±0,011 және 0,058±0,006 (1-шІ кесте). Яғни бұл сорттардың тозаңдарының өмір сүру қабілеті
жоғары болған соң оларды будандастыруға аталық ретінде қолдануға болатыны анықталды.
Будандастыру комбинациялары және жемістің байлануы.
Сұрыптау жұмыстарына
жергілікті жердің жағдайларына бейімделген ҚР Бас ботаника бағында өсірілген раушангүлдердің
будандары мен сорттары алынды және шет елден әкелінген жаңа, сәнді сорттар алынды. Олар жанжақты зерттелген, көп жылдық бақылау нәтижесінде жергілікті қалыпты климат жағдайларында
жерсіндірілген сорттар. Топаралық, топішілік, сортаралық будандастыру 22 айқастыру
комбинациясында жүргізіліп, 700 ден аса тозаңдандыру іске асырылды. Жұмыс нәтижелері 2-ші
кестеде келтірілді. 2 кестеде көрсетілгендей, 17 комбинацияда тұқым пайда болған.
Кесте 2 - Будандастыру комбинациялары және жемістің байлануы
Аналық өсімдік

1
Алыс Паруса
-//-//Атена
-//Барон Ротшильд
Гольдкроне
80588/6 буданы
80712 буданы
Куин Элизабет
Фламинго
Майнзер
Фастнахт
Майнзер
Фастнахт
Майнзер
Фастнахт

Аталық
өсімдік
т

2
Сониа
Оранжсвый
Бүкет
Куин
Элизабет
-//Алые Паруса

Тозаңдан
дырылған
гүлдердің
саны,
дана

Байлан ған
гипан
тийлер
саны, дана

Байланған
тұқым дар
саны, дана

Байланғанжеміс
тердің пайызы
%

1 жемістегі
тұқымның
орташа
саны

3
15
25

4
14
12

5
42
55

6
48
48

7
3
4, 6

44

-

-

-

-

20
26
54

2
4
33

32
22
285

10
15
61

16
5,5
8,6

20
9
15

1

6
5

11
7

6
5

51
40

27
2

90
12

53
5

3
6

56

3

17

5

5, 7

Алые Паруса

40

5

20

13

4

Моунт Шаста

40

-

-

-

-

-//-//Сониа
Оранжевый
Букет
Софи Лорен
Куин
Элизабет
Алые Паруса
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Майнзер
Фастнахт -//Майнзер
Фастнахт
Оранжевый Букет
Оранжевый Букет
Сониа
Сониа
83568/6 буданы
79287/1 буданы

Уайт
Кристмас
Куин
Элизабет
Сониа
АлмаАтинская
Ароматная
Алые
Паруса
Куин
Элизабет
79287/1
буданы
Софи
Лорен

40

-

-

-

-

40

5

25

13

5

20
32

3
2

6
7

15
6

3
5

41

5

29

12

5, 8

10

2

17

10

10

-

-

-

8,
5
-

20

5

16

25

3, 2

Алые Паруса және Сониа сорттарының арасында реципрокты айқастыру бағытта
жүргізілгентәжірибелер осы сорттардың тозаңдарының жоғарғы өмір сүргіштік қабілетін растады.
Сондыктан Алыс Паруса – Сониа айқасуында (керісінше емес), дамыған гипантийлердің пайыздық
көрсеткіші жоғары. Алые Паруса сортының тозаңының өмір сүргіштігі жаман емес, бірақ Сониа
сортында бұл көрсеткіш анағұрлым жоғары. Барон Ротшильд және Алые Паруса сорттарының
аналық түрінде де, әкелік түрінде де жоғары тиімділігі кестеден көрініп тұр. Айқасудағы пайда
болған тұқымдардың пайыздык көрсеткіші 50% - 61% аралығында өзгереді. Бір жсмістің ішіндегі
дәндердің орташа саны 3-9.
Қорыта отырып айтарымыз, раушангүлдердің әртүрлі бақтық топтарына жүргізілген морфо биологиялық және цитогенетикалык зерттеулер шаруашылыққа пайдалы қасиеттерге ие, өте әдемі
сорттарды алу үшін өсімдіктер генофонын бағалаудың жаңа мүмкіндіктерін ашты.
1. 6 сорт пен 1 буданның тозаңдарының өмір сүргіштігі анықталды. Полор Штерн мен Куин
Элизабет сорттарының тозаңдарының фертильдік қабілеті жоғары, сондықтан аталық ретінде
будандастыруға алуға толық мүмкіндік бар.
2. Будандастырудың 22 комбинациясы зерттелген. Барон Ротшильд х Алые Паруса, Куин
Элизабет х Софи Лорен, Алые Паруса х Сониа сорттарының айқасу комбинациясы нәтижелі
болып келеді. Тұкымның пайда болу ықтималдығы, яғни байлану пайызы жоғары - 42 - 80%
дейін жетеді.
3. Алғашқы
жылы
жүргізілген
бақылау
қорытындысында
8
жоғарғы
сапалы, әдемі және төзімді будандар алынды.
Келесі жылы 10 нан көп болашағы бар деген будандар бөлініп алынып, оларды әрі қарай алғашкы
сорт зерттеу мақсатында көбейтілді.
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3 Бессчетнова М.В. Интродукция декоративных цветочных растений. Алма-Ата, Наука, 1983,
112 с.
4 Сааков С.Г. Происхождение садовых роз и направление работ в их селекции.
М: «Наука», 1965.
5 Номеров Б.А. Садовые розы. М: МГУ, 1973, с.5
6 Рhillips R., Rіх М. Roses, London, 1987. р. 127, 1457
7 Клименко З.К., Зыков К.И., Семина С.Н. Розы. В сб. Новые сорта цветочно-декоративных
растений, 1990.
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СЕЛЕКЦИЯ РОЗ И МЕТОДЫ ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЯ
Т.К. Байбекова1, Л.Е.Ануарова2, Г.К.Сауранбаева3
1
к.б.н., ст.преподаватель,
2
к.б.н.,и.о.асс.профессора,
3
магистр преподаватель,
Казахский государственный женский педогогический университет,
Казахстан, г.Алматы, e-mail: guljan_87-08@mail.ru
В статье показано, что для успешной селекционной работы важным является подбор родительских
пар, для этого необходимо изучить происхождение, фертильность пыльцы и завязываемость плодов этих
сортов.
В результате изучения фертильности 6 сортов и 1 гибрида, взятых для 22 комбинаций
скрещивания, выяснено, что самая высокая фертильность у сортов Куин Элизабет и Полар Штерн, а самая
высокая завязываемость плодов в комбинациях Барон Ротшильд х Алые Паруса, Куин Элизабет х Софи
Лорен, Алые Паруса х Сониа(42 - 80% ).
В настоящее время в мире насчитывается более 2500 сортов роз. Они делятся на 35 садовые
группы. Несмотря на это, постоянно проводятся научные исследования для получения красивых,
приспособленных к местным климатическим условиям, устойчивых к болезням новых сортов роз. В
программе «Казахстан - 2030» сказано, что одним из приоритетных направлений является охрана
окружающей среды, правильное использование биосферных ресурсов, приумножение природных
богатств, создание новых сортов растений и пород животных.
Ключевые слова: селекция, интродукция, скрещивание, отбор, гибрид, пыльца, материнские сорта

BREEDING OF ROSES AND METHODS OF ITS STUDY
T.K.Baibekova1, L.E.Anuarova2, G.K.Sauranbaeva 3
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2
Cand. Sci.(Biology), Associate Professor
3
M.Sc.,Teacher
Kazakh State Women’s Teacher Training University,
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Currently, more than 2500 varieties of roses are in the world. They are divided into 35 garden groups. Despite
this, scientific research is constantly being conducted to obtain new beautiful varieties of roses that are resistant
to local climatic conditions and resistant to disease. The program "Kazakhstan - 2030" says that the priorities are
to protect the environment, the correct use of biosphere resources, the multiplication of natural resources,
creating new varieties of plants and animal breeds.
Key words: breeding, introduction, crossing, selection, hybrid, pollen, viability of pollen, maternal varieties
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SYNTHESIS AND STRUCTURE OF MANGANITE Bi0.3Dy0.7Mn7O12
M.M. Matayev1, S.M. Saxena2, Zh.Y. Tursinova3
1
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2
PhD doctor,
3
PhD student
1,3
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2
Cambridge University, Cambridge, UK
е-mail: zhanar.tursin@mail.ru
Manganite with mixed complex oxides Bi0.3Dy0.7Mn7O12 was synthesized by the furnace method. The
Pechini method used urea as a complexing agent. The composition and structure of the synthesized manganite
were determined experimentally. For the first time, the structure, the type of the syngony, the parameters of the
unit cells, the x-ray diffraction density of the manganite were determined by X-ray phase analysis: a = 7.5472, b =
8.5244, c = 5.7836 Å, Vun.cell. = 372.090Å3, Z = 4, ρrad. = 7,120 g / cm3, ρpyc. = 7.09 g / cm3. The pycnometric density
was measured 5-6 times and the data were averaged. Toluene served as an indifferent fluid.
Keywords:manganite, crystal system, radiographic and pycnometric density, unit cell parameters

Perovskite-type complex manganite Ln1-xAxMnO3 were Ln is a rare earth (Ln = La, Pr, Sm, ..) and A
is a divalent element (A = Ca, Sr, Ba, ..) have attracted considerable attention because of their interesting
electrical, magnetic and catalytic properties [1–8]. With advances in information technology, more sensitive
and high magnetoresistive materials are required for high-speed electronic and magnetic devices. Manganites
are of vital interest to a wide community of materials scientists not only because of the fascinating phenomena
and properties exhibited, but also due to their potential technological applications in magnetic ordering and
sensors. These manganite have been attracting the focus of materials researchers for over more than a decade
due to huge decrease in resistivity on application of magnetic field, called as colossal magnetoresistance
(CMR) and behavior around Curie temperature (Tc) near room temperature and owing to their properties. In
the present paper, we report synthesis, structure, of Bi0.3Dy0.7Mn7O12nanopowders elaborated by Pechini
method.
Synthetic method Pechini was used for the synthesis of manganite Bi0.3Dy0.7Mn7O12 (Figure 1), which
has the potential for their use in different applications.
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Figure 1. Flowchart for the pechini method used to obtain the perovskite compound shown in the
present work
The selection of method and composition for perovskite was based on the desired application that are
described later.
In the method, the standardized oxides were mixed according to the stoichiometry of the final products:
Bi0.3Dy0.7Mn7O12 (BDMO).
The starting materials were Dy2O3 (99.9%) Bi2O3 (99.9%) Mn2O3 (99.9%) which had to be dissolved
in nitric acid before the addition of the other compound (urea). A suitable amount of urea was added to the
mixture as a coordinate agent. The solution was then allowed to dry to form a dried gel in an electric oven at
100 C. The resulting dried gel was annealed in a muffle furnace to give a black powder at 600°C for 10 hours.
Finally, the resulting powder was heated in air at 700-900°C for 7 hours.
Results and discussion
X-ray diffraction. Powder X-ray diffraction patterns (refer with: Figure 2-3) show that the samples
show single phase and indexed (refer with:Table 1) in the cubic structure with Fm-3m (225) group space.
The formation of new phases was controlled by the method of x-ray phase analysis produced by x-ray
diffractometer Miniflex 600 (Rigaku) using СuК α-radiation filtered by the filter (U = 30 кV, J = 10 мА, the
rotation speed of 1000 pulses per second, time constant = 5 sec., the range of angles 2θ from 5 to 900).
Radiographs of the synthesized polycrystalline powders were indicated by the homology method (homologue
is a distorted structure type of perovskite). The density of manganites was determined by the pycnometric
method according to GOST 2211-65. Toluene served as indifferent liquid. The density of the manganite was
measured 4 – 5 times and data were averaged.
Meas. data:Bi0.3Dy0.7Mn7O12 900
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Figure 2. X-ray powder of BDMO.
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Figure 3. Observed (red symbols) and calculated (blue lines) X-ray diffraction pattern for BDMO
sample and the peaks marked with pink are the remaining after the refinement of the phase by the Rietveld
method.
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Table 1. The results on indexing of radiographs of manganite
4

2

4

2

№

[°2Th.]

d[Å]

Int. [%]

1

15.31

5.784

56.6

298,9

(0,0,1)

298,08

2

15.67

5.651

1.6

313,14

(1,1,0)

313

3

20.82

4.262

2.9

550,52

(0,2,0)

550,83

4

21.97

3.8

612,08

(1,1,1)

612,2

5

23.56

3.774

0.3

702,09

(2,0,0)

702,1

6

23.96

3.711

27.5

726,13

(1,2,0)

726,12

7

25.80

3.451

17.2

839,67

(2,1,0)

839,07

8

25.95

3.431

13.9

849,49

(0,2,1)

849,11

9

28.21

3.160

21.3

1001,44

(2,0,1)

1000

10

28.55

3.124

94.3

1024,65

(1,2,1)

1025

11

30.13

2.963

100.0

1139,03

(2,1,1)

1140

12

30.90

2.892

20.6

1195,65

(0,0,2)

1196

13

31.64

2.825

10.7

1253,03

(2,2,0)

1253

14

33.68

2.659

30.0

1414,97

(1,3,0)

1415

15

34.82

2.574

22.3

1509,33

(1,1,2)

1510

16

35.33

2.539

2.5

1551,22

(2,2,1)

1551

17

37.23

2.413

11.5

1717,45

(1,3,1)

1717

18

37.56

2.393

13.0

1746,28

(0,2,2)

1746

19

39.22

2.295

13.3

1898,60

(2,0,2)

1899

20

39.47

2.281

9.1

1921,98

(1,2,2)

1922

21

39.67

2.270

1.2

1970,65

(2,3,0)

1971

22

40.48

2.227

10.4

2016,32

(3,1,1)

2016

23

40.67

2.216

27.6

2036,39

(2,1,2)

2036,57

24

41.65

2.166

0.2

2131,49

(3,2,0)

2131,15

25

42.38

2.131

1.3

2202,08

(0,4,0)

2202

26

42.76

2.113

0.3

2239,76

(2,3,1)

2240

27

44.12

2.051

12.5

2377,22

(1,4,0)

2378

28

44.63

2.029

5.3

2429,05

(3,2,1)

2429

29

44.81

2.021

1.4

2448,32

(2,2,2)

2448,45

30

45.31

2.000

1.5

2500

(0,4,1)

2500,6

31

46.35

1.957

13.6

2611,07

(1,3,2)

2611,7

32

46.97

1.933

19.0

2676,31

(1,4,1)

2676,4

33

47.10

1.928

6.1

2690,21

(0,0,3)

2691

4.042

10 /d

exp.

hkl

10 /d

theory

The results of the synthesized manganite radiograph indexed by this method show that the manganite
haves the cubic structure with the following unit cell parameters (refer with:Table 2):
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Table 2. The unit cell parameters of the manganite obtained by pechini method
Compound

а

в

с

Vun.cell.,
Å3

Z

№

DX-ray.
g/cm3

Dpyc.
g/cm3

1

BDMO

7.5472

8.5244

5.7836

372.090

4

7.120

7.09

The reliability of the indexing results is controlled by a satisfactory coincidence of experimental and
calculated values of the inverse squares of the interplanar spacings (104/d2), and the coincidence degree of the
x-ray and micrometrically densities values of the studied compounds.
Thus, the double bismuth– manganite BDMO was synthesized by various methods. Using the ceramic
technology, considering the Tamman’s conditions, the authors defined temperature regime of the synthesis of
the dual mixed manganite BDMO. The type of crystal system and unit cell parameters were determined by the
radiographic method. It is established that a complex mixed manganite is crystallized in the orthorhombic
crystal system, the correctness of the results of x-ray studies of the manganite is confirmed by the good
concordance between the experimental and calculated values (104/d2), concordance between the values of xray and picnometer densities. The comparative analysis of parameters between the lattice parameters of the
source δBі2O3 shows that the values of the parameters a and b satisfactorily coincide with the lattice
parameters δBі2O3, the parameter с is distorted from the value of the a parameter on 2 .

1

2
3
4
5
6
7
8
9
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА МАНГАНИТА Bi0.3Dy0.7Mn7O12
М.М. Матаев, С.М. Саксена2, Ж.И.Турсинова1
д.х.н.1, PhD2, PhD докторант1
1
Казахский государственный женский педагогический университет
Казахстан, г. Алматы, е-mail: zhanar.tursin@mail.ru
2
Кембриджский университет, Великобритания
1

Манганит со смешанными комплексными оксидами Bi0.3Dy0.7Mn7O12был синтезирован методом
Печини. В методе Печини использовалась мочевина в качестве комплексообразователя.
Экспериментально определены состав и структура синтезированного манганита. Впервые
рентгенофазным анализом были определены структура, тип сингонии, параметры элементарных ячеек,
рентгенографическая плотность манганита: а=7.5472, b= 8.5244, с=5.7836 Å, Vun.cell. = 372.090Å3, Z=4, ρrad.=
7,120 g/cm3, ρpyc. = 7,09 g/cm3. Пикнометрическая плотность измерялась 5-6 раз и данные усреднялись.
Индифферентной жидкостью служил толуол.
Ключевые слова:vанганит, кристаллическая система, радиографическая и пикнометрическая
плотность, параметры элементарной ячейки
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Bi0.3Dy0.7Mn7O12 МАНГАНИТІНІҢ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСЫ
М.М. Матаев1, С.М. Саксена2 , Ж.И. Турсинова1
х.ғ.д.1, PhD2, PhD докторант1
1,3
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Қазақстан, Алматы, е-mail: zhanar.tursin@mail.ru
2
Кембридж университеті, Ұлыбритания
Күрделі аралас оксидті Bi0.3Dy0.7Mn7O12 манганиті печини әдісі арқылы синтезделініп алынды.
Печини әдісінде кешен түзуші ретінде мочевина қолданылды. Тәжірибелік түрде синтезделген
манганиттің құрамы мен құрылысы анықталды. Алғаш рет рентген фазалық талдау арқылы
манганитттің құрылысы, сингония типі, қарапайым ұяшық параметрлері, ренгендік тығыздығы
анықталды: а=7.5472, b= 8.5244, с=5.7836 Å, Vun.cell. = 372.090Å3, Z=4, ρrad.= 7,120 g/cm3, ρpyc. = 7,09 g/cm3.
Пикнометрлік тығыздығы 5-6 рет өлшеніп, мәліметтердің орташа мәні алынды. Индифферентті
сұйықтық ретінде толуол қолданылды.
Түйін сөздер: манганит, кристалдық құрылыс, радиографиялық және пикнометрлік тығыздық,
қарапайым ұяшық параметрлері
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ҒТАХР 31.25.19
ЕРЕКШЕ ҚҰРЫЛЫМДЫ ПОЛИМЕРЛЕРДІ АЛУ ЖОЛДАРЫ
Е.Ж.Меңліғазиев1
1
х.ғ.д., профессор
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Қазақстан, Алматы қ. е-mail: menligaziev42@mail.ru
Мақалада полимерлердің жалғанған және блокты түрлерін алудың жаңа жолдары және олардың
механизмі туралы, бүгінгі таңдағы, мағлұматтар жазылған Жалғанған полимерлер алу үшін инертті
полимерлер буын құрамына активті топтарды негізу шарт,өйткені жүйедегі пайда болған радикалдар
солармен әрекеттесіп тізбек өсуін тоқтатуы керек. Сонымен қатар ізденіс өнімі өндіріс қажеттілігін
қанағаттандыру үшін алынған гомополимерлер молекулалық массалары бірынғай болуы керек.
Механикалық жолмен алынған блокты және жалғанған полимерлер физикалық, химиялық және физикомеханикалық қасиеттері тұрақты болуы тізбек буындарының ұзындығының, олардың молекулалық
салмақтарының шамасына, еріткіш табиғатына, жүйе температурасына және процесті өткізу
технологиясына тікелей байланыстығы зерттеліп анықталды.
Түйін сөздер: полимер, сополимер, жалғанған полимер, блокты полимер, блокты сополимер,
рекомбинация, диспропорциондау

Бүгінгі таңдағы қолданыстағы жоғары молекулалы қосылыстарды
полимеризациялау,
поликонденсациялау, ионды-координациялау, анионды-координациялау және оларды өңдеу
(физикалық, химиялық, механикалық) әдістерімен алынады [1-4]. Сонымен қатар оларға басқада бір
өзгеше қасиет беру мақсаты үшін полимер тізбектеріне немесе буындарына қажетті атом немесе
атомдық топтарды енгізу жолдарыда бар. Бұл полимерлерді алудың жаңа әдістері [5-8]. Сонымен
сополимер дегеніміз полимер тізбекгі буындары екі немесе оданда көп мономерлерден тұратын
химиялық қосылыстар. Сополимерлер құрылымы, мономерлердің буынындағы атомдардың, атомдық
топтардың, олардың туындыларының тізбек бойына орналасуына байланысты, ретті немесе ретсіз
болады. Осының нәтижесінде: қайталанатын(-А-В-)n; периодты орналасатын (-А-В-А-)n;
статикалық (-А-А-В-А-А-А-В-В-)n; блокты (-А-)n-(В)m-; және жалғанған (-А-А-А-А1-А1-)n
құрылымды сополимерлер алынады. Мұндағы А мен В мономерлер әртүрлі буындары.
Блок сополимерлер тізбекті макромолекулалардан тұрады және мынандай құрылымды болады:
-(-А-)n-(В-)m ;
-(-А-)n-(В-)m-(А-)i-(В-)k;
-(-А-)n-(В-)m-(С-)i;
-(-А-)n-Х-(В-)m-Х-(А-)i, мұндағы А,В,С мономер буындары;
n, m, i, k-буындардың блоктағы сандары;
Х-бифункционалды кіші молекулалы қосылыстың фрагменттері немесе тіккіш агенттер. Блок
сополимерлерге термопласты (блоктары термопласты полимерлерден
тұратын) блоктардан
полистирол; полиэтилен, полипропилен және иілгіш эластомерлерден полибутадиен, полиизопрен,
бутадиен-стирол статикалы сополимерінен немесе этилен-пропиленнен алынған сополимерлер
жатады. Ерігіштік қасиеттері әртүрлі полимер блоктарынан тұратын сополимерлер практика жүзінде
көбінесе иогенсіз активті полимерлер алу үшін қолданылады. Мысалы полиэтилентерефталат полимер
тізбегіне полиэтиленоксид буындарының блоктарын енгізу арқылы алынған өнімде бояуға деген
ынталығын арттыруға болатыны анықталды [5,6].
Жалғанған сополимерлер негізгі тізбегі ұзын және бүйірінде-жалғанған ұзындығы шамалы
буындардан тұратын полимерлер. Олардың негізгі буындары мынандай –ААА-(А)n-ААА-ААА-(А)nААА- құрылымды бір-бірімен тізбектеліп ковалентті байланысқан, ал бүйірдегі туындыларының
табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. Осыған байланысты олардың қасиеттеріде (физикалық, химиялық,
физико-механикалық) әртүрлі болады. Бұл табиғатта кездеспейтін полимерлер алуға жол
ашады.Блокты және жалғанған сополимерлерді жоғарыда айтылған білгілі полимерлерді алу
әдістерімен алуға болмайды. Сол себепті оларды химиялық өңдеудің екі әдісімен синтездеуге болады.
Ол реакциялар полимер-мономер және полимер-полимер системасында өтетін процес.
Полимер-мономер системасы бойынша блокты және жалғанған полимерлер алу үшін
алдымен ізденіске алынған жоғары молекулалы қосылыс буынында активті центр тудыру қажет және
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сол активті центрде жүйедегі мономердің полимерленуі көп жағдайда радикалды, сиректеу ионды
механизм бойынша өтуі тиіс. Бұндағы радикалды әдіс бір немесе екі стадиялы болады. Мысалы
полибутадиеннің гомополимерінің стирол мономеріндегі ерітіндісіне радикалды инициатор қосса
жүйедегі стирол мономері радикалды әдіспен полимерлене бастайды. Сонымен қатар, жүйеде
қосымша, бутадиен буынынан диспропорциондау реакциясының арқасында сутегі атомы бөлініп
шығып буынында бос радикал береді. Сол радикал көзінде стирол мономері полимерлене бастайдыда
жалғанған полимер береді. Нәтижесінде, қасиеттері полибутадиенненде, полистиролданда өзгеше,
полибутадиен- стиролды жаңа сополимер алынады. Сополимерлену процесі мына механизм бойынша
өрбиді:
--СН2-С͎:• Н(БС)- +--СН2-СН=СН-СН2 ---→ --СН2-СН 2(БС) + --+--СН2-СН=С Н-С•Н -------СН2-СН=С.Н-С•Н + СН2=С͎:Н(БС)→--- СН2-СН=СН-СН---│
СН2-С• Н(БС),
Мұндағы БС-бензол сақинасы
Өнім құрамында әртүрлі заттар болғандықтан(бутадиеннің, стиролдың гомополимері) олардың
қасиеттеріде тұрақты болмауы мүмкін. Осы кемшілікті жою үшін блокты және жалғанған
полимерлерді екі стадиялы әдіспенде алады. Оның бірінші стадиясында гомополимер ерітіндісіне
инициатор қосады немесе гамма сәулесімен әсер етеді.Реакция нәтижесінде полимер тізбегінде
радикал пайда болады. Екінші стадиясында осы полимер тізбегіндігі радикалда полимерлену процесі
жүру үшін жүйеге мономер қосады. Осындай операция нәтижесінде таза жалғанған полимер түзіледі.
Процес механизмін былай көрсетуге болады:
--АААААААА-- + R•→ АА--ААА• ААААА---+RH;
АА—ААА-ААА- +nВ →АА—ААА ААААА
│
(В)n
Ғылыми еңбектерде құрамы таза жалғанған полимерлерді гомополимерлерді ультракүлгін
сәулемен әсерету, оттекпен тотықтыру және асқын тотықты қосылыстарданда ыдыратып алуға
болатыны келтірілген [6,7]
--СН2-СН=СН-СН2-- +hv→---СН2-СН=СН-С•Н-CН2CН2-CН2- +О2→-CН2- -CНООН--CН2- → -CН2CН .-CН2--- +.•ОН
│
│
ООН
О•
Осындай әдіспен өндірісте соққыға мықтылық танытатын полистирол, акрилонитрилдің кейбір
сополимерлерін және бутадиен- стирол-акрилонитрил(АБС-пластик) сополимерлерін алу үшін
қолданылады. Блокты сополимерлер мономерлерді ионды полимеризациялау процесі кезіндеде
әсіресе анионды полимерлену әдісін пайдаланыпта алынады.Анионды полимерленуді «тірі»
полимерлену деп те атайды, өйткені активті анионды центр процесті аяғына дейін, мономер
концентрациясы жүйеде біткенге дейін жүргізеді. Егер осы центрге сырттан анионды полимерлену
процесіне түсе алатын мономер енгіссе ол тізбекті жалғап блокты жаңа сополимер береді екен.
Анионды блоксополимерленуді жүйеге протонды дезактиваторлар(су,спирт,қышқыл т.б) қосу арқылы
тоқтатуға болады. Механикалық деструкцияны – гомополимерді жалғанатын мономердің ортасында
ыдырату арқылы іске асыруға болады. Ол үшін гомополимерді вальцеде созғылауда, ұнтақтау
кезінде,экструзии стадиясында,тербеліс арқылы ұнтақтауды, полимерді әртүрлі температурада
(минус-плюс) ұстау кездерін мономер ортасында өткізуі арқылыда жалғанған сополимер алуға
болатыны анықталды. Бұл механикалық энергияның химиялық энергияға айналуын көрсетеді. Осының
нәтижесінде жүйеде активті макрорадикалдар пайда болып оның әрқайсысы полимер тізбек көзі бола
алады. Блокты және жалғанған сополимерлерді соңғы функциональ топтарының табиғаты әртүрлі
гомополимерлерді өзара конденсациялау арқылыда синтездеуге болады. Жалпы ол процесті былай
көрсетуге болады
:ООООООООХ +УӨӨӨӨӨӨӨӨ→ ОООООООӨӨӨӨӨӨӨӨӨ +ХУ
Сополимердің блокты немесе жалғанған болуы гомополимердегі функциональ топтарының
орналасуына және олардың ұзындықтарына байланысты. Егер бірінші гомополимердің функциональ
топтары тізбек бойында орналасса ал екінші гомополимердің функциональ топтары полимер тізбегінің
соңында орналасса мұндай әрекеттесу жалғанған және мынандай формалы сополимер береді.
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ООООООООООООО + У----- → ООООООООООО
│
│
│
│
│
│
Х
Х
Х
ХУ--- ХУ--- ХУ--Тізбек бойында орналасқан функциональ топтармен кіші молекулалы қосылыстарды
(диизоцианаттарды, диаминдерді, дихлор ангидридтерді) конденсациялау арқылыда жалғанған
сополимер алуға болады екен. Тізбек құрамында функциональ топтары жоқ полимерлерденде блок
және жалғанған полимерлер алу ға болатыны анықталды. Мұндай проблеманы шешу үшін бірінші
функциональ топсыз мономерді гомополимерлеу кезінде жүйеге белгілі мөлшерді функциональ тобы
бар мономер енгізу керек. Мысалы метилметакрилат гомополимерін алу кезінде жүйеге белгілі
мөлшерде акрил қышқылын қосу керек.Акрил қышқылының концентрациясы 0-10% аралығында
сұранысқа байланысты болуы мүмкін. Процес механизмін былай көрсетіледі.
ХСН2=С(СН3) +УСН2=СН → ----[СН2-С(СН3)]Х-[- СН2-СН-]У-│
│
│
│
СООСН3
СООН
СООСН3
СООН
Осындай жолмен жалғанған сополимерлерді тізбек құрылымына гидроксиль,
эпоксидті,изоцианатты және хлорангидридті топтарды енгізу арқылыда іске асады.Екінші полимер
құрамына функциональ топтарды химиялық өңдеу,нитрил (полиакрилонитрилдегі) және амид
топтарын(полиакриламидтегі) сілтілік ортада, мына реакциялар бойынша, гидролиздеп карбоксильге
айналдыру арқылыда енгізуге болады [7,8].
-СН2-СН-СН2-СН-СН2-СН--- →-СН2-СН-СН2-СН-СН2-СН--│
│
│
│
│
│
CN
CN
CN
CN
CООН CN
-СН2-СН-СН2-СН-СН2-СН--- →-СН2-СН-СН2-СН-СН2-СН--│
│
│
│
│
│
О CNН2 О CNН2 О CNН2
О CNН2 CООН О CNН2
Үшінші төмендегі қосылыстарды радикалды полимерленудің инициаторлары ретінде
пайдалану кезінде жүйеде пайда болған бос радикалдар рекомбинация реакциясына қатынасып
гомополимер тізбек соңғы буынында карбоксиль топтары бар полимер тізбектерін береді.Реакция
мынандай механизммен өрбиді.
НООС-R-N=N-R-СООН
→ 2HOOC-R• +N2
НООС-R-СООСО-R-СООН →2НООС-R• +2CO2
Блокты сополимерлерді екі гомополимерлерді(А,В) механикалық күштермен (вальцемен
экструзиялық, ультрадыбыспен, гидравликалық күштермен, бір жүйеде, ұнтақтаса олардың тізбектері
үзіліп макрорадикалдар пайда бола бастайды. Түзілген макрорадикалдар өзара кездестіп,
рекомбинациялық реакцияның арқасында әрекеттесіп, блокты сополимер береді. Реакция нәтижесінде
мынандай өнімдер пайда болады [9-13]:
--ААААААА-- Деструкция → ---АААА• → --АААВВВ-АА- + --АААА+ВВВ-АААА----ВВВВВВВВ-- Деструкция → --ВВВВ• → --ВВВААА-- + --ВВВ-АА-ВВВВ—
Бұл әдісті блокты сополимерлерді алудың механикалық әдісі деп атайды. Жүйеде негізгі
реакциялармен қосымша диспропорциондау және басқада реакциялардың (тізбектің берілуі) жүруі,
соның салдарынан алынған сополимердің құрылымы осыған байланысты олардың қасиеттеріде бірдей
тұрақты болмауы мүмкін.
Жоғарыда аталған әдістерді пайдаланып, бүгінгі таңда, осы саланың ғалымдары, табиғатта
кездеспейтін қасиеттерімен ерекшеленетін жаңа типті полимерлер алуда, олар өндірісте қолданыс
табуда және таба береді деген үміттеміз.
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СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
Е.Ж. Менлигазиев1
1
д.х.н., профессор
Казахский государственный женский педагогический университет,
Казахстан, г. Алматы, е-mail: menligaziev42@mail.ru
В статье описаны новые методы синтеза блочных и привитых сополимеров и их преимущества
перед известными, так как блок и привитая сополимеризация широко используются для химической
модификации полимеров. В отличие от обычных сополимеров блок - и привитые сополимеры включают
длинные последовательности (блоки) одинаковых звеньев. Доказано, что в блок-сополимерах эти
последовательности образуют линейные цепи. Показано также, что свойства блок - и привитых
сополимеров (растворимость, твердость, устойчивость к удару, гигроскопичность и др.) резко отличаются
от свойства полимеров, полученных от одних и тех же мономеров или полимеров.
Ключевые слова: поликонденсация, полимеризация, блочный полимер, привитый сополимер,
свободный радикал, реакция рекомбинации

SYNTHESIS OF POLYMERS BY A DISTINCTIVE STRUCTURE
E.Zh. Menligaziev1
Dr. Sci. (Сhemistry), Prof.,
Kazakh State Women’s Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan, е-mail: menligaziev42@mail.ru
1

The article describes new methods for synthesizing block and grafted copolymers and their advantages over
known ones. As the block and graft copolymerization are widely used for the chemical modification of polymers.
Unlike conventional copolymers, block and graft copolymers include long sequences (blocks) of the same units. It
is proved that the block copolymers, these sequences form linear chains. It is also shown that the properties of
block and graft copolymers (solubility, hardness, impact resistance, hygroscopicity, etc.) differ sharply from the
properties of polymers obtained from the same monomers or polymers.
Key words: Polycondensation, polymerization, block polymer, graft copolymer, free radical, recombination
reaction

25

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

ҒТАХР 39.21.21
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ
К.Н. Мамирова1, Ш.М. Надыров2, М.Б. Сағатова3
1
п. ғ. к., профессор м.а
2
г. ғ.д., профессор
3
2-курс магистранты
1,3
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
2
әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: meruert_sagatova@mail.ru
Орталық Азия аймағының ерекшелігі басқа интеграциялық бірлестіктердің үлгісін механикалық
тұрғыдан көшіруге келмейді, оны жіті зерттеу мен бейімдеуді қажет етеді. Интеграцияның негізі
ретінде сауда – экономикалық және ұжымдық ынтымақтастықтың дамуы, толыққанды және қорғалған
ортақ нарықтың болуы керек.
Орталық Азия аймағының негізгі бағыты интеграциялық доктриналардың әлемдік
тәжірибесімен санаса отырып, мемлекеттердің өзара қарым-қатынастарының механизмін құрастыруы
болуы қажет. Орталық Азия мемлекеттерінің аймақтық интеграциясы ұлттық шаруашылықтар мен
құрылған аймақтық экономикалық топтардың жақындауы мен өзара қарым-қатынастарымен
сипатталады.
Қазіргі заманғы соны үлгісі ретінде интеграциялық бірігу жолын тандап алған Орталық Азия
мемлекеттері ортаазиялық интеграцияны объективті қажеттілік ретінде, территориялық тұтастықпен,
сол сияқты экономиканың ең маңызды, ең басты салаларымен байланыстырады. Орталық Азия
елдеріндегі интеграцияның әлсіз жақтарын анықтау үшін оны халықаралық экономикалық
интеграцияның шарттары мен алғышарттарына сәйкес зерттеу қажет. Жалпы аймақтағы интеграция
үрдісі өте баяу жүргізілуде. Ол бірнеше себептермен түсіндіріледі, олардың қатарына экономика мен
саяси жүйелерді реформалау модельдерінің әртүрлілігі жатады. Экономика мен саяси жүйелердің, ұлттық
мүдделердің және халықаралық аренаға бағытталудың әртүрлі болуы әзірше интеграциялану үрдісінен
жоғары орын алуда.
Түйін сөздер: интеграция, жаһандану, қауіпсіздік стратегиясы, бюджеттік саясат, реформа,
экстремизм, миграция

Орталық Азия мемлекеттері үшін шетелдердің посткеңестік аумақта артқан мүдделері
тоғысында сыртқы инвестицияларды кең көлемде ұлттық экономикаларына тарта отырып мықты
нарықтық экономиканың іргетасын қалау негізгі мәселе болып табылады. Бұл сәтте, сыртқы
инвесторлар үшін ең маңызды сала - Орталық Азия мемлекеттерінің экономикасында мұнай – газ
секторы болғандығы мәлім. Осыдан келіп, қазіргі кезде Орталық Азияның әлемдік державалардың
геосаяси бәсекелестігі аймағына айналуы халықаралық қатынастардағы маңызды оқиға болды.
Қазіргі жаһандану кезеңінде Орталық Азия өзінің бай табиғи ресурстары мен маңызды
стратегиялық орналасуы арқылы әлемдік державалардың саяси және экономикалық
мүдделерінің шиеленісу орталығына айналып отыр. Мемлекеттердің әлемдік саясатқа енуі бірнеше
факторлармен түсіндіріледі, яғни, лайықты тәжірибенің болмауы мен ұлттық мүддеге сай күш
орталықтарын тұрақты теңестіріп отырудың қажеттілігі маңызды болып табылады. Бірақ, Орталық
Азия
мемлекеттерінің
интеграциясына
кедергі
келтіретін
негізгі
факторлар:
аймақтың әлсіз экономикалық потенциалы, этникалық қақтығыстардың шығу қаупі, парақорлық
мәселелері тікелей қауіпсіздікке өз әсер етуде.
Орталық Азия елдерінің интеграциясына себеп болатын негізгі себептердің бірі – су ресурстары
және оны қорғау. Су мәселесі - аймақтағы қайшылықтардың бірі. Негізгі мәселе – ортақ су ресурстарын
пайдаланып отырған аймақ елдерінің арасында тұрақты мемлекетаралық келісімдердің болмауы. Су
ресурстарын бөлу және судың ластануы, теңіздердің тартылуы сынды мәселелер Кеңес Одағы кезінде
мемлекетішілік мәселе болып саналатын.
Аймақтағы суы мол және бірнеше елді сумен қамтамасыз ететін өзендердің ең ірісі - Сырдария.
Бірақ Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттері арасында бұл өзеннің суына байланысты туындаған
негізгі шиеленіскен мәселелер әлі күнге дейін шешімін тапқан жоқ. Келесі негізгі мәселе – Каспий
теңізінің ластануы. Мұнай қалдықтарын теңізге төгу салдарынан жылына мыңдаған тонна балық
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қырылуы мен қатар, адамдардың балық аулауы да толастамай отыр. Ал Арал теңізінің жағдайы қазір
таңда баршамызға мәлім. Мұндай өзекті мәселелер, ең алдымен, аймақтағы мемлекеттердің
ауызбіршілігін талап етеді. Бұл мақсатта Орталық Азия елдерінің арасында су ресурстарын қорғау
жөнінде ортақ келісім болу қажет және оның жүзеге асырылуын қадағалап отыратын аймақтық
интеграциялық ұйым құрылуы тиіс. Орталық Азия аймағында аталған бағыттар бойынша
интеграциялық үдерістердің жүзеге асырылуына кедергі келтіретін бірқатар қайшылықтардың да бар
екенін айту қажет [1;11].
Кесте 1 – Арал теңізі бассейнінің көпжылдық орта ағысы (жылына куб.км)
Қазақстан
Қырғызтан
Тәжікстан
Түркменстан
Өзбекстан
Арал теңізі бассейні бойынша барлығы:

Сырдария
2,426
27,605
1,005
6,167
37,203
37,203

Әмудария
1,604
49,578
1,549
5,056
79,280

км3
2,426
29,209
50,583
1,549
11,223
116,483

%
2,1
25,1
43,4
1,2
9,6
100,0

Олар қабылданған шешімдерді жүзеге асыру механизмдерінің болмауы. Қабылданған
шешімдердің көпшілігі орындалмайды және барлық құжаттар кеңес берушілік сипатқа ие және
қатысушы - елдер тарапынан оны жүзеге асыруға деген қызығушылық жоқтың қасы. Шешімін
таппаған мәселелердің көптігі және өзара келісілген іс -әрекеттердің жоқтығы су ресурстарын тиімді
пайдалану және көлік жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің дамуына кедергі болып отыр.Орталық
Азия елдерінің экономикасы әртүрлі және даму жылдамдықтары біркелкі емес. Бұл факторлар
аймақтағы интеграцияның тежелуіне елеулі ықпал етеді. Өйткені интеграция үшін қатысушы елдердің экономикалық даму және өсу деңгейлері шамалас болуы шарт [Кесте 1].
Сонымен қатар Орталық Азия елдерінің саяси құрылымындағы бөлінушілік басқарушылық
ортақ ортаазиялық интеграцияға кедергі болып қана қоймай, мемлекеттер арасында қақтығыстардың
орын алуына себепші болып отыр. Саяси келісімге келе алмау салдарынан аймақ мемлекеттерінің өз
ішінде одақтасумен қатар, басқа мемлекеттермен де, соның ішінде дамыған мемлекеттермен, мысалы
Ресей, Америка Құрама Штаттары, Қытай қолдауын табуға итермелеуде. Себебі, аймақтағы елдердің
көпшілігі Америка Құрама Штаттары мен Еурапалық Одақ елдерінің қаржылық қолдауы мен Ресейдің
әскери және техникалық көмегіне жүгінуге мәжбүр. Сонымен қатар, өзіндік бірегейлік мәселесінің
өткірлігі, Орталық Азия елдерінің экономикалық, саяси – құқықтық жүйелері жағдайының транзиттік
сипаты, жаңару үдерістерінің әртүрлі серпіні, бағыты және терендігі, осы процестер шеңберінде
жүргізіліп жатқан реформалар өмірлік қажетті интеграцияны жүзеге асырудағы қиындықтарды
анықтайды.
Орталық Азия мемлекеттерінің аймақтық интеграциясы ұлттық шаруашылықтар мен осы
аймақтық экономикалық топтардың өзара қарым-қатынастарымен сипатталады. Оның нәтижесінде
өзара сауда және инвестициялық өзара қарым-қатынас жолында ұлттық кедергілерді жою және ұлттық
шаруашылық жүйелердің байланыстарын күшейту мен дамыту үрдістері жатыр. Бюджеттік,
салықтық және валюталық саясаттарын келістіру, бірегейлендіру арқылы бірыңғай
экономикалық кеңістік құрылады. Осы мақсатта жаңа геосаяси жағдайды қалыптастыру және осы
аймақтағы экономикалық мүдделерін жүзеге асыру мен өз ықпалын нығайту керек. Сондықтан осы
аймақта аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттердің алдына қойған өзекті және маңызды
міндеттерінің бірі болып отыр [2;18].
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Сурет 1 - Орталық Азия аймағының саяси картасы

Аймақ елдері әлемдік интеграциялық процестерге, аймақішілік өзара қарым-қатынас
сипатындағы, яғни, өзінің жақын көршілес басқа да мемлекеттермен қатысты мәселелерді шешуде
тығыз қатысуға мүдделі болып табылады. Жаңа шынайылықтар жас мемлекеттердің саяси
басшыларынан өзінің танылуын, ұлттың қауіпсіздік және даму стратегиясының барабарлық
формуласын іздеуін және танылуын талап етті. Қазіргі уақытта Орталық Азияның одан әрі дамуында
екі жол қарастырылған. Бірінші жол – өзінің әлемдік экономикадағы шикізат көзі ретіндегі рөлін
бекіту. Оның үстіне – әлемдік геосаяси және геоэкономикалық бәсекелестіктегі қолжаулық рөлі.
Екінші жол – интеграция. Халықаралық нарық процестеріне тең деңгейде қатыса алатын аймақтық
мықты бірлестік құру жолы. Бұл экономикалық өрлеу, әскери және саяси қауіпсіздік жолы болып
табылады [Сурет 1].
Орталық Азиялық елдердің тәуелсіздік алған жылдары, бұл мемлекеттердің мүдделерімен
ешқашанда сай келмейтін, тек қарама-қарсы болатын, Батыс және Шығыс мемлекеттер қатарының
назарының орталығында болып келді. Сонымен қатар, сыртқы күштер арасында Орталық Азиядағы
геосаяси және геоэкономикалық ықпалы және оның табиғи ресурстары үшін күрес пайда бола бастады.
Орталық Азия аймағына тек алпауыт мемлекеттер ғана емес, шетелдік компанияларда көңіл аудара
бастады. Орталық Азия елдері мен халықтары, тағы да ауқымды қарама-қайшы жоспарларды жүзеге
асыруы мақсатында, осы жерде өзінің стратегиялық жоспарларын құруға ұмтылып, түрлі экстремистік
исламдық ұйымдардың шабуылына ұшырады.
Орталық Азия елдерінің аймақтық интеграциясына алып келетін осындай орасан зор тарихи,
мәдени, діни, территориялық ортақтықтарын және табиғи-шикізаттық, экономикалық әлеуетін және
ортақ стратегиялық мақсатын баса назарға ала отырып, Орталық Азия елдері үшін интеграцияның
келесідей бес тиімді бағытын көрсетуге болады.
Олар: Орталық Азия елдері арасында аймақтық интеграция құруы үшін стратегиялық маңызы
зор бағыт аймақ елдерінің мемлекеттік қауіпсіздігін қорғауға бағытталған интеграция болып
табылады. Себебі Орталық Азия аймағы бірнеше жылдан бері әлемдік ірі державалар үшін
экономикалық, саяси және әскери тұрғыдан стратегиялық маңызды аймақ болып табылады. Аймақ
елдері өздерінің мемлекеттік шекараларын бекітуге бағытталған күш-жігерлеріне қарамастан, олар
халықаралық терроризм, діни экстремизм және этникалық сепаратизм, наркотик пен қару- жарақтың
заңсыз айналысы және заңсыз миграция секілді трансұлттық қауіп-қатерлер үшін ашық болып отыр.
Мұндай жағдай Орталық Азия елдерінің ұлттық, экономикалық, мемлекеттік қауіпсіздігіне тікелей
қауіп төндіреді және бұл елдердің өз қауіпсіздіктері үшін халықаралық ынтымақтастықты, аймақтық
бірлікті күшейтуге мәжбүрлейді.
Осының негізінде жаңа геосаяси жағдайды қалыптастыру мен осы аймақтағы экономикалық
мүдделерін жүзеге асыру және өз ықпалын нығайту керек. Сондықтан осы аймақта аймақтық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттердің алдына қойған өзекті және маңызды міндеттерінің бірі
болып отыр. Аймақ елдері әлемдік интеграциялық процеске, аймақішілік өзара қарым28
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қатынас сипатындағы, сонымен қатар, өзінің жақын көршілестерімен басқа да мемлекеттермен
қатысты мәселелерді шешуінде тығыз қатысуында мүдделі болып табылады. Жаңа шыңайылықтар жас
мемлекеттердің саяси басшыларынан өзінің танылуын, ұлттың қауіпсіздік және даму стратегиясының
бара барлық формуласын іздеуін және танылуын талап етті. Сонымен қатар, егерде бұрын Кеңес Одағы
құрылымында ортаазиялық кеңестік республикалардың ұлттық даму мен қауіпсіздік мәселесі күшті
жоғарғы державалық одақтас мемлекеттері шеңберінде шешілсе, онда тәуелсіздік алғаннан кейін және
қажетті ресурстардың жоқ болуында көрсетілген мәселелер ерекше өзектілігіне ие болады және өз
бетінше жаһанданудың өзгешелік күштерінде жаңа қауіптің пайда болуына әкеледі [3;15].
Орталық азиялық мемлекеттерінің әлеуметтанушылары мен саясаттануышулары, аймақ
мемлекеттерінің қазіргі сыртқы саясатын қалыптастырылуы әлемдік пен аймақтық ауқымды күштер
орталығы арасында балансталған және дамудың сыртқы шаралары өте қиын жағдайда өтіп жатыр деп
белгілеген. Өз кезегінде, бұл аймақтық ынтымақтастыққа себепші болады. Аналитиктер ең алдымен,
қауіпсіздік үшін құрылымдық ынтымақтастыққа мемлекеттердің дайындығы мен қажетілігіне
шартталған, аймақішілік ұйымдардың дамуында бірқатар позитивті қозғалыстарды белгіленген.
Қауіпсіздік идеясы Орталық Азияның жас мемлекеттерінің интеграциясына түрткі болғанын
дәлелдейді.
Орталық Азия аймағындағы мемлекет халықтарының тарихи байланыстылығы - елдер
арасындағы интеграцияның негізгі алғышарттарының бірі және аталған алғышарттар геосаяси,
геостратегиялық, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, өркениеттік, діни, мемлекеттік-саяси
және этникалық негіздерге тығыз байланысты.
Аймақ мемлекеттері саяси және экономикалық құрылымдардың реформалануын көздейтін
өтпелі кезеңнің ортақ міндеттерін құрастырған болатын. Осы уақытта ең негізгі мәселе - ортақ
экономикалық потенциалды тиімді пайдалану жолдары. Орталық Азия елдері сыртқы саяси
стратегияларын өзара үйлестіре отырып қана қоймай, экономикалық интеграция мен ұлттық
қауіпсіздік жүйелерін дамыта алады. Мемлекетаралық қатынастарды дамыту мақсатында аймақ
мемлекеттері бірнеше кезеңнен өтті. Осы әр кезең жеке республикалардың ішкі саяси жағдайымен,
саяси жетекшілерінің жеке тұлғалық қасиеттерімен және экономикалық ерекшеліктерімен анықталды,
ал ол аймақтағы интеграциялық үрдістің даму динамикасына өз әсерін тигізді.
Орталық Азия аумағындағы интеграциялық процесстер ол әлеуметтік жағдайдың
көпұлттандырумен, мемлекеттердің өзара тәуелділік деңгейінің өсуімен және құрамына кіретін
мемлекеттердің ұлттық мемлекеттіліктерін, қауіпсіздіктерін қамтамасыз етудегі және жаһандық қауіпқатерлерге төтеп беру қажеттіліктерімен байланысты халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаһандық
үдерістердің салдары болып табылады. Аталған мақсаттарға жету, ең алдымен, Орталық Азия
мемлекеттердің аумақтық ынтымақтастығының нәтижелі дамуына әкеп соғады. Тәуелсіз мемлекеттер
достастығы құрамына кіретін мемлекеттер арасында, сондай-ақ Орталық Азия елдерінде
интеграциялық процесстердің басты бастамашысы Қазақстан болып табылады. Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев бірнеше рет Орталық Азия елдерін ресурстарын
біріктіруге, жиынтық әлеуеті мен оның нәтижелері әлемдік экономикада мойындата алатын және
халықтарымыз үшін жоғары өмір сапасын қамтамасыз ете алатын, тиімді және өзара байланысты
экономикаларды құруға шақырды.
Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерінің интеграциялық қауымдастығын құру мен
оны жүзеге асыру бойынша бастамасы негізгі алғышарттарға – аумақтың тарихи, географиялық, саяси,
экономикалық, мәдени, тілдік, діни ортақтықтарына негізделеді. Орталық Азия мемлекеттерінің
экономикасы біраз уақытқа дейін бірыңғай халықтық шаруашылық кешенінің құрамдас бөлігі ретінде
қызмет етті. Кеңес одағының ыдырауы және шаруашылық жүргізу шарттарының түбегейлі өзгерісі –
бұл осы аймақтағы елдердің тек бірігуі арқылы ғана шешімін табатын мәселелер жиынтығының
кеңеюіне әкеліп соқты. Соның салдарынан, Орталық Азия мемлекеттерін саяси және экономикалық
құрылымдарды реформалауды көздейтін өтпелі кезеңнің ортақ міндеттері байланыстырады. Бұл
жағдайда олар үшін басты мәселе - ортақ экономикалық мүмкіншіліктерді тиімді пайдалану
мақсатында бірігу. Бұл мемлекеттер тек сыртқы саяси стратегияларын үйлестіріп қана ғана қоймай,
өздерінің ұлттық қауіпсіздіктері мен экономикалық интеграцияны қамтамасыз ете алады.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамына кіретін елдер Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін
интеграциялық түрдегі байланыстарды құру мақсатында жақын қарым-қатынастарды қалдырды.
Соның ішінде, энергетикалық және транспорттық жүйелері, радио және телекоммуникация кешендері,
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мұнай мен газ салалары ерекше көзге түсті. Бірақ Орталық Азия елдері арасындағы интеграция толық
қалыптасты деп айтуға келмейді. Келісімдерді толықтай жүзеге асыру жұмыстарының реттелмеген,
кедендік, салықтық және бюджеттік саясаттардың байланысы әлі дұрыс жүргізілмеген. Елдердің
арасында аймақтық қатынастар орнамады. Оның қазіргі заманғы соңғы үлгісі ретінде интеграциялық
бірігу жолын тандаған Орталық Азия мемлекеттері ортаазиялық интеграцияны объективті қажеттілік
ретінде, территориялық тұтастықпен, сол сияқты экономиканың ең маңызды, ең басты салаларымен
байланыстырады. Сондыктан бұрыннан қалыптасқан тығыз шаруашылық байланыстары мен аумақтың
ұтымды геосаяси жағдайы Орталық Азия мемлекеттерін өзара ынтамақтастыққа әкеп соғады [4; 115].
Келесі негізгі бағыттардың бірі – транзит. Қазіргі таңда әлемдік экономикасы жоғары дамыған
мемлекеттерді Қытайдан Еуропаға және кері бағытта қалай жүкті аз уақытта жеткізуге болады және
ресурстарды тасымалдаудың арзан жолы қандай деген сұрақтарға жауап іздейді. Жапония, Қытай және
Оңтүстік Корея мемлекеттерінде табиғи ресурстарға бай емес және транзиттік шығындарды үнемдеу
жолдарын іздестіруде. Мұндай жағдайда Орталық Азия елдері өздерінің транзиттік әлеуетінің
стратегиялық маңыздылығын ескере отырып, оны тиімді жүзеге асыру жолдарын қарастыру керек.
Қазіргі кезде көлік жолдарыдың маңызын ескере отырып, Қазақстан мен Тәжікстан мемлекеттерінде
жол құрылысы қолға алынып жатыр. 2008 жылы бекітілген Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
мемлекеттерінің ынтымақтастығының басым бағыттарына сәйкес, көлік саласында халықаралық көлік
жолдарын бірлесіп дамыту жөнінде келісімге қол қойылған болатын [Сурет 2].

Сурет 2 - Орталық Азия елдері халықтарының интеграциясы

Қазіргі кезде әр мемлекеттердің географиялық орналасуына сәйкес, қай елге қандай вагондар
орналастыру, қай аймаққа теміржолдың жіңішке жерлерін жүргізу керек екендігін анықтау үшін
транзит жолдарының жағдайын сапалы түрде қайта бағалау мақсатында жүргізілуде және де жаңа
сипаттағы логистикалық мәселелерге баса назар аудырылуда. Осы мақсатта жүргізілген іс әрекеттердің барлығын басқаратын ұйым құрылғаннан кейін ғана бұл бағыттағы жүргізілген
жұмыстар нәтижелі болатыны анық.
Сол сияқты осы аймақтағы мемлекеттердің арасындағы газ және су-энергетика ресурстарын,
экологиялық мәселелерін бірлесе отырып шешу, көлік-коммуникация жүйелерін бірлесе отырып
пайдалану, соңғы кездегі күшейіп жиі орын алып жатқан наркобизнес пен әр түрлі экстремистік,
террористік топтар мен ағымдарға бірлесе отырып күрес жүргізу сияқты маңызды жұмыстарды іске
асыру мақсатында аймақтық интеграцияның алатын орны зор. Сондықтан Орталық Азия елдерінің
нарықтық экономикаға өтуі мен интеграцияны таңдауы жаһаңдану жағдайында орындалуы әлемдік
тарихтағы бірінші оқиға. Орталық Азия мемлекеттеріндегі интеграцияның әлсіз жақтарын анықтау
мақсатында оны халықаралық экономикалық интеграцияның алғышарттарына сәйкес зерттеу
маңызды. Осы аймақтағы интеграция үрдісі өте баяу жүргізілуде. Осы жағдайларды мына себептермен
түсіндіруге болады: негізінен экономикалық және саяси жүйелерді реформалау модельдерінің әртүрлі
бағытта жүргізілуі. Экономика мен саяси жүйелердің, ұлттық мүдделердің және халықаралық аренаға
бағытталудың әртүрлі болуы әзірше интеграциялану үрдісінен жоғары орын алуда [5; 34].
Орталық Азия аймағында интеграцияны дамыту мақсатында белгілі бір ұйым құрылу керек.
Бір жағынан Еуразиялық концепция ортақ стратегияның рөлін атқаруы мүмкін, себебі Орталық
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Азия мемлекеттері Еуразиялық өркениеттік құрылымға жатады және тарихи дамуы, тілі мен өмірлік
құндылықтарда қабылдауы ұқсас болып келеді. Дегенмен де өзіндік идентификация проблемасының
өткірлігі, Орталық Азия елдерінің экономикалық, саяси – құқықтық жүйелері жағдайының транзиттік
сипаты, жаңару үдерістерінің әртүрлі серпіні, бағыты және тереңдігі, осы процестер шеңберінде
жүргізіліп жатқан реформалар өмірлік қажетті интеграцияны жүзеге асырудағы қиындықтарды
анықтайды.
Жүргізілген келіссөздерде Орталық Азия елдерінің басшылары Достастықты өтпелі кезеңде
ғана жүзеге асыруға болатын ынтымақтастық үлгісі және әр елдің ішкі дамуының басыңқы жақтары
мен халықаралық міндеттерін есепке ала отырып, ынтымақтастыққа қатынасу түрлерін өздері
анықтайды деген қорытындыға келген. Дегенмен де, қайта құру жылдарында дәл осы аймактық
бірлестік, кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістікте Достастыққа қатысушы елдер арасындағы
шаруашылықаралық байланыстарды қолдап, арасында орын алған кейбір қайшылықтар мен әскери
қақтығыстардың алдын алып, кейде өзара келістіріп, реттеуші қызмет атқарды.
Энергетика саласы Қазақстанда жақсы дамып келеді, оған себеп Екібастұз көмір бассейнін
пайдалану жобаларын дер кезінде қолға алған. Бұл жағдайлар аймақтағы, сондай-ақ Үндістан, Қытай,
Еуропа елдерін қоса есептегенде, электр энергиясының тапшылығымен байланысты. Қазіргі таңда
Германия мемлекеті өз территориясында атом энергиясын өндіруді азайту мақсатында іс – шаралар
жасалып жатыр. Бұл өз кезегінде электр энергиясын өзге мемлекеттерден тасымалдау қажеттілігін
туындатады, бірақ Германия мемлекетті Еуропа елдерін энергияның балама көздерімен, электр
энергиясымен толық қамтамасыз ете алмайды.
Сондықтан да бір-екі жылдың ішінде энергетикалық саланың даму басымдылықтарын
айқындайтын жаңа нысандардың құрылысы мен қаржыландырылуын үйлестіретін (бұл бағыт
бойынша Еуразиялық даму банкінің тәжірибесі сәтті болды) нақты жоспар құрып, мемлекетаралық
құрылым қалыптастыру қажет. Тек станциялар құрылысымен ғана шектеліп қоймай, сонымен қатар
солар арқылы өндірілетін электр энергиясының қайда кететіндігін де нақты білу қажет. Ал бұл үшін
Орталық Азия елдері арасында бірыңғай жүйе болуы тиіс.
Ескере кететін жағдай, Орталық Азия мемлекеттері әлемдік державаларды экономикалық,
саяси және әскери саладан қызықтыратын аймақ болып есептеледі. Аймақ елдерінің мемлекеттік
шекараларын күшейтуге ұмтылуы, осы аймақтағы халықаралық лаңкестік, діни экстремизм, этникалық
сепаратизм, қару жарақ пен есірткінің заңсыз тасымалы, заңсыз миграция сияқты трансұлттық
қауіптерге кедергі жасай алмауда. Әлемдік интеграциялық тәжірибені зерттей келе, Орталық Азия
мемлекеттерінде еуропалық интеграцияға сай барлық формалар мен іс - шараларды жүргізу қажеттілігі
жоқ деп есептеуге болады, себебі осы уақытқа дейінгі Еуропамен салыстырғанда Орталық Азия елдері
біраз жыл бұрын ғана бірыңғай экономикалық, саяси және мәдени кеңістікте болды және оның
бөлшектері әлі де сақталған [6; 13].
Орталық Азия елдерінде заңсыз миграция орын алуда. Аймақтағы тұрақсыздықтың маңызды
факторларының бірі - халықтың заңсыз миграциясы. Және бұл аймақтағы халықтар арасында
жұмыссыздық көрсеткіштері өсуде. Орталық Азия аймағындағы Қазақстанның салыстырмалы түрдегі
әлеуметтік-экономикалық жетістіктері, көшбасшылық жағдайы Тәжікстаннан, Өзбекстаннан және
Қырғызстаннан жұмыс іздеп келетін заңсыз мигранттары үшін тиімді. Дүниежүзілік банктің миграция
жөніндегі есебі бойынша, Қазақстан мигранттарды қабылдау жөнінен 9-орынға ие, республикаға
жылына 300-500 мың еңбек мигранты келеді. Мұндай заңсыз мигранттар қазақстандық еңбек
нарығында тұрақсыздық тудырып, жұмыссыздық мәселесін реттеуде айтарлықтай қиындықтар
туғызады. Сарапшылардың пікірінше, мұндай жағдай халық табысының дифференциациясы
деңгейінің одан әрі өсуіне, тіпті, әлеуметтік-саяси құрылыстың тұрақтылығына қауіп төндіріп,
Орталық Ахия елдеріне Ауғанстаннан келетін наркотик көлемінің шектен тыс ұлғаюына алып келуі
мүмкін. Еңбек мигранттарының мәртебесін анықтау және бұл саладағы заңнамаларды реттеуді аймақ
елдері бірлесіп жүзеге асыруы тиіс. Алайда бүгінге дейін аймақ елдері арасында аталған сала бойынша
ортақ саясат жоқ. Бұл мәселеге ОА елдері немқұрайлы көзқараспен қарағанды тоқтатып, оның кейінгі
салдарын ескере отырып, өзара күш біріктіру арқылы мәселенің оңтайлы шешімін табу керек.
Жалпы еуропалық интеграция тәжірибесі аумақтық интеграцияның салдарлы, кезеңдік үрдіс
екендігін көрсетуде, соның нәтижесінде тек іс әрекеттегі таңдаудың дұрыстығында ғана емес, сонымен
қатар нақты тәжірибелік әрекеттердің бағдарламасын құрастыруда болып отыр. Интеграцияның
маңызды мақсаты мемлекеттердің мүдделерін келістіру ғана емес, сонымен қатар орын алған
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қайшылықтарға кедергі жасап қоймай, даму мен алға жылжуды баяулататын құбылыс ретінде
түсіндіру болып табылады.
Жоғарыда аталған Орталық Азия елдерінің интеграциясына ықпал етуші факторларды,
сонымен қатар оны тежеп отырған қайшылықтарды ескере отырып, ортаазиялық интеграцияның тиімді
әрі жылдам дамуы үшін келесідей міндеттерді орындау қажет:
 интеграцияның ядросын, экономикалық трансформацияның және әлеуметтік реформалардың
мазмұны мен сатыларын нақты анықтау;
– жоғарыда аталған интеграциялық бағыттар бойынша заңнамалық базаларды бір жүйеге
келтіру;
– елдер арасында тауар, капитал және жұмыс күшінің еркін қозғалысын шектейтін кедергілерді
жою;
– сыртқы саясаттағы басым бағыт ретінде өзара тығыз әрекеттестіктің, ынтымақтастықтың
қажеттілігін мойындау;
– территориялық, тарихи, діни, мәдени және экономикалық ортақ құндылықтарды бірлесіп
қорғау;
– қабылданған шешімдердің тиісті деңгейде жүзеге асырылуы үшін қажетті механизмдер құру.
Орталық Азия елдерінің аймақтық ынтымақтастығының нәтижесінен бәсекеге қабілетті
экономикалардың құрылуы, аймақтағы тұрақтылықтың қамтамасыз етілуі, халықтың өмір сүру деңгейі
мен сапасының көтерілуі және аймақтың әлемдік экономикаға тиімді интеграциялануы күтіледі.
Орталық Азия елдері қазіргі жаһандану жағдайында әлемдік экономиканың ірі державаларының
объектісі ретінде емес, қазіргі кездегі әлемдік геосаясаттың субъектісі ретінде қызмет етуі керек. Тек
біртұтас Орта Азия ғана жаһандық қауіп-қатерлерді жеңіп, әлемдік аренада жоғары беделге ие бола
алады [7: 13].
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Особенность Центрально-Азиатского региона заключается в том, что модель других
интеграционных объединений не может быть перенесена механически, требуя интенсивных
исследовании и адаптации. Основой интеграции должно быть развитие торгового, экономического и
коллективного сотрудничества, наличие полного и защищенного общего рынка.
Главным направлением деятельности Центральноазиатского региона должно стать создание
механизма межгосударственных отношений с учетом мирового опыта интеграции доктрин.
Региональная интеграция государств Центральной Азии характеризуется близостью и взаимодействием
национальных экономик и региональных экономических групп.
Страны Центральной Азии, которые выбрали путь интеграции как современный пример,
связывают интеграцию в Центральной Азии с объективной необходимостью как территориальной
целостности, так и важнейших секторов экономики. Для выявления слабых сторон интеграции стран
Центральной Азии необходимо изучить его в соответствии с условиями и предпосылками
международной экономической интеграции. Процесс интеграции в регионе очень медленный. Это
объясняется рядом причин, в том числе разнообразием моделей реформирования экономики и
политических систем. Разнообразие экономики и политических систем, национальных интересов и
ориентации на международную арену все еще выше, чем процесс интеграции.
Ключевые слова: интеграция, глобализация, стратегия безопасности, бюджетная политика,
реформа, экстремизм, миграция
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The peculiarity of the Central Asian region is that model other integration associations cannot be
transferred mechanically, requiring intensive study and adaptation.The integration should be the development of
trade, economic collaboration, and the availability of complete and secure the common market.
It needs to meet the needs of domestic producers and create conditions for industrial activities in the
common economic space.The main activities of the Central Asian region should be the establishment of a
mechanism of inter-state relations taking into account the world experience of integration doctrines.
Regional integration of Central Asian states is characterized by the proximity and interaction of national
economies and regional economic groups. The Central Asian countries, which have chosen the path of integration
as a modern example of link integration in Central Asia with the objective need as territorial integrity, and the
most important sectors of the economy.To identify weaknesses in the integration of the Central Asian countries it
is needed to study it in accordance with the conditions and prerequisites for international economic integration.
The process of integration in the region is very slow.This is for several reasons, including a variety of models of
reforming of economy and political systems. The diversity of the economy and political systems, national interests
and orientations in the international arena is still higher than the integration process.
Keywords: integration, globalization, security strategy, budget policy, reform, extremism, migration
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Зайсан тауаралық ойысының ланшафттық құрылымы ұзақ уақыт бойында қалыптасты. Оның
аумағында шөл, шөлейт және далалық ландшафттиптері қалыптасқан. Зайсан ойысы өте құрғақ, ыстық
климатымен ерекшеленеді. Өзен торы жиі болғанымен, жауын-шашын аз болғандықтан, олардың суы
Зайсан көліне жете бермейді. Шекельмес мүйісі, Ашутас каньоны және «Киін- Керіш»геоморфологиялық
табиғат ескерткіштері Зайсан көлін айнала жайғасқан.Мақаланы берудің мақсаты әсем табиғат
көріністерін туристерге, жастарға таныстырып, болашақта зерттету болып табылады.
Түйін сөздер: Шекелмес, Ашутас, табиғат ескерткіші, «Киін-Керіш, Алаулаған Адырлар, Зайсан

Зайсан ойысындағы шөл ландшафттарының ішінде Қызылқұм, Айғырқұм, Бөкен құмды
массивтері өз табиғатымен ерекшеленеді. Қара Ертіске тікелей ұласатын Қара Ертіс және Ақжан
құмдары қияқты-еркекшөпті-жусанды өсімдіктерімен сипатталады. Төбелі құмды массивтерде
жүзгіннің 40 түрі кездеседі. Шөлейт типті табиғи кешендер Зайсан ойысының 30,4%-дай жерін алып
жатыр. Абсолют биіктіктері 600-800 м. литологиялық құрамы әр түрлі: төрттік кезеңнің жыныстарынен
бастап, эрозиялық жұрнақтарда палеозойлық жыныстар да кездеседі. Климаты шөл типіне ұқсас: өте
құрғақшылығымен ерекшеленеді. Көп өзендері мен оның арналары жаз маусымында кеуіп
қалады.Топырағы ашық-каштан топырақ, өсімдік келбетін ксерофитті, псаммофитті және фреатофитті
өсімдіктер құрайды. Өсімдік жабындысы шамамен аймақтың 30-да 80%-ға дейінгісін алып жатыр,
олардың орташа биіктігі – 10-30 см. Кең таралған өсімдіктерге: жусанның бірнеше түрлері, бетеге,
шайқұрай жапырақты спирея жатады. Аталған табиғат кешені Құлынжон, Бөкен, Көкпекті, Бұғаз,
Базар, Қарабұға, Ұласты, Қандысу өзен аралықтарының аллювиальды, аллювиальды-пролювиальды
жазықтарын алып жатыр.
Зайсан ойысында ландшафттардың далалық типі шектеулі таралған (4,6%). Далалық типтегі
табиғи кешендердердің абсолют биіктіктері 800-1000 м. аралығында болып келетін, көтеріңкі
аллювиальды- пролювиальды жазықтарда кездеседі. Бұл жерлерді күңгірт каштан топырағында өсетін
спирея, қараған және астық тұқымдас өсімдіктер таралған. Климаттық көрсеткіштері: жылдық орташа
жауын- шашын мөлшері -350 -370 мм, аязсыз күндер саны 140-160. Климаты құрғақ, жылы. Өсімдік
жамылғысын- астық тұқымдастар (селеу, бетеге, тырса), селеулі-жусанды- бетегелі, бетегелі-жусанды
ассоциациялар құрайды. Бұл аумақтарда суармалы егіншілік жерлердің негізгі массивтері орналасқан
[1].
Зайсан ойысының 20%-дай жерін сайлы типке жататын табиғи кешендер алып жатыр. Бұл
ландшафт типі Зайсан тау аралық қазаншұңқырындағы көптеген өзендердің бойындағы аллювиальды
жазықтарды алып жатыр. Мұнда жартылай гидроморфты және гидроморфты топырақтар (шалғындыкаштан немесе шалғынды- қоңыр) таралған. Жеткілікті ылғалдану жағдайында қияқөлең, қамыс және
шалғынды-шөптесінді өсімдіктер өседі. Кей бөліктерінде талды бұталар, итмұрын, терек, көктерек
кездеседі.Зайсан ойысын қоршап жатқан тау жоталары екі табиғи зонада орналасқан: Қалба таулары
мен Оңтүстік Алтай жоталары-дала зонасында, ал Сауыр, Маңырақ, Тарбағатай – шөлейт зонасында.
Биіктік ландшафт зоналарының құрылымы тау жоталарының макроэкспозицияларына байланысты.
Зайсан ойысына Сауыр мен Тарбағатайдың солтүстік және Оңтүстік Алтай мен Қалба тауларының
оңтүстік беткейлері қарайды. Осыған байланысты әр түрлі экспозициялардағы радиациялық баланс,
термикалық режим мен жауын-шашын мөлшері де әртүрлі. Зайсан ойысын солтүстік және оңтүстік
жағынан таулар қоршап жатқандықтан, мұнда батыс ауа массаларының циркуляциясы басым.
Жер бедеріне байланысты климаттың осы ерекшеліктері биіктік ландшафт зоналары мен
белдеулерінің құрылымынан көрінеді. Тау алды жазықтарында шөлейт ландшафттары, ал аласа таулар
мен орта биікті тауларда (1000-2000 м) далалық ландшафттар таралған. Биіктік ландшафттық
белдеулігі орографиялық гипсометриялық және морфоқұрылымдық ерекшеліктерге байланысты қатты
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өзгереді. Тарбағатайдың солтүстік беткейлеріндегі әлсіз тілімделген тау алды және аласа таулы жер
бедерлері біртіндеп орта биіктікті тауларға ауысады. Сауыр мен Тарбағатайдың1000 м биіктікке дейін
таулы каштан топырағында жусанды-бетегелі, бұталар араласқан өсімдік жамылғысы бар төбеліжонды аласа таулар таралған. Нарым мен Күршім жоталарында бұл зона 850 м, ал Қалба тауларында
500 м биіктікке дейін орналасқан. Жер бедерінің әр түрлі микроформалары, жондар мен төбелердің
беткей экспозициялары, жер бедерінің тілімделу дәрежесі, көтерілім биіктігі, ежелгі тегістелу
беттерінің болуы ұсағырақ табиғат кешендерін: қоныстар мен фацияларды бөлуге мүмкіндік береді
[2].
Зайсан қазаншұңқырының шексіз жатқан дала екендігімен түрлі ландшафтысы адамды таң
қалдырмай қоймайды. Зайсан ойпатының күштілігі 2000 м дейінгі көлді-аллювиалды мезозойкайнозойлы шөгінділерден тұратындығында, байтақ тауаралық бұрылманы құрайтындығында.
Төменгі бөлігін ең жоғарғы биіктігі 400 м дейінгі Бұқтырма су қоймасы (Зайсан көлі) аймағы алып
жатыр. Ежелгі дельталық аккумуляция сипатты аймақтарда және гранит интрузиясының бұзылуынан
Қиін-Керіш, Қызыл-Құм, Айғыр-Құм құмды массивтері пайда болған. Алакөл тауаралық ойпаты,
Тарбағатай және Жоңғар Алатауы тау сілемдерін бөліп жатқан байтақ, ежелгі Алакөл тұнбасы
өзендердің күшті ысырынды конусымен қоршалған, Алакөл, Сасықкөл, Қошқаркөл (Ұялы) және
Жалаңаш көл топтарына құятын ойпатта орналасқан. Көлдердің төңірегінде кең көлдік аккумулятивті
террасаның тауларға жақындаған сайын 90 м дейін биіктікке көтерілетіндігі байқалады[3].
Зайсан көлін айналажайғасқанШекельмес каньоны (мүйісі), Ашутас каньоны немесе «Ашутас»
геолого-палеоботаникалық табиғат ескерткіші,«Киін- Керіш» немесе «Алаулаған Адырлар» атты
геолого-палеонтологиялық және геоморфологиялық табиғат ескерткіштері бар. Көл маңындағы ғажап
жерлердің бірі - Шекелмес мүйiсі (Сурет 1).

Сурет 1 Шекелмес мүйісі

Бұл жерде түрлi-түстi балшық каньондары бар. Тiптi мұнда бір кездері метеорит құлағандығы
белгілі. Шекелмес мүйісі негізі балшықты, құмды, жел мен жаңбыр сулары жуып, түрлі формада
қалыптасқан тау. Ғалымдар Шекелмес каньонының айрықтарынан крокодил, саламандр сүйектерін,
динозавр жұмыртқаларының қалдығын, ертедегі өсімдіктер қалдығын байқап, анықтаған, жағасынан
ескерткішке көл суының толқынымен қырланған, мөлдір гипстер сынықтарын жинаған.Шекельмес
жеріне келген адамдар Киін-Керішке өте ұқсатып, бұл жерде де өте жақсы дем алады. Бұл мүмкін дәл
қасында көл болғандықтан болар, суға түсіп, балық аулап, тұщы, мөлдір судың рахатын көреді. Жақын
жерде басқа су болмағандықтан оны қайнатып та ішетін көрінеді.Бұл аймақта бірқазан мен баклан
тұқымдастары кездеседі. Құстардан жоғалып бара жатқан кречетка, дрофа, қарабауыр, шөл қырықбұты
бар. Бұл жер Оңтүстік Алтай мен Зайсан ойысының шекарасы, сондықтан бұл жердегі жазық жердегі
шөл бірден тауларға ұласып жатады, сондықтан таулы аймақтың да флорасы мен фаунасы да кездеседі
[3].
Күршім ауданына қарасты Аманат ауылынан 28км. қашықтықта, Зайсан көлінің ұзына бойына
созылып жатқан, Қара Ертістен онша алыс емес Ашутас каньоны бар. Бұл жердің атауы шоқтанып
тұратын өсімдік қалдықтарының өзіне тән исінен шыққан. Бұл сөз «қышқыл тас» деген сөзді білдіреді.
Бірақ бұл жердің ауасы таза. «Ашутас" геологиялық-палеоботаникалық табиғи ескерткіші мемлекет
қорғауындағы үштік дәуірдің зор ғылыми маңызға ие үйінділері болып табылады. «Ашутас»–150га.
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жерді алып жатқантабиғаттың бағалы палеоботаникалық және геологиялық ескерткіші. Ашутас
Тарбағатай және Күршім аудандарының аумағында орналасқан. ШҚО-дағы тарихи байырғы
тропиктердің қандай болғандығын ғалымдар Ашутастан сол кездегі өсімдіктер тозаңы табылғаннан
кейін жорамалдай алған. Қарама-қайшы жағдайлар мен жануарлар әлемі ауысымының осындай
кеңістігі салыстырмалы түрде үлкен емес аумақта көрінеді. Жануарлар мен өсімдіктердің тасқа
айналған қалдықтарына қарап өлкенің эволюциялық дамуы туралы қорытынды жасаған. Мұның бәрі
өте құнды ғылыми материал болып табылады. Бұл табиғи ескерткіштің ауданы 150 гектарды құрайды.
Өз атауын ол көмірленген өсімдік қалдықтарынан бөлінетін күкірт иісіне байланысты алған. «Ашутас»
қазақ тілінде «ащы тас» дегенді білдіреді. Ашутас басқа ешбір жерде кездеспейтін қазіргі сирек
өсімдіктерімен әйгілі. Ашутас Қара Ертістің оң жағалауында таудың оң жақ баурайында Боран
ауылынан 18 шақырымға биік орналасқан. Палеоботаник ғалымдар ол жерлерден жапырақтар мен
мәңгі жасыл субтропикалық өсімдіктер тозаңдарының тасқа айналған іздерін тапқан, олардың ішінде
мерей мен магнолия тәрізді ағаш тәріздес өсімдіктер, сондай-ақ жылу сүйгіш термиттердің,
инеліктердің, өзеншіктердің және басқа да жәндіктердің іздерін тапқан. Осы олжалардың барлығы осы
аймақтың 25 миллион жыл бұрын болған субтропиктік климаты туралы мәлімет береді [4].
Оңтүстік Зайсан өңіріндегі табиғаттың палеонтологиялық ескерткішінің бірі- алқызыл түске
боялған Маңырақ таулы жотасындағы Қиін-Керіш шатқалы -«Алаулаған Адырлар»деп аталынған.
Топырақтың түрлі-түске қызыл-жарқын, қызыл-қоңыр, қоңыр-жасыл түстерге орана құбылуы сонау
мезозой заманындағы жылы және дымқыл климаттың әсерінен болған құбылыс. Аймақ өңірінде
бентонит саз балшығы мен цеолиттің мол қоры бар. 1959 жылы бұл жерден бірінші рет динозавр
жұмыртқасының қауызы, сәл кешірек шағын динозаврлардың қаңқалары табылған. Алаулаған
адырлардың шығысына таман, Сауыр жоталарының етегінде өсімдіктердің, теңіз балықтарының
т.б.таңбалары, сол сияқты, жираф, ат, мүйізтұмсық т.б. жан-жануарлардың қаңқалары табылған.
Бұндай жағдайлар өлкенің эволюциялық даму кезеңдерінен құнды мағлұматтар беріп келеді.
«Қиін - Керіш» шатқалындағы "Алаулаған Адырлар" табиғат ескерткіші – саздық эрозиялық
шұнқырлар мен жыралардан тұратын, тақырлар мен бөлінген жер бедері пішіндерімен ерекшеленеді.
Әртүрлі түстегі саздар, субтропикалық фауна қалдықтары, үштік кезеңнің жануарлары: бронтотерия,
энтелодонттардың қанқа сүйек қалдықтарынан тұрады. Алыстан қарағанда Киін-Керіш шатқалының
құздары мен сазды жартастары жел тұрғанда шашырап жатқан алауға ұқсайды. Осыған байланысты
оларды «Алаулаған Адырлар» деп атайды (сурет 2).

Сурет 2 «Алаулаған адырлар» табиғат ескерткіші

Киін-Керіш шатқалы – ала-құла, түрлі түсті, қызыл сазы басым эрозиямен ашылып қалған шөгінділер.
Су және желмен жуылған саз-балшық бұл жерде ашық, күрделі ландашафт жасайды. Бұл -сазбалшықпен қабатталған, әсемдігі мен бірегейлігіне сөз жетпейтін, қызыл, ақ және қызғылт сары,
күлгін, ақ , т.б. түсті естен тандыратын таулар, бұрмалы жоталар, ойыстар мен шатқалдар, жұмбақ
үңгірлер сияқты қайталанбас құбылыстары бар өлке. Ешкім Марста болмаса да бұл жерде болған адам
қып-қызыл планетаны кезіп жүрген астронафтқа ұқсайды. Бұл маңда таңқаларлық жота, киіз үйге
немесе египеттегі сфинкске ұқсас жерлер көп.Жотаның басына шығып, төңіректегі түрлі қызыл-ала
балшықты тамашаны көруге болады.Таңертең күн шығарда және кеш батқанда балшықтар түрлі
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түспен құбылып, көлеңкесі марсиан пейзажына ұқсайды.Бұл өңірдің қуатты, бірақ "қаһарлы"
энергетикасы туралы жиі айтылады, себебі кейде бұлттардың біртүрлі диск тәріздес формалары
байқалады. Олар расымен де тек қана Киін-Керіштің төбесіне үймелеп тұрады Бұл өңірдің флорасы
мен фаунасы да тартымды болып келеді. Сексеуілден басқа, өсімдік әлемі аймақтық деңгейде қорғауға
алынған өсімдіктердің Крылов сасыры және сұр атрафаксис сияқты 2 сирек кездесетін түрлерімен
ерекшеленеді. Киін-Керіш пен оның өңірлері жануарлардың сирек кездесетін түрлері мекендейтін,
Зайсан ойпатындағы жалғыз орын. Олардың арасында Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген сары
лемминг тәрізді сүтқоректілер бар. Фаунаның осы бір өкілі, Киін-Керіш жануарлар әлемінің басқа да
өкілдері сияқты ғалымдардың ерекше қызығушылығына ие, себебі олар қазіргі геологиялық кезеңде
құрып кету қаупінде тұр. Олардың ең жоғарғы популяциясы кезеңдерінде олар Қызыл Кітапқа
енгізілген сүтқоректі жыртқыштар мен құстардың азықтық нысандары болған. Киін-Керіштің сазды
құздарында Қазақстанның Қызыл Кітабына тіркелген үкі, балобан-ителгі, дала бүркіті сияқты құстар
ұя салады. Сондай-ақ бұл жерлерден бүркітті, құрды, қарақұрсақты бұлдырды да кездестіруге болады
[5].
Күршім өзені жазығының бойындағыМойнақ шатқалында шашылып жатқан таңқаларлық адам
мен жануарлардың суреттері ойып салынған қара тастар көптеп кездеседі.Олардың көбі қой және
олардың жарты ай тәріздес мүйіздері, иілген құйрықтары салынған суреттер.Ірі ешкілер, олардың тік,
ұзын мүйіздері, секіріп жүрген бұғылардың, таудың басындағы адамдардың, балаларының, жылқы,
иттердің салынған суреттері олардың жан дүниесін бейнелеп тұрғандай. Бұл тастарда 3000 жуық
суреттер бар екені мәлім. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл біздің эрамызға дейінгі II–I
мыңжылдықтардан біздің заманымызға жеткен осы аудандағы үлкен галерея болып табылады.
Асубұлақ геологиялық-минералды қорықшасы – оның аумағында жер бетіне шығып жатқан
сирек кездесетін металдар орындарымен қызықты екені мәлім. Мұнда 100- ден аса минералдар, оның
ішінде бағалы асыл тастар: металдар құрамында турмалин апатит, тау хрусталі, лепидолит және басқа
да минералдар кездеседі.Тархан геологиялық қимасы – (2 га) девон кезеңінің табиғи жағдайын
сипаттайды. Бұл кезеңнің теңіздік түзілімдері – маржан, молюска, брахиапод, мшанка сияқты т.б.
қазбалы фауна қалдықтарына бай.Сондықтан Тархан геологиялық қимасы Кенді Алтайдың
стратиграфиялық құрылымын зерттеудегі үлкен ғылыми маңызға ие.
«Голубой залив» – геологиялық петрологиялық табиғат ескерткішінің аумағында 280 млн. жыл
бұрын жер бетінде балқыған магманың шығып, жүруі, жолақты түзілімі бар нұсқадағы граниттерімен
ажыратылып, ерекшеленеді [6].
Таскескен таңбалары. Таскескен таңбалары орналасқан аймақ қола дәуірінің орта дәуірінде
өмір сүрген алғашқы адамдардың мәдени мұралары болып табылады. Таңбалардың орналасу реті
Тарбағатай тауының Үшбұлақ ауылының төңірегінде 3 бағыт бойынша (шығыс, солтүстік және
орталық бағыт) орналасқан. Тарбағатай тауының екі жағындағы оңтүстік-шығысында Алакөл ойысы
мен солтүстік-шығысындағы Зайсан ойысы арасында ежелгі адамдар қоныстары мен мәдени
мұраларының кездесуі екі аралықтағы тау жоталары арқылы өтетін байланыстың болғанын көрсетеді.
Көне дәуір суретшілерінің Таскескен аумағында уақытша мекендегені – олардың артына қалдырған
фактілерінің жұтаң екендігінен байқалады. Демек, тау шатқалдарындағы тақта тастар суретті шекіп
сызуға ыңғайлы болғанымен, бұл жердің табиғаты жазы тым салқын, ал қыс айлары ызғарлы болған
деп жорамалданады. Адамдар бұл жерге Ертіс бойы жазығынан Тарбағатай тауларының асулары
арқылы, немесе Балқаш-Алакөл ойысынан мал жайылымы мен аң аулау кезеңдерінде тап болған.
Адамдар уақытша тау шатқалдарының арасындағы үңгір-апандарды мекен еткені анықталған. Оны
уақытша мекен еткен тас үңгір немес апандар маңындағы кішігірім тастарға қола дәуірінің адамдары
арнайы қалдырып отырған белгі-суреттерден байқауға болады.
Бұл жердегі суреттер негізінен елік пен марал жануарларының дүниесіне арналған. Қола дәуірі
адамдарының назарын өзіне аударған елік пен марал жануарларының тасқа бейнелену себептерін
ұғыну оңай емес. Таудың ортаңғы бөлігінде жалпақ тастың бетіне мүйізі тым үшкір болып келетін
жалғыз маралдың суреті ойылып салынған. Оның жанындағы шеті мүжіле бастаған тақта тастағы
суреттер тым бұлыңғыр көрінеді. Марал кескінінің басқа жануарлардан бөлек бейнеленуі – жануарға
деген үлкен құрметті көрсетіп тұрғандай екен. Мұндай көрініс жартастың қиыр оңтүстік-шығысында
ерекше сипат алған. Қара тастағы 4 маралдың кескіні де өте шебер бейнеленген. Әсіресе, ең жоғары
бөлігіндегі 7 мүйізді марал жануарының орын тепкені – адам мен табиғат арасындағы гармониялық
үйлесімділікті танытатыны байқалады. Мұндай жоғары эстетикалық мәдениеттің жабайы табиғат
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аясынан өз үйлесімін табуы – «ежелгі адамдардың жабайы жануарларды тек қана азық қажеттілігі
ретінде аулады»- деген тұжырымдарын жоққа шығарып отыр. Мал атаулысын тек күн көріс қамы
ретінде аулау – қола дәуіріндегі өмір болған. «Алаулаған Адырлар»-табиғат ескерткіші – ежелгі жабық
және жалаңаш тұқымды өсімдіктердің қалдықтарынан, сүйек қалдықтары мен динозавр
жұмыртқасының қабығынан тұратын ТМД-да алғаш рет табылған әртүрлі түсті саздар: алевралит,
құмдардың түзілімдерінен тұрады. Ақбаур кешені де түрлі жазулар мен петроглифтері бар тастарға
толы, бұл жерді ескі астрономиялық алаң деуге болады. Ғалымдар бұл жер туралы түрлі ұғымдарды
болжайды, біреулер адамдарды жерлеу рәсімдерін жасаған жер болған дейді [7].
Аталған табиғи нысандар мемлекеттік статусқа әлі ие бола алмаған көрінеді. Зайсан, ШҚО
аумағында мұндай табиғи нысандардың саны өте көп деуге болады. Аумақта қорғалатын табиғи
аумақтар жүйесін ұйымдастыру, қорғауды қамтамасыз ету, нашарлап, тозған экожүйелерді қалпына
келтіру мәселелері ғылыми тұрғыдан толық негізделмеген. Сондықтан келешекте осы аумақта
ұйымдастырылатын қорықтар мен табиғат саябақтарын қорғау жөніндегі шаралар барған сайын айқын
әлеуметтік-саяси мәнге ие болуда. Табиғатты қорғау жөніндегі шаралар көбінесе тек экономикалық
және экологиялық ғана емес, сондай-ақ саяси міндеттерді шешу үшін пайдаланылады. Табиғатты
қорғау проблемаларын шешуде бірін-бірі толықтырып отыратын экологиялық және географиялық, т.б
зерттеу әдістері маңызды рөл атқарады. Осындай Зайсан өңіріндегі табиғатты қорғау, зерттеу және
жақсарту шараларының туризмді дамытудағы болашағы зор. Сол себепті халық мүддесі үшін
жасалатын бұл аймақты зерттеу, қорғау, жақсарту іс-шаралары жанданып, қызығушылықтар артады
деп сенеміз.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ТЕРРИТОРИИ ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
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Структура ландшафта Зайсанской межгорной низменности сформировалась в течение
длительного времени. На этой территории расположились такие виды ландшафтов, как пустыня,
полупустыня и степи. Зайсанская низменность отличается очень сухим и жарким климатом. Здесь
имеется очень скудная речная сеть, которая питается за счет мизерного выпадения осадков, их вода не
достигает озера Зайсан. Около озера Зайсан имеется мыс Шекельмес, геолого-палеоботанический
природный памятник «Ашутас», урочище «Киин- Керіш».
Ключевые слова: Шекелмес, Ашутас, природный памятник, Киин-Кериш, Пылающие Адыры, Зайсан
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FEATURES OF LANDSCAPES OF THE TERRITORY OF ZAYSAN HOLLOW
K.A. Tleubergenova1, N.N. Karmenova 2, H.N. Kobegenova3
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2
Сand. Sci. (Geography), Associate Professor,
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Associate Professor
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The landscape structure of the Zaisan intermontane lowland has been formed for a long time. On this
territory there are such kinds of landscapes as desert, semi-desert and steppes. The Zaisan lowland has a very dry
and hot climate.There is a very scarce river network, which is fed by a meager precipitation, their water does not
reach Lake Zaisan. Near Lake Zaisan there is Cape Shekelmes, the geological and paleobotanical natural monument
"Ashutas", the tract "Kiin-Kerysh".
Key words: Shekelmes, Ashutas, natural monument, "Kien-Kerish," Burning Asyrs ", Zaisan
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МРНТИ 44.39.29
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ДИСКОВОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ
ВЕТРОУСТАНОВОК
А.Ж. Жамалов1, А.А. Утебаева2
1
д.т.н., профессор,
2
магистрант,
Казахский государственныйженский педагогическийуниверситет,
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Ветроустановка (ВЭУ) преобразует кинетическую энергию ветра в механическую или
электрическую энергию, удобную для практического использования. Механическая энергия, главным
образом, используется для подъема воды в сельских или удаленных местностях. Ветроэнергетические
установки производят электрическую энергию для бытовых или промышленных нужд. Известно
множество типов конструкций ветровых установок, которые имеют различные формы ветроколес,
принципы работы генератора и общие конструктивные решения. На этой части изучается
распространение магнитного поля в двухроторном генераторе с постоянными магнитами, где основным
элементом является осевой статор генератора поля для получения энергии ветра. Электромагнитное
поле E



,H

требует решения кривой задачи для уравнений электродинамики. Получаемые при этом

выражения поля E
Ключевые
ветроустановка



,H

называют «строгим решением» задачи электродинамики.
слова: электромагнитное поле, генератор, статор,

электродинамика,

В этой статье изучается распространение магнитного поля в двухроторном генераторе с
постоянными магнитами, где основным элементом является осевой статор генератора поля для


получения энергии ветра. Нахождение поля E , H требует решение кривой задачи для уравнений




электродинамики. Получаемые при этом выражения поля E , H называют «строгим решением»
задачи электродинамики (дифракции). Строгие решения задач дифракции, как правило, не удается
получать в замкнутой форме. Для некоторых геометрически простых случаев они выражают в виде
дифференциальных рядов. Характерным примером является рассматриваемая ниже задач дифракции
такой волны на цилиндре [1].
Цель аналитической модели - разработка машины, которая облегчит своевременный дизайн и
полную поддержку электромеханической модели системы получения энергии [2].
Вычисление электромагнитного поля имеет большую важность, потому что для этого требуется
вычисление константы вращающего момента, электродвижущей силы. Чтобы получить решения
магнитного поля аналитическим методом, для постоянных магнитов дискового генератора,
присутствовали, были в литературе машины радиального течения, прямолинейные, и конфигурация
аксиального потока. Однако, для решения осевых машин течения используется точность решения для
нахождения машин ширины магнита или кольца статора [3].
Осевые машины формируют дисковый генератор с несущими магнитами, которые производят
аксиальный поток и диск статора, содержащий фазовые проветривания. В этом основном дизайне есть
возможность многих вариаций, в том числе примкнутость, двусторонность, тороидальность и много
магнитов.
Магниты противоположно поставлены на дисковом генераторе, которые устроены таким
образом, что северный полюс на одном роторе сталкивается с южным полюсом на другом, приводя к
осевому магнитному полю таким образом, что хомут статора требует для облицовочных магнитов NN. Чтобы проанализировать магнитное поле в осевой машине, основные вычислительные работы
применены в ссылке.
Для анализа магнитного поля в осевой машине, применяютсярасчеты, обоснованные в
источнике [4]. Однако, аналитическая модель, представленная в источниках, предполагает наличие
железного статора и что напряженность поля на границах (статора и ротора)[4]. Таким образом,
уравнения, разработанные с примененем принципа суперпозиции полей, то есть поле определяется
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путем сложения полей, в результате магниты на каждой стороне ротора, действующими
индивидуально и реакции поле якоря. Хотя суперпозиция не применяется, если без якоря машины
обычно не работают в состоянии насыщения.
При постановке той или иной конкретной задачи дифракции задаются геометрические и
электродинамические характеристики тела V и падающая волна E 0 , H 0 , внешняя среда обычно
вакуум.
Требуется же найти решение уравнений Максвелла E, H такое, что E  E  , H  H  в V и

E  E 0  E  , H  H 0  H  вне V . При этом на границе S и должны соблюдаться V известные
условия. Наша задача будет состоять в изучении полей непосредственно вблизи таких поверхностей,
при переходе через которые параметры сред  ,  и  возможно, испытывают скачок. Проще всего
считать этот скачок идеальным, т.е. рассматривать  ,  и  , как разрывные функции к границе [5].
Можно было бы, конечно, допустить, что граница не является резкой, и имеется весьма тонкий
переходный слой, внутри которого свойства среды изменяются плавно, но попытка изучать такого рода
слои в рамках макроскопической электродинамики было бы последовательной.
Дифференциальные уравнение Максвелла применять в точках границы затруднительно.
Непрерывность тангенциальных векторов E, H и нормальных компаний векторов B, D
0

означает в данном случае выполнение равенства: E

 E  E , H0  H  H , Dv0  Dv  Dv ,

Bv0  Bv  Bv . В случае, когда тело V является идеальным проводником, граничные условия имеют
вид:





E0  E  0, v0 н 0  н   , D 0v  Dv   , Bv0  Bv  0 (х).

Внешние поля E, H должны также удовлетворять требованиям, которые предъявляются к
решениям внешних задач электродинамики.
Также образом, нахождение поля

E , H  требует

решения кривой задачи для уравнений

электродинамики. Получаемые при этом выражения поля E  , H  называют «строгим решением»
задачи электродинамики (дифракции). Строгое решение задач дифракции, как правило, не удается
получить в замкнутой форме. Для некоторых геометрически простых случаев они выражаются в виде
дифференциальных рядов. Характерным примером является рассматриваемая ниже задач и
дифракции такой волны на цилиндре.Итак, в качестве объекта дифракции возьмем бесконечный
круговой цилиндр в густоте.
Проницаемости среды можно, таким образом представить как кусочно-постоянные функции
радиальной координаты:  (r)   , (r)   при r<R (внутри цилиндра),  (r )   0 ,  (r )   0 при r>R
(вне цилиндра). Пусть плоская однородная волна падает на цилиндр перпендикулярно его оси z и
поляризована параллельно последней:
Запишем:

E0  z 0 E v .

Em0  z 0 Ae 2k0 x , H m0   y 0
где k0 

A ik0 x
e ,
W0

(1)


, W0   0  0m . Выражая Em0 в цилиндрических координатах, имеем
 0 0

Emv  z 0 Aeik0r cos x3 . Представив Em0 в виде следующего разложения [6]:
n
in
Em0  z 0 A 
,rR
n (i) j n (k 0 r )e
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Поскольку поле E 0 , H 0 не изменяется по координате z и вектор E 0 параллелен оси цилиндра,
то этими же свойствами должно обладать и дифрагированное поле: v



vz  v; E  z 0 E , т.е.задача

двумерная.
Из этого следует спиральное изображение, которому удовлетворяет функции

Em0 , Em

 2 Em  k 02 Em  0
2

где k0

и

Em ;
(3)

 k02  2 при r<R и k 02   2 0  0 при r>R.




Мы выразим Em и Em в виде линейных комбинаций решений типа RA. При выборе R учтем,
что ограниченные решения для области r=R, и решение для области r>R, имеющие характер
расходящихся волн функциями Ханкеля второго. Таким образом, можем записать следующие ряды с
неизвестными коэффициентами:

Em  z 0 A n (i) n bn j n (kr)e ina r<R

(4)

и

Em  z v A n (i) n cn H n(2) (kr)e ina r>R

(5)

Далее выпишем такие же разложения для магнитного поля. Поскольку на основании второго
уравнения Максвелла.

Hm 

i



tEm 

1



(r0

vEm
vE
  0 m ) при Em  z 0 Em
v
vr

то рядом (2), (3), (4), и (5) соответствуют следующие:

Hm 
H m 

iA

0




n

iA 
 i

 (i)n bn r0 n jn (kz)  0kjn (kr)eina r<R,
 n
 z


(6)

 i

(i) n cn rv n H n( 2) (k0 r )   0 k0 H n( 2) (k0 r )eina ,
 r


и

H m 

iA

 0




 n (i) n r0

in

j n (k 0 r )   0 k 0 j n (k 0 r )e ina , r<R
r


После записи всех этих представлений решение задачи сводится к нахождению коэффициентов
bn и с n путем наложения требуемых граничных условий. Требование непрерывности тангенциальных
компонент векторов E и H принимает форму

 H m
Em0  Em  Em , H m0   H ma

r=R

(7)

При по членом сопоставлении рядов (3), (4) и (5) первое записанных условий даст

 bn j n (kk)  cn H n(2) (k 0 R)   n (k 0 R) (8)
Точно также на основании разложений (6)-(8) из второго условия находим

bn

k



 n (kR)  c n

k0

0

H n( 2) (k 0 R) 

k0

0

J 0 (k 0 R) (9)

Теперь bn и с n определяются как решения системы уравнений (10) и (11)

J n (k 0 R) H n(2) (k 0 R)  J n' (k 0 R) H n(2) (k 0 R)
bn 
W
J n (kR) H n( 2) (k 0 )  0 J n' (kR) H n(2) (k 0 R)
W
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W0 '
J n (kR) J n (k 0 R)
W

,
cn 
W
W

J n (kR) H n( 2) (k 0 R)  0 J n' (kR1 ) H n( 2) (k 0 R1 )
W
 J n (kR) J n' (k 0 R) 

Итак, коэффициент разложений (6)-(9) найдены и поле дифракции определено.
Перейдем к обсуждению полученных результатов, взяв сначала идеально проводящий
цилиндр. Данный случай будем рассматривать, как предельный   i . Поскольку одновременно
W  0, то предельные выражения коэффициентов bn и c n вид имеют:

bn  0, cn  

J n (k0 R)
H n( 2) / k0 R

(11)

Как и следовало ожидать, внутреннее поле Е+ H+ теперь отсутствующий. Конечное, граничные
условие (9) для H  на поверхности идеально проводящего цилиндра не удовлетворяется. Его
заменяется соответствующее граничное условие (х)


0

r
H

H
0 m
m   m



при r=R

(12)

Дающее возможность найти плотность поверхностного тока, наводимого дающий волны. На
основании (14)

m  z0 (Hm0   Hm )

(13)

r=R


Желая найти внешнее дифрагированное поле Е , Н  в дальней зоне, воспользуемся
симптотическим представленным функций Ханкеля:



H

( 2)



1 

2 i  k0 r  2 ( n  2 ) 
(k0r ) 
e
k0r

и
1

H n(2) (k 0 r)  iH n(2) (k 0 r)

(14)

С учетом (13), (7), (9) получаем для дального поля рассеяния следующие ряды [7]:

Em



2 i ( k 0 r  4 ) 
 (k R)
  z0 A
e
 n (n2) 0 ein
k0r
Hn (k0 R)

(15)

и

H m   0
Решение

1

2

3
4
5

A

0

2 i ( k0 k  / 4) 
J ( k R)
e
 n  (n2) 0 ein
k0r
H n (k0 R)

(16)

Em , H m (14), (15) удовлетворяет требованиям, гарантирующим его единственность.
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Жел энергетикасы - атмосферадағы ауа массасы энергиясы жел энергиясын қолдануға
бағытталған энергия түрі. Жел энергиясын қолдану арнайы құрылғылар арқылы жүзеге асырылады. Жел
энергетика қондырғысы (ЖЭҚ) - бұл жел ағынының кинетикалық энергиясын басқа бір энергия түріне
түрлендіретін техникалық құрылғылар құрылымы.
Жел энергетикасы қондырғысы арнайы
қолданыстық (сорғылық немесе су көтеруші, электрмен зарядтаушы, диірмендік, су тұщыландырушы,
т.б.) жел энергетикасы қондырғысы және кешенді қолданылатын жел энергетикасы қондырғысы (жел
электр станциялары) болып ажыратылады. ЖЭК-тің бірнеше конструкциялық түрлері бар.
Электромагниттік өрсітің жел қондырғысының екі роторлы генераторға әсері қарастырылады.
Түйін сөздер: электромагниттік өріс, генератор, статор, электродинамика, жел турбинасы

ELECTROMAGNETIC FIELD OF DISK GENERATOR FOR WIND TURBINES
A. Zhamalov1, A.A. Utebayeva2
1
Dr.Sci. (Technics), Professor,
2
M.Sc,
Kazakh State Women's Teacher Training University,
Almatу, Kazakhstan, e-mail: utebaeva_a999@mail.ru
The wind turbine transforms the kinetic energy of the wind into mechanical or electrical energy,
convenient for practical use. Mechanical energy is mainly used to raise water in rural or remote areas. Wind power
plants produce electrical energy for domestic or industrial needs. There are many types of wind turbine designs
that have different forms of wind turbines, the principles of the generator operation and general design solutions.
This part studies the propagation of the magnetic field in two rotor generators with permanent magnets, where
the main element is the axial stator of the field generator for obtaining wind energy. Electromagnetic field requires
the solution of the problem curve for the equations of electrodynamics. The resulting field expressions are called
the "rigorous solution" of the electrodynamics problem.
Keywords: electromagnetic field, generator, stator, electrodynamics, wind turbine

45

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

ФИЛОЛОГИЯ
PHILOLOGY

46

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

ҒТАХР 17.07.51
САҒИ ЖИЕНБАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЛИРИКАЛЫҚ ТҰЛҒА
( С.Жиенбаев өлеңдері хақында)
С.Б. Ержанова1
ф.ғ.д., профессор,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Қазақстан, Алматы қ. e-mail: esb72@mail.ru
1

Ақынды ақын ететін оның өлеңдері. Әр ақын өз заманының шындығын жырына арқау ете білуі
керек. Сонда ғана оның өлеңдері әсерлі шығады. Ақын болып дүниеге келіп, ақын болып өткен қазақтың
дарынды ұлдарының бірі - Сағи Жиенбаев. Ол ешкімге ұқсамайтын, өзіндік қолтаңбасы бар ақын. Оның
өлеңдері халық көңілінен шығып, жүректерінен орын тапқан. Ол өлеңдерінде өмірдің бар шындығын,
бірін қалдырмай шебер жырлай білген. Мақалада С.Жиенбаев поэзиясындағы лирикалық тұлға туралы
сөз болады.
Түйін сөздер: поэзия, лирика, логика, элемент, деталь, аналитика, образ, идея

Ақындарда өз өлеңіне деген мәтіннің тұтастығына мән беруден гөрі ой мазмұнына дискурстық
әрекетке мән беруді көздейді. Бұл тарапқа кез келген суреткер арнайы дайындықпен келмейді,
өздігінен жүретін процесс. «Басқаларын қайдам, мен өзім ешкімді білген жоқпын, өнердегі бағыттарды
қандай күш қалыптастырса да, ол мені де, басқаларын да қамтыды» [1] демекші, ақындардың стильдік
ерекшеліктеріне барлау жасау үшін айтылатын мәселенің бағытын да анықтаған дұрыс. Бұл туралы
«сонымен қатар әдеби стиль – бұл стильдің жоқтығы, бейсинтаксистік және бейграмматикалық; тіл
айтылып отырған мәселемен емес, таза тілекпен айқындалады» дегенді айтады [2]. Бұл туралы
посмодернист ғалымдардың пікірі жан-жақты. «Посмодернистік әдебиеттің мәтіндер мен
дискурстарды үйлестірудің желілік қағидасының кез келген сәтте диалогты жандандыра алатын тағы
бір ерекшелігін» атап өтеді [3]. Дәл сол сияқты ақын С.Жиенбаевтың поэзиясындағы мәтіндер
дискурсы диалогты жандандыру сияқты тәсілдердің ақынның қолтаңбалық шеберлігін айқындап
береді.
Сағи Жиенбаев поэзиясында көркем ойлау мен көркемдік танымның тұтастығы ақын
логикасымен ұштасып жататын. Ақын объективті шындықты тану арқылы заттар мен құбылыстарды
санаңызда қарапайым түрде жеткізіп бере алады. Ол және жай жеткізбей бейнелеп, көркемдеп береді.
Ақын заттар мен құбылыстардың мәнін танып білу, олардың сырт пішіні мен бейнесін қабылдаумен
ғана шектелмей, олардың біртұтас жүйесін құрылымының бүтін, бөлек, элемент-деталь деңгейінде
терең талдап, ішкі мазмұнын ашуға тырысады. Сағи Жиенбаев поэзиясының тал өзегіне тән
аналитикалық талдаумен шектеліп қалмайды, оған қосымша көркем образдар арқылы бейнелі ойлауға,
қиял нәтижесін шындықпен ұластыру негізінде абстрактылықтан нақты нәрсеге, көрініске құрғанды
қалайды. Міне, осыдан кейін Сағи поэзиясы рухани идеяның негізінен нәр алып реалды,
шынайылығымен жалғасымын тапты деп ойлаймыз.
Ақын өлеңдерін оқыған сәтте күйбең тірлік пен күрделі өмірдің еңсе басқан ауыртпалығынан
бір уақ босанып, сыршыл да ғажайып, жұмбақ сырлы, тылсым бір әлемге тап болғандай әсерге
бөленесің. Сағи ақын адамдарға, айнала қоршаған әлемге, өмірдің сан алуан қым-қиғаш
құбылыстарына қатысты көзқарастарын, туған жері мен байтақ даласына деген сағынышы мен ыстық
ықыласын, табиғат пен тіршілікке қамқор көңілін ойлы да сезімді өлеңдерінде әсем өрнектеп, кесек
сөз, бейнелі ой арқылы тұжырымды да тұщымды жеткізе білді. Әркімнің күнде көзбен көріп, көңілмен
түсініп жүрген жайттарын Сағи көркем де қарапайым түрде өлең тілінде суреттеп келтіреді. Сондықтан
ақын сөзін әркім-ақ өз басынан кешіп отырғандай жылы да әсерлі қабылдайды. Өздерін мазалап жүрген
жай-күйдің көркем бейнесін өлеңмен тапса, оқырман қауым қалай ғана әсерленбесін. Ақынмен бірге
қуанып, бірге мұңдататыны да сондықтан. Ақынның дүниетанымы өзі өмір сүрген дүниені
қабылдауында іңкәрлік, ғашықтық сезімдерін туғызса, соған жауап ретінде ақын кіршіксіз дүниені,
әлемді, Отанын нақты алғанда халқын, жұртын таза, пәк танымда танып, қабылдауында жатыр. Дүние
деген кең көлемді, көп мағыналы, сондықтан да философияның ең басты категориясының бірі. Егер
философия оның жалпы негізін, мәнін ашса, әрбір жеке ғылым, өнер бағыттары оның әр қырын зерттеп,
саралайды.
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С.Жиенбаев өлеңдеріндегі «кіршіксіз дүние», «жаңарған дүние», «дөңгеленген дүние», «О
дүние мен бұ дүние» сияқты «дүние» туралы толғаныстарды, дүниені қабылдаудың, ұғынудың сан
қилы тарихи, адами ситуациядағы көріністері бейнеленген концептілік жүйені байқаймыз. Осы
ситуациядағы ақынның көңіл-күйі, яғни психологиялық жағдайы, сенімдері мен күйініштері,
қуаныштары жан-жақты көрсетілген. Дүниенің адами-мәдениленген бөлшегі ретінде ақын адам өмірі,
қоғамның тарихи дамуындағы өзгерістерді, құбылыстарды суреттеуде Сағидың ақындық шеберлігі,
тілдік құрал арқылы молынан жіктеліп көрінетін тұстары оның шығармашылығындағы сөздік
үлгілердің әдемі қалпын жасаған. «Сонымен қатар көркем әдебиеттегі бейнелілік мәселелеріне
шұқшию да ақынның суреттеу амал-тәсілдерін қаншалық, қалай дамытып келгенін белгілеуге
бастайтын басқыш болып табылады» [4].
Сағи ақын шығармаларында «дүние» ұғымын кең көлемді аспектіде пайдаланған. Соның
ішінде қоғамның адамға әсерін субъектілік ішкі көңіл-күйін танытатын тұстары да аз емес. Ақынның
«Сәби боп ылғи көзіме, дүние-тәтті қылықпен, тартады мені өзіне» сияқты тіркестер бір жағынан
жалпы ұлттық қабылдаудың тілдік формалары болса, екіншіден, бұл жерде олар нақты контекске
ие. Демек, дүниетаным жеке адамның және қоғамның деңгейінде өмір сүреді. Ал «қоғам» ұғымын
нақтылайтын болсақ, бұл-белгілі бір тарихи кезеңнің дүниетанымы. Сондықтан, Сағи ақын өзі өмір
сүрген заманын таза қалпында қабылдап қана қоймай, лирикалық кейіпкер дүниетанымындағы рухани
тазалықты да танытып отырғанын байқауға болады. Сағи шығармашылығынан кеңінен орын алған
осындай кіршіксіздік ақындық болмыспен айқындалып жатады. Мұңсыздық пен бейкүнәлік, мөлдірлік
пен балғындық, періштелік сияқты қасиеттердің тұнығын да Сағи ақыннан табасыз.
Поэзиямызда кейінгі кезде әр ақынның өздері табиғаттың ұлы бір күшіне, немесе
жаратылыстың кейбір құбылыстары Тау, Күн, Жер, Қыран, Тұлпар, Теңіз сияқты поэзиялық ұғымға
айналған құбылыстарын жырлау арқылы тамаша туындылар туғызып жатыр. Сондықтан да болар
жұртшылық Мұқағалиды – тауға, Тұманбайды – көктемге, Сағиды – теңіз теңеуі де осыдан туып жатыр
ма деп ойлаймыз. Расында да Сағидың «Теңізді көп жырлағаны белгілі. Ол жырлары және жемісті
шыққан деуге болады.Әрине ақындардың жырларының бел баласындай болып кеткен балама бояуын,
астарлы аллегориялық қызметі күшті екеніне дау жоқ. Бірақ бұл айтылғандар шарттылыққа айналып
кетпесе болғаны.
Сағидың:
«Ақылгөй – ана – Ақ аспан,
Ұзатты тауға Қор қызын.
Ақ жүзі Аймен таласқан,
Маңдайға біткен жалғызын.
Балбырап балқып жалын жүз,
Қия алмай ұзақ мөлдіреп,
Аттанып кетті Ару қыз,
Аспанын құшып соңғы рет.
Келеді келін жасқанып,
Жат елге бару оңай ма?
Ұзатып салды ақша бұлт,
Сайдағы орман-тоғайға,» [5] – деп айтылатын жырдың мазмұнымен ұқсас келеді.
Ақынның Аспанды – ана бейнесінде көрсетуі де тегін емес сияқты. Бейбіт өмір мен
тыныштықтың символындай ұлылықтың құдіретін – ананың ізгі қасиеттері арқылы беретін тамаша
жетістіктерге жетеді. Әдетте біз «Жерді – Анаға, Аспанды – Әкеге» теңеу арқылы ой мен санамызда
қалыптасқан бейнені басқа қырынан көргендейміз. Сағи соны өзінше түрлендіріп, жаңа сипат арқылы
суреттейді. «Ақ жүзі Аймен таласқан», «Келеді келін жасқанып», – деген секілді ақынның қолтаңбасы
айқын көрінетін бейнелі де тартымды кейіптеу арқылы ақын, халқымызға тән ұлттық салтдәстүрдің ерекшелігін ашып көрсетеді. Аспан да тауда жалпы адамзатқа ортақ ұғым болғанымен ақын
өз халқының ұлттық нақышымен өрнектеп таза қазақи мінез бен қасиеттер береді. Тіпті Аспан ананы
қызын қолдан ұзатып, бата беруі, ару қыздың ел мен жермен қоштасуы, жарына деген адалдығы, ибалы
да иманжүзді бойжеткенді елестетеді. Осындай келін тұрмыстың ұлттық көріністері табиғаттың
болмыс-білімдерімен соншалықты орынды қабысып жатқанын айқындай түседі.
Сағи ақынның абстрактылықтан ойын нақтылыққа, дәлдікке құрады. Өмір, табиғат сырларын
ашуға өте бейім.
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«Майда бір желге сүйгізіп,
Майысқан гүлдер далада.
Балапан бұлттар жүр жүзіп,
Балбырап тұрған ауада.
Әлемді нұрға бөлеп күн,
Әлдилеп қана тұрғандай
Бойлары балқын теректің
Бұтағын ауырсынғандай,
Көбелек біткен, асыға,
Қонақтап жатыр гүлге, ырғып,
Көлігдір талдың басынан,
Көздерін ашты мың бүршік.» [5].
Ақынның эстетикалық талғамының өзі бұл өлеңдерінің атасы «Желсіз түнде», «Жазды күні шілде
болғанда», «Жазғытұрым», «Жаз» өлеңдерінде дегендей. Міне, жай көзбен көріп, қолыңмен ұстай
алмайтын нәзік сезімқұбылысын ақын нақтылықпен ойластыра өрнектеп жеткізеді. Барынша
шынайылық басқа тіл айшықтарын керек етпейді де. Сезім салмақтығын құбылыс ақиқаттығына
бағындырады. Сағи табиғаттың бай көріністеріне жан бітіре суреттегенде оған сенгендей емес,
оқушыға әсерлі етіп, көрсету үшін барады. Ақынның «Жел мен күн» атты шығармасында Жел мен
Күннің жанды бейнеге ауысуы тамаша үйлесім табады. Ұзақ өлең желісі Жел мен Күннің ерекшеліінің
сан алуан тартыспен шиеленіс арқылы аша отырып көрсетеді.
«Көндіріп қызды ырқына,
Шығармақ елге атағын.
Еріксіз – тартып жұлқылап,
Шешеіпті қыздың шапанын.
Түі жоқ басын иетін,
Бұрымы жерге шашылып.
Көргесін бұзық ниетін,
Алыпты қыз да ашынып.» [5].
Ақын «Қыз» арқылы Желдің бүкіл болмысын, сипатын ашып, сұрықсыз-сұрқия кейіпте алады да
оған қарама-.арсы шендестіру мақсатында ары қарай:
«Жарқырап сәуле айнала,
Жалыны бойын қыздырып,
Жарқындай берге жай ғана,
Қарапты Күнге қыз күліп.
Амалың бар ма бұ шақта,
Алтын Күн ерні тигесін.
Арудың өзі-ақ құшақтап,
Ағыта берген түймесін..» [5].
Міне, адам үшін қажетті табиғаттың ұсақ көріністерінен бастап, бар тіршіліктің нұрлы Күнге
дейінгі келелі көріністері ақын лирикасын айшықтай түседі.
Күн, жел сияқты заттар әдебиетіміз үшін жаңалық емес. Ол ауыз әдебиетінің бұрыннан-ақ
теңеулік, метафоралық қызметін атқарып келеді. «Айым», «Күнім» деген ұғымдардың халық
жүрегінен орын алуыда сондықтан. Халық қашаннан да өз тіршілігі үшін өте маңызды құбылысты
құрмет тұтады. Бүкіл әдемдік тіршіліктің – Прометейі – Күнге деген құрмет те содан туған. Осылай
қалыптасқанкөне ұғымның өзі мына өлең ерекшелігіненшешімін табады. Ақын шеберлігінің өзі осы
құбылыста жаңа сипатта өзгеше жырлайтынында болып отыр. Жел мен Күннің арасындағы табиғи
байланыстың себебін ашады. Ақын сол Күнді жырлау арқылы кісінің сезіміне қозғау салады. Бұл
көріністер оқушының сезімін тұр-тұрлап оятқандай болады. Кісінің бойындағы эстетикалық сезімін
көркемдік шұғыласымен көме түседі. Бұдан біз ақын лирикасындағы қарым-қатынасты
жырлағанын көреміз. Дәл осындай пікірімізді С.Жиенбаевтың бейнелі өрнекке бай өлеңдерінің бірі –
«Толқын мен қыз» атты жырына да айтуға болады. Өлеңдегі философиялық тереңдік, көркемдік таным
ақын шеберлігін шыңдай түскенін байқаймыз. Интимдік сезімге құрылған өлең желісі екі түрлі
жаратылыстың бір-бірімен байланысын көзіндік құбылыстары арқылы нақтылы көріну формасына
келіп саяды. Мұның өзі өзіміз өмір сүрген дүниенің образы арқылы тануға жетелейді. Ақын бірқатар
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өлеңдерінде жыл мезгілдерін әңгімелеп, оның ерекшелігін адам әрекетімен байланыстыра жанды
суреттейді. Ол поэзиямызда Абай салған дәстүрді әрі қарай дамытып, астарлы ойды тереңнен түйіндеп
отырады. Мәселен, «Көктем», «Күзгі бақта», «Қар туралы жыр», «Көңілдегі жаз күнін» сияқты
өлеңдері оның ақындық эволюциясын байқататын туындылары.
Ақын көктемін – «Суланған шашын сілкініп таралған талдарынан, торғын жібектен оранған
тоғайлардан, беттегі әжімін жасырған жастардан көрсек, жазын – көңілдегі қаз үнінен, көк шалғында
ойнаған күлгін сәуледен, күзін – жас балашадай ойыншығын жоғалтып ыңылдаған желден, дірілдеген
жапырақтан, қысын – жаңа түскен жас келіндей жасқанып түскен қарынан» көреміз.
Табиғатты тәңір тұтқан ақынның жыл мезгілдерінің ішінде осы уақытты көп жырлауы да
ақынның көктемде дүниеге келуінен болған ұқсастықтар ма дейсіз. «Көктемгі көкшіл жазық»,
«Көктемнің балғын кезі», «Көктем еді», «Көктемде құрғап»т.б. өлеңдері ой мен образдың біте
қалуынан туған дүниелер. «Көктеректің басына көтерілер көктемдей» деп ақынның өзі айтпақшы
көктем туралы көгілдір жырлардың бастауы да сол қазақтың құба даласы, оның ішінде өзі туған жерден
басталады. Ақтөбе, Үстірт, Жем өзенінің бойындағы Оймауыттан шыққан нәзік те сұлу үн Ақ Жайық
пен Атырауды аралап, Сырмен сырласып, Көкше көріністерін тамашалап, Қарақұммен қауышып,
Ыстық көл самалына кеудеңізді тосып, Алатауға бір-ақ ораласыз. Мұндай сезім сізге «Ыстық көл
самалы», «Көкше көріністері» циклын, «Атырау саздары», «Қарақұм аттары», «Сыр әуендерін»
оқығанда пайда болады. Сондықтан да Сағи Жиенбаев поэзиясының басты ерекшелігінің бірі, табиғат
құбылыстарының адам сезімінің өзгерістерімен астарлап берілуінде. Ақын қандай бір тақырыпқа
қалам тартпасын көңіл күйі табиғатпен байланысты болады. Сол табиғат құбылыстарының өзі адам
бойындағы нәзік сезім, көңіл-күйінің өзгерісі тәрізді болып кетеді.
«Бірте-бірте көңіліме Күн қызып,
Ұйықтап жатқан гүлдерді жүз тұрғызып!.» [6].
Көрдіңіз бе, жерде күн ақынның шабытын шалқытып, жан сезіміндегі гүл жырларды жандандыра
бастайды. Сол жанданған табиғат тіршілік иесіне айналады да, адам бойындағы қасиеттерге ұқсас
қимылдар жасайды. Кейде тіпті лирикалық кейіпкермен мінездес сияқты болып кететіні бар.
С.Жиенбаев ақын ретінде ойды ойып ап, дайын күйінде бермей, ойды өрбітіп, тіршілік процесіндей
дамытады, өршітеді. Табиғи арнасымен желілеп жеткізеді. Соның бәрінде де ұлы жазушы айтқандай
толып жатқан образ, көп шындық, жұртшылыққа ортақ шындық бар. Ақын осы шындықтан танған
емес. Қай өлеңін алсаңыз да сезімге салмақ салады, құбылыстың ақиқаттығына жүгінтеді:
«Әлемді нұрға бөлеп күн,
Әлдилеп қана тұрғандай.
Бойлары балқып теректің,
Бұтағын ауырсынғандай.
Көбелек біткен асыға,
Қонақтап жатыр гүлге ырғып,
Көгілдір талдың басынан,
Көздерін ашты мың бүршік.
Бойларын балқытып теректің, бұтағын ауырсынғандай» [5].
дегендегі шындық пен әдеміліктің тең жарасымдылығы қандай сүйкімді. «Көгілдір талдың басынан
көздерін ашты мың бүршік» әдемі суреттің өзі мүлдем тірі дүниеге айналғандай. Ақын өзінің бар
тағдырын табиғатпен етене сезініп, өжеттігін де өлең өзегіне өріп жібереді. Ақын «көк көйлекті», «гүл
тақиялы», «күлім-көзді» көктем, қайнар шабыт беріп, ақын жанымен үлкен үйлесім табады. Сағидың
ұғымынша бұл мезгіл – жыл еркесі.
«Балапан бұлттар жүр жүзіп, балбырап тұрған ауада». Ақынның ұшқыр асқақ сезімі осылай
дейді. Алабұртқан алау көңілдің желігі. Дегенмен де ол өз өрнегінен таймайды. Бос сөздікке
салынбайды. Өйткені ол – ақынның шын жүрегінен шыққан шынайы жырлар. «Шын жүректен шыққан
сөз, қашанда жүректен орын табады», демеп пе еді Мизами. Сағида «Қойнына өлең ергізіп, ұйқысынан
қуанып тұратын, ақпанда желдің жалына жабысып жүретін, күзгі терегі ойыншығын жоғалтқанжас
баладай үй жанында ыңылдап тұратын» кейіпкер бар. Бұл сияқты ұтымды жасалған суреттеулерді
оның өлеңдерінен көптеп кездестіруге болды.
Сағи Жиенбаев өлеңдеріндегі табиғат құбылысын жан-жануарлар, бозторғай тіршілігін еліктіріп
жырлай отырып-ақ олардың бойынан адам өміріне ұқсас, адамзат тіршілігіне орайлас сипаттар
көрсетеді.
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Мәселен, «Балғын гүлдер», «Боз тұман шөгіп», «Гүлдер», «Тау», «Аққулардай», «Құс әні»,
«Бозторғай», «Оркиік», «Ақ жаңбыр», «Ақпанның желі», «Құлын» өлеңдерінде табиғат пен тіршіліктің
тұтастығын бейнелейтін шығармалар.
Сонымен Сағи Жиенбаев лирикасының шеберлігі, өлеңмен өркен салуы, құбылысқа қимыл беру, асқан
сезімталдық пен көрегендіктің жемісі. Әсем сурет пен әдемі құбылыстың үйлесімі. Ақын
творчествосының өзегін құрайды.
Қашаннан да қасиетті туысқандық,
Адам мен табиғаттың арасында.
деп Сағи Жиенбаевтың өзі айтпақшы адам мен табиғатты тұтастыру арқылы ақын үлкен биіктерге
жеткен.
«Поэзия – қай халықта болмасын, әдебиеттің түп-тамыры, алтын қазығы болып есептеледі»[7]деп, ізденуші Б.Матайдың пікірінше, қазақ өлеңтануының хас шебері марқұм С.Жиенбаев - шын
мәнінде табиғатты тәңіріндей тұтқан лирик. Табиғат сүйіспеншілік сезімінің ең жоғарғысын талап
етеді, ол үшін ақында бүкіл ізгілік атаулының ұшқыр қиял, бай фантазия бір сөзбен айтқанда автордың
эстетикалық талғамын қажет етеді. Сонымен бірге табиғатты шынайы суреттеуге шеберліктің ролі
күшті екені белгілі. Осы жауапты талаптардан лирикалық кейіпкеріміз жоғары көріне біледі. Ақынның
табиғат көркін тек суреттеп қана емес, бейнелеп, құбылтып, тірі организмге айналдырып жібере алатын
қасиеті бар. Бұл ақынның шеберлігінің айғағы деп бағалауымыз тиіс.
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ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В ПОЭЗИИ САГИ ЖИЕНБАЕВА
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Поэта поэтом делают его произведения. Каждый поэт должен уметь отражать в своих стихах правду
о своей эпохе. Один из таких прирожденных акынов, талантливый сын казахского народа - Саги Жиенбаев.
Он акын, имеющий свой стиль, не похожий ни на кого. Его произведения горячо любимы народом и имеют
своё место в сердцах читателей. Он умело описывал всю горькую правду жизни. В статье рассказывается
о лирическом герое в произведениях С.Жиенбаева.
Ключевые слова: поэзия, лирика, логика, элемент, деталь, аналитика, образ, идея
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(оn the poems of S.Zhienbayev)
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Poet becomes the poet due to his poetic works. Every poet should be able to reflect in his poems the truth
about his era in which he lives. One of such innate akyns, the talented son of the Kazakh people is Sagi Zhienbayev.
He is akyn, who has his own style and does not resemble anyone. His works are fondly loved by the backgammon
and have their place in the hearts of readers. He skillfully described the whole bitter truth of life in his poems. The
article tells about the lyrical hero in the works of S.Zhіenbayev.
Key words: poetry, lyrics, logic, element, detail, analytics, image, idea
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ
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Қазіргі заманда балаларға білім беруде оқытушының ең басты мақсаты – балаға неғұрлым түсінікті
ақпарат беріп, қызығушылығын арттыру. Педагогикалық технологияның басты міндеті саралау арқылы
білім беру жүйесін дамыту, салыстыру арқылы тәсілдер мен олардың нәтижелерін іріктеу, тиімдісін
қолдана білу, зерттеу, талдау жасау, түйінге келу. Осыған байланысты білім беру үрдісін жетілдіру
мақсатында балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында инновациялық технологияларды
қолдану ұсынылады. Инновациялық технологиялар балалардың қызығушылығын арттырып, жаңа
ақпаратты жақсы қабылдауға мүмкіндік беріп, білім беру жұйесін жаңа деңгейге шығарады. Педагогтарға
көмек болатын инновациялық технологиялардың қолдану тәсілдері, сонымен қатар оқыту және жазу
арқылы сыни көзқарасты қалыптастыру әдісінің деңгейлері атап өтіледі.
Түйін сөздер: инновация, сыни ойлау, оқушы, технология, шет тілін оқыту

Қазіргі кезеңде білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту заман талабына
сәйкес туындап отырған қажеттілік. Өйткені, мектептің әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға, терең
әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын оқу үрдісінде мұғалім басты роль атқарған болса, қазір оқушының
белсенділік көрсететін кезі туды. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Қазіргі
заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында оқушының ізденуі
мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында
қолданылатын технологиялар баршылық. Солардың бірі сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Бұл
технология Совет өкіметі кезінде 1973 жылдан, Қазақстанда 1997 жылдан бері таныла бастады. Оқу
мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау, яғни, RWCT 214 жобасы 29 мемлекетте
қолданылады.Технологияның негізін қалаушылар американдық ғалымдар Чарльз Темпл, Джон Дьюи,
Мередит. Кезінде жоба ретінде ұсынылып, көпшіліктің қолдауын тапқан бұл технологияда Выготский,
Пиаже, Эльконин- Давыдовтардың, басқа да ғалымдардың еңбектерінің ең құнды жерлері көрініс
тауып, идеялар тоғысып, біріктірілген іспетті [1].
Баланы оқытудың бірден бір жолы қызығушылығын ояту, үнемі ойын жетілдіру демекші,
қазіргі ХХІ ғасырдың балаларын инновациялық технологиялардың көмегінсіз оқыту қиынға соқпақ.
Атаулы мәселе оқытып отырған мұғалімнің алдына зор талаптар қояды. Тек теориямен ғана
шектелмей, ғылымды қатар алып жүретін ұстаз ғана сапалы, сауатты білім бере алады. Оқушыны тек
теория мен тәжірибені ұштастыруды үйрету аздық етеді, болашақта өзін-өзі басқара алатын субъектіні
қалыптастыру, міне басты міндет. Сондықтан педагогика білім мен ғылымның жан-жақты түрлерін бір
арнаға қосады: жеке тұлғаны қалыптастыру, шығармашылыққа баулу, өзін-өзі басқару және жетілдіру,
т.б.
Инновация сөзі француз тілінен «innovation» лат. «innovātio» жаңару, өзгеріс деген мағынаны
білдіреді. Жаңару, өзгерту енгізу, толықтыруды меңзейді. Атаулы термин туралы түсінік ХІХ ғасырда
жүргізілген зерттеулерде кездесті, мәдениеттің кейбір элементтері оның басқа да түрлерінде кездеседі
дегенді білдірді. ХХ ғасырдың басында білім беру жүйесінің жаға бағыты инноватика пайда болды.
Инноватика – жаңару туралы ілім, ғылым. Яки материалды кәсіпорын саласында жаңа техникалық
өзгерістерді енгізу деген мағынаны білдіреді. Педагогикадағы инновациялық технологиялар
алғашында 50 жылдары Батыс елдерінде қарастырылып, кейінгі 20 жылдары ол туралы ғылыми бағыт
біздің елге де жетті [2].
Педагогиканың инновациялық технологиялары дегеніміз оқу үрдесін жетілдіріп, дамытуға үлес
қосатын барлық тәсілдердің бір арнаға тоғысуы. Педагогикалық технологияның басты міндеті саралау
арқылы білім беру жүйесін дамыту, салыстыру арқылы тәсілдер мен олардың нәтижелерін іріктеу,
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тиімдісін қолдана білу, зерттеу, талдау жасау, түйінге келу. Яғни, қолданылатын тәсілдердің
тиімділігін бағалау. Оның тиімділігі келесі факторларға байланысты:
- Адамгершілік қасиетті дамыту әрі ұстану;
- Қалыпты бір тәртіптік жүйеден аулақ болу, яки формалдықтан арылу;
- Жеке тұлғаның қызығушылығына қарай оқыту;
- Оқушының шығармашылығын анықтау мақсатында жағдай жасау;
- Қоғамдағы әлеуметтік-мәдени сұраныстарға сәйкес болуы.
Инновациялық оқытудың басты мақсаты:
- Оқушылардың интеллектуалды, коммуникативті, лингвистикалық және шығармашылыққа
бейімдеу;
Оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуы;
Оқу-ағарту қызметін жетілдіретін әдістерді қалыптастыру;
Сапалы білім беру [3].
Оқу ісінде инновациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін
жетілдіруге мүмкіндік бар. Оқушылардың сөйлеу өнері, сараптамалық ойлау қабілеті қалыптасады.
Алған білімнің сапасы артады. Нәтижесінде өз басымен ойлайтын білімді болашақ ұрпақ тәрбиеленеді.
Инновациялық оқытуға жататын технологиялар: өзекті мәселе бойынша оқыту, жобалық, сауатты ашу
мақсатында оқу және жазуды үйрету арқылы сыни көзқарасты қалыптастыру, модульдік оқыту жүйесі,
ақпараттық технологиялар, ойын технологиялары және т.б. Сондай-ақ мектеп мүмкіндіктерінің
шектелуіне байланысты әр түрлі инновациялық технологиялардың әдістеріне көшуге тура келеді. Тіл
саласында сабақ беретін ұстаздар үшін ақпараттық техноллгияларды меңгерген маңызды. Тіл маманы
оқушылардың тіл байлығын байыту керек, сауатты әрі нық орфографиялық және пунктуациялық
әдістерді толықтай меңгеруі қажет, көркем әдеби тілді игеруге, лингвистикалық және көркем әдеби
терминдерді түсінуге бейімдеуі тиіс.
Ақпараттық-коммуникативті технологиялар барлық пәндерде қолданылады: жаңа материалды
оқытуда, қайталау жұмыстарын жүргізгенде, дәрістің соңғы қорытынды сағатында. Мәселен, әдебиет
сабағында оқырманның қызығушылығын ояту мақсатында аудио және бейнежазбаларды қолдануға
болады. Мұндайда компьютер техникасы өзінің алуан түрлі мультимедиялық бағдарламалары арқылы
көмектесе алады. Яки атаулы тәсілдер арқылы сабақты жаңартуға, жандандыруға, мәліметті
толыққанды игеруге мүмкіндік туады.
Жобалық оқыту оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда маңызы зор: өзін өзі
басқару, атсалысу, шығармашылыққа баулу сынды. Диалог технологиялары оқырмандардың пікірін
білдіруге, ортақ мәмілеге келуге үгіттейді. Өз ойын білдіре отырып, «менің ойымша», «менің
көзқарасым», «менің толықтырып жіберетін тұсым бар» демекші өзінің жеке индивид ретінде
атсалысып, әңгіменің өрлеуіне, жаңа пайымның, көзқарастың туындауына әкеледі. Мұндай
технологияны пайдалану арқылы екі түрлі әдіспен танысуға болады: ақпараттық (ақпарат алғанда әрбір
оқырман оны өзінше қабылдайды) және интерпретациялық (диалог кезінде ақпаратпен алмасқанда
ортақ бір көзқарас туындайды).
Ойын түріндегі сабақтар тек сөздік қорды байытып қоймай, пәнге деген қызығушылықты
оятады, баланың ойлау және көз алдына бейнелеу қабілеттері іске қосылады. Атаулы тәсіл ежелден
келе жатыр.
Оқыту және жазу арқылы сыни көзқарасты қалыптастыру әдісі кез келген жас аралығында
қолданылады. Алғашқы деңгейі – бәс тігу. Оны әр сабақта қолдануға болады. Ол арқылы біз оқушының
білімін жетілдіруге және толықтыруға мүмкіндік береміз, талқыланып отырған мәселеге
қызығушылықты оятамыз, оқуға бейімдейміз, сұрақтарды дұрыс қою арқылы жаңа мәлімет алуға
үгіттеу, т.с.с.
Екінші деңгейі – ой түю. Түсінік қалыптастыру. Атаулы деңгейде мәтінмен тығыз жұмыстар
басталады. Нәтижесінде оқушылар жаңа ақпаратты алады, білімін толықтырады, жиналған мәліметтер
негізінде түсінік қалыптасады.
Үшінші деңгейі – рефлекс. Ақпаратты жалпыландырады, жазу арқылы ақпарат толықтай
игеріледі.
«Идеялар қорабы» тәсілі оқушылардың білетін білімін анықтауға көмектеседі. Тақтаға қорап
ілінеді соның ішіне оқушылар алған, білетін мәліметтерін жинақтайды.
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Ендігі кезекте «Топтау» тәсілі арқылы алған білімді белгілі бір тізбекке орнымен орналастыру,
яки реттеу тәсілі қолданылады. Бұл белгілі бір мәселе төңірегінде жинақталған мәліметтерді жүйелеу
үшін қолданылады.
«Шындық және жалған» әдісі ақпараттың растығын анықтауға көмектеседі. Ұстаз белгілі бір
тақырып негізінде оқушылар назарына бірнеше тұжырымдарды ұсынады. Оқушылар интуициясы мен
біліміне қарай дұрыс тұжырымдарды анықтауы тиіс.
«Эссе жазу» тәсілі белгілі бір тақырып бойынша емін-еркін пікір білдіруге көмектеседі.Автор
өз таңдауы бойынша мәтінді өзгерте алады. Эссе – көркем ойдың пішіні, онда оқушы тек өз
тәжірибесіне ғана сүйене алады. Тек өз білгенін, оқып тоқығанын негіз етіп алады [4].
Қазіргі технологиялардың үздіксіз жаңару кезеңінде үздіксіз алуан түрлі ақпаратқа қол
жеткізуге болады. Алайда ол ақпараттың барлығы дерлік пайдалы емес. Жас буын өкілдерін дұрыс,
тиімді ақпаратты іріктеп алуды үйрету керек. Оңы мен солын ажырата алатын жағдайға жетуі тиіс.
Ақпараттар ағымын студенттерге ой салатындай, санасына тоқитындай жеткізу керек. Әр студент өзі
ізденіп, қажетті ақпаратын ала отырып пікір қалыптастыруы керек. Ақпарат арқылы болашақ ұрпақты
тәрбиелеу қазіргі таңда өзекті мәселеге айналды.
Оқу орнында тиісті білім алған студент ертеңгі келешегі үшін алаңсыз болуы тиіс, қажетті
әдістерді дұрыс қолдану арқылы дағдыланады.
Ұтымды ой айту, құнды сөз арқылы ойындағысын жеткізу – ата-бабадан қалған игі дәстүр.
«Шешендік – көп сөздікте емес, тапқырлықта» деп Ғабиден Мұстафин айтқандай шешендік өнердің
қыр-сырын жетік меңгеріп, саналы да ұтымды ойды тапқырлықпен ұштастыра білген жастарымыз ел
үмітін ақтар ертеңгі болашағымыз. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас
ұрпақтың қолында, болашақты білімді ұрпақ айқындайды» деп баса атап көрсеткен болатын.
Сондықтан да еліміздің ертеңгі тұтқасын ұстар болашақ жастарымыз саналы да сапалы білім игеріп,
тәлім-тәрбие алып, қандай жерде болмасын өз ойын еркін түрде жеткізе алатындай тұлға болып
қалыптасуы қажет.
Оқушылармен ағарту жұмысын жүргізу аясында дәстүрлі емес технологияларды да
пайдалануға болады. Атаулы тәсіл оқушылардың қатып қалған қағидадан тыс, өзін еркін сезініп,
қарастырып отырған тақырыпқа қызығушылығын оятуға бағытталған. Мәселен: семинар сабағы, дәріс
сабағы, әңгімелесу сабағы, тәжірибе сабағы, экскурсия сабағы, зерттеу сабағы, ойын түрдегі сабақ,
қауіпсіздік сабағы, диспут сабағы және т.б.
Оқу саласында жаңа технологияларды пайдалану әрі қалыптастыру үздіксіз шығармашылық
жұмыс. Кез келген пәннің ұтымды шығуы тек оның авторы оқытушының шеберлігі, біліміне
байланысты. Ұстаздың басты міндеті оқушының сабақтағы ролін анықтау, білімді шығармашылықпен
ұштастыру. Атаулы технологиялардың тиімділігі, нәтижелі болуы тікелей ұстаздың еңбегі болып
саналады.
Қазақстандағы білім беру cаласын дамытуда оқушылардың сыни ойлау қабілетін қалыптастыру
және жетілдіру қазіргі таңда басты педагогикалық мәселе болып отыр. Сондықтан бұл модуль
оқушылардың және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауындамытуды көздеп отыр [5]. Атаулы бағытта
жұмыс жасау үшін бағалау, дарынды және талантты балаларды оқыту, жас ерекшелігіне қарай оқыту
модульдерімен тығыз байланысты.
Қазіргі мектеп оқушыларының сыни ойлауға дағдыланбағандығын мұғалімдер байқап өз
пікірімен бөлісуде. Инновациялық технологияларды педагогикада қолданудың бірқатар жетістіктері
барын аңғардық. Сабақтың құрылымы «Қызығушылықты ояту», «Мағынаны тану», «Ой толғаныс»
атты үш кезеңнен тұратыны белгілі. Осы кезеңдерде сабақта стратегиялық іс-әрекеттерді тиімді
қолдана отырып, оқушыларды сыни ойлауға үйретеді.
Зерттеушілік әңгіме оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау қабілеттері өрістеуіне және
зияткерлік қабілеттерінің дамуына ықпал ететіндігі дәлелденген. Оқушылар өздерінің құрдастарымен
диалог жүргізу барысында тәжірибе жинақтап, және ой әрекетінің жоғары деңгейіне көтерілуге
талпына отырып, баламалы мүмкіндіктер туралы сыни тұрғыдан ойлап, зерттеу жүргізуге қабілетті
болады.
Болашақта сыни тұрғыдан ойлауды дамыту мақсатында жекелеген оқушылардың қабілетіне
қарай тапсырмаларды беру, сыни тұрғыдан ойлауға арналған сұрақтар мен тапсырмаларды ұсыну,
топтық жұмысты ұйымдастыру, жоғары деңгейлі сұрақтарды ұсыну қажет. Сабақта формативті
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бағалауды қолдана отырып, оқушылардың өздеріне қай деңгейде келе жатқандықтарын түсінуіне
ықпал еткен дұрыс.
Қорыта келе, сыни тұрғыдан ойлау оқушылардың ойын, сыни көзқарасын дамыта отырып,
күмәнмен қарауға, ойын дәлелдеуге, сұрақ қоя білуге баулиды. Жаңа бағыттағы технологиялар
мұғалімнің сыни көзқарасын дамытады, өзінің жұмыс тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану және
бағалау әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалауға көмектеседі. Бұл сабақтан күтілетін нәтиже:
оқушылардың өз бетімен оқуға деген құштарлықтары оянады, жауапкершіліктері артады,
ынтымақтастық орнайды, сыни тұрғыдан ойлаулары қалыптасады, өзін өзі бағалай алады, сөйлеу
тілдері дамиды, өз ойын еркін жеткізуге дағдыланады. «Оқушы мен оқушы» қарым-қатынасы жүзеге
асады. Ең бастысы оқытудың бұл түрінде оқушы өте маңызды рөл атқарады, олар өз құрбықұрдастарымен әлеуметтік байланыс жасай отырып, белсенді түрде білім жинақтайды [6].
Инновацияны үкімет билігі енгізбейді, оны педагог мамандар зерттеп, саралап, тиімдісін
қолданады. Қазіргі педагогикада көші-қон сабақтар ерекше орын алып келеді. Ол оқушылардың
қызығушылығын оятып, білімін толықтыруға мүмкіндік береді, оқуға деген бейімділігін арттырады.
Оқулықтарды сабақта қолдану, оның берілу әдісін түрлендіру, ағарту жұмыстар жүргізу арқылы жаңа
ізденістер, зерттеулер жүргізу. Сол арқылы оқыту-тәрбие жұмыстарының мүмкіндіктерін арттыру.
Оқыту кезіндегі инновациялық әдістерді қолдану дегеніміз оқушылармен тең сөйлесу, пікір
алмасу, білім алуда жаңа мүмкіндіктерді бірлесіп ашу, ұстаз бен оқушы әріптес, серіктес есебінде
жұмылдыра жұмыс жасауы. Оқушы өзін-өзі басқаруды үйренеді. Мұның өзі ертеңгі болашағына
мамандықты дұрыс таңдауға көмектеседі [7].
Мұғалімдер өздерінің оқушыларымен Twitter, Facebook және тағы басқа осы сияқты әлеуметтік
медиаларды, блогтарды пайдалана отырып, қызығушылығын арттыра алады. Мұнда студенттер өз
ойларын және сезімдерін білдіруі мүмкін. Олар сондай-ақ өз жұмысын бағалауға және өзгелер туралы
біле алады. Осылайша, онлайн-ресурстар мен басқалармен өзара қарым-қатынас, студенттердің сыни
ойлау дағдыларын тиімдірек дамыта алады [8].
Қазіргі оқыту жүйесінде дәстүрлі және инновациялық әдістерді кеңінен қолдану қалыптасып келеді.
Осы екі бағытты қатар алып жүру керек. Себебі біреуі – кешегі ілім қоры болса, екіншісі – қазіргісі,
екеуі бірін-бірі толықтырып, жетілдіріп отырады.
Оқушылардың сапалы білім алуға деген қызығушылығын арттыру, сауаттылығын дамыту үшін
мұғалім жаңа әдіс-тәсілдерді қолданып, бір сөзбен айтқанда өз біліктілігімен шеберлігін жетілдіруге
ат салысуы керек. Бастауыш сынып оқушыларына бастапқыда техникалық талаптарды орындау
қойылса кейін әріпті, буынды, сөзді, сөзтіркесті және сөйлемдерді дұрыс жазу дағдылары жетілдіреді.
Е.Н. Потапованың, В.А. Илюхинаның методикалары бойынша балалардың саусақтарын дамыту,
бастырып жазу, «құпияжазу» арқылы үлкен жетістіктерге жетуі мүмкін [9]. Жас ұрпақтың бойында ана
тілін ардақтау, сөз қадірін білу сезімі қалыптасады, ойы мен қиялыдамиды, мақал құрастыру, өлең,
жұмбақ жазуға ойын ұштау тәсілі арқылы жүзеге асады. Оқушыларға білім беру мен бірге сауатты
оқуға, көркем жазуғада, сөйлеугеде, сұлу мәдениеттілікке жол ашатыны сөзсіз.
Заман талабына сай жаңа технологиялармен жұмыс жүргізу алдымызда отырған бала
тәрбиесіне зор ықпал ететіні белгілі. Қазіргі мынау заман талабына сай ақпараттық технологиялардың
даму қарқынының басымдылығы соншама барлық жазу үрдісі компьютермен қамтылған. Көркем жазу
емлесі біз үшін, болашақ жастарымыз үшін ешқашан қалыс қалмау қажет. Қарыштаған заманда біз өз
қалыптасқан көркем жазу сауаттылығын ұмытпауымыз керек.
Кез-келген тәрбиенің астарында идея болу керек. Болашақ ұрпаққа қажетті құндылықтардың
қамтылған жүйесі ойластырылып, түп тамырында ұлтының ерекшелігі жөнінде мәлімет беретін
маңызды түсінік қалыптасуы тиіс. Әр оқушы мемлекетінің дамуы үшін қосар үлесі барын сезіну керек,
оның не үшін, қандай мақсатты көздеп отырғандығын жақсы меңгеруі тиіс. Ағылшын тілін оқытудың
әртүрлі әдістері пән оқытушысына өз сабағына ең тиімді әдіс-тәсілдерді таңдауға мүмкіндік береді.
Сыныпта қолданылатын оқу-әдістемелік жиынтықтар олардың артықшылықтары мен кемшіл
тұстарын ескере отырып, жемісті нәтиже береді [10].
Қазіргі таңда мектептер түрлі өзгерістерге ұшырап, әлеуметтік, саяси, педагогикалық тұрғыдан
қойылып отырған заман талаптарына жауап беруге мүдделі. Дүние жүзіндегі педагогика мен
мектептердің даму тарихына көз жүгіртіп келесі байқаған факторларды атап өтейік: мектептерді
демократизациялау жолына қою, мектептегі білім беру саласын диверсификациялау және
дифференциалау, мектеп тәрбиесін рухани-адамгершілік бағытта дамыту, тұлғалық қасиеттердің
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дамуына септігін тигізетін қабілеттерді жетілдіру, яки өзін-өзі басқару, өздік жұмыс, жауапкершілік,
т.б., сынып қызметінің жүйелерін модернизациялау, тәжірибелі-эксперименттік қызмет, жаңа
техникалық құралдарды педагогикаға икемдеу, мектеп ішілік және мектептен тыс тәрбие мен білім
беру жүйесін интеграциялау.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.А. Аскарова¹ , Д.Д. Курманбекова²
¹К.ф.н., доцент
²Магистрант 2 курса
1,2
Казахский Государственный Женский Педагогический университет,
Казахстан, г.Алматы, e-mail:danachra_1988@mail.ru
Самая главная задача педагогических технологий – это развивать систему образования через
анализ, сортировать способы и их результаты через сравнение, уметь использовать эффективный способ,
исследовать, делать разбор, также делать выводы. В связи с этим с целью развития процесса образования,
также повышения вовлеченности детей предоставляется использовать инновационные технологии в
обучении. Инновационные технологии повысят интерес детей к учебе, дадут новые возможности лучше
понимать пройденный материал, также выведут систему образования на новый уровень. В этой статье
перечисляются способы использования инновационных технологии, также уровни способов
критического мышления через письмо и чтение, которые будут помогать педагогам в процессе обучения
детей.
Ключевые слова: инновация, мышление, ученик, технология, преподавание иностранного языка

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF STUDENTS USING THE INNOVATIVE
TECHNOLOGIES
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The main task of pedagogical technoligies is to develop the education system through the analysis, assort
the method and their results through the comparison, сompetence to use effective methods, explore, make review,
also conclude. Therefore, with the purpose of developing the education process, likewise for heightening the
interest of children usage of innovative technologies in education is given. The innovative technologies will
heighten children’s savor to the sdudying, gives the new opportunities to understand the educated theme, also will
take to the next level the education system. In this article the methods of usage the innovative technologies and
methods of critical thinking through the writing and reading that will help to the teachers in the process of
educating children are provided.
Key words: innovation, critical thinking, student, technology, teaching a foreign language
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CONCEPTS OF "FAITH" AND "KNOWLEDGE" IN THE SPIRITUAL-ETHICAL AND
RELIGIOUS PARADIGM
F.M. Yerzhanova1, T.E. Igenbay2, S.N. Akisheva3
1
Ph.D
2
M.Sc (Philology)
3
Senior Lecturer
1,2,3
Kazakh State Women's Teacher Training University
Kazakhstan, Almaty, e-mail: f_yerzhanova@mail.ru
In the Turkic linguistic worldview, there are two basic steps in solving the relation between faith and
knowledge. The first phase is the integrity of attitude towards the world, from which the indivisibility and some
vague concept of “faith” and “knowledge”, their dynamism, variability and openness come. This period begins in
traditional mythology and was mentioned in the ancient Turkic written monuments of Orkhon-Yenisey period.
Key words: faith and knowledge, the Turkic culture, linguistic world view

List of abbreviations:
1. DTC – Ancient Turkic Vocabulary.
2. QBK – list written in the Arabic Language, Cairo version of the “Kutadgubilig” poem.
3. QBN – ancient list written in the Arabic Language, Namangan version of the “Kutadgubilig” poem.
4. ESTYA – Etymological Dictionary of Turkic Languages / Edited by Y.S. Sevortyan.
The research of the linguistic world view of the ancient Turk s shows that the nomination of the
spiritual concept of “faith” in the research period was carried out by a number of word-synonyms: inan / ynan
(faith, trust); isan / yshan (trust); kertsung / kertun (faith); syγyn / syyyn (believe worship); yrq / NPK
(superstition, luck); koni / koni (faithful, true); alka (blessing); qarya / қarғa (curse); arva (magic, conjure) and
others.
This number of synonyms might be significantly expanded by derivatives of these words, which model
creations is investigated in the written monuments of ancient Turkic period.
The fact that such a representation of multiple spiritual-ethical concept of “faith” in the ancient
language indicates a very steadfast, interesting, and evaluated relation of the person at the time to the spiritual
realm. These words, definitely, in our opinion, represent the spiritual core of the ancient Turkic language
consciousness.
This article is one of the eusedcomplex methodsof philosophical inquiry: integrative, hermeneutic. The
main method usedin themethod of con ceptual analysis. When analyzing lingvo-сultural concepts of "faith",
"knowledge" used the following methods: item etymological analysis philosophic and cultural analysis.
The first and the most important feature of “faith” in the ancient Turkic language is its interpretation
as “trust”, “reliability”, “honesty”, “directness”, “sincerity”, which clearly shows the following basic
functions: a) trust as a condition for the holistic human interaction with world: adaš qol daser dästutunum
dusuz / ïnanγ ïlaŋ arsen– get unselfish friends and acquaintances, / trust them (DTC, p. 611); umai kelsä qut
kelir – if a guest comes – comes happiness (DTC, p.611); b) trust is relationship between man and the CreatorTengri: Taŋri, Umai iduq, jir-sub, basabar tiarinč– Sky, (goddess) Umai and Heaven [homeland] – here they
are, I suppose, given [us] victory [happiness] (DTC, p. 35); “The top of Turkic Tengri and Turkic sacred YerSub like this they said: Do not go away Turkic people! Let it be the nation” (DTC, p. 36); c) trust in spirits of
ancestors – “aruaham” as spirits of intercessors that promote fusion in the perception of a person of the past,
present and future into a single integrated act: “Let the name, fame, honor, which, by the Turks, were moved
from ancestors fighting not perish without a trace!”; “Those lands, waters, which ancestors gave us, will find
their rulers!” (DTC, p. 37).
The second meaning –“fidelity”, based on loyalty to the ideals of their ancestors; loyalty and obedience
to Beks, and the people to their king as a necessary condition of existence of the state, sanctified by Tengri.
The “Big-Kul Tegin inscription”says: “Because of infidelity Beks and the people / Because of incitement and
deception Tabgach people / becauseit’s (the people Tabgach) temptations, / because he (the people Tabgach)
littered with older younger brothers .. Turkic people upset their already formed state” (DTC, p.163).
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The third meaning of faith is expressed in tokens such as “believe”, “superstition”, “sign”. The concept
of “yrk” (“yrym”), as evidenced by the encyclopedia of ancient Turkic beliefs and superstitions “Proverbs”
(“NPK bitig”) played a huge role in understanding of the world, the cosmos, the Absolute. According to the
beliefs of the Turks, you cannot anger the water, fire: to blow on them or split on them. You cannot cut down
trees, take unripe fruits. You cannot hurt animals, and you can only sit from the left side on horse, and you can
only enter a house from the right side, and you have to give everything with only right hand, etc. Every
phenomenon in nature, as well as a thing or object shall be the function of “yryma”. Proper positioning of the
moon – a good sign: “jotyryp tuwdu” – “The moon is vertical – it will be good”; “Aj sal qajyp tuwdu” – “Moon
appeared horizontally – expect trouble” [1, p.338]. Thus, it should be noted that each sign of life is the
recognition of a Turk and there is an invisible connection between everything in the universe.
For our study, the faith of Tengri is of particular interest, omnipotent creator of all things in the world:
jaγϊź jer jašïl kök künaj bir latün torätti– brown earth, blue sky, the sun, the moon and the night he created
(DTC, p.580); täŋri jalŋuq jaratty– God created man; and blessing the punishing: “Sky, Umai, Sacred EarthWater punish (letters. Crushed) us!”; “Tengri gave them power, my father's army was like wolves, their
enemies were like sheep” (DTC, p.138).
In these contexts, the belief in Tengri has more pragmatic character than religious, since all the aims
were to bring the people in the name of creating a powerful state. The obedience and faith in Supreme Creator
Tengri, honesty and loyalty, act as natural bases of life that make up the true nature of man. It is the idea of
innate faith made it (faith) the inner essence of Turkic civilization and determined by its high spirituality and
morality. It also needs no introduction in the external manifestation – verbalization and rites, to form at outside
observers a sense of indifference, which to religion of the nomads. John de Plano Carpini, who visited the
Central Asia in the XIII century, wrote: - "They believe in one God (Tengri), who is recognized as the creator
of all things visible and invisible, and recognized as the creator of the bliss in this world and the torment, but
who is not revered by prayers or praises, or by any rite". [2, p.1-7].The last meaning “worship” stands out: the
good and the evil spirits that inhabit the world of the people: “Yer-Sub” – the spirit of Earth-Water, “Iga– the
spirit of Master, “Yale” – an evil spirit, “Yek” – demon and others. Ancient people were not perceived as
separate phenomena, they were inseparable from the object itself.
As it is known, in relation to the sub-Yare letters “Land-Water” Turkic peoples used the epithet yduk,
whch means "sacred" and therefore especially revered, especially in relation to the Land, Water. The fact that
the Turks respected Yer-Sub– earth, and all that is on it – mountains, rivers, lakes, trees, rocks, etc. evidenced
by numerous toponyms: Yduk bash kidirima–“St. key is behind” (to the west); Tamag yduk bashdasunush
dimiz–“We fought at the top of the sacred Tamag”; Turk yduk Yari–“Turkic sacred land”; Oz yarim yduk–“My
holy (native) land”; Yduk-Otukan –“Holy Otuken” (name of the place). Thus, being an epithet many
geographical features, the word “yduk / yyk” has the meaning “holy, blessed, honored”, but not “deified”.
By remark of V.V. Radlof, “This land is so close to the man, as in nature, even akin to him that he
cannot appeal without fear to it. Therefore, each person brings Yer-Su (kut land) sacrifices and gifts in order
to show their gratitude and reverence. Everyone can praise it in the songs and pious sayings and everyone can
read it for themselves without any damage” [3, p.162].
Based on all of the facts above, we can make some mental philosophical conclusion. Obviously,
“faithful” qualities learned by ancient Turks were the main moral and ethical norms of society, regulating the
relations between people, Tengri, and the world.
Thus, we can say that the concept of “faith” in the ancient society was intended to carry out three main
functions: 1) to practice the moral law of Tengri; 2) to maintain the necessary relationship with the CreatorTengri and with all the forces, from which somehow depends their well-being; 3) to adjust the order and
harmony of the cosmos and man. Valuable sense of faith is that man in the act of faith had such spiritual and
ethical qualities as “conscience”, “shame”, “wisdom”, “justice” to perfect, to use them for the benefit. It
follows that it is not nature and society determine the moral perfection of man, but faith.
The formation of the mentality, world view of ancient Turks had a huge impact and the concept of
“knowledge” in the ancient language has a lot of native categories: an – (perceive, to understand); es– (thought,
mind); og– (intelligence, thought); bilig– (knowledge); saγ– (mind, intelligence); uq– (understand understand).
In the ancient mentality, the main place belongs to “mind”, “reason”, “intelligence” and only then “courage”.
Creator-Tengri gives kagans “mind”, and only then put them rule over the Turkic people. The epithet “wise”
even became one of the names, perhaps even one of the titles kagans and their advisers. Often the component
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“bilga”–“omniscient”, “wise” as the title name in the ancient Turkic sources are met in: “Bilga-Kagan”,
“bilga-beg”, “bilga-xan”, “bilga-taluj”etc [4, p.87].
The word “bilig” – one of the most ancient forms of expressing the ancient Turkic concept of
“knowledge”, its etymology goes back to the bare-root vowel – the more original form the basis “Bil”.
The word “bilig” within the meaning of the thought process in the mind of the modern man is still
leading. Thus, the existence in the ancient core values and a broad representation of derivative words shows
that “bilig” in the ancient Turkic language includes in its content practically all names of mental states of a
person.
It should be noted that on linguistic basis, the most mentally significant and efficiently presented, and
therefore the most active words in the ancient language are“og” and “uq”.
Ancient Turkic lexeme “og”/“ok” – (mind, thought) has four meanings: 1) mind; 2) thought, meaning,
knowledge; 3) understanding, knowledge; 4) wise (DTC, p.501). Expression of mental-conceptual meaning
of this word is a testament not only to the fact that Turks formed abstract thinking, the closest to modern, but
also quite shaped an idea of the mind as philosophical and mental and conceptual categories.
All four values are lexeme “og” found in almost all ancient Turkic monuments: 1) bajat ber diram
seŋa ög bilig– God gave you dignity, intelligence and knowledge (QBN.DTC, p.378); taγičin taikijek bar
ögüŋin köŋülüŋ inbul γajur– in the mountains there are two demons, they cause confusion in your mind and
your feelings (TT. ДТС, p. 378); 2) tügüldi ögi köŋli jetlümadi – messed up his mind, he could not understand
[a place in the book] (QBK.DTS, p.378); 3) ögalik tegir ersa öglangü ol – [the one] who touches the wisdom
should be prudent (QBN.DTS, р.379).
In the ancient understanding “consciousness” – a cosmic principle, the essence of being in general,
whereas in the West, the mind forms a precondition of knowledge, and therefore the world as representation.
Axiom reasonableness of the world is the order of the cosmos, it is the realization that being “knowledgeable”,
that the entire world's “reasonable”.
Finally, the third premise of “knowledge” is that in every act of knowledge is not only a person
perceives reality, not only possessed the rational side of it, finding in it the laws, but should be directed to the
Absolute.One of the most important elements of the ancient “knowledge”, which should be noted, is
astronomy. Looking at the cyclical phenomena of nature and frequency of weather events people have formed
the basis of the national calendar “mushel”.
The basic principle of the national calendar was cyclical repetition: “Time Mushel, which means giving
is taking and taking is returning. There is no end of time; there is no end of life. All united by one rhythm: the
life of the Cosmos, the life of nature, human life. People are born then they die. People talk about the dead
“қaytys boldi”–“returned back”. “People know that a new round of time they will be back, but from that world
to this one” [5, p. 2].
In the endless cycle of life, it is cumulated life behavior of a particular person and his high morals.
Ancient Society knew and believed that evil or good, done once, have not only direct effects chain, but also
carry out the consequences of another level. So maybe calendar “mushel” in the Turkic world-not just a
“knowledge” of time as a cyclic circulation, but special philosophy with his ethics and aesthetics.
Practical knowledge, as well as sacred, which is vital for the Turkish traditions and the very desire for
this type of knowledge excludes any motivation to develop theoretical knowledge.
In Tengriism “esoteric knowledge” world tree or World Mountain guide souls of the dead in this or
that part of the macrocosmic vertically. Hence, religious beliefs, the transition from one zone to another space,
that is circulation of life. The death of someone living in the top world corresponds to the birth of someone in
the Middle, and death in the Middle – born in Low. Hence, the concept of death and fate does not have the
properties of inevitability: You can change the fate by sacrifice and rituals, and the soul of the dead could be
reborn in the next generations of [6, p.22]. “Mangi Tanir”, which is Tengri as a universal limitless Time notes
the inclusion of the human and thus overcomes the horror short as a moment of human life, “Tengri is in charge
of time, but somehow, all the sons of men born in order to die” (DTC, p.130).
So, the linguistic world view of the ancient Turks includes practical, philosophical, esoteric and
religious knowledge in their entirety. There was going the constant enrichment of spirituality the Tengrianism.
If we consider the ethical concepts of Tengrianism we see in them the domination of the beginning of the four
“Kut” (soul force), “Bilig” (knowledge, wisdom), “Og” (mind), “Ar-Namys” (conscience) excesses, even high
spiritual – as the “beauty”, “religion”, “love” – not revered and subjected to ridicule, if passed a limit and
began to “work for themselves” [7, p.22].
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Thus, if we turn to the problem of the foundation of faith and knowledge, it should be noted that the
similarity of this concept has a fundamental importance. The meaning of “bilig” has a status unlike a result of
logical design, study, test, investigation, but is based on faith. The quality of knowledge is not only a social
significance, which begins to function in the culture, but also acquires a divine nature and involved in various
forms of spiritual activity. Faith is defined as a spiritual level of being. Therefore, faith as a spiritual experience
is a source not only of religious faith, but also the spiritual culture with its morals and life values.
In the ancient Turkic language period, there is a large number of loan words, for a variety of cultural
and historical circumstances, introduced by the Turkic bases. The words like: but (believe to believe); din
(faith, religion), iman (faith, religion); nom (faith, religion); shariat (religious law); manas– (mind, intellect)
and others.
These tokens – the result of the enormous influence of different religions (Manichaeism, Buddhism,
Zoroastrianism, Islam) for understanding the life of the ancient Turks. These tokens, in one way or another,
are associated with a positive or negative evaluation in the ancient language.
There is no doubt that the most important spiritual phenomenon of Central Asianpre-Islamic periodic
considered to be Zoroastrism. Zoroastrism is a complex system of religious-philosophical knowledge occupied
significant place in the daily life of ancient Turkic society. The quote “instinctive understanding of religion, –
noted Orynbekov, – to holiness and wisdom of Kazakhs historically the first place is occupied by the options
of zoroastrianism, oriented to the closeness to nature, resilient person and pride” [8, p.26].
The central idea of this doctrine is the idea of the origin of the world as a result of the continuous
struggle of two opposing principles: Good and Evil.
According to this doctrine, abuse of Ahriman (the personification of evil) in the material world
incessant, so a man saving his moral purity would be possible only in the fight against evil, which actively
promote the victory of good. At the same time, in the ancient teachings the struggle with evil and the faith in
the ultimate triumph of good is not only a moral maxim, but also has a wide outlet in the social sphere.
Therefore, material well-being and moral condition of a society is known as interdependent.
“Faith” (pers. Din) in the Zoroastrian doctrine, means “vision”, “knowledge”, “understanding”.
Moreover, the word has another meaning –“conscience”. At the same time a believer – a person who with the
mind learns his inner world. The right one, and on the right path.
In the text “The judgment of the spirit of the mind”, we find such arguments about the nature of mind,
“The best thing the mind, because the mind can arrange the ground and sky can be subdued by the power of
the mind. Ormazd created these earth creations (force) by the innate intelligence. Sky and earth are controlled
by mind” [9, p.58]. Hence, we can conclude that in Zoroastrianism, as well as in Tengry outlook the priority
was given to the human self and this process proceeded through the knowledge of the environment.
It was significant for the Turks the Buddhists faith in the Mahayana form. According to the principle
of karmic retribution, the person becomes good not through donations, but through his or her good deeds.
“Suffering is retribution for the sins” no doubt this idea was an important incentive for virtuous behavior” [10,
p.106].
“Faith” in Buddhism was a major factor on the path to enlightenment – nirvana. The main way to
achieve nirvana is the "knowledge" and “contemplation”. “In the sea of birth and death knowledge is a saving
boat! Knowledge is a lamp which illuminates a dark in a dark world! Knowledge - a beneficial healing for all
ills of life! Knowledge - the ax, capable to carry away all the impenetrable thickets of suffering! Knowledge
is a bridge thrown across a torrent of ignorance and lust! And therefore, in all cases, proper thought and
attention in the hearing person should diligently bring knowledge” [11, p.13]. Islam, as a religion and spiritual
and religious foundation of Arab-Muslim culture, has been making new shades in the ancient linguistic
worldview.
As we can see, if the Orkhon-Yenisei inscriptions referred to Tengri, it has X-XII centuries along with
Tengri Allah was mentioned. If the ancient epitaphs praised the honor, courage, military services, the victory
over the enemy, capture slaves and production, it is already in the works of the early Middle Ages actualized
topic of piety, devotion, humility, fairness and generosity that is an illustration of the spiritual and moral, social
and cultural dynamics which have experienced the ancient Turkic society through the adoption of Islam.
The concept of “faith” (“iman”) is one of the key Islamic categories. Islamic doctrine (the Quran), on
this occasion, tells the following story. God offered a pledge of faith first to the heaven – a huge, huge skies,
which in their power cannot be compared with little man. Moreover, the giant heaven refused – they said they
cannot do it. Then God offered it to his land – but the land refused. Mountains also refused to take a pledge of
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faith. Finally, God offered it to a little man, “Take the pledge of faith” the man agreed and took it. Between
God and man kind is an agreement has been concluded, since only a humankind in the entire universe decided
to take a pledge of faith. Thus, a person essentially separated from the whole universe, became distinct from
it. Why is that? It is because he took the responsibility for compliance with the Act. “Deposit of faith”
responsibility for compliance with the Act. Man, therefore, has entered into a kind of contractual relationship
with God [12, p.294]. That is how in the Islamic linguistic culture the relationships between God and man are
based on contradictive principles. Consequently, God gives eternal life for the relevant efforts of the man.
Consequently, people counting on paradise in the next world, should have the required deeds, by which he
deserves eternal life.
It is obvious that with the adoption of the Muslim faith Turks transformed their concept of “faith”.
Man in Islam is not just subject to certain norms of the law, it comes from God into a contractual relationship,
and if a man follows the rules of law in return God rewards him bestows heavenly life, or forgiveness.
As we can see, the contents of lexical units, which are the meanings of the concept of “faith” evolve
and vary, depending on the cultural and historical period, and reflects the corresponding behaviors.
Respectively, a comparison of the different lexical units (heroism, courage, valor, on the one hand and
piety, humility, obedience on the other) clearly allows to set the changes in the outlook of the Turks, and on
the general socio-cultural and ethnic background to identify the factors influencing these changes.
But it should be noted that, despite the dominance of Muslim ideology, Islam until the end was not
accepted as the only religion with its dogmas and cult. Visiting the mosque and praying five times were always
conditional. Islam was concentrated mainly in the cities, among the poets, merchants and artisans. The majority
of the people, although considered themselves as Muslims, in their ritual life, followed more to Tengrianism.
Conclusions
In general, for the understanding of the ancient Turkic picture of the world it is needed to take into
account the basic provisions, which formed the linguistic worldview of ancient Turks. Firstly, the highest
Mind, the Creator Tengri was an important need for the ancient man, his vision of the world and the moral
consciousness, without which he was unable to accommodate in the world. Tengri was the essence of “faith”
and “consciousness”, the ultimate truth around which to group all concepts and ideas; it was the focal point of
the ancient Turkic world picture, “the final regulatory principle of the whole picture of the world era” [13,
p.19]. The belief in Tengri called person: do worthy deeds, for heroic actions, obliged to moral purity. Having
a broad-minded and logical thinking, he had unlimited trust and openness to life. Understanding of the world
and the meaning of life in the worldview of ancient Turks is the continuity of life and its constant renewal.
Note that in the written monuments, it was not just about life, and about enjoying it: “I did not enjoy ..” Finally,
at this level, man was openly directed to the cosmos, to the outside world, in which everything is filled with
“adamgershilik”–“humanity” [14, p.36]. This is the true beginning of spiritual life were laid traits, such as
openness to new, confidence and ability to maintain its internal unity.
However, it should be noted that Tengriism as well as Islam expanded the horizons of religious
experience and religious spirituality thus continued ongoing process of its dynamics. Islam also has kept intact
the traditional foundations of Tengrianism.
Thus, a comprehensive study of the concepts “Faith” and “knowledge” requires, first, a comprehensive
and of the spiritual and cultural foundations of the ancient Turkic civilization, secondly, a deep analysis of the
processes of transformation of the given concepts in results of the interaction between Tengrianism with other
philosophical and religious systems. Scientific-objective knowledge is required, and the problem requires a
relationship between faith and knowledge in linguistic and philosophic thought in Turkic renaissance era. This,
ultimately, will determine the place of the Turkic culture in the world culture and provide science-based
implementation of the idea of cultural unity of the Turkic peoples, their consolidation in a multi-polar world,
resolving problems without excessive ideologization and politicization.
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ПОНЯТИЯ «ВЕРА» И «ЗНАНИE» В ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ
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Статья посвящена духовно-религиозным основаниям традиционной культуры древнетюркских
народов, цивилизационным фундаментом которой является тенгрианство. Во-первых, углубленное
рассмотрение концептов «вера» и «знание» как явлений целостного порядка, произрастающих из
древнетюркской духовности, во-вторых, анализ процессов взаимодействия тенгрианства с другими
религиозными системами, в-третьих, новое осмысление памятников древнетюркской письменности
обусловлен необходимостью разносторонне подходить к реставрации истоков культуры тюркских
народов.
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Біздің зерттеуде ежелгі түркі халықтарының дәстүрлі мәдениеті мен діни негіздерінің іргетасы
болып табылатын тәңіршілдікке басым мағына беріледі. Біріншіден, көне түркі руханияты бастап келе
жатқан құбылыстардың ажырамас қаулысымен «сенім» және «білім» ұғымдарын терең қарастыру,
екіншіден, тәңіршілдікті басқа діни жүйелермен өзара талдау, үшіншіден, көне түркі жазба
ескерткіштерінің жаңаша түсіндіру және әртараптандыру, түркі халықтарының мәдениетінің шығу тегін
қалпына келтіру.
Түйін сөздер: сенім, білім, көне түркі руханияты, әлемнің тілдік бейнесі
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ҒТАХР 03.20
ШЫҒЫСТАНУШЫ, БИБЛИОГРАФ ЖӘНЕ ЭТНОГРАФ-ТАРИХШЫ
Н.СӘБИТОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ МЕН ӨМІРІНІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІ
Ә.Қ. Шашаев 1
1
Т.ғ.к.
1
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,
Қазақстан, Алматы қ., е-mail: shashaevauezhan@mail.ru
Мақалада шығыстанушы, библиограф және этнограф-тарихшы Н.Сәбитовтың қоғамдық-ғылыми
мұрасы мен өмірінің бастапқы кезеңі оның жеке мұрағаттық қорында сақталған құжаттық деректерді
арқылы талдауға алынады. Н.Сәбитовтың өмір жолы Кеңестік кезеңдегі ашаршылық, ұжымдастыру,
индустриаландыру, мәдени революция мен қуғын-сүргін жылдарына тұспа-тұс келген болатын. Кәсіби
этнограф, шығыстанушы, дінтанушы және мәдениеттанушы мен библиограф ретінде өз соңынан үлкен
ғылыми мұра қалдырды.
Түйін сөздер: Н.Сәбитов, шығыстану, дінтану, мәдениеттану, этнография, библиография, тарих,
экспедиция

Тарихымыздағы іргелі мәселелермен қатар халқымыздың мұрасын, ұлттық мәдениетін,
ғылымды өздерінің қара басының қамынан жоғары қойған ірілі-ұсақты тұлғаларымыздың тұтастай
бір ұрпағының қызметін өмір сүрген кезеңімен байланыстыра зерттеу аса өзекті мәселелердің бірі
болып табылады. Міне, соларды алалап көбінесе саяси және әкімшілік саладағы тұлғаларды
зерттеуге тұрарлық қалғандарының сіңірген еңбегінің маңызы аз деп, шеттетудің өзі тарихқа
жасалған қиянат болып табылады. Өйткені сұрқия заманның шынжыр табанына тасталған олардың
өмірі алапат зор арпалыстармен, қуғын-сүргінмен еркін ойға салынған құрсаумен шектеліп, тіпті
адам өмірінің құны түскен, тірі қалудың өзі үлкен мәселеге айналған кезеңде өтті. Осындай тарихи
кезеңде аман қалудың өзі ерлік, ал тіпті ұрпағына мұра болып қаларлық ғылыми туындылар жасау
бұл ғажайып құбылыс (феномен) еді.
Білім мен тәжірибе арқылы біліктілікке ие болған ойлы адамдардың ақыл-ойына, олардың
болашаққа жасаған болжамына құлақ аспау – замана кемістігі, дәуірдің қатерлі ауруының көрінісі,
болашаққа артар ауыр жүгі. Міне, сондықтан өткеніміздің куәгерлерінің қалдырған мұраларының
тынымсыз ізденістер арқылы естір құлаққа, көрер көзге дәл мағынасында жеткізіліп, өз бағасын
алар уақыт жетті.
Қазақ елі талай талантты ғалымдарды, дана ғалымдарды дүниеге әкелген. Әрине, әр
ғалымның өз басына тән табиғи ерекшеліктері, дүниетаным деңгейі, ғылыми білгірлігі, әр қырлары
болады. Біз сөз қозғағалы отырған адам өзінің ақыл-ой парасаты, ғылыми даралығы тұрғысынан,
жеке басының игі қасиеттері жағынан ерекше бір өзіндік тұлға болатын. Ол Қазақстан шығыстану
тарихында, этнографиясында, библиографиясында ерекше орын алатын ғалым - Н.Сәбитов.
Ол заманымыздың ірі тұлғалары – И.Ю. Крачковский, А.А. Семенов, Е.Э. Бертельс, Ш.
МухамедьяровС.Н. Малов, Н.В. Юшманов, Е.С. Истрина, В.И. Чернышев, Қ.И. Сәтпаев, Ә.Х.
Марғұлан, Н.Т. Сауранбаев, Е. Бекмаханов, С.К. Кеңесбаев, А. Нүсіпбеков және т.б. қызметтес
болып, олардың мектебінен өткен, тәлім-тәрбие алып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағытын
айқындаған.
Өзінің алдындағы ғалымдар секілді энциклопедиялық білімі бар, араб-парсы, түркі және
ағылшын тілдерін яғни кемінде жеті елдің тілін жете меңгерген, жаңа дәуір басында өмір сүрген
қазақ зиялыларының соңғы легіне ілесе өскен зерттеушілердің бірі болды. Кеңестік Қазақстандағы
алғашқы кәсіби деңгейдегі шығыстанушы, библиограф және алғашқы этнографиялық зерттеулерді
ұйымдастырушы, сонымен қатар әдістемелік-педагогикалық тарихи оқу-құралының авторы
Н.Сәбитов ғылыми ізденістерін өзіне жүктелген әкімшілік қызметтермен ұштастыра білген.
Орыс тілін жетік білгендігінің арқасында, қоғамдағы өзгерістерді жіті бағалап, сол кездегі
жүріп жатқан қалыптасу кезеңінің қайнаған ортасында белсенді қызмет етті.
Егер де өткен тарихымыздың терең қойнауына көз жүгіртер болсақ, оның аумалы-төкпелі
болғанын байқаймыз. Бірнеше ұрпақтың өмір-тіршілігі алмасқан кезеңнің өзінде, біздің көптеген
тұлғаларымыз – ойлы, жүректі және сөзсіз талантты, кіндік қаны тамған туған жері, елі үшін көзсіз
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сеніммен, бар жан-тәнімен қызмет еткендер есімі танылмай, тиісті бағасын алмай отырғандығы
кезінде - заманымыз тарихшылар алдында шаң басқан мұрағаттар сөресіндегі олардың
туындыларын зерделеп, көпшілікке таныту міндетін артып отыр.
Өйткені солар өмір сүрген дәуірден неғұрлым алыстаған сайын біз олардың өз ортасынан
ерекшеленетінін байқап, олардың іс-әрекетінің тиісті бағасын бере отырып, замана қыспағындағы
ерік-жігерінің, рухының құламағандығына таңданысымызды жасыра алмаймыз.
Нығмет Сәбитовтың өмір жолы мен қызметіне тоқталған кезде, аумалы-төкпелі заманның
қыспағына қарамастан аса мәнді де, мағыналы болғанын деректер арқылы көруге болады.
Н. Сәбитовтың өмір сүрген ортасы бастауларына көз жүгіртсек, Ресей империясының отарлау
саясатының бастапқы кезеңіне тоқтамай кете алмаймыз. ХVІІІ ғасырдың ортасынан бастап патша
өкіметі қазақтардың Жайық өзенінің оң жағалауына көшіп-қонуына тиым салды [1]. 1743 - 1758
жылдары Орынбор және Орал казактары үлкен жер үлестерін алды, одан кейін Жайықтың оңтүстік
жағалауы сағаларымен толық соларға берілді. Отаршылдықтың баспалдағы ретінде 1801 ж. Бөкей
хандығы немесе Ішкі Орда құрылды (Астрахан губерниясының бөлігінен). 1822 ж. Орта жүзде, 1824
ж. Кіші жүзде жүргізілген ережелер, олардың артын ала қазақ жерінде ашылған Ресейлік үлгідегі
округтік және шекаралық басқару мекемелері сонымен қатар әскери бекіністердің салынуы қазақ
қоғамының бірлігін ыдыратуға, отарлауға бағытталған еді [2].
Осындай кезеңмен тұстас келген Н. Сәбитовтың өмірбаяны жөнінде деректерге жүгінсек, оның
еңбек кітапшасы мен өмірбаяндық жазбасында 1895 ж. Астрахан губерниясының, Краснояр уезінің
Баклано-Лопатино селосында кедей шаруа отбасында дүниеге келгендігі айтылған [3]. Оның әкесі
Сәбит Кенембайұлы ата-бабасынан бері балық аулаумен айналысқан, отаршылдық езгінің
табиғатының жат екендігін жүрегімен сезіне білген ол зеректігінің арқасында сауатын ашып, Құранды
өз бетінше оқи алған. Өзінің мұсылмандық парызын өтеу үшін, Меккеге қажылыққа аттанып, қайтар
жолда 1900 ж. Иранда 64 жасында қайтыс болады. Бес жастағы Нығмет пен оның үш қарындастары
анасының қолына қарап қалады. Сегіз жасқа толған кезде, Нығмет ауылдағы мектептен білім ала
бастады [4]. Бұғанасы қатып, есейе бастаған кезде, 15 жасынан бастап өз қожалықтарында шөп
шабумен және балық аулаумен айналысты.
Бұдан кейінгі қоғамдағы өзгерістер Н. Сәбитовтың өміріне де өз әсерін тигізді. Ол 21 жасқа аяқ
басқанда 1916 ж. патша жарлығына ілінеді. Міне, осы жарлықтың мәтініне қарасақ: “Объявленное
военным министром о привлечении мужского инородческого населения Империи для работ по
устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно
и для всяких иных необходимых для государственной обороны работ..” - делінген [5].
Сондықтан, 1916 ж. Н.Сәбитов патшаның бұратаналарды тыл жұмыстарына алу жайындағы
жарлығына сәйкес қара жұмысқа шақырылды. Ол Москва темір жолында жұмысшы болып істеп, одан
Ақпан революциясынан кейін ғана оралады. Бұл жайындағы дерек Москва-Виндаво-Рыбинск темір
жолы қоғамының 5 сәуір 1917 ж. берген құжаты: “Предъявитель сего, инородец Астраханской
губернии, Макетовского общества, волости № 6, 2 округа Нигмат Сабитов (құжаттағы сөздерді сол
түпнұсқа негізінде беріп отырмыз. - М.Б.), находящийся на работах Московско-Виндавской железной
дороги, согласно распоряжения от 28 марта с.г. заместителя комиссара Московского
железнодорожного узла, увольняется от сего числа в месячный отпуск для поездки на родину для
устройства своих семейных дел и для содействия возвращению ушедших с дороги инородцев и обязан
по истечении месячного срока явиться на ст. Москва Московско-Виндавской железной дороги.
Настоящее удостоверение выдано инородцу для предъявления на волостное правление или
соответствующее ему учреждение для наложения печати о времени его явки на родину.
Означенное удостоверение видом на жительство не служит и права на бесплатный проезд по
железным дорогом не дает…” [6].
Құжатта айтылғандай Н.Сәбитовты уақытша өкімет комиссарлары жай ғана демалысқа
жіберген жоқ, оны бір айға уақытша және бұрын темір жол жұмысынан қашып кеткендерді қайтаруға
үгіт жұмысын жүргізуге тапсырма бергендігінен көруге болады.
Оның өмір сүрген кезеңіндегі қазақ зиялыларының екі түрі болғандығы белгілі. Әр түрлі
кезеңде ортадан жарылып шыққан зиялылар – Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Ғазы
Уәлиханов және т.б. азшылықта болды, олар орысша білім алып және орыс интеллигенциясымен
байланыста болып, орыс үкіметіне арқа сүйей отырып қазақтарды европа мәдениетіне жақындатуға
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ұмтылды. Келесі топтағылар – татар, башқұрт және басқа да мұсылман мектептерінен тәрбие алып,
мұсылмандық Шығыс мәдениетін насихаттау арқылы қазақ халқын білімге жетеледі [7].
Н.Сәбитов осы екі топтың қайсысына жатады десек, оны дәл айту қиындау өйткені, орыс
ортасында өсіп, білім алғанымен Ресейдің қазақтар шоғырланған Астрахан губерниясындағы қазақы
тұрғындар, өз дәстүрін, тілін сақтап қалудың, орыстанып кетпеудің бір жолы мұсылманшылдық деп
түсінген, сондықтан да Нығметтің әкесі Сәбит оның мұсылманша білім алуын дұрыс деп шешті.
Нығметтің алған тәрбиесінің негізінде мұсылмандықпен қатар европалық мәдениеттің де әсері
қатарласып жатты. Бұл оның кеңестік кезеңдегі қызметіне зор әсер еткен еді.
1917 жылы Ресейде қос төңкеріс болды. Патша тақтан құлап, Уақытша үкімет орнағанымен де,
Қазан төңкерісі жеңіске жетіп большевизм дәуірі басталады [8]. Сонымен Қазан төңкерісінен кейін
қалың қазақ бұқарасы арқасында Кеңес өкіметін жақтаушылар көбейе бастады. Астраханның
жұмысшы аудандарына жақын орналасқан Бөкей ордасының қазақтары Кеңес өкіметінің ықпалына тез
бейімделе алды. Міне, сондықтан ел өмірінде болып жатқан үлкен жаңалықтар Нығмет Сәбитовтың да
өміріне көптеген өзгерістер алып келді. Оның Кеңестік дәуірдегі мәдени саладағы белсенді қызметі
1918 ж. бастау алады. Оның еңбек кітапшасында 1918 ж. 20 наурызынан 1921 ж. 10 наурызына дейін
Баклано-Лопатино ауылдық кеңесінің хатшысы, кейіннен төраға болып қызмет еткендігі туралы
жазылған [9]. Орыс тілін жетік білетіндігі мен саяси сауаттылығын және білімі барлығын ескере
отырып оны Шаған - Кондаков болыстық атқару комитетінің, халыққа білім беру бөлімінің
меңгерушісі [10], төрағасы, кейіннен ликбездің (сауатсыздықты жою) нұсқаушысы қызметіне
тағайындайды [11].
1919 ж. 13 наурызында Астраханға Я.М. Свердлов қол қойған жеделхат келді. Онда
коммунистерді қайта тіркеуден өткізуді сұраған губкомның шешімін мақұлдайтындығы туралы
айтылған. Осыдан кейін 1919 ж. 20 наурызынан бастап мамыр айларының аралығында Астрахан
партиялық ұйымдарының қайта тіркеуден өткізілуі нәтижесінде оның құрамы біршама қысқартылды.
Осындай коммунистерді қайта тіркеуден өткізу әдісі партия қатарын күшейту үшін жасалынған күрес
ретінде ең алғаш рет Астраханда қолданылды. Бұл әдіс кейін жалпы партиялық масштабта
қолданылды. Астрахан партия ұйымы өз қатарын осылай тазалағаннан кейін, партия қатарын жаңадан
толықтыра бастады.
Дәл осы тазартудан кейін, Кеңес өкіметінің ұсынған идеясына шын ниетімен сенген Н.Сәбитов
1920 ж. наурызында Коммунистік партияның мүшелігіне өтеді. Ауылда қызмет ете жүріп, ол ауылдық
және болыстық басқарма аппаратын нығайту үшін күресті, шабындықтар мен жайылымдардың әділ
бөлінуін қадағалады, болыстықта орын алған барымтаны (жылқы ұрлау) болдырмауға күш салды, елді
азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін балықшылар одағын құрды, жаңа мектептер ашуға қаржы бөлдірді
және т.б. яғни ол дәл сол кездегі жүріп жатқан кеңестік жүйенің қалыптасу кезеңінің қайнаған
ортасында белсене қызмет етті.
Н.Сәбитовтың өміріндегі елеулі өзгерістер оның 1924-1929 жылдардағы “Кедей тілі” газетінің
редакторы ретіндегі қызметімен байланысты болды [12]. Коммунистік партияның өлкелік бюросының
бұйрығы бойынша қазақ губерниялық баспасөздерінің негізгі міндеті белгіленді: “кеңестік құрылыс,
ауыл шаруашылығы, кооперация, әмеңгерлік, халық ағарту, партия және комсомол өмірі, ауыл
корреспонденциясы” [13]. “Кедей тілі” газеті Астрахан губерниялық партия комитеті қасындағы ұсақ
ұлттар бөлімшесінің органы болды. Ол алғаш 1924 ж. 20 сәуірден айына 4 рет шығып тұрды.
1921-1925 жылдары халық шаруашылығын қалпына келтіру жолында елімізде алып жұмыстар
атқарылып жатты. Сондықтан “Кедей тілінің” бас редакторы Н.Сәбитов осындай қауырт жұмыстарды,
бүкіл халықтық қозғалыстың барысын көрсетіп, еңбек майданындағы жаңалықтардың жаршысы болу
үшін газеттің негізгі мазмұнын осы мәселелерге арнады.
Сонымен “Кедей тілі” газеті кең байтақ Каспий далалары мен жағалауын мекендеген
қазақтарды сол кездегі барлық газеттер сияқты, саяси ағым бойынша коммунистік рухта тәрбиелеуде
жергілікті партия ұйымына үлкен көмек көрсетті. Газет еңбекші қазақтарға Кеңес үкіметінің саясатын,
әсіресе ұлт мәселесі жөніндегі саясатын түсіндірді, ұлттық біртұтастықты уағыздады [14].
Қазан төңкерісінің дүмпуі, азамат соғысының дауылы қоғам өміріне аяғын тәй-тәй басып келе
жатқан мәдени-ағарту бағытындағы ұйымдар мен баспасөздердің өркендеуіне мүмкіндік жасамады.
Күштеп, ноқталап, қазақ зиялыларын кеңестік тұғырға өткізген өкімет үшін ұлт қамын жеген
баспасөзді бірер жарлықпен жауып тастау қиын емес-ті. “Мәдени-ағарту жұмысын кеңес идеологиясы
өз қолына алады” деген жылы сөзбен алдаусыратты.
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Қазақтың оқыған зиялылары бұл кезде не қам жасады? Міржақып Дулатовтың “Қазақ
зиялылары” деген мақаласында: “Біздің қазақ-қырғыздардың оқығандары санаулы. Партияда бары да,
жоғы бәрімізге белгілі. Бізден коммунистер шыға бастағанына әлі екі-үш жылдан асқан жоқ.. Шынын
айтқанда, күні кеше бәріміз де ұлтшыл емес пе едік? Қазақ оқығандарының ең әуелі табы ұлтшылдар
емес пе еді? .. Енді бүгін кеңес үкіметі дәуірлеп, коммунист партиясы жолбасшылық қылып отыр екен;
қазақ-қырғыз секілді езілген елдерге бостандық, теңдік күні туған екен.. бұрын өзгелердің соңында
жүргендер адасып жүр екен; соның ішінде бізге коммунист болу керек екен; бұған түсіндік, көзіміз
жетті. Партияға кіргендеріміз де бар..” [15]. Ұлт бостандығы жолындағы күресті өз күшімен жүргізе
алмайтынына көзі жеткен алашшылдардың көбісі кеңес билігіне мойын ұсынды. Тіпті кейбірі кейін
коммунистердің көсемі де болды. Тарата айтсақ, зиялылар ертеңгі ұлт тәуелсіздігі үшін осылай қадам
жасаған.
1927 ж. қаңтарда сол кездегі өлкелік комитеттің хатшысы Ф.И. Голощекиннің Қазақстандағы
1920-1926 жылдар арасындағы баспасөз мәселесі туралы баяндамасында: “Идеологическая наша
печать, особенно казакская, почти до последнего года была крайне слаба. На ее страницах нередко
появлялись невыдержанные статьи с националистическим уклоном, а также нередко сводились счеты
внутри национальных, групповых и личных трений… теперь на ее страницах не встречаются
политические ляпсусы, чем она часто страдала раньше” [16]. Бұдан тыс өзіндік ойын айту немесе
ондайларды әшкерелемеу айып болып танылып, сынға ұшырап, жазаланатын. Осындай жазалау
шараларынан Н.Сәбитов басқарған “Кедей тілі” де тыс қалмады. 20-шы жылдардағы бүкіл Батыс
Қазақстан облысын қамтыған “сепаратистік-ұлтшылдық” қозғалысынан тазалау деген атпен орын
алған жазалау шараларына 1927 ж. дәл уақытында “астраханшылдықты” (астраханьщина) анықтап,
айыптамағаны үшін “Кедей тіліне” сөгіс жарияланған еді [17]. Бұл “сепаратистік-ұлтшылдық” деп
аталған қозғалыс 20-шы жылдары Астраханды ғана емес Орал және Гурьев облыстарын қамтыған,
соған қарамастан отандық тарихта әлі күнге зерттеу көзіне айналмаған тақырыптардың бірі болып
табылады. Біз Астраханның Н.К. Крупская атындағы облыстық ғылыми кітапханасына сұрау
салғанымызда оның Өлкетану және библиография бөлімінің меңгерушісі Л.В. Губин мынадай жауап
қайтарды: “.. Кейбір деректер “астраханшылдықты” - “оңшыл ауытқушылықпен”, “капитализмнің
жұқпалы ауруымен” күресі деп санаса, келесі бір деректерде (1929 ж.) “астрахандық істі” қазіргі
көзқарастар тұрғысынан қарастырып, оны тұрпайы түрде құрастырылған іс ретінде жергілікті балық
кәсіпкерлігіндегі жеке меншіктің қалыптасуына қарсы бағытталған жазалау шарасы деп көрсетеді”
[18].
Н.Сәбитов редакциялық жұмыстан шыққан соң, 1929 ж. 20 сәуірде “Кедей тілі” газетінің
редакциясы (Н.Сәбитовтың орына болған газет редакторы Кәрім Жанчурин және әріптестері) оған
арнап мынадай хабарлама берді:
“Уважаемый товарищ, Нигмет Сабитов! Мы, твои товарищи по совместной работе и учащиеся
– казахи, приносим тебе глубокую благодарность за ту работу, которую ты проделал в течение трех
лет.
Работая на посту ответ. редактора газеты “Кедей-Тли” - органа Астраханского Губкома ВКП(б)
и Губисполкома, ты постоянно вникал в повседневную жизнь казахского населения, давая через газету
советы и указания и благодаря твоему умелому руководству газета улучшилась, увеличивала свой
тираж…” [19].
Бұл жылдары қазақтың оқығандары тек бірыңғай саясатпен ғана емес, шығармашылық
жұмыстармен де айналысты. Бірақ азаматтық қозғалыста да, жазу ісінде де олар ұлт тәуелсіздігін
көздеді.
Қағаз жүзінде ұлт теңдігін, ұлттардың өзін өзі билеу құқын сөз еткен марксизмнің Ресейлік
нұсқасы мен оның ілімі Кеңес Одағында берік орныға бастағанда-ақ ұлтсыздандыру саясатын жүргізді.
Руханияттағы ұлттық сарын тегіс мансұқталды. Ол сарынның неліктен туғандығына мән де берілмеді.
Тұтас дәуірдің (қайта өрлеу дәуірінің) қаламгерлеріне “буржуазияшыл-ұлтшыл”, “керітартпа” делінген
айып тағылып, өздері де, шығармалары да тұтқындалды. Қоғамтану ғылымында қазақ тарихының
елеулі кезеңінің қарасөзі, дарынды сөзі, көсемсөз – жалпы көрнекті өнері туралы көпе-көрнеу жалған
сөйлеу, оларға тұтастай қара бояу жағу осылай басталды. Бұдан қазақ ұлты қатты ұтылды: бірнеше
буын өршіл рухтың не екенін білмей өсті. Парық, бағамдау секілді ұғымдарда тиянақ болмады. Ұлтты
аямағандар, оның руханиятын әлем алдында қорлағандар дәріптеліп, ұлт үшін басын бәйгеге тіккендер,
азат руханият үшін жанын құрбан еткендер “зиянкес”, “опасыз” атанды.
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Бүгінде бізге келіп жеткен ой жоғарыда айтқан мәселенің баршасына парасатпен қарауы тиіс.
Бұл ой – ескінің соңы, жаңаның басы болса екен дейміз. Осы тұрғыдан келгенде ол отандық, әлемдік
дәстүрлерге табан тіреп, қазіргі ізденіс дәуірінде руханиятты жаңа деңгейге көтеруі қажет. Өткеннің
бәрі – сабақ. Нақты ғылымдар да, жаратылыстану ғылымдары да: “Еш нәрсе жоқтан пайда болмайды
және жоғалмайды” дейді. Мұны руханиятты қарастыратын қоғамдық ғылымдар да қуаттайды. Олай
болса, жақсылығы мен жамандығы, парасаттылығы мен топастығы қатар жүретін мына өмірде
жақсылық пен парасатты баянды қылуға жұмылған жөн. Міне, осы тұрғыдан алғанда Н.Сәбитовтың
баспасөздегі қызметінің өзіндік жолы болғандығы айқын.
Н.Сәбитов негізгі редакторлық қызметімен қатар әртүрлі қоғамдық жұмыстарға араласа
жүріп, өзінің білімін көтеруді ұмытқан жоқ. 1929 ж. 7 мамыры мен 30 маусымы арасында Астрахан
округтік Атқару комитетінің халыққа білім беру бөлімі жанындағы екі жылдық Педагогикалық
курстың аз ұлттар арасындағы сауатсыздықты жою курсына тыңдаушы болып қабылданған еді [20].
Курсті бітіргеннен кейін 1929 жылдан 1930 жылға дейін Астрахандағы ликбездің округтік
штабында нұсқаушы қызметін атқарады [21]. Өз бетінше шығыс тілдерін үйреніп, Астрахан округтік
педагогикалық курсындағы алған білімін пайдалана отырып, Астрахан және Саратовтың кеңестік
партия мектептерінде (совпартшкола) тарихтан, географиядан және араб тілінен сабақ берді. Соған
қарамастан өзінің білімінің жеткіліксіз екендігін түсінген ол, 35 жасында Саратовтағы комвузға
(Нижне-Волжский краевой коммунистический им. В.И. Ленина университет) студент ретінде
қабылданады. Онда 1930-31 жж. бойы оқыды. 1931 ж. 4 тамызда берілген № 708 анықтамада
Н.Сәбитовтың аталған университеттің газет бөлімін бітіргендігі, онда орыс тілін, математиканы,
экономгеографияны, Шығыс пен Батыс тарихын, саяси экономикасын, табиғаттануды толығымен
тыңдап шыққандығы айтылған [22].
Ал, 1931 жылдан 1935 жылға дейінгі аралықта Кеңестер Одағының Орталық Атқару Комитеті
жанындағы Москваның Н.Н. Нариманов атындағы Шығыстану институтында қоғамдық-саяси
факультеттің араб бөлімінде оқыды. Н.Сәбитовке 1935 ж. 25 ақпандағы № 09 жоғарыда аталған
Институттың берілген куәлігінде оның “Қоғамдық-саяси факультеттің араб бөлімін” тәмәмдағаны
және мынадай пәндерден: Саяси экономия, Тап күресі тарихы, СССР халықтарының тарихы, ВКП(б)
тарихы, Диамат, Араб тарихына кіріспе, Араб экономикасы, Араб революциялық қозғалыстар тарихы,
Араб аграрлық мәселесі, Империализм дәуіріндегі Араб тарихы, Араб тілі, Ағылшын тілі, Ұлттық
отарлық мәселе және Әскери іс - пәндерінен дәріс алып, сынақтан өткенін мәлімдейді (пән аттары
өзгеріссіз берілді. - М.Б.) [23].
Осы жерде бір айта кететін бір мәселе, Мәскеуде институтта оқи жүре Н.Сәбитов тағы бір
қызметті қосымша атқарыпты. КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің баспасөздегі әскери құпияны
сақтаудың өкілеттілігінде 1934 ж. 23 маусымынан 1935 ж. 23 ақпанына дейін Әскери цензура бөлімінің
Орта Азия және Қазақстандағы баспасөзді бақылау секторында жұмыс жасағаны туралы құжат
сақталған [24].
Бұл қызметтен кетуіне Шығыстану институтын бітірген соң, оны Тәжікстанға жіберілуі себеп
болады. Оның бір дәлелі төмендегі құжат:
СССР. Институт Востоковедения им. Н.Н. Нариманова
При ЦИК Союза ССР
25 февраля 1935 г. № 09
г. Москва, Маросейка 2/15
Удостоверение
Дано Институтом Востоковедения им. Н.Нариманова при ЦИК СССР тов. Сабитову Н. в
том, что в январе 1935 г. он окончил теоретический курс Института по ОбщественноПолитическому факультету и что 16 февраля 1935 г. он откомандирован в распоряжение ЦК КП(б)
Таджикистана.
Ректор Института
(Гамбаров)
Отв. секретарь Института
(Мамедов) [25].
Сол кездегі партия тапсырмасы бойынша Н.Сәбитовты институтты тәмәмдаған соң, Тәжікстан
Коммунистік партиясының Орталық комитеті қарамағына жібереді [26]. 1935 ж. наурызынан 1936 ж.
шілдесіне дейін Сталинабад (қазіргі Душанбе) қаласында Тәжікстан Кеңестік Социалистік
Республикасының Білім беру халық комиссариаты (Наркомпрос) Әдебиет басқармасы (Главлит)
бастығының орынбасары және әскери цензоры қызметінде істеді.
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Әкімшілік қызметпен қатар Н.Сәбитов білім беру саласында, оқытушылық қызметтерді де
атқарды. Оның дәлелі Тәжік педагогикалық институтының 1935 ж. 13 шілдесінде берген № 774
анықтамасы. Бұл анықтамада Сталинабад педагогикалық институтында 1934-1935 ж. екінші семестрде
Кеңестер Одағы халықтары тарихынан, тарих факультетінің 1 курс, өзбек тобына сабақ бергендігі
жайындағы мәлімет берілген:
“Таджикский педагогический институт
от 13 июля 1935 г. №774
Справка
Дана настоящая тов. Сабитову Н. в том, что он 1934-1935 году во втором семестре работал
в Сталинабадском Педагогическом институте в качестве преподавателя истории народов СССР
(узбекская группа, первый курс, исторический факультет).
Зав. учебной части Азимов. Секретарь Базилева” [27].
Келесі бір анықтамада Сталинабадтағы ашылған жаздық (маусым - шілде) ауыл мұғалімдерінің
білімін жетілдірудің ауданаралық курсында география пәнінен сабақ бергендігі айтылған:
“Народный комиссариат Просвещения
г.Сталинабад от 5 августа 1935 г.
Справка
Дана настоящая тов. Сабитову Н. в том, что он преподавал географию на межрайонных
курсах по переподготовке сельских учителей, открывавшихся в гор. Сталинабаде летом (июнь-июль)
1935 года.
Управлении Наркомпроса
Юнгерев” [28].
1936 ж. Н.Сәбитов Сталинабаттың көптеген кітапханаларындағы контрреволюциялықтроцкисттік әдебиеттерді, Әдебиет басқармасының жауапты қызметкері ретінде уақытында алып
тастамағандығы үшін, партиядан шығарылады. Әрине, ол барлық іс-әрекеттерінде ВКП(б) Орталық
Комитеттің Саяси бюросының шешімдерін және РСФСР Әдебиет басқармасының жарғыларын
басшылыққа алған еді. Соған қарамастан ешкім істің мәніне терең үңілген жоқ. Мәселені қарау ұзаққа
созылып, жұмыстан шығарылып, пәтерінен қуылады, ал 12 тамызда тексерістің аяғын күтпестен
Алматыға қайтып кетті. Бұл оның аман қалуына себеп болса керек, өйткені дәл осы кезде Тәжікстанда
саяси қуғын-сүргін басталған еді.
Алматыдан Москваға Орталық Комитет жанындағы Партиялық бақылау комиссиясына арыз
жібереді [29]. 1937 ж. қаңтарында сөгіс жарияланып, партияға қайта қабылданады, ал сөгістің толық
алынып тасталуы 1945 ж. ақпанындағы Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің
шешімімен орындалды. Оған түрткі болған Н.Сәбитовтың 1936 ж. 17 қазанындағы ВКП(б) Орталық
Комитеті жанындағы Партиялық бақылау комиссиясына (Москваға) жіберген арызы. Барлығы
машинкамен терілген 6 беттен тұратын бұл арыздың қысқаша мазмұнына тоқталар болсақ, Н.Сәбитов
өзінің атқарған қызметтерін көрсете келе, РСФСР Әдебиет басқармасының жіберген жарлықтарын дәл
мәтіні негізінде басшылыққа алып, мүлтіксіз орындағанын, бірақта орталықтан түсіп жатқан
жарлықтардың бірін-бірі жоққа шығарып отырғанын нақты құжаттардың мәтіндері мен жіберілген
күндерін көрсетіп дәлелдейді.
Тәжікстанның Сталинабад қаласындағы барлық кітапханалардың саны 50-60-тан асады,
олардың барлығын қайнап тұрған күн астында жаяу аралап шығып, Троцкий, Каменев, Зиновьевтің
167-ден астам кітабын (тізім бойынша) кітапхана сөрелерінен алдыртқанын көрсетеді. Әдебиет
басқармасына (Главлит) 1935 ж. 7 наурызда тағайындалғанын айта келе, ол келгенге дейін
Тәжікстандағы Әдебиет басқарасы мүлдем жұмыс істемегендігін айтады. Наркомпростан жіберілген
Мамедов кетіп қалған, оның орнына тағайындалған Әдебиет басқармасы бастығы Самибаев бір ай
отырмастан қашып кеткен. Н.Сәбитов жалғыз қалады. Қызмет істеуге еш жағдай жасалмаған. Сырттан
ақыл берер ешкім де жоқ. Тағы бір қиындық оның тәжік тілін мүлдем білмейтіндігі. Н.Сәбитов өзі
жұмыс істеген 15-16 айдың ішінде Тәжікстан КП Орталық Комитетінен оны іздестіріп, есептікбаяндамасын тыңдауға шақыртқан да ешкім болмады дейді. Соған қарамастан жалғыз өзі РСФСР
Әдебиет басқармасымен тығыз байланыс орнатып, жергілікті баспасөз ұйымдарымен, Сталинабад
баспа комбинаты мен кітапханалар, оқу орындары және т.б. мекемелермен (Радиокомитет, Тәжіккино,
Союзпечать, Книгоцентр) қарым-қатынас жасады.
Сонымен қатар ол жаяу Куйбышев, Варзобскі, Орджоникидзеабадскі, Көкташ, Сталинабад
аудандарын аралап, аудандық Әдебиет бөлімін ұйымдастырды.
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Міне, осылайша өзінің атқарған қызметтерін көрсете келе, Тәжікстан КП Орталық Комитетінің
17 қыркүйекте қабылдаған (ол Алматыда болған кезде, сырттай) партиядан шығару туралы
бұйрығының заңсыз екендігін атап көрсеткен [30].
Сонымен Н.Сәбитовтың өмірінің бастапқы кезіне жасаған шолуымызды аяқтай келе, оның
қым-қиғаш заманның ағымында, түрлі өзгерістер мен тауқыметті бастан өткеріп, ауылдың ауыр
тіршілігін жастайынан көтеріп, тыл жұмысына тартылып, ерте есейіп, қоғамдық өмірге өзінің
қалыптасқан ой-санасымен араласқанын, соған қарамастан үлкен ізденістерге барып, білімін
жетілдіруге неғұрлым күш салғанына анық көзімізді жеткіздік. Сұрқайы саясаттың сынына ұшырап,
бірнеше рет қызметінен қуылса да, сауаттылығының арқасында өзінің кінәсіздігін қайсарлықпен
дәлелдей білді. Әрине, бұның бәріне қазіргі заман өрісінен қарағанда болмашы нәрсе болып көрінуі
мүмкін, бірақта қазіргі тәуелсіз еліміздің демократиялық үрдістеріне әкелген жолдың қаншалықты ұзақ
та, азапты болғандығын, сөз және баспасөз бостандығының қаншалықты қымбаттылығын, сол дәуірде
өмір сүрген адамдардың тыныс-тіршілігі мен сезімдеріне терең бойлағанда ғана ұғына аламыз. Бұны
естен шығаруға болмайды, өйткені өткенсіз, болашақ жоқ.
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В данной статье на основе широких источниковедческих материалов рассматриваютсяначало
жизненного пути и общественно-научная деятельность востоковеда, библиографа и этнографа-историка
Н. Сабитова. Жизненный путь Нигмета Сабитова был сопряжен с голодом, коллективизацией,
индустрализацией, культурной революцией и массовыми репрессиями происходившими в Советское
время. Как профессиональный востоковед, этнограф-историк и библиограф, культуролог и религиовед он
оставил большое научное наследие.
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The beginning of life path and socio-scientific activity of N. Sabitov, orientalist, bibliographer,
ethnographer and historian are considered on the basis of wide source-study materials in that article. The life path
of Sabitov was combined with hunger, collectivization, industrialization, the cultural revolution and mass
repression that took place in the Soviet period. Being a professional orientalist, ethnographer-historian and
bibliographer, culturologist and religious scholar, he left a great scientific legacy.
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ПРОБЛЕМА АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В РОССИИ
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Исследована проблема аттестации научно-педагогических кадров в России. Прослежена история
создания системы аттестации в России и СССР. Дана критическая оценка деятельности ВАК. Изложена
история защиты докторской диссертации В.Р. Мединского и суть произошедшего вокруг этой
диссертации скандала. Кратко рассмотрены возможные пути совершенствования российской системы
аттестации научных кадров.
Ключевые слова:аттестация научных кадров, ВАК, централизованная и децентрализованная
аттестация

1. Введение
Аттестация научно-педагогических кадров является важным звеном в развитии науки и
образования любой страны. От правильного построения системы этой аттестации в решающей степени
зависит состояние национальной науки и образования страны и их перспективы. Существует два
принципиально различных типа аттестации научно-педагогических кадров: централизованный и
децентрализованный. Первый существовал в СССР и прокоммунистических государствах Восточной
Европы; с 1992 года он существует только в России. Второй существует во всех остальных странах
мира, где есть наука и высшее образование. При первом типе аттестации кадров ученые степени и
педагогические звания присваиваются центральным государственным органом; в России этим органом
является Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК). При втором типе аттестации указанные степени и
звания присваиваются не зависящими от государства (автономными) университетами. Таким образом,
в первом случае степень (звание) дает государство, а во втором – отдельный институт. Однако гораздо
большее значение имеет другое различие двух указанных типов аттестации: при централизованной
аттестации решение о присвоении ученой степени (педагогического звания) принимают чиновники, а
при децентрализованной – ученые. Это различие – фундаментальное. Оно имеет далеко идущие
последствия. Именно из-за этого академическую общественность страны периодически сотрясают
репутационные скандалы, связанные то с обнаружением очередной «диссероделательной фабрики»,
которую «проспал» ВАК, то с присуждением ученой степени очередной «ВИП» персоне, научная
несостоятельность которой очевидна всем, кроме ВАК. Эти скандалы будут происходить по
нарастающей до тех пор, пока общественность не разберется в сути происходящего и не настоит на
проведении реформ, меняющих и оздоровляющих систему аттестации научно-педагогических кадров
страны.
2. ВАК: Немного истории [1]
До революции 1917 года в России не было централизованной системы аттестации научнопедагогических кадров, а учёные степени и педагогические звания присваивались университетами,
которые были автономными (независимы от государства) и действовали так, как действуют до сих пор
все университеты мира. Большевики, придя к власти, отменили эту систему как «пережиток старого
мира», но не ввели новой. Однако последующее развитие государства, особенно начавшаяся в конце
1920-х гг. индустриализация, показали несостоятельность такого подхода к науке и образованию. В
1934г. в СССР была воссоздана дореволюционная система ученых степеней и педагогических званий.
Но, в дополнение к ней, была, впервые в мире, создана централизованная система аттестации научнопедагогических кадров в виде так называемой Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК). Эта
комиссия первоначально существовала при Президиуме Всесоюзного Комитета по высшему
техническому образованию при ЦИК СССР. Впоследствии ВАК выделился в самостоятельную
организацию, в которую включили созданные в 1936 г. Экспертные советы по различным
направлениям науки при Всесоюзном комитете по делам высшей школы. Эти советы были
предназначены для экспертизы диссертаций и предварительного рассмотрения кандидатур на
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присвоение степеней и званий. Собственно защита диссертаций на соискание ученой степени
проходила на заседаниях квалификационных комиссий при наркоматах (министерствах), АН СССР,
республиканских и отраслевых АН. ВАК утверждал решения этих комиссий. При этом роль ВАК
заключалась в управлении научной деятельностью в стране в интересах государства, посредством
централизованной государственной аттестации научно-педагогических кадров. Впоследствии
государственническая роль ВАК была выделена и передана в специальный орган –Президиум ВАК,
который стал принимать окончательные решения по всем делам, подведомственными ВАК. А за
экспертными советами осталась лишь профессиональная научная оценка качества защищенных
диссертаций. При этом, начиная с 1938 г., после установления перечня отраслей и наук, по которым
защищаются диссертации, защита диссертаций стала проходить в специальных диссертационных
советах при вузах и НИИ, открываемых с разрешения ВАК.
Критические настроения части научной общественности в отношении ВАК появились сразу
после создания этой организации. Это было связано с позицией ученых старшего поколения, хорошо
знакомых с дореволюционной, более демократичной системой аттестации научно-педагогических
кадров, основанной на автономных университетах. Критические настроения усилились после Великой
Отечественной войны, когда ВАК опозорился, приняв посильное участие в государственной
программе вытеснения евреев - деятелей науки, культуры, образования - из общественной жизни.
Однако массовый характер недовольство деятельностью ВАК приобрело в новой России, когда эта
деятельность поменяла свой знак, перейдя от «рубки» диссертаций неугодных персон, к поддержке
негодных диссертаций «ВИП» персон - министров, депутатов, губернаторов [2]. С 2003 года, когда
защищаемые диссертации стали оцифровывать и они стали доступны научному сообществу,
недовольство ученых приобрело конструктивный, правовой характер жалоб на авторов фальшивых
диссертаций. А с 2013 года, когда было создано вольное сетевое общество «Диссернет», обладающее
специальными технологиями быстрого поиска плагиата, борьба с фальшивыми диссертациями была
поставлена на поток. Но исход этой борьбы не был впечатляющим. Именно, за 5 лет существования
Диссернет обнаружил 7000 фальшивых диссертаций, по 200 из них были поданы заявки в ВАК о
лишении ученой степени (ЗОЛУС) – на большее не хватало сил, т.к. каждая заявка по требуемой ВАК
форме содержит несколько сотен страниц. В результате 80 псевдоученых были лишены ученой
степени. Но в стране, по осторожным оценкам, имеется несколько десятков тысяч фальшивых
диссертаций [3]. Предположим, что Диссернет решит ограничить свою деятельность обнаружением в
общей сложности всего лишь 15000 фальшивых диссертаций, подачей по ним заявок в ВАК о лишении
их авторов ученых степеней и принятием в ВАК решений о лишении или сохранении степени. Тогда
для обнаружения указанных диссертаций, подачи по ним заявок в ВАК и лишения их авторов или
сохранения им ученых степеней при нынешних темпах решения этих проблем потребуется
(15000*5)/200=375 лет! Так что Диссернет не в состоянии решить проблему массового
распространения в России фальшивых кандидатов и докторов наук. Конечно, деятельность этой
организации полезна, благодаря ей имена псевдоученых с учеными степенями быстро становятся
достоянием научной общественности. Однако, это не мешает указанным персонам оставаться на своих,
часто весьма высоких должностях и руководить настоящими учеными. И надеяться на то, что у этих
лиц есть совесть, не приходится: за всё время борьбы с фальшивыми диссертациями лишь несколько
человек, уличенных в этом, добровольно отказались от ученой степени, полученной в результате
защиты такой диссертации. Так что государственная централизованная система аттестации научнопедагогических кадров с помощью ВАК оказалась неэффективной [3].
3. Дело Мединского
Неэффективность работы ВАК побуждает ученых и методистов аттестационного дела искать
новые формы аттестации научно-педагогических кадров России. Недавняя история с аттестационным
делом министра культуры РФ В.Р. Мединского и возникший вокруг него скандал показал, с одной
стороны, крайнюю необходимость таких поисков, а с другой подсказывает возможные новые формы
аттестации [4]. Напомним кратко суть этого дела [5].
Летом 2011 года В.Р. Мединский защитил докторскую диссертацию «Проблемы объективности
в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв.» на соискание ученой степени доктора
исторических наук. Защита состоялась в Российском Государственном Социальном Университете
(РГСУ) и не вызвала массового отклика, что было связано с отсутствием в то время широкого
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освещения предстоящих защит в интернете. Однако уже в 2012 году, когда о защите узнали
профессионалы-историки, появились первые отрицательные отзывы. Когда же сложилась широкая
практика «Заявлений о лишении ученой степени (ЗОЛУС)», дошла очередь и до ЗОЛУСа Мединского.
Заявление в ВАК подали в апреле 2016 года доктор филологии И.Б. Бабицкий и доктора исторических
наук К.Ю. Ерусалимский и В.Н. Козляков. Это заявление содержало претензии не по части плагиата, а
в отношении научного содержания работы, имевшей много грубых ошибок, и отсутствия в ней новых
научных результатов. Экспертный совет ВАК по истории, куда поступил ЗОЛУС Мединского, в
соответствии с принятой практикой должен был отправить заявление вместе с диссертацией в тот
совет, где она защищалась, чтобы там разобрались и дали ответ. Однако диссертационный совет по
истории РГСУ, где Мединский защитил свою диссертацию, к этому времени был уже распущен, в
связи с многочисленными злоупотреблениями. И тогда Президиум ВАК по рекомендациям
экспертного совета по истории отправил в июле 2016 года дело Мединского в диссертационный совет
по истории Уральского Федерального Университета (УрФУ) в Екатеринбурге. К концу сентября совет
подготовил проект заключения по диссертации Мединского и назначил на 4 октября заседание по
данному вопросу. Однако Мединский на заседание не приехал, сославшись на занятость(!), и попросил
«перенести заседание на месяц», поскольку ему «хочется лично присутствовать на заседании столь
уважаемого собрания». А в УрФУ он прислал на разведку трех своих представителей. Совет пошел
навстречу Мединскому и отложил решение вопроса, хотя имел право решать вопрос в его отсутствие.
Тем временем представители Мединского сумели ознакомиться с проектом заключения совета и
ужаснулись. Слухи об отрицательном отзыве совета УрФУ ходили и раньше, но никто не предполагал,
что диссертация и её автор представлены в нем в таком неприглядном виде! После этого команда
Мединского решила во что бы то ни стало добиться сокрытия от общественности проекта заключения.
Министр культуры или его кураторы обратились к Министру образования и науки О.Ю. Васильевой
за содействием. Из Минобрнауки поступило распоряжение в ВАК сделать все, чтобы дезавуировать
отрицательное заключение диссертационного совета УрФУ. ВАК, придравшись к тому, что совет
превысил отведенный Положением о защите 2-месячный срок на 4 дня, забрал дело. При этом между
ВАК и советом, по-видимому, было заключено джентльменское соглашение, по которому ВАК обещал
не репрессировать нелояльный совет и УрФУ в целом, в обмен на его обещание не разглашать
убийственный для репутации Мединского проект заключения по его диссертации. Это соглашение
было выполнено обеими сторонами. После этого возможность независимого профессионального
рассмотрения диссертации Мединского исчезла, поскольку председатели диссертационных советов
стали руками и ногами отбиваться от сомнительного предложения руководства ВАК рассмотреть
диссертацию.
Наконец, в ноябре 2016 года высокое начальство уговорило ректора МГУ В.А. Садовничего
принять к рассмотрению злополучную диссертацию. А дальше произошло немыслимое: диссертация,
посланная ВАК, «затерялась» в МГУ! Она «находилась в безвестном отсутствии» целых два месяца. И
лишь когда истек этот срок, отводимый Положением ВАК на рассмотрение диссертаций, она, наконец,
появилась на истфаке МГУ – прямо накануне заседания диссертационного совета 7 февраля 2017 года,
на котором её предполагали рассмотреть. Конечно, совет не стал её рассматривать по существу, а,
посмотрев ЗОЛУС и не найдя обвинений в плагиате, вернул дело в ВАК. Хотя в ЗОЛУСе были гораздо
более серьезные обвинения – в ненаучности и отсутствии новых результатов. На следующий день
приказом ректора МГУ совет закрыли якобы в связи с реформой. Спектакль прошел успешно, но
ответы на обвинения, выдвинутые против Мединского, опять не были даны. Тогда руководство ВАК
само подобрало провинциальный диссертационный совет, который был готов сделать всё, что от него
потребуется. Выбор пал на Белгородский университет. С согласия экспертного совета ВАК по истории
диссертация Мединского была направлена в Белгород. Там 7 июля 2017 г. на заседании
диссертационного совета по истории Белгосуниверситета 19 голосами «за» при 3 воздержавшихся
было принято решение сохранить Мединскому степень доктора исторических наук. При этом, как и в
МГУ, совет не рассматривал диссертацию по существу. Вместо этого он подверг критике ЗОЛУС
Мединского, не дав однако мотивированных возражений на сделанные в нем конкретные замечания по
диссертации. В итоге Белгородский университет был вознагражден: с 1 сентября 2017 года он получил
право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а в российском научном
языке появились новые термины: «белгородские историки», «доктор белгородских наук».
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После Белгорода диссертация Мединского вернулась в экспертный совет ВАК по истории,
который и должен был выработать окончательное экспертное заключение. Поскольку диссертацию не
обсуждали по существу ни разу, совет взял эту функцию на себя. Заседание совета готовилось очень
обстоятельно. В состав рабочей группы по подготовке проекта заключения вошли 5 историковспециалистов по русской истории XV-XVII вв., специалист по западному средневековью и специалист
по изучению «образа другого». Все члены совета получили заранее тексты диссертации и ЗОЛУСа.
Диссертация была подвергнута весьма квалифицированному и взвешенному анализу. Выработанный
рабочей группой проект заключения рекомендовал лишить автора ученой степени доктора
исторических наук. Однако это поддерживали только 60% членов совета, а 40% были против. В
течение сентября руководство ВАК оказывало давление на председателя экспертного совета
профессора П.Ю. Уварова, стремясь обеспечить благоприятный для диссертанта исход голосования.
Уваров подтвердил свою принципиальную позицию противника лишения степеней и обещал вести
себя соответствующим образом на судьбоносном заседании экспертного совета. Свое обещание он
сдержал.
Заседание совета состоялось 2 октября 2017 года. Мединский, как всегда, не приехал, прислав
своих представителей. И, если бы представители вели себя прилично, результат голосования был бы
не столь плохим для Мединского – скажем, 11 человек за лишение его степени, 9 – против, а
председатель совета воздержался. Однако один из представителей безапелляционно заявил, что
сомнений в качестве диссертации не может быть, поскольку лучшие ученые МГУ в течение трех
месяцев изучали ее и пришли к выводу о высочайшем качестве этой работы. Это была наглая ложь, и
члены экспертного совета по истории хорошо это знали, т.к. часть их присутствовала на заседании
совета МГУ, где обсуждалась диссертация. В результате экспертный совет проголосовал с разгромным
счетом за лишение Мединского ученой степени доктора наук: «за» - 17 человек, «против» - 3 человека,
воздержался – 1 (председатель совета). При этом ни один из голосовавших «против» не считал
диссертацию хорошей – речь шла лишь о самом принципе лишения степени.
После экспертного совета диссертация Мединского была передана в Президиум ВАК для
принятия окончательного решения. Заседание Президиума наметили на 20 октября. Однако за неделю
до этого заседания «Новая газета» опубликовала материалы расследования, поставившего под
сомнение соблюдение при защите диссертации Мединского формальных правил ВАК. В частности,
выяснилось, что оппоненты, указанные в официальном экземпляре автореферата, хранящемся в РГБ
(«Ленинке»), на самом деле не участвовали в защите! Более того, в этот период в действующем в 2017
году экспертном совете ВАК по истории появилось серьезное подозрение, что диссертация в прежнем
экспертном совете не обсуждалась, а, минуя его, попала прямо в Президиум ВАК, где в срочном
порядке была утверждена 30 декабря 2011 года – под звон курантов – вместе с 398 другими
докторскими диссертациями. Все это являло собой грубое, скандальное нарушение формальных
требований ВАК к защитам и требовало серьезного расследования. Однако никакого расследования не
было проведено. Вместо этого Президиум ВАК 20 октября 2017 года большинством голосов (14
голосов «за», 6 – «против», 4 воздержались) принял решение сохранить докторскую степень
Мединского, а Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева 27 октября 2017 года подписала
приказ, по которому за В.Р. Мединским была сохранена ученая степень доктора исторических наук.
Министр культуры отпраздновал бюрократическую победу «по очкам». Хотя по существу это полное
моральное поражение. Действительно, во время рассмотрения дела в экспертном совете ВАК по
истории, в котором, собственно и собраны ведущие эксперты-историки, 81% голосов были поданы за
лишение его степени доктора наук. При этом 100% членов совета считали диссертацию министра
плохой. А после рассмотрения дела в Президиуме ВАК ни один из 14 человек, голосовавших за
сохранение степени доктора наук, не осмелился публично признать это. Тем самым все они молчаливо
признали постыдность своих действий.
Что касается научной общественности, то она на редкость единодушно выступила против
решения ВАК, причем эту позицию разделяют сегодня представители различных наук – историки и
философы, биологи и математики, физики и экономисты. Наиболее ярко их позицию выразил историк,
доктор исторических наук К.Ю. Ерусалимский: «Такого историка, как Владимир Мединский, нет.
Никто из историков, которые будут заниматься такой же темой, которая значится на титульном листе
диссертации Владимира Ростиславовича, не обязан ссылаться на его научные достижения. Таких
достижений нет» [6].
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4. Положение с аттестацией научно-педагогических кадров сегодня
Решение ВАК по делу о злополучной диссертацией министра культуры России радикально
изменило ситуацию с аттестацией научно-педагогических кадров. Научная общественность страны
впервые узнала о столь грубых нарушениях в работе ВАК, была шокирована и возмущена этим. Нельзя
сказать, что до этого случая ученые были довольны работой этого учреждения и не критиковали его.
Однако то, что они узнали теперь, превосходило все мыслимые пределы. Стало ясно, что через ВАК
регулярно и в большом количестве проходят и утверждаются на выходе диссертации «важных» людей.
Причем в этой своей, чуть ли не главной, деятельности ваковские чиновники не останавливаются перед
нарушениями любых существующих норм, включая «Положение о ВАК». При этом часть диссертаций
даже не рассматриваются. На возмущенные протесты различных организаций ученых против решения
ВАК по делу Мединского (Совет по науке при Минобрнауки, Объединение членов РАН «1 июля» и
др.) ВАК даже не посчитал нужным ответить. Ученым показали, притом демонстративно, что вопросы
аттестации научно-педагогических кадров, как и все другие вопросы развития науки в стране, решают
чиновники от науки, которым на мнение ученых наплевать. Конечно, в результате произошедшего
господин Мединский потерял репутацию и едва ли усидит в своём кресле министра. Но он сделал свой
выбор, на который имеет право любой человек, и это его личное дело. Однако позиция ВАК и
Минобрнауки России, поддержавших его, не есть их личное дело, поскольку они представляют
российское государство. Теперь, после произошедшего громкого скандала, репутация этих
учреждений сильно поколеблена, и это будет иметь серьезные последствия для страны. Во-первых, у
многих молодых людей, планирующих академическую карьеру, могут возникнуть сомнения в её
целесообразности, связанные с необходимостью получать диплом кандидата (доктора) наук с
эмблемой учреждения с подмоченной репутацией. Во-вторых, возрастет число людей, стремящихся
сразу получить вузовское и последипломное образование за рубежом, что увеличит научную
эмиграцию. В-третьих, репутация российских академических дипломов кандидата и доктора наук в
мире будет поставлена под сомнение. Всё это показывает, что необходимы срочные меры по
реформированию всей сферы аттестации научно-педагогических кадров страны.
5. Что делать
Существует всего два различных пути реформирования системы аттестации научнопедагогических кадров России с целью её улучшения.
Первый путь – сохранение централизованной государственной системы аттестации при
некотором её реформировании. Например, можно создать улучшенный вариант ВАК под эгидой
некоторого более вменяемого учреждения, чем Минобрнауки. Таким учреждением может быть РАН.
Этот вариант аттестации кажется с первого взгляда предпочтительнее существующего, поскольку в
РАН пока ещё слышен голос ученых. Однако проблема в том, что сегодня РАН командуют люди,
встроенные в «вертикаль». А это означает, что новая аттестационная система будет такой же зависимой
от государства, как и прежняя. В частности, в ней периодически будут случаться такие безобразия, как
дело Мединского.
Второй путь – переход к полностью децентрализованной системе аттестации в виде сети
автономных диссертационных советов, которые создаются при всех университетах, которые этого
пожелают. Однако, практика наделения диссертационными советами отдельных «избранных» вузов,
существующая сегодня, неприемлема, поскольку осуществляющий её ВАК неспособен независимо
выбирать достойные вузы. Вследствие этого почти половина выбранных вузов, по информации
Диссернет, являются диссероделательными фабриками.
В отличие от них, независимые вузовские диссоветы, созданные на всей территории России, при
соответствующей организации будут заинтересованы в своей репутации. В борьбе за неё они начнут
конкурировать между собой и с зарубежными вузами, что со временем должно привести к
нормализации всей ситуации в отечественной системе аттестации научных кадров. Ну, а те вузы
(диссоветы), которые продолжат порочную практику торговли нелегитимными дипломами кандидата
(доктора) наук, не выдержат конкуренции и умрут естественной смертью. Важно отметить, что
описанная распределенная система независимых диссоветов приближает нас к остальному миру,
важнейшая черта которого – невозможность вмешательства государства в академическую сферу.
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6. Заключение
До настоящего времени государственную научную аттестацию научно-педагогических кадров
осуществляет Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК), действующая согласно Положению о ВАК.
Реально ВАК осуществляет гораздо более широкие функции, связанные с представительский и
руководящей ролью государства в науке и образовании. По форме своей деятельности ВАК является
бюрократическим органом, функционирующим вне всякой связи с научно-педагогическим
сообществом. Содержание этой деятельности показывает, что при выполнении государственных
заданий ВАК действует нагло, бесцеремонно, не останавливаясь перед нарушением существующих
правовых и этических норм. В результате репутация ВАК среди ученых России крайне низка. Такой
орган не имеет права на существование в качестве организации, осуществляющей аттестацию научнопедагогических кадров. И он непременно должен быть заменен другим, адекватным органом,
осуществляющим указанную деятельность. В ожидании замены научно-педагогическая
общественность будет внимательно следить за его деятельностью.
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Ресейде ғылыми және педагогикалық кадрларды аттестациялау мәселесі зерттелді. Ресей мен
КСРО-да сертификаттау жүйесін құру тарихы анықталды. ВАК қызметі туралы сыни баға берілді. В.Р.
Мединскийдің қорғаған докторлық диссертация тарихы және диссертация төңірегіндегі дау дамайдың
мәні баяндалған. Ғылыми кадрларды аттестациялаудың ресейлік жүйесін жетілдірудің мүмкін жолдары
қысқаша қарастырылады.
Түйін сөздер: ғылыми кадрларды аттестациялау, ВАК, орталықтандырылған және
орталықсыздандырылған аттестация

THE PROBLEM OF ATTESTATION OF SCIENTIFIC PERSONNEL IN RUSSIA
1

V.I. Levin
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The problem of attestation of scientific and pedagogical personnel in Russia is investigated. The history of
the system of attestation in Russia and the USSR is traced. Critical assessment of the VAK activity is given. The
history of defense of the doctoral dissertation of V.R. Medinsky and the essence of what happened around this
scandal. The possible ways of improving the Russian system of attestation of scientific personnel are briefly
considered.
Key words: attestation of scientific personnel, VAK, centralized and decentralized attestation
80

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

ҒТАХР 03.41.91
АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕГІ ЕРТЕ ТЕМІР ДӘУІРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Г.Е. Бакаева1
1
тарих магистрі, аға оқытушы,
1
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: bakaeva.gauhar@mail.ru
Ежелгі Қазақстан тарихында Алтай өңірі ерекше орын алады. Бұл өңірде ерте темір дәуірін
мекендеген тайпалар тарихымызға өшпес із қалдырып кеткен. Шығыс Қазақстан мен Алтай өңірінің
тарихы туралы антик тарихнамасында бірсыпыра мәліметтер берілген. Мәселен, Геродоттың «Тарих»
атты еңбегінде көшпелі скиф тайпаларының орналасу географиясы, олардың тарихы, рухани мәдениеті,
әдет-ғұрыптары туралы баяндалған. Алтай өңірінің ерте темір дәуіріне қатысты мәліметтерді антик
авторларының жазба деректерінен бөлек XVIII-ХІХ ғасырдың саяхатшылары мен ғалымдары
еңбектерінен кездестіре аламыз.
Түйін сөздер: Алтай, Шығыс Казахстан, археологиялық ескерткіш, тарихнама, Берел, Шүлбі

Қазақ Алтайы (бұл географиялық атаумен Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан
облысының өлкесін айтатын боламыз) 283,3 мың шаршы километр жерді алып жатыр, Еуразия
құрлығының тереңіндегі ұлы жазықтықпен шектесетін тұсында орналасқан. Өңірдің географиялық
тағы бір ерекшелігі сол – жер шарының құрлықтық полюсы және Еуразияның географиялық орталығы
осында орналасқан. Еуразияның көне тарихында Алтай өңірі ерекше маңызға ие. Өйткені бұл мәденитарихи өңір ілкі замандардан бері адамзат дамуындағы күрделі үдерістермен тығыз байланысты.
Мұнда алғашқы қауымдық құрылыстан орта ғасырларға дейінгі кездің өзінде көптеген археологиялық
мәдениеттер қалыптасып, дамығандығын археологиялық мәліметтер толыққанды растап отыр. Алайда
өңірдің ежелгі тарихы әлі күнге дейін кешенді түрде зерттелген жоқ. Шығыс Қазақстанның ежелгі
тарихы туралы жазба деректер тым аз болғандықтан, осы өлкедегі соңғы жылдардағы археологиялық
қазба жұмыстарының нәтижесінде ғана аздап болсын білуге қол жеткіздік. Оның өзінде әр түрлі
дәуірлерге жататын мыңдаған ескерткіштерді қандай халықтар, рулар мен тайпалардың қалдырғаны
әлі де жұмбақ болып қала бермек. Дегенмен, тас дәуірінен бастап түркі дәуіріне дейінгі қоныс,
қыстаулар, жерлеу орындары, петроглифтер мен алғашқы кен орындары және т.б ескерткіштерге
жүргізілген археологиялық қазбалардан кейін осынау жәдігерлерді тұрғызған адамдардың қоғамдық
құрылысын, шаруашылығын, наным-сенімін, материалдық мәдениетін, тіпті олардың бет- бейнесіне
дейін білуге мүмкіндік тууда [1;13].
Ең алдымен, жазба дереккөздеріне тоқталсақ, бұл өлкенің халқы туралы мағлұматтар
антикалық авторлардың еңбектерінде ұшырасады. Мәселен, Шығыс Қазақстан мен Алтай өңіріндегі
ерте темір дәуіріндегі халықтардың тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы мәліметтер Геродоттың
еңбегінде кездеседі. «Тарих атасының» мәлімдеуінше, б.д.д. I мыңжылдыктың ортасында
эллиндіктерге «алтын қорыған самұрықтар» мекен еткен тайпалар туралы сыбыстар да там-тұмдап
жеткен [2;33]. Бұл мәліметтерді көпшілік ғалымдар сол уақыттағы ірі алтын қоры бар Алтай тауларын
мекендеген халықтармен байланыстырады. Кейінірек Қытай жылнамаларында да б.д.д. I
мыңжылдықтағы қазіргі Шығыс Қазақстан өлкесін мекендеген тайпалар туралы мәліметтер пайда бола
бастайды. Әуел баста, патшалық Ресей Сібірді жаулап алғаннан кейін алуан түрлі табиғаты, сан түрлі
ғажайып ескерткіштері, өзіндік этно-мәдени үлгілері бар қазақ жеріне қызығушылық танытқан
болатын. Сондықтан да болар орыс шенеуніктері қазақ сахарасына уақыт өте ағылып келе бастады.
Олар қалдырған ақпараттар легі қазіргі таңда ғылыми бағыт-бағдардың негізін құрап отыр. Сол себепті
Қазақстанның шығысындағы археологиялық ескерткіштер туралы алғашқы қысқа мәліметтерді біз
XVIII ғасырдың саяхатшылары мен ғалымдары еңбектерінен кездестіре аламыз. Мәселен, алғашқы
академиялық экспедицияға қатысушылар қазіргі Шығыс Қазақстан өлкесіне 1733-1743 жылдарда
келген болатын. Академик Г.Ф.Миллер Ертіс өзенін бойлай Семей мен Өскемен бекіністерін басып
өткен. Өскеменнен қашық емес жердегі Ертіс жағасында Г.Ф.Миллер 1734 жылы бірнеше қорған мен
Үлбі өзенінің оң жағалауында екі қорғанда қазба жұмыстарын жүргізген. Бұл қазбалардан көне
дәуірден сыр шертетіндей мардымды заттар табылмағандығына қарамастан еңбегінде: «..Болашақта
бұл жерлерден әлі де құнды заттар табылар», - деп сенімді түрде жазып кеткен [2;16]. Осы еңбегінде
зерттеуші Обь пен Ертіс өзендері аралығындағы қорымдардан табылған заттар туралы да баяндап
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кеткен. Сондай-ақ, 1793 жылы И.Сивере Күршім өзенінің жоғарғы сағасындағы Нарын жотасы
етегіндегі, Доланқара тауы жанындағы көшпелілер дәуіріне жататын, иесімен қоса атын да жерлеген
екі қорған туралы мәлімет берген. Ал 1768-1774 жылдар арасында екінші экспедиция жасалған.
Патшалық шенеуніктер ұйымдастырған бұл экспедицияға қатысушы П.С.Паллас, И.П.Фальк,
И.Г.Гмелин, Х.Барданестер де Ертістің жоғарғы ағысындағы ежелгі қорғандар туралы мәліметтерді
жинақтайды. Әсіресе, археологтар Г.И.Спасскийдің жүргізген жұмыстары елеулі дүниелер қатарына
жатқызады. Оның ішінде «Записки о Сибирских древностях» еңбегін этап өту керек. «Азиатский
вестник» және «Сибирский вестник» журналдарында 1818 және 1825 жылдары ол алғаш рет Шығыс
Қазақстандағы жартастағы суреттер туралы материалдарын жариялады [3].
Қазіргі ғылымда Алтай – «скифтік-сібірлік аң стиліндегі өнердің» негізгі қалыптасқан аймағы
деген пікір орныға бастады. Еуразияның ұлы даласында қалыптасып, өркендеген дала көшпенділерінің
«аң стиліндегі» өнер туындылары ішіндегі бірегей, қайталанбас түрі - Берел ескерткіштері. 1997-1999
жылдары қасиетті Алтай төріне орналасқан Берелде Ә.Х.Марғұлан атындағы археология
институтының көрнекті ғалымы З.Самашевтың жетекшілігімен халықаралық экспедиция қазба
жұмыстарын жүргізді. Берел қорымындағы ең құнды, әлемдік маңызы ерекше археологиялық олжалар
1999 жылдың мамыр-маусым айларында № 11 обаны толығымен қазып, ашқан кезде табылды. Аталған
обаның диаметрі - 30 м-ден астам, бастапқы биіктігі 2 м-ден асатын үйіндісінің сыртқы пішіні сопақша
формалы болып, оның төбесінің ортасына таман тұсы төмен қарай ойысып, отырып кеткен. Берел
қорымы Бұқтырма өзенінің оң жағасындағы биік таулы аңғарда (теңіз деңгейінен 1100 м), Ақ Берел
өзенінің Бұқтырмаға құяр мүйісінен орын тепкен Берел ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км жерге
орналасқан. Солтүстік-шығыстан онтүстік-батысқа қарай созылып жатқан аңғардың ені 2 км-ден
асады. Аңғардың бас-аяғы қайың, балқарағай самырсын, шырша аралас орманмен көмкерілген
Алтайдың Кемпір, Қайнар, Қарашоқы, Бетеу деп аталатын жоталарымен қоршалған, табиғаты ерекше
көркем жер. Алтайдың табиғи климаттық жағдайына және көне Алтай көшпелілерінің жерлеу салтына
байланысты ондағы көптеген ірі «патша обаларында» жыл бойы жібімейтін мәңгілік тоңның болуы
себепті қабірге бірге қосып көмілген әр түрлі органикалык заттар, адам мен жылқының мүрделері
ешқандай бұзылмай, шірімей сол қалпында сақталатын болған. Таулы Алтайдағы (Ресей жерінде)
мұндай мәңгілік тоң басқан обаларды алғаш рет әйгілі археологтар М.П. Грязнов пен С.И.Руденко
1929, 1947-1949 жж. Пазырық қорымынан ашқан болатын. Кейін 1950-1954 жж. С.И.Руденко мұндай
ескерткіштерді Тұяқты, Башадар қорымдарынан да ашып зерттеді. Ал 1990 ж. Ресейдің Новосібір
археологтары да Қазақстан шекарасының іргесінен Алтайдың Үкек таулы үстіртіндегі (бұрын
Қазақстан территориясына тәуелді болған) Ақ алақа, Құтырғантас обаларынан мәңгілік тоң астында
мұздап қатып мумияланган адам және жылқы мүрделерін тапты. Соңғы он шақты жыл аясында
Қытайдың Синь-Цзян өлкесінің бірсыпыра аудандарынан қола және ерте темір дәуірінің ескі
қорымдарынан да қатып- семіп, мумияланган адам мүрделерінің табылуы кездейсоқтық емес. «Алтай
кереметі» деп аталып кеткен мұндай тоң басқан обаларға алғаш рет 1865 жылы Қазақстанда (Берелде)
атақты ғалым В.В.Радлов қазба жұмыстарын жүргізіп, оны 1959 жылы С.С.Сорокин зерттеп, аяқтаған.
Академик Радлов археологиялық ескерткіштерді зерттеуде шынайы ғылыми әдістерді пайдалана
отырып, ол тек ежелгі Шығыс Қазақстанды ғана емес, сонымен бірге бүкіл Қазақстанды зерттеуге зор
үлес қосты. В.В.Радлов 1862 жылы Семей, Сергиополь (Аягөз) маңында археологиялық зерттеу
жұмыстарын бастаса, 1865 жылы 12 мамырдан 9 тамызға дейін Берел даласында ежелгі көшпелілердің
7 қорғанына қазба жұмыстарын жүргізеді [3].
Шығыс Қазақстанда алғаш рет ғылыми мақсатта академик В.В.Радлов XIX ғасырдың 60-шы
жылдарының басында Семей өңірінде қазба жұмыстарын жүргізіп, қола дәуірінің бес қорымын, Шүлбі
өзені бойынан мыс балқытатын пеш қалдықтарын, кен қазу орындарын тапты. Өз зерттеулерінің
нәтижесінде алғаш рет Шығыс Қазақстанның археологиялық ескерткіштерін дәуірледі. Шығыс
Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштерін зерттеуде Орыс географиялық қоғамының Омбыдағы
Батыс Сібір бөлімі мен Семейдегі бөлімшесі маңызды роль атқарды. Семейге жер аударылған
Е.П.Михаэлис қаланың мәдени өмірінің өзгеруіне үлкен үлес қосты. Ол А.А.Леонтьев,
П.Д.Лобановскийлермен бірге 1883 жылы Семейде алғаш рет музей және кітапхана ашты, бір айдан
кейін-ақ ол кітапханаға Абай Құнанбаев келіп, Е.П.Михаэлиспен танысып, таныстықтары достыққа
ұласады. Көне мәдениет ескерткіштерін жинауда, тарихи-мәдени ескерткіштерді тіркеуде,
қамқорлыққа алуда, қазба жұмыстарын жүргізуде Н.Я.Коншин, В.Никитин, ағайынды А.Н. және
В.Н.Белослюдовтар, Ф.Н.Педащенко, А.В.Андриановтар елеулі жұмыстар атқарды. Көп жылғы
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өлкетанушылық жұмыстарының нәтижесінде ағайынды Белослюдовтар өз үйлерін музейге
айналдырды. Онда Шығыс өңірінің геологиясы мен минералогиясы, палеонтологиясы мен
антропологиясы, археологиясы мен этнографиясы, нумизматика, суреттер галереясы сияқты бөлімдері
болған. Археология бөлімінің өзінде ғана 600-дей экспонат, нумизматика бөлімінде мыңдаған алтын,
күміс, мыс монеталар болған. 1910 жылы В.И. Каменский Қызылсу өзені бойындағы Кіші Қойтастан
табылған қола дәуірі қорғандарына қазба жұмыстарын жүргізу нәтижесінде бай мағлұматтарға
кенеледі. Жүйелі түрдегі мақсатты археологиялык зерттеулер Шығыс Қазақстанда 1935 жылдан
Ленинград Ғылым Академиясының қолдауымен жүзеге асты. С.С.Черниковтың басшылығымен 1947
жылы Өскемен және Бұқтырма су электр станциялары құрылысының басталуына байланысты
мақсатты қазба жұмыстары қолға алынып, оған Ш.Уәлиханов атындағы тарих, археология және
этнология институты да қатысады. Шығыс Қазақстан жерінде археологиялық зерттеу жұмыстарының
өте кеш басталуына байланысты бұл өлке өте аз зерттелген деп айтуға болады. Соғыс жылдарынан
кейін 1947 жылдан бастап Шығыс Қазақстандағы археологиялық зерттеулер жүйелі сипатқа ие болады.
1949 жылы Шығыс Қазақстан ЛОИА АН СССР экспедициясы Шілікті даласына археологиялық барлау
жұмыстарын бастайды. Соның нәтижесінде Шілікті ауылында 51 қорғаннан тұратын сақ дәуіріне
жататын ең үлкен обалар тобы ашылды. Обаның солтүстік батысынан оңтүстік шығысқа дейінгі алып
жатқан көлемі 8 км. Соның ішіндегі 13 қорғанның диаметрі 100 м, ал биіктігі 8-10 м. Қалған
қорғандардың диаметрі 20-дан 80 м дейін жетеді. Осы жердегі орталық қорғанынан б.з.д. V ғасырдың
екінші жартысына жататын хайуанат стилінде жасалынған алтын қапсырма және тағы да басқа
материалдар тапқан. Бұл арнайы экспедициялық топ өз жұмысын 1952, 1961-1962, 1971 жылдары
аралығында жүргізеді, алайда соңғы қазба барысында алғашқы қазбаға қарағанда аса бағалы бұйымдар
өте сирек кездесіп отырды [4;11].
Шығыс Қазақстан экпедициясы 1950 жылы Ертіс өзенінің оң жағалауында Самар ауданы
Қызыл ту ауылы маңындағы ерте темір дәуірінің қорғандарына қазба жұмыстарын жүргізді. Ертіс
бойындағы басқа қорғандардан сыртқы түрімен-ақ бірден ерекшеленетін 1947 жылғы барлау
жұмыстары кезінде анықталған 54 қорғаннан тұратын топырақ үйінділі Усть Бөкен қорымында 1956
жылы б.з.д. V-ІV ғғ. мерзімделетін 22 қорған қазылды. Нәтижесінде бұл қатардағы жерлеу
орындарының тайпа көсемдері Шілікті, Ақсуат алқабындағы зәулім қорғандарда жерленгендігіне,
сондай-ақ бұл қорғандардың скиф қорғандарына ұқсастығына назар аударады. Осы жағынан
Геродоттың скифтер шығыстан батысқа қарай қоныс аударған деген мәлімдемесіне жаңаша
көзқараспен қарау керектігін айтады. Көңіл аударарлық жайт бір қорғанда да жылқыны қоса жерлеу
ғұрпы кездеспеген. Бұл ескерткішті пазырық және құлажорға мәдсниеттерінен жерлеу ғұрпы мен
тұтыну бұйымдары жағынан нақты айырмашылығы бар, әрі көп жағынан ұқсастығы бар Шығыс
Қазақстанның ерте көшпелілерінің этникалық тобына жатқызды. 1959 жылғы С.С.Черниковтың
басшылығындағы археологиялық экспедицияның алдына қойған мақсаты 1949 жылы басталған
Шілікті қорымы және Шаған оба қорымын нақтылай зерттеу болып табылды. 1955 жылы Шүлбі ГЭСі аумағындағы археологиялык барлаулар барысында Уба-Форпост, Пьяный Яр, Қарашат, Пролетар
қорғандарының археологиялық карталары жасалды. Қазақстан Ғылым Академиясының тарих,
археология және этнология институты Шүлбі археологиялық экспедициясының палеолит отряды
ашқан (Ж. Таймағамбетов. 1982, 1983, 1987 жылдар) Шүлбі ГЭС-інің су басу аймағын зерттеу кезінде
жер бетінен жүздеген тас құралдарының табылуы қазба жұмыстарын жүргізуге негіз болды. Мәдени
қалдықтар жердің босаңдау жамылғы қабаттарында 35-40 см биік астыңғы террасада, Шүлбі өзенінің
Ертіске құяр сағасындағы қыратта табылады. Қазбаның жалпы көлемі 100 шаршы метрден асады.
Құралдар жасауға шикізат ретінде қара, сұр, жасылдау түсті кремний жынысты ұсақ жұмыр тастарды,
халцедонды және тау хрусталін пайдаланған. Шүлбі тұрағы мен ондағы қазба жұмыстар көрінісін,
табылған заттарды профессор Ж.К.Таймағамбетов Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
тарих факультеті жанынан өзі ұйымдастырған дүние жүзі бойынша санаулы музейлердің бірі болып
табылатын «Қазақстанның палеолит музейінде» жинастырған. 1960-70 жылдары Өскемен
педагогикалық институты (Ф.Х.Арсланова) және Шығыс Қазақстан облыстық өлкетану музейі
(А.А.Чариков) қызметкерлерінің зерттеу жүмыстары нәтижесінде Жоғарғы Ертіс бойының
археологиялық ескерткіштерінің тізімі толықтырылды. Соңғы 15-20 жылда Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық
университетінің
тарихшы-археолог
ғалымдары
(Ә.М.Оразбаев,
Ә.Т.Төлеубаев,
Ж.К.Таймағамбетов, Ғ.Қ.Омаров, т.б.) Шығыс Қазақстанның көне дәуірін зерттеумен айналысуда. Ол
археологиялық экспедиция жүмысына Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
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зерттеушілері мен студенттері ат салысуда. Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданындағы
Берел ауылына таяу жерде орналасқан ертедегі темір дәуірінің ескерткіштерін тұрақты түрде зерттеуге
1997 жылдан бастап Ә.Х.Марғұлан атындағы археология институтының 3. Самашев басқарған,
құрамында еліміздің бірсыпыра ғылыми-зерттеу институттары, университеттері және Шығыс
Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының, сондай-ақ Францияның Орталық Азиядағы
археологиялық миссиясының мамандары мен Италияның Легабуе атындагы ғылыми-зерттеу
орталығын қатыстыра отырып ұйымдастырылған халықаралық экспедиция кірісіп, әлемдік маңызы
бар археологиялық ескерткіштер тапты [8].
Ғылым Академиясының Ә.Х.Марғұлан атындағы археология институтының тағы бір топ
зерттеушілері (С.Сұңғатай, А.А.Ковалев, А.А.Тишкин, М.Б.Слободзян, т.б.) 1998 жылдан бері Шығыс
Қазақстанның Күршім ауданында қола дәуірінің Айнабұлақ, Бұлғар табыты қорғандарын зерттеуде.
Аттары аңызға айналған «алтын қорыған грифтер» аримаспылар, аргийпейлер, исседондар және басқа
да аталмыш мәдениетті жасаушылардың Алтай өңірі мен оған жақын аумақтардағы орындарын дәл
анықтауда осы күнге шейін бірауыздылық жоқ. Осылайша, Берелден табылған бірегей олжалар біз
қарастырып отырған дәуірдегі Қазақ Алтайы тұрғындарының мәдениеті мен өнерінің биік деңгейде
болғанын айғақтайды. Ата- бабаларымыздың бай мұрасын зерттеу – өте қиын, әрі жауапты іс, десе де
зерттеушілердің тынымсыз еңбегінің тамаша зейнетінің болары да сөзсіз. Біздер үшін көне
көшпелілердің өнері қазіргі кездегі түркі халықтарының, олардың ішінде қазақтардың бейнелеу өнері
мен қолданбалы қолөнерінің түпкілікті үлгісі болғаны өте маңызды. Б.д.д. 1 мыңжылдықтың соңы
(б.д.д. 4-1 ғғ.) ең алғаш Құлажорға ауылының жанынан табылған ескерткіштерде тіркелген жерлеу
рәсімінің жаңа формаларының өмірге келуімен сипатталады. Осы кезеңнің бастапқы кезінде
өлгендерді тас жәшіктерге салып, аттың немесе оның бір мүшелерін қоса көметін болған.
Бұйымдардың бір ерекшелігі - қыш және ағаш ыдыстардың аса көптігі. Құмыраларға қызыл бояу
жүргізілген, тері ыдыстардың тігістерін имитациялайтын мәнерлеп жабыстырылған жұмыр білікпен
әшекейленген, табандық үстіндегі түрлері қола қазандарды еске түсіретін қыш ыдыстар көзге ерекше
түседі. Бұл мәдениеттің төркіні пазырық тектес ескерткіштерде анық байқалады, яғни оны жасағандар
жергілікті тайпалық топ болған, сонымен қатар зерттеушілер құлажорғалық мәдениетте ғұндық
сипаттардың нышаны бар екенін көрсете келе, оның б.д.д. 3-1 ғғ. солтүстік ғұндардың ықпалында
болған халықтар тұрған Жетісуда табылған олжалармен ұқсастығын атайды. Құлажорғалық
мәдениеттің соңғы кезеңдегі (б.д.д. 2 ғ. - б.д. алғашқы ғасырлары) дамуында жерлеу рәсімі мен жерүсті
һәм көр ішіндегі құралымдарда Жетісуда табылған үйсіндік ескерткіштерге ұқсастық байқалады, бұл
кейбір зерттеушілерге оңтүстік-шығыс халықтарының бір бөлігінің ғұндардың қысым көрсетуінен
Шығыс Қазақстан өңіріне қарай ығысқаны туралы сөз қозғауға сеп болды. 2008 жылы Алтай өлкесінің
Тюменьев ауданынан Ключи селосынан темірден жасалған ұзын семсер табылған. Алтынмен
безендірілген бұл семсерді ғалымдар б.э.д. VI-V ғасырларға жатады деп болжаған [9;56].
Шығыс Қазақстанның археологиялық (ерте темір дәуірі) ескерткіштерінің хронологиялық
және этникалық атрибуциясын түбегейлі шешу алдыңғы уақыттың міндеті. Халықтардың ұлы көшінің
уақытындағы ескерткіштерді зерттеу осы тарихи кезеңдегі әлеуметтік-саяси жағдайды бағамдауға
болатынымен өзекті.
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В статье рассматриваются проблемы изучения раннего железного века в Алтайском крае.
Указывается, что первые данные о племенах, населявших данныйрегион, были найдены в трудах древних
авторов, а также некоторые данные, связанные с древней историей Восточного Казахстана и Алтайского
края, можно найти в работах ученых и путешественников XVIII-XIX веков. В советский период по данной
проблематике проводились специальные научные исследования. В современный период отечественные
историки-археологи продолжают свои исследования с новых концептуальных позиций, на основе новых
источников по проблемам раннего железного века в Восточном Казахстане и Алтайском крае.
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The article deals with the problems of studying the early Iron Age in the Altai Territory. The author points
out that the first data on the tribes inhabiting the region were found in the works of ancient authors, as well as
some data related to the ancient history of East Kazakhstan and the Altai Territory can be found in the works of
scientists and travelers of the 18th-19th centuries. During the Soviet period special scientific research was
conducted on this subject. In the modern period, domestic historians and archaeologists continue their studies
from new conceptual positions, on the basis of new sources on the problems of the early Iron Age in East
Kazakhstan and the Altai Territory.
Key words: Altai, East Kazakhstan, archaeological monument, historiography, Berel, Shulbinsk

85

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

МРНТИ 04.15.31
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В статьерассматриваютсяособенности применения метода фокус-групп. Обсуждаются
составляющие процедуры проведения на основе практического опыта использования данного метода
в социологических исследованиях.
Дискутируется возможность получения данным методом
количественных оценок и условия, при которых это возможно. Рассматривается также вопрос
применения проективных техник в ходе группы, оптимальные параметры группы, значение
групповой динамики для работы фокус-группы.
Ключевые слова: фокус-группа, групповая динамика, качественые методы, модератор, диалог

Фокус-группа (или сфокусированное групповое интервью) относится к разряду
качественных социологических методов исследования, в отличие от соцопросов (количественных
методов). В большей степени, чем анкетирование (соцопрос) они нацелены на выявление причин,
определение мотивов поведения людей в тех или иных социальных процессах различного масштаба,
и тем самым – измерения качественных признаков этих процессов, на основании оценоквысказываний, полученных в ходе интервью [1].
В чем принципиальное отличие метода глубинного индивидуального интервью от фокусгруппы, кроме того, что численность респондентов в группе 8-12 человек? Различие это – в явлении
групповой динамики, которое (если ведущему-модератору группы удается его запустить) позволяет
получить от каждого участника и от группы в целом больше информации, чем совокупная
информация из индивидуального интервью
с каждым участником. Групповая динамика
способствует вовлечению каждого, даже самого незаинтересованного или скованного участника
группы в работу, вызывая у него активное желание личного высказывания по обсуждаемому
вопросу. Участники стимулируют эту активность, не вступая в прямой диалог друг с другом, через
модератора [2].
Более подробно мы обсудим этот вопрос далее, а пока можно сказать, что метод фокус-групп
практически невозможно использовать дистанционно, то есть, например, через интернет. Метод
требует полного вовлечения ведущего-модератора в процесс, он должен видеть, слышать группу в
момент исследования, чтобы иметь возможность регулировать весь процесс, на ходу меняя
сценарий, уточняя (если нужно, изменяя) вопросы подготовленного заранее сценария-гайда. Это –
одно из ограничений метода. Однако, оно компенсируется гибкостью, то есть возможностью более
плотно приблизиться к изучаемой социальной реальности, чем это позволяет соцопрос
(анкетирование) в момент самого исследования [3].
Метод фокус-групп требует точной настройки и предъявляет немалые требования к
модератору. Все этапы подготовки технологически связаны, каждый из них может либо снизить,
либо повысить точность всех других и общего результата группы в целом. Ниже мы рассмотрим
каждый из этих этапов и их особенности.
Постановка
Начинается все с постановки проблема. Организация (фирма, вуз, общественное
объединение и т.д.) должна хорошо представлять, на какие вопросы она хочет получить ответ, какие
проблемы с помощью этого ответа она предполагает решить. Это кажется очевидным, но на
практике далеко не всегда так. Если все же решено использовать метод фокус-групп, нужно иметь
четкое представление о его возможностях и ограничениях. Иногда (а вообще-то почти всегда)
организаторам процесса фокус-группового исследования нужно принять активное участие в
постановке проблемы. Этот этап можно отдаленно сравнить с выбором оружия и прицеливанием
при стрельбе по мишени.
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Выбор респондентов
Сам характер проблемы уже определяет выбор респондентов. Теперь требуется этот выбор
уточнить, привязать к конкретным условиям, в которых будет проводиться исследование.
Отбираемые респонденты должны представлять не только себя лично, но быть одновременно типопредставителями социальных или профессиональных слоев или групп обучающихся, или групп по
интересам – в зависимости от предмета исследования. В определенном смысле создается аналог
выборки в соцопросе.
Количество респондентов определяется, исходя из следующих соображений. Практика проведения
фокус-групп показывает, что общая длительность фокус-группы, превышающая 2 часа (с
перерывом в 15 минут между часами) не прибавляет ни эффективности, ни полноты, ни точности к
тому результату, который можно получить за стандартные 1,5-2 часа. Практика также показывает,
что при количестве участников группы менее шести, процесс групповой динамики запустить
практически невозможно. При количестве участников в 12 и более человек процесс группового
исследования становится неуправляемым. Таким образом – 8-10 человек – это оптимальное число
участников фокус-группы, на которой в течение 2 часов можно рассмотреть подготовленную для
обсуждения проблему, опираясь на сценарий-гайд, где проблема разбита на 10-15 основных блоков
(аналог анкеты соцопроса, но менее формализованный). Конкретный выбор респондента,
осуществляется случайным образом, из заранее определенных типов, которые будут представлять
респонденты. Случайным – прежде всего для модератора, он ни в коем случае не должен
участвовать в подборе респондентов [4].
Сценарий-гайд
Гайд является аналогом анкеты-опросника только функционально. Это действительно –
гайд (“путеводитель”), в нем сформулированы подтемы (или пункты) основной темы исследования
в достаточно общем виде. Формулировка их в виде вопросов полезна, но не является догмой. В ходе
работы с каждым участником они переформулируются и адаптируются к особенностям восприятия
и реакций каждого. Для того, чтобы определить эти особенности, в качестве вводной темы гайда
часто используется ознакомительная тема, когда участник представляется и говорит несколько слов
о себе. В конце сценария-гайда (и общей работы группы) каждому участнику предоставляется
возможность сказать несколько слов о том, какой вопрос или тема остались за пределами
обсуждения. Это не пустая формальность – иногда именно в конце работы респонденты предлагают
существенные добавления, которые используются в ходе интерпретации и анализа полученных
результатов.
Общий ход группы
Практика показывает, что наиболее эффективна так называемая полуформализованная
группа. Респонденты размещаются за круглым или полукруглым столом так, чтобы все находились
в пределах видимости модератора одновременно, примерно на одном от него расстоянии.
Модератор работает последовательно с каждым по порядку (обычно по часовой стрелке), вступать
в диалог модератора с участником, другим участникам запрещается. Если участник желает что-либо
добавить к своему ответу позже, он подает модератору знак (подняв руку), и ему предоставляется
слово. Дискуссия между участниками группы непосредственно, минуя модератора, не поощряется,
иногда прямо запрещается.
О порядке проведения группы, запретах и ограничениях модератор должен сообщить участникам
перед началом работы, в качестве вводных слов.
Видеозапись
В ходе работы группы ведется видеозапись всего, что происходит в рабочем помещении.
Следовательно, кроме модераторанеобходим еще оператор. Обязанности оператора довольно
просты – держать в фокусе камеры очередного отвечающего. При отсутствии камеры можно
использовать любой бытовой смартфон, качества записи будет вполне достаточно.
Видеозапись предназначена для того, кто будет писать аналитический отчет об исследовании.
Нужно предотвратить опубликование видеозаписи где-либо, прежде всего в интернете.
Аналитический отчет
Аналитический отчет об исследовании – это не просто описание полученного результата, но
разворачивание логики пошагового движения к этому результату, аргументируемое
87

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

высказываниями участников (высказывания лучше выделять, например, курсивом). В конце отчета
результат формулируется явным образом, опираясь на промежуточные выводы, полученные на
каждом шаге [4].
Респонденты в отчете безымянны, анонимность – одно из обязательных условий проведения
социсследования. В отчете обязательно должны быть указаны тема исследования, состав группы,
место проведения, дата, длительность фокус-группы.
Очень облегчает работу над аналитическим отчетом расшифровка видеозаписи, т.е. дословная
запись всего, что говорилось в ходе работы группы.
Помещение для проведения
Для проведения фокус-группы подходит любое замкнутое помещение, желательно не
слишком большого объема, с круглым или составленным из других столом и достаточным
количеством стульев. В комнате должно быть хорошее освещение. Нужно также максимально
ограничить присутствие посторонних лиц, не имеющих отношения к работе группы. Участников
группы просят отключить на время работы сотовые телефоны, либо, в случае крайней
необходимости, выходить из помещения при разговоре. Перерыв после первого часа работы не
должен превышать 15 минут, чтобы не сбить наведенную групповую динамику.
Модератор
Как уже говорилось выше, требования к модератору высоки, его роль в работе группы –
определяющая. Мало довести до участников правила и общий режим работы группы, их надо
постоянно поддерживать в то же время неуклонно следуя сценарию, добиваясь от каждого
участника достаточной полноты и глубины ответа.
Вопрос групповой динамики является здесь ключевым. Изначально участники по-разному
настроены на участие в группе. Наиболее тормозящим, способным “обвалить” фокус-группу
является щироко распространенное явление фактического ухода от участия в работе. Это
выражается, например, в таком высказывании очередного участника “Я присоединясь к
предыдущему мнению..”, или “Я считаю также, как…” или другие вариации. Это явление надо
немедленно пресечь, вежливо но настойчиво: “Вы тоже так считаете? Все же выскажите свое
мнение, может быть другими словами, пожалуйста, проговорите его”.
Нужно учесть, что на ответ участнику отводится 2-3 минуты (в редких случаях – 5 минут, если он
дает очень интересную, релевантную теме информацию), иначе никакую достаточно серьезную
тему за 2 часа не охватить. Если в ходе работы проявился какой-то интересный поворот темы,
который способствует поиску ответа на интересующий вопрос, за него нужно немедленно
зацепиться и развить его. Какие-то не оправдавшие себя вопросы или темы гайда можно тогда
оставить в стороне. Здесь проявляется гибкость метода, но не автоматически, а усилиями
модератора [5].
Группе нужно навязать рабочий темп, средней деловой интенсивности – без экзальтации, но
и без “атмосферы заторможенности и полусна”. Ведущие-модераторы используют здесь разные
средства. Главное помнить, что фокус-группа - это серьезное социологическое исследование, а не
вечер юмора (хотя умеренный и уместный юмор способствует работе), не место для чтения
модератором лекций (модератор регулирует работу группы, но сам не является ее участником,
своего мнения по обсуждаемым вопросам он не высказывает). Никаким образом модератор в
диалогах с участниками не должен наводить их на определенное мнение, он лишь уточняет
высказанное ими с помощью коротких вопросов, иначе исследовательская работа
обессмысливается, а результат искажается.
Можно спросить: Как запустить групповую динамику, какие условия для этого наиболее
благоприятны?
Опыт показывает, что едва ли не главное условие – это искренний интерес к мнению
человека, с которым работает модератор. Изобразить, подделать его практически невозможно, люди
в большинстве случаев, чувствуют “плохую игру”. Именно это – главное качество хорошего
модератора, а не его профессия, образование, внешний вид и т.д.
Второе – это интерес к обсуждаемой теме. У некоторых он может быть изначально, у некоторых –
нет. Но, как правило, на интерес к своему персональному мнению, люди отвечают интересом, нужно
только направить этот интерес на обсуждаемую проблему.
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Большой вопрос – это типовые, стандартные, шаблонные ответы – то что, фактически не
дает никакой информации (если только предмет изучения не сами стереотипы). В этом случае могут
сработать короткие уточняющие вопросы в диалоге с участником, которые фактически подрывают,
уничтожают стереотип или показывают его нелепость. Иногда такая стереотипия со стороны
участника, является результатом непонимания того, в каком процессе он участвует, какова его цель.
Поэтому в начале фокус-группы в преамбуле модератор должен разъяснить, что фокус-группа – это
не тестирование, здесь никто не проверяет уровень знаний участника о предмете исследования,
здесь нет правильных или неправильных, хороших или плохих ответов, а есть только личное
представление участника. Именно это наиболее ценно, именно это здесь ожидается.
На основании опыта можно также заметить, что групповая динамика начинает отчетливо
работать после того, как прозвучит чье-то интересное, “цепляющее” мнение “по сути”. Высказать
его может кто угодно, иногда оно проговаривается теми, от кого группа и модератор менее всего
ожидает его услышать. Первоначальный уровень задан, к нему начинают подтягиваться остальные,
свой вклад начинает вносить второй и третий участники, постепенно даже самые скованные,
поощряемые интересом модератора, захватываются общим динамическим процессом, и тогда от
участников начинает поступать самая важная информация. Очень важно для модератора, несмотря
на различный вклад, который вносят разные участники, по-прежнему уделять одинаковое
внимание, проявлять одинаковый интерес ко всем участникам группы, пытаться максимально
вовлечь каждого из них в динамический процесс обсуждения с начала работы группы до самого
конца. В конце работы, по истечении двух часов, нужно максимально кратко и объективно оценить
ее результаты и поблагодарить участников [6].
Технически для устойчивой работы модератор должен приготовить рабочее место, иметь
отпечатанный текст сценария, часы, ручку и блокнот. В блокнот рекомендуется записывать
замечания и комментарии по ходу группы, не стоит полагаться на память – информации может быть
очень много, и она, как правило, разнообразна. Часы необходимы, чтобы вести хронометраж
каждого ответа и группы в целом. При этом не нужно смотреть на них ежеминутно, это может
сбивать и модератора, и участника. Вообще же при хорошо работающей групповой динамике
помехи и неточности сглаживаются.
Каков личный стиль модератора, какие именно средства он использует, с помощью чего регулирует
работу фокус-группы – в конце концов, не столь важно, если участники выходят из состояния
скованности и работают без скуки, но с видимым интересом. Если так – считайте, что вы умеете
запускать групповую динамику и получать от фокус-группы результат, на который можно
полагаться.
Личный опыт автора позволяет сделать замечание, что если постановщик, автор сценариягайда, медератор и аналитик (автор аналитического отчета) – одно и то же лицо, общая полнота,
точность и эффективность фокус-группы, а также надежность результата повышается. Во всяком
случае, всем этим лицам очень легко между собой договариваться [7].
Проективные техники
В ряде случаев – или ввиду особенностей обсуждаемой на фокус-группе проблемы, или изза подбора респондентов, или по причине неточностей в постановке, или еще по какой-либо
причине, даже при хорошей групповой динамике – результаты, накапливаемые при обсуждении
оказываются неудовлетворительными, работа явно пробуксовывает. В этом случае делу могут
помочь проективные техники. Они помогают сдвинуть общий ракурс обсуждения – выйти за
привычные уже рамки. Фактически это предложение участникам сделать мысленный эксперимент.
Например, вы предлагаете участнику следующую постановку вопроса (может быть, того же самого,
может быть переформулированного) – «Представьте, что Вы..(здесь предполагаемые условия –
“имеете возможность сделать то-то и то-то”, “являетесь руководителем того-то и того-то”»
и так далее. То есть ставите его в предполагаемые условия, со сменой статуса, или времени, или
географии или других обычно зафиксированных параметров. Это активизирует участника. Ответ
при этом нуждается в интерпретации, поскольку все равно относится к наличной реальной
ситуации, только представлен в проективной форме.
Существуют и другие техники, например, использующие визуальные стимулы – картинки,
видеоролики, предметы, различные фразы, которые предлагается оценить или прокомментировать,
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но их использование в большой степени ограничено спецификой проблемы, рассматриваемой на
группе, обсуждение их в общем виде вряд ли продуктивно.
Фокус-группы и соцопросы
В самом определении метода фокус-группы как качественного, в отличие от
количественного (соцопроса), акцентируется невозможность с помощью фокус-групп получать
количественные оценки. Нередко можно прочитать, что результаты измерения качественного
признака, полученного на фокус-группе, ничего не говорят о степени его распространенности в
изучаемой совокупности. Большей частью это действительно так. Но можно привести примеры
обратного, подчеркнув, однако, сильную обусловленность такого использования метода фокусгрупп.
Сразу отметим, что речь не идет о подсчете числа ответивших участников на тот или иной
вопрос, тем или иным образом, и отнесении этого результата ко всей генеральной совокупности.
Однако если в ходе группы вы получили от участников-респондентов какие-либо числовые оценки
некоторого признака (например – оценка “удовлетворенности”), если участники-респонденты
представляют все основные сектора генеральной совокупности, а изучаемый признак распределен
в генеральной совокупности равномерно (что предварительно доказано в ходе подготовки группы
и подтверждено в ходе ее работы), то эти числовые оценки могут быть распространены на всю
генеральную совокупность с достоверностью, вполне сопоставимой с рузультатами соцопроса.
Дисциплина
Может быть в этом и нет особой нужды, но стоит напомнить о том, что к работе в группе не
допускаются лица в состоянии опьянения, или находящиеся в наблюдаемом эмоциональнонеустойчивом состоянии. Таких людей нужно срочно заменить другими, что диктует
необходимость создавать некоторый небольшой запас кандидатов для участия.
В 15-минутном перерыве между двумя часами работы лучше всего организовать кофе-брейк.
При повторном проведении групп по одной и той же теме, на фокус-группу приглашаются новые
участники, отобранные по тем же параметрам.
Полученные в результате работы фокус-группы метериалы, данные, отчеты передаются
исключительно только организации, инициировавшей исследование.
В заключение можно добавить, что наилучшие результаты дает комплексное использование
количественных и качественных социологических методов, если, конечно, их применение
увязывается и направляется общей стратегией исследования [8]. Метод фокус-групп применяется
достаточно широко, и область их применения расширяется. Пример чему – появление нового типа
фокус-групп – КФГ (креативных фокус-групп).
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R.A.Aitkaliyev1
1
Sociologist of the youth policy department,
Asfendiyarov Kazakh National Medical University,
Almaty, Kazakhstan, e-mail: ravil.aitkaliyev@gmail.com
The article deals with the peculiarities of the application of the focus group method. We discuss the
constituent procedures for conducting on the basis of practical experience the use of this method in sociological
research. The possibility of obtaining quantitative estimates by this method and the conditions under which
this is possible are discussed. We also consider the application of projective techniques during the group, the
optimal parameters of the group, the importance of group dynamics for the work of the focus group.
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ФОКУС-ТОПТАР МЕН ОЛАРДЫҢ МІНЕЗ-КҰЛҚЫНЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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Бұл мақалада фокус-топ әдісінің мүмкіндіктерін талқылайды. Әлеуметтік зерттеулер бұл
әдістің қолдану практикалық тәжірибе негізінде рәсімін компоненттерін талқылайды. Сандық бағалау
және жағдай жасау мәселелерінде осы әдістің мүмкіндігін талқылады. Біз сондай-ақ топта
проекциялық әдістер, топтың оңтайлы параметрлері, топтық динамикасының мәні, фокус топтарын
іске қосу үшін орнатуға болады деп санаймыз.
Түйін сөздер: фокус топ, топтық динамика, сапалы әдіс, модератор, диалог
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ҒТАХР 14.41.77
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕР ҒЫЛЫМИ БАҒЫТ ЖӘНЕ ДЕРБЕС МАМАНДЫҚ
РЕТІНДЕ
С.С. Қоңырбаева1, М.М. Қалиева2
1
п.ғ.к., қауым профессор м.а.,
2
2-курс магистранты,
1,2
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті,
Қазақстан, Алматы қ., е-mail: pedsheberlik@mail.ru
Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен әдіснамасын дамытуға ұмтылыс және осы негізде
тестілерді құрастыруға деген талпыныстар жөніндегі осыған дейінгі кеңестік педагогика кезеңінен
бастап әлемдік, ресейлік, отандық тәжірибелер бар.
Педагогикалық өлшемдер – пәнаралық қолданбалы теория әрі тәжірибе. Педагогикалық
өлшемдерді бұлай түсіндіру арнайы теорияның құрылу және негіздеу мәселелеріне, сонымен бірге
бұрын бар тәжірибені қайта құру әдістерін құру және негіздеу мәселелеріне зейін аударуды талап
етеді. Бұл педагогикалық өлшемдердің ғылыми әдіснама мәселесі. Әдіснаманың басты мәселелері –
педагогикалық өлшемдердің, шкалалаудың және нәтижелерді интерпретациялау ережелерінің
мәнін, мақсаттарын, міндеттерін анықтау және әдістерін негіздеу.
Елімізде 6М012400 – «Педагогикалық өлшемдер» мамандығы бойынша 2014 жылдан мамандар
даярлануда. Білім берудің сапасын арттыруға жаңаша бағыттың алғашқы қадамдары деп білеміз.
Білім беру жүйесіндегі білім мазмұнын жаңартумен қатар енген бағалаудың жаңа әдістері мен
мүмкіндіктері, оның білім сапасын жақсартудағы өлшеудің жаңа инструментарийлері осылайша
көпшілікке мейлінше түсінікті бола түседі.
Түйін сөздер: өлшем, педагогикалық өлшемдер, білім сапасы, ғылыми бағыт

Педагогикалық өлшем (ағылшын тілінен аударғанда «Educational measurement») ХХ ғасырдың
басындағы ғылыми бағыт ретінде пайда болды. Дәл осы жылдары педагогтардың бағалаушы ісәрекетінің жеткіліксіздігі саналы түсіндірілді. Тестілер Еуропада Коменскийдің, Ушинскийдің,
Гербарттың, Дистервегтің, Песталоццидің және т.б. алғашқы педагогикалық жүйелері қалыптасқан
кезеңінен кейін пайда болды. Аталған жүйелерде тестілер болмады. ХХ ғасырдың 30-жылдарында
тестілер болды, алайда КСРО-да осы кезеңде танымал идеология мен танымал қайреткерлерге
берілгендік рухында тәрбиелеу мақсаты негізгі пәні болған педагогикалық жүйесі қалыптасты. Білім
беру мен оқыту аталған идеология рухында тәрбиелік сипатқа ие болды.
Көптеген ғалымдардың үлесі арқылы педагогикалық өлшемдердің дамуы біршама
жетістіктерге жетті. Educational Measurement – Педагогикалық өлшемнің дамуына үлес қосқан
шетелдік ғалымдар - A.Anastasi, A.Birnbaum, W.Brown, L.J.Cronbach, R.L.Ebel, R. Fisher, R.Glezer,
J.P.Guilford, H. Gulliksen, L.L.Guttman, R.Hambltone, P.Horst, G.F.Kuder, R.Linn, J. Loevinger, F.M.Lord,
W. Masters, J.Nitko J.Nunnally, G.Rasch, M.W.Richardson, G.Sax, C.Spearman, M.Stone, E.L.Thorndike,
R.L. Thorndike, D.Weiss, W. Wiersma и S. G.Jurs, B.D.Wright және көптеген басқа ғалымдар. Батыс
елдерінде, әсіресе АҚШ-да қазіргі кезде кең ауқымды теориялық және дәйекті материал жинақталған.
Педагогикалық өлшемдер саласында жыл сайын монографиялар, арнайы ғылыми журналдар, оқу
құралдары шығып тұрады.
Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен әдіснамасын дамытуға ұмтылыс және осы негізде
тестілерді құрастыруға деген ұмтылыс КСРО мен Ресейде бірнеше рет жасалды. Тест құрастыруға
деген алғашқы ұмтылыстар 20-жылдардың басында болды; олар тестологиялық жұмыстардың
авторларымен байланысты: П.П.Блонский, А.А.Болтунов, М.С.Бернштейн, Н.А.Бухгольц,
С.Г.Геллерштейн, Е.В.Гурьянов, А.Б.Залкинд, М.И.Зарецкий, С.М.Ривес, А.М.Мандрыка, А.
А.Смирнов, М.В. Соколов, А.А.Толчинский, Н.К.Удовиченко, Б.А.Шевырев, А.М.Шуберт, Т.А.Эрн
және көптеген басқа ғалымдар. Аталған авторлар тестінің алғашқы дәл емес анықтамаларын берді,
тапсырмалардың формаларын, тестілердің сапасының критерийлерін зерттеді, тестілерді практикалық
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түрде қолданумен айналысты. Алайда бұл жұмыс 30-жылдардың басында тоқтап қалды: алдымен
идеологиялық сынның көмегі арқылы, содан кейін 1936 жылы саяси тыйым арқылы тоқтатылды 1.
30-жылдардың басында КСРО-да субъективизм жедел артты және эгалитаризм кең тарала
бастады. Саясаттағы субъективизм білімді тексерудің кез келген объективті әдісінің дамуына кедергі
келтірді, себебі онда командалық-әкімшілік жүйенің өмір сүруіне қауіп қарастырылды. Онда
таңдаудың шешуші белгісі ретінде білім, қабілеттер алынбайды, онда жоғарыда тұрған басшылардың
бұйрықтарын бұлжытпай орындау алынды. Осы кезден бастап, әдебиеттерде тестілердің зиянды
туралы, тестілерді отандық педагогикалық ғылым мен пратикада қолданудың мүмкін еместігі туралы
көп жазылды. Батыс елдерімен салыстыру көрсеткендей, олар бізден жұмыстың ауқымы бойынша,
басылымдардың саны бойынша, ғылыми кадрларды даярлау бойынша, тест теориясын дамытудың
деңгейі мен сапасы бойынша, тест процесінің техникалық және бағдаралмалық-есептеу қамтамасыз
етілуі бойынша озып кеткен.
Тест бойынша аса алға дамып кеткен елдердің қатарына Нидерланды, АҚШ, Англия, Жапония,
Дания, Израиль, Канада, Австралия жатады. Бұл елдердің тізіміне тұрғындарының өмір сүруінің
жоғары деңгейі анықталған елдер енгізілген. Тестілерді қолдану білім берудің сапасына жағымды әсер
етеді; білім берудің сапасы басқарудың сапасымен байланысты, сапалы басқару тұрғындардың
өмірінің сапасын арттыруға алғышарттар құрады, Қазір тестілердің көмегі арқылы миллиондаған
оқушылар мен студенттердің, әскери қызметкерлердің, мемлекеттік әкімшілік, басшы
қызметкерлердің даярлығы тексеріледі.
Тестінің бағалаудың басқа формаларынан демаркациялануы критерийлері ретінде, атап айтсақ
тестінің анықтамасына келесі терминдер енгізілді: тапсырма, мазмұн, форма, қиындық, деңгей, жүйе,
құрылым, сапа. Дәл осы кезеңде аса перспективалы бағыттарда тестілерді дамытуға ықпал ететін өзара
байланысқан, негізгі, бастапқы және қайта жаңғыртушы ұғымдардың жиынтығын құрастыру маңызды:
бұл педагогикалық өлшем теориясының дамуы, атап айтсақ, педагогикадағы латентті-құрылымдық
талдау, тест теориясында жүйелі ұғымдарды қолдану, тестілердің сапасын негіздеудің критерийлерін
құру.
Тестілерді құрастыру бойынша қоғамдық ассоциациялардың арнайы ондаған журналдарды
шығарудың шетелдік тәжірибесі пайдалы, атап айтсақ, Journal of Educational Measurement, Educational
and Psychological Measurement, Psychometrika және т.б., сонымен бірге жүздеген монографиялар, оқу
құралдарын, тест және педагогикалық өлшемдер бойынша диссертациялардың жазылу тәжірибесі аса
құнды.
Бұл жерде ресейлік көрнекті ғалым В.Аванесовтің жеке тәжірибесі мен куәлігін енгізуге болады.
Бір мәселеден екінші мәселеге табиғи ғылыми өту, отандық педагогикалық ғылымда талап етілмеген
немесе қажет болмаған тестілерді зерттеуге әкелді. Жұмыстың нәтижелерін басылымда жариялау
үшін, алдымен педагогикалық ғылымдар академиясының мүшелерін тест деген мәселенің
маңыздылығына сендіру керек. Мұнда олардың бойындағы тестофобияны жеңуге деген талпыныс
қиын болды. Мұны педагогикалық басылымдарда жасау мүмкін емес. Тек 1978 жылы автор «Вопросы
психологии» журналында «Проблема психологических тестов» атты мақаласын жариялады, онда
психологиялық және педагогикалық тестілеуді ұйымдастыру мәселелері қамтылды2.
Аталған мақаланың екінші ағылшын тіліндегі нұсқасының алғы сөзінде, шетелдік басылымдар
мақалада КСРО-да тестілермен жүргізілген жұмыстың тек қана бір бөлігі айқын көрінеді деген болжам
жасады, алайда бұл дұрыс емес. Педагогикалық өлшемдердің деңгейіндегі айырмашылықтың болуына
АҚШ-да тестілерге, оларды құрастыруға деген идеологиялық кедергілерге тыйымның болмауы ықпал
етті. Керісінше, жыл өткен сайын осы салаға енгізілетін қаржылық салымдар артып отырды. Білім және
қабілеттер тестін құрастыру және қолдану ісінің кең жайылуы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде
байқалды. Ол кезде тестілер ӘӘК (әскери-әуе күштері) ұшу және техникалық персоналын кәсіби
таңдау ісінде кең қолданылды, бұлай таңдау мыңдаған доллар ақшаны үнемдеуге мүмкіндік берді.
Соңғы жиырма жыл тест теориясында, сонымен бірге тестілеу тәжірибесіндегі радикалды
өзгерістермен сипатталды.
Педагогикалық өлшемнің әдіснамасының негіздерін құрастыруға осы жұмыстың авторы жоғары
мектептің педагогикасы мен психологиясы бойынша оқу құралында алғаш рет ұмтылыс жасады. Содан
кейін бұл жұмыс маңызды түрде кеңейтілді және жоғары мектеп студенттерінің білімін педагогикалық
тестілік тексеруді ғылыми ұйымдастырудың негіздері бойынша арнайы оқу құралы түрінде
жарияланды. Онда педагогикалық өлшемдерге бағдарлана отырып, ЖОО-ғы педагогикалық
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бақылаудың пәніне, негізгі функциялары мен принциптеріне анықтама берілді, білімді тестілік
бақылаудың ғылыми негіздері ретінде өлшемнің рөлі көрсетілді, педагогикалық тестілердің теориясы
мен тарихы мәселелері қарастырылды, олардың сапасының критерийлері, салыстыру әдістір мен оқу
процесіндегі тестілеу нәтижесінің интгерациясы қарастырылды. Содан соң педагогикалық
өлшемдердің педагогикалық бағалау мәселелерімен тығыз байланысты мәселесі қарастырылған
ғылыми-зерттеу еңбектер шықты.
Соңғы кезде тестілерге деген қызығушылық біршама артқанмен, ситуация жақсарған жоқ.
Тестілерді құрастырудағы қарапайымдылық пен оған деген артып келе жатқан сұраныс, көптеген
сапасыз материалдардың пайда болуына ықпал етті. Қалыптасқан ситуацияның себептерінің бірі – бұл
емтихан, сынақ және білімді тексерудің басқа дәстүрлі формаларына жұмсалатын шығындармен
байланысты оқу процесінің өзгерісіндегі қиындықтар. Педагогикалық консерватизммен үйлесе
отырып, бұлай ұйымдастыру кез келген жаңалықтарды теріске шығарады, егер оларды қабылдаған
жағдайда, оларды танымастай күйге өзгертеді. Аталған ситуация білім берудің тиімділігін арттырудың
әлемдік тенденциясымен және білім беру әрекетін қоғамдық өндірістің жетекші саласына
айналдырумен қарама-қайшылықта болады.
Педагогика өлшемдердің ғылымдар аясында дамуы. Педагогикалық өлшемдер – пәнаралық
қолданбалы теория әрі тәжірибе. Педагогикалық өлшемдерді бұлай түсіндіру арнайы теорияның
құрылу және негіздеу мәселелеріне, сонымен бірге бұрын бар тәжірибені қайта құру әдістерін құру
және негіздеу мәселелеріне зейін аударуды талап етеді. Бұл әдіснама мәселесі. Әдіснаманың басты
мәселелері – педагогикалық өлшемдердің, шкалалаудың және нәтижелерді интерпретациялау
ережелерінің мәнін, мақсаттарын, міндеттерін анықтау және әдістерін негіздеу.
Педагогикадағы өлшеудің мәні – зерттелуші объектінің, үрдістің сипаттамалары мен жеке
белгілерін нақты сандық жүйе арқылы белгілеу және оларға «жақсы-жаман», «аз-көп», «терең-таяз»
секілді бағалар бере отырып, бip немесе бірнеше белгілерді салыстырудың бастапқы нүктесін,
салыстыру шкаласын табу, «өлшем» ұғымы нақты ережеге сай қандай да бip заттың сандықық
баламалар арқылы белгіленуін білдіреді. Адамның төбeci мен өкшесінің арасындағы «сызғыш»
арқылы табылған сандық баламалары, адам бойының ұзындығын өлшеу болып табылады. Баланың
интеллектуалдық коэффициентін өлшеу – тапсырмаларға қайтарылған жауаптар, «реакциялар»
сипатының сандық баламалары. Өлшеу арқылы қандай да бip қасиеттер оңай өңдеуге жататын
«сандық» ұғымға айналдырылады.
Өлшем туралы Абай 43-сөзінде былай дейді: «Ішпек, жемек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ,
сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық - бұл нәрселердің,
барлығының өлшеуі бар ..» немесе «..әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуін білмек – бір үлкен
іс…»3. А.Машанов өлшеу жөнінде: ғылымның асыл тегі өлшеуін білуде 4 деп жазады.
Педагогикалық өлшемдердің мәні туралы анықтамалардың толыққанды және дәлдігі үшін екі
анықтаманы қосуға болады. Оның алғашқысын ғылымның классигі Н.Р. Кэмпбелл берді. Ол өлшемге
ғылымның талаптарына сәйкес зерттелетін қасиеттерді айқындауға санмен белгілеу процесі ретінде
анықтама береді. Осы анықтама арқылы ғалым ғылымның анықтай алатын қасиеттерінің өлшеуге
болатын айқындап көрсетеді. Н.Р. Кэмпбелл жеке тұлғаның сапаларын, білімін және интеллектісін
өлшеудегі қиындықтарды осы қасиеттерден емес, олардың мәніне қатысты жалпы түсіндіруде
көрсетеді.
Н.Р. Кэмпбеллдің логикасымен өлшемге берілген анықтамасы үйлеседі: бұл сандар арқылы жеке
тұлғаның зерттелетін қасиеттерін зерттеушілер көрсететін процесс. А. Тарскийдің анықтамасында екі
аспект қызықты болып табылады: біріншісінде, өлшемнің процессуалдығының қасиеті бекітіледі (қазір
таралып кеткен «процедура» сөзінен біршама жақсы) және екіншісінде, анықтаманың қысқалығы
көрсетіледі. Педагогикалық өлшем процесі – бұл ғылыми өндіріс және жеке тұлғаның айқын бақылауға
болмайтын қасиеттерін өлшеу әдістерін практика жүзінде қолдану.
Кең тараған анықтамаларға сай 1946 жылы америкалық психолог С.Стивенсон арқылы
ендірілген өлшем – бұл объект сипаттамаларына ережеге сай сандық мәннің бepілyi. Бұл анықтама
сандық өлшеу тәжірибелерін жинақтау нәтижесінде жаратылыстану ғылымдары арасында кеңінен
таралып, жалпы өлшеу теориясының негізін калаған 5.
Классикалық, тікелей сандық өлшем теориясы ғылымның, техниканың, технологияның
дамуына байланысты сандық өлшеуіштердің жаңа әдіс-тәсілдеріне көшуде. Тікелей бақылауға
жатпайтын құбылыстар физика ғылымының жетістіктері арқылы өлшенетіні, бақыланатыны
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белгілі. Мысалы, Күннің салмағы, Галактика планеталарының арақашықтығы аралық құралдар
арқылы толық өлшенеді Ғылымда адам женіндегі өлшемдер де осындай жанама аралық сипатта.
Адамның құзырлылығы, epкi, күші оның ішкі әлемі арқылы сипатталады. Мұны
нейропсихология, нейрохирургия жетістіктерімен объективтендіру мүмкін емес, бipaқ, соған
қарамастан, эмпирикалық жіне теориялық жинақталған материалдарға сүйене отырып, аталмыш
сапалар байқалу дәрежесіне сай бағаланады.
Педагогика, психология, социология ғылымдарының дамуына байланысты қасиеттердің,
байқалу дәрежесін бip-бipiнeн айыру тек сандық емес, сапалық өлшем бірліктерін пайдалана
отырып, бағалаудың, қажеттілігі туындап отыр. Сапалық бағаларды дәл өлшеудің инструменттері
мен тәсілдерінің болмауына байланысты сандық бағаларға Қарағанда нақтылығы төмен дәрежеде.
Дәстүрлі білім жүйесіндегі өлшем бірліктерін («5», «4», «3», т.б.) педагогтардың не үшін
қойғысы келсе де толық мүмкіндіктері болып келгені белгiлі.
Ресей ғалымдары арасында халықаралық сараптамашы ретінде танылған Н.Найденованың білім
сапасын бағалаудың әлемдік инструментарийлері жөніндегі ғылыми пайымдаулары біздің еліміздегі
ғалымдар мен арнайы мамандар тарапынан зерттеліп,білім беру сапасын бағалаудың мүмкіндіктерін
арттыруы – алдағы уақыттың еншісінде [6;127].
Елімізде құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуын терең зерттеген ғалым
К.Құдайбергенова педагогикалық өлшем туралы өз монографиясында жақсы тұжырымдар жасаған.
Ғалым қазіргі кезде педагогикада кең тараған «құзыреттілік» ұғымының дәл атауы «құзырлылық»
екендігін дәлелдей отырып, оның білім сапасы мен педагогикалық өлшемге қатыстылығын жақсы
талдап көрсеткен.
Білімдегі бағаның бірегей болмауы, өлшенетін «белгісіздік» сипаттарын жабық түрде болуы
тікелей өлшеу мүмкіндігінен айырады. Белгісіз зат сипаттарының бip мәнділкте берілмеуі бғалау
үрдісінде белгісіздің өлшенетін сипаттарының орнына, байқалған белгілерді бағалаумен шектелді.
Мысалы, құзырлылық (ақпараттық құзырлылық) өлшенетін бeлгiciз зат, ал оның мәні не деген
сұраққа қанша бағалаушы болса, соншама жауап, соншама өлшем бipлiгiн алуға болады.
Құзырлылықтың орнына оның бақыланатын бeлгici (ақпаратты интернеттен немесе басқа ақпарат
көздерінен тауып алғаны) бағаланады. Қойылатын сапалық баға субъективті, тікелей мұғалімнің
көзқарасына байланысты. Сондықтан да белгісіздің ішкісипаттары, эмпирикалық
нәтижелерді өлшеу эксперттік, статистикалық талдауды қажет етеді.
Сапалық және сандық амалдар арасындағы қатынас айырмасының, күшеюi ұғымдарды
сапалық тұрғыдан классификациялау, салыстырмалылық тұрғыдан типтерге жүйелеу, сандық
тұрғыдан өлшеу секілді жіктеулерге әкелді. Сандық өлшеуге қарағанда ұғымдарды сапалық тұрғыдан
классификациялау субъективті түрде, теориялық деңгейде пайымдалады. Құзырлылықтың
сапалық классификациясы төмендегідей жіктелген:
- педагогикалық (бiлiмi, білiгі, дағдысы);
- әлеуметтік-философиялық (тұлғалыққасиеттері);
- психологиялық (генетикалыққасиеттері) 7; 61.
Классификациялық ұғымдар бip жазықтықтың ұғымдары емес, олар құзырлылықтың
өлшенетін жалпы сипаттарының негізінде алынып отыр. Бұл ұғымдар өлшенетін сапалық сипаттар
ретінде алынып отырғандықтан, оларды салыстыру, абстрактілеу, жинақтау, тану, бірдейлікке
келтіру қажет.
Педагогикалық құбылыстарға сандық талдау жасаудағы киындық, оның өлшеу
процедураларын айқындау. Бұл мәселе 1920-30 жылдары П.П. Блонский, Л.С. Выготский және т.б.
ғалымдардың еңбектерінде көтерілгенімен, тәжірибеде аяқсыз қалып, 1960 жылдары
математикалық есептеулердің әcipece, кибернетикалық әдістердің дамуына сай өpic алады.
Философиялық зерттеулерде өлшеу процедуралары танымның сападан санға ауысуын
білдіретін, зерттелу пәнi аймағының сапасы, өлшеу процедураларының мәнін және оның негізгі
қалаушы абстракциясы жөніндегі, өлшеу процедуралары мен оның нәтижелерінің гносеологиялык
қасиеттерi жөніндегі білімніңбар екендігін болжамдайтын өткел ретінде қарастырылады өлшем
теориясы XX ғасырдың соңғы онжылдығынан бepi аксиома ретінде біржақтылық ұстаным күйінде
зерттелуде. В.С. Аванесов педагогикалық өлшемді сандық өлшем бірлігін қолдануға
байланысты ғылымның қолданбалы жаңа бағыты, ал өлшеудің негізгі әдісі тестілеу деп көрсетеді.
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Мектептегі білім берудің педагогикалық өлшемі – білім үдерісінің жеткен жетістіктер
дәрежесінің және оның нәтижесінің мемлекеттік бiлім стандарты бекіткен талаптарға, нормаларға
сәйкестігін белгілеуге мүмкіндік беретін сапаны басқару жүйесінің элементі. В.И.Звонников
эмпирикалық құрылым мен нәтиже негізінде алынатын бағалаудың сандық құрылымы өз
қасиеттерін сақтай отырып, сандық мән арқылы бipiн-бipi шкалада көрсете алады. Мұндай
шкала арқылы өлшенетін объектіге тікелей сүйенбей-ақ, эмпирикалық құрылымға тән барлық
қасиеттерді анықтауға болады деген қорытындыға келе отырып, ғалым «өлшем — изоморфтық
түрде таңдап алынған эмпирикалық сандық құрылым арқылы сандық функцияларды
конструктілеу» деп пайымдайды. Автор педагогикалық өлшем бірнеше кезеңнен тұратын үдеріс
деп, оны төмендегідей жіктейді.
 өлшеу пәнінің сапалық жазбасын, яғни педагогикалық құбылыстар мен объектілердің
белгілерін, сипаттамаларын анықтау;
 өлшеуіштер құрастыру – критерийлер, көрсеткштер, әдістерді таңдау, (тест тапсырмалары,
бақылау жұмыстары);
 шкалалау - нәтижелер сай келетін реттілікті конструктілеу;
 педагогикалық эксперимент арқылы өлшемдердің алғашкы нәтижесін анықтау;
 алғашқы нәтижелерге математикалық-статистикалықөңдеужүргізу;
 өлшем нәтижелерін мазмұндықөңдеуден өткізу8.
Өлшеу теориясы статистикалықәдістердіқолдана отырып, педагогикалық тұрғыдан, тікелей
өлшенілмейтін
қасиеттердіңбақылауға
жататын
белгілерін
айқындау
арқылы
сапалықкөрсеткіштердің, объект сипаттамасының сандық жазбасын беруге мүмкіндік туғызады.
Педагогикалықөлшемдіөлшенетін сипаттарға сандық мәндібекітудегі эмпирикалық
операциялар жиынтығы ретінде қарастыра отырып, бip нәтижені дәл осындай әдіс-тәсілдермен,
өлшеу құралымен алынған келесібip нәтижемен салыстыру барысында үдерістегі немесе
қасиеттегіiшкі заңдылықтарды ашуға болады. Алынған белгілерді талдау барысында тек
эталонға сүйену жеткіліксіз, бұдан басқа зерттеліп отырған құбылыстың, немесе заттыңқандай
ретте орналасқанын, олардыңбip-бipiнeқатынасы қандай, бip-бipiнeн айырмасы неде? деген
сұрақтарға жауап. құбылыстың немесе зерттеліп отырған объектіқұрылымының, туу себепсалдарларын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл дегеніңіз зерттеліп отырған объекті жөніндегі білімді
сапалық деңгейден «сандық-белгілік» (графиктік, схемалық, формулалық) деңгейге келтірудің,
қажеттігін туғызады. Мұндай белгілік ауысымдардыпайдалану объектіні толық, жан-жақты
түсінуге, өлшеуге мүмкіндік туғызады.
Педагогикалық өлшемнің негізгі квалиметриялық, мотивациялық, зерттеушілік, эксперттік
қызметтері білім сапасын, оның үдерістерін, шарттары мен нәтижелерін қамтамасыз етеді;
мотивациялық құндылық аймағына тиімді әсер етуге бағытталады; тәжрибелі -эксперименттік
жұмыс сапасын бақылау-бағалаушылық және диагностикалық қызметті реттейді; қажетті сапа
жөніндегі пайымдауды алу үшін педогогикалық жұйелердің ғылыми негізделген кешенді
процедураларына, құжаттық-құқықтық әрекеттер мен операциялар арқылы нормаға, стандартқа
сай дәрежесін белгілеуге бағытталады.
Әлемдік білім кеңістігінде педагогикалық өлшемдер ғылым ретінде дамығанымен, дербес
мамандық ретінде маман даярлауда Нидерланды мемлекетінің тәжірибесі бар. Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті, «Жалпы педагогика» кафедрасының ұсынысы бойынша
6М012400 – «Педагогикалық өлшемдер» мамандығынан магистрлар даярлауға 2014 жылы
Министрлік тарапынан рұқсат беріліп, мамандар даярлануда. 2016 -2017 оқу жылында ғана
мемлекет тарапынан 5 грант, 2017-2018 оқу жылында 15 грант бөлінді. Бұл біздің еліміздің
жаңалығы мен жетістігі саналады. Білім берудің сапасын арттыруға жаңаша бағыттың алғашқы
қадамдары деп білеміз. Білім беру жүйесіндегі білім мазмұнын жаңартумен қатар енген
бағалаудың жаңа әдістері мен мүмкіндіктері, оның білім сапасын жақсартудағы өлшеудің жаңа
инструментарийлері осылайша көпшілікке мейлінше түсінікті бола түседі.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
С.С. Қоңырбаева1, М.М. Қалиева2
1
к.п.н., и.о. профессора,
2
магистрант 2-курса «6М012400 – Педагогическое измерение»
1,2
Казахский государственный женский педагогический университет,
Казахстан, г.Алматы, е-mail: pedsheberlik@mail.ru
На сегодняшний день имеются определенные изученные теоретические положения в развитии
методологии и теории педагогических измерений, где приводятся сравнительная характеристика опыта
в мировой, российской и отечественной педагогике.
Педагогические измерения – междисциплинарная прикладная теория и практика. Авторами статьи
излагается актуальность изучения специальной теории педагогических измерений на основе создания
методов реконструкции ранее имеющегося опыта. Данная проблематика затрагивает
научнометодологические аспекты
педагогических измерений. Авторами рассмотрены цели и задачи
педагогических измерений, значимость положений результатов тестирования и шкалирования путем
интерпретации, различных методов.
В названном учебном заведении осуществляется профессиональная подготовка магистров
специальности 6М012400 – «Педагогические измерения» научно-педагогического направления за
последние три года. В системе образования актуальными являются современные методы оценивания
результатов обучения, отбор новых инструментариев в улучшении качества образования.
Ключевые слова: измерения, педагогическое измерение, качество образования,
научное
направление
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Today we have certain studied theoretical position in methodology and theory pedagogical measurements,
where are given compare characteristic experience in the world, Russian and native pedagogy.
Pedagogical measurement is interdisciplinary applied theory as well as practice. Explanation of problems
of creation of the special theory of pedagogical measurements requires attention to problems of justification,
creation of methods of reconstruction of earlier available experience. These problems are related to the scientific
methodology of pedagogical measurements. The importance of the provisions of the results of scaling,
interpretation, pedagogical measurements and their goals, objectives, methods of determination is the main
problems of the methodology.
In our university, Master program 6М012400 – "Pedagogical measurement" was introduced three years
ago. In the education system the new methods of assessment, measurement of education, the selection of new
tools in improvement the quality of education are crucial.
Key words: measurement, educational measurement, quality of education, research areas

99

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2 (74), 2018

ҒТАХР14.35.07
БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
К.Т. Медеубаева1 Д.Қ. Садирбекова2
1
п.ғ.к., қауым профессор м.а.,
2
п.ғ.магистрі, аға оқытушы
1,2
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Қазақстан, Алматы қ., е-mail:medeubaeva_kt@mail.ru
Мақалада оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы жалпы білім беру
ұйымдары іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері қарастырылған. Оқушылардың функционалдық
сауаттылығын арттыру – білім беру процесінің негізі болып табылады. Қазақстанда кеңестік кезеңнен
кейінгі кеңістікте алғаш рет 2012-2016 жылдарға арналған функционалдық сауаттылықты дамытудың
Ұлттық іс-қимыл жоспары дайындалды, онда оқушылардың құзыреттілік біліктерін, алған білімдерін
шынайы өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеттерін дамыту көзделгендігі туралы
тоқталған. Ел үшін маңызды осы стратегиялық міндеттерді шешу жағдайында тұлғаның ынталылығы,
шығармашылықпен ойлауы мен дәстүрлі емес шешім қабылдау қабілеттері, кәсіби жол таңдау білігі,
өмір бойы білім алуға даярлығы – оның басты функционалдық қасиеттері екеніне ерекше назар
аударылған. Аталған функционалдық біліктерді қалыптастыруда мектеп пен мектеп ұжымының басты
орын алатындығы талдана келе, білім беру ұйымдарындағы оқыту процесі оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталуының қажеттігі аталып көрсетілген. Отандық және
шетелдік білім беру теориясы мен практикасында жүргізген зерттеулердегі оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған кейбір еңбектерге талдау жасалып,
жаңартылған білім мазмұны негізінде бағалау жүйесінің ерекшеліктеріне тоқталған.
Түйін сөздер: функционалдық сауаттылық, стратегиялық тәсіл, жеке тұлға, мотивация, білім беру
сапасы, біліктілік, дағды

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев өзінің жыл сайынғы Жолдауында «функционалдық
сауаттылықты арттыруды» негізгі тапсырма ретінде: «Білім беру тек қана оқытумен ғана шектелмей,
оны керiсiнше, әлеуметтiк адаптация процесіне бейiмдеу қажет», – деп функционалды сауаттылыққа
баса назар аударады. 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауының «Адами капитал – жаңғыру
негізі» бөлімінде: «Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу
және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. Оқытудың мазмұндылығы заманауи
техникалық тұрғыдан қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. Цифрлық білім
беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді видеоқұрылғылармен
жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет», – деп жастарды жаңа технологиялық қалыпқа
дайындаудың маңызды шартына ерекше тоқталып өтті [1,3].
«Функционалдық сауаттылық» ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60-жылдары ЮНЕСКО
құжаттарында пайда болды және кейіннен зерттеушілердің қолдануына енді. Функционалдық
сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы білім беруді) көп жоспарлы
адамзат қызметімен байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде
түсіндіріледі. Қазіргі тез дамушы заманауи қоғамда функционалдық сауаттылық адамдардың
әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы
білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда.
Қазіргі ғылыми-әдістемелік зерттеулерде оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруды алыс-жақын шетел ғалымдары әртүрлі аспектілерде қарастыруда, дегенмен, мектеп
оқушыларының функционалды суаттылығын қалыптастыру мәселесі әлі де болса, педагогика
ғылымында тиісті көрініс таппағанын атап өткен жөн.
Мектептегі білім беру жағдайындағы функционалдық сауаттылық соңғы жылдарда зерттеу
нысанына айналды. Мысалы, кейбір ғалымдар функционалдық сауаттылықты оқуға үйретудің
стратегиялық тәсілдері шеңберінде қарастырса, енді біреулері соцологиялық зерттеулер жүргізудің
негізінде қазіргі заманғы мектеп бітірушілердің функционалдық сауаттылық деңгейіне талдау
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жасайды. Зерттеуші-ғалымдардың, педагогтардың ғылыми еңбектерін талдай келе, функционалдық
сауаттылықтың бірнеше белгілерін атап өтуге болады:
1) тұрмыстық мәселелерді шешуге бағытталған;
2) нақты әлеуметтік жағдайлардағы жеке тұлғаның жағдайлық сипаттамасы ретінде;
3) стандартты, стереотипті мәселелерді шешумен байланысы;
4) оқу мен жазу дағдыларының қарапайым деңгейі ретінде;
5) ересектердің іс-әрекетін бағалау ретінде;
6) сауатсыздықты жылдам жою тәсілдерін іздестіру контексіндегі мақсаттардың болуы.
Бұдан шығатын қорытынды – функционалдық сауаттылық оқушының жан-жақты қалыптасқан
жеке тұлға болып жетілуіне бағытталған басты ұстаным деуге болады. Осыған орай, қазіргі білім беру
жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын мәтін арқылы бақылауға арналған тапсырма
үлгісін ұсына кетейік.
Кітапхана жаңа ғасыр мәдениетінде. Кітап – білімнің қайнар көзі. Кітап қана дәл мәнді білім
береді, себебі ол адамды терең ойлауға жетелейді. «Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол» деп
текке айтылмаған. Кітап оқыған адамның шетте калмасы анық. Қазіргі замандағы техниканың дамуына
байланысты «кітапханалардың болашағы жоқ» деген сөздің қисыны келмейді. Себебі компьютер
адамның денсаулығына, әсіресе көзіне зиян. Сондықтанда кітапхананың әлі де болса маңызы бар екен.
Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Кітап – адам баласының сан
ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. «Кітап дегеніміз – алдыңғы
ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар
едік»,– деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітапты таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған
әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу – әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын
айқындайтын алғышарттардың бірі. «Кітап маған тақтан да қымбат», – деп атап көрсеткен Шекспир.
Мақсатымыз – «кітап неге оқылмайды?» деген сауалдың жауабын жан-жақты іздеу. Қазақ балаларын
қазақ әдебиетінен алыстатып алмаудың амалын бірлесіп табу. Кітапқа деген баланың қызығушылығын
арттыру. Қазіргі кезде оқырман баланың қызығушылығын арттыру үшін «балабақша – мектеп –
кітапхана – мұғалім – ата-ана» деген ара-жігі ажырамайтын тізбекпен жұмыс жасау қажет.
Балабалабақша табалдырығын аттаған күннен бастап кітаптың құдіретін ұғындыру, жыртпауға,
сызбауға, боямауға үйрету. Бірінші сыныпта өзінің алғаш бастап оқыған пән оқулығы туралы мағлұмат
беру. Мысалы: мектептегі бірінші сыныпта «Әліппе» пәнін оқып бітіргеннен кейін кітапханашылар
мұғалімдермен тығыз байланыстағы бағдарламаны жыл көлеміне ұйымдастырса. Кітапханашыларға
көмекші ретінде оқушылар арасынан «кітапханашыларды» сайлап қойсақ. Барлық оқушы кезекпен
кітапханашы болып шыққаны дұрыс. Акцияға кезекші баланың ата-анасының біреуі айына бір рет
баласының жұмысын кітапханаңа келіп көрсе, танысса. Бұл жұмыс оқушылардың кітапханаға деген
қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Олар өзімен бірге басқа оқушыларды тартары сөзсіз.
Кітапханаға деген дұрыс көзқарасы қалыптасып өседі, кітапты ұқыптап ұстауына, уақытында алған
кітапты қайтаруына, кітпаханашы мамандығына деген үстірт ой, жаңсақ мінез қалыптаспауына
болысады. Сыныптың білім сапасы жоғарылайды, жолдастық сезімі оянады. Ата-ана жауапкершілігі
артады. Оқырман мен кітап оқушы қоғамды қалыптастыру үшін ата-ана, мектеп, кітапханашы қызметі
жоғары дәрежеде болуы керек. Қазақтың көркем тілі – қазақ тілі – қазақтың көркем әдебиетінде. Ал әр
ұлттың әдебиеті мен тілі ең алдымен әр ұлттың өзіне керек. Қазіргі қазақ қоғамының алдындағы басты
міндет– жас ұрпақты кітапқа, оның ішінде қазақ тілінде жазылған кітапқа баулу (345 сөз) [2;1].
1. Мәтіндегі тірек сөздер
A) надан, сайыс, жауапкершік
B) кітап, білім, кітапхана
C) сынып, көмекші, мұғалім
D) қорытынды, көркем, басылым
E) адамдар, мамандық, мадақтау
2. Мәтіннің негізгі идеясы
A) Кітап – сәндік үшін жинайтын зат
B) Кітап – сыйлыққа беретін зат
C) Кітапты адам баю үшін оқиды
D) Кітап – білімнің қайнар көзі
E) Кітап – үйге сән береді
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3. Мәтіндегі кітаптың маңыздылығына сай келмейтін қатар
A) Кітапханалардың болашағы жоқ
B) Кітап – білім бұлағы
C) Кітап – білімнің қайнар көзі
D) Кітап қана дәл мәнді білім береді
E) Кітап оқыған адамның шетте калмасы анық
4. Мәтінде көтерілген негізгі проблема
A) Ата-ана жауапкершілін арттыру
B) Кітапханаға деген дұрыс көзқарасы қалыптастыру
C) Кітапқа деген баланың қызығушылығын арттыру
D) Кітапхананың әлі де болса маңызы бар екенін дәлелдеу
E) Қазақ балаларын қазақ әдебиетінен алыстатып алмаудың амалын бірлесіп табу
5. Қоғамның алдындағы басты міндет
A) Кітаханашының айлығын көтеру
B) Орыс тілді кітаптарды аудару
C) Қазақ балаларын қазақ тілінде жазылған кітапқа баулу
D) Ғаламтор арқылы кітап оқуға баулу
E) Балаларға кітап оқып беру
6. Кітаптың құдіретін ұғындыру қай кезден басталуы қажет деп ойлайсыз?
A) Мектеп табалдырығын аттаған кезден
B) Жоғары сыныпта оқыған кезден
C) Балабақша табалдырығын аттаған кезден
D) Орта сыныпқа өткен кезден
E) Қызметке орналасқан кезден
Осы мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушылар «Кітаптың адам өміріндегі маңызы қандай?»,
«Кітап оқу арқылы адам бойында қандай қасиеттер қалыптасады?» деген сыни сипаттағы сұрақ
бойынша ойланады, «Адам өмірде, қоғамда өзін-өзі қалай жетілдіру керек?», «Бойдағы дарынды қалай
дамытуға болады?» деген сияқты проблемалық жағдаяттан шығудың жолдарын логикалық тұрғыда
ойланып шешеді. Қазіргі бәсекеге қабілеттілікті өз бойында қалыптастыру мен жетілдіру үшін кітап
оқудың пайдасы мен маңызы жайлы сауаттылығы қалыптасады. «Мәңгілік ел» идеясының арқауы
болған ұлттық құндылықтарды сақтау мен ары қарай дамытудың қайнар көзі де, сарқылмас бұлағы да
кітап және кітап оқу екендігі жөнінде тұжырым жасайды, ой түйеді, көзқарас қалыптасады.
Сонымен бірге, бұл мәтінде сұрақ-тапсырмалар бірнеше әдіспен берілген, атап айтар болсақ: 1)
жабық сұрақтар, яғни оқушы дайын жауапты мәтіннен тауып белгілейді; 2) ашық сұрақтар, бұл
тапсырма бойынша мәтіннен алатын дайын жауап жоқ, оқушы өзінше ой қорытып, тапсырманы өз
бетінше орындайды, яғни интерпретациялауды дамытубойынша жұмыс жасайды. Интерпретация –
қызығушылық тудыратын ерекше дағдылар, көзқарастар немесе кейде логикалық қорытынды; 3)
оқушы мәтінді өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып зерделейді, ой қорытады [3;5]. Осылайша,
бір мәтін негізінде оқушы көпқырлы ойлау процесінен өтеді.
Ш.Т.Таубаева, С.Т.Иманбаева, А.Е.Берикхановалардың пікірінше, функционалдық сауаттылық
– адамның сыртқы ортамен қарым- қатынасқа кіру қабілеттілігі және аса тез бейімделуі мен жұмыс
істеуі [4; 244].
Тұлғаның оқу, ұғыну, қысқа мәтіндерді жасау және жеңіл арифметикалық амалдарды орындаудағы
қарапайым сауаттылығына қарағанда функционалдық сауаттылықтың айырмашылығы – тұлғаның нақты
мәдени ортада тіршілік ету үшін қажетті болып саналатын әлеуметтік қарым-қатынас жүйесінде тұлғаның
қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін біліктілік, икемділік пен дағдылар деңгейі. Көп
зерттеушілердің пікіріне сәйкес функционалдық сауаттылықтың компоненттерін игеру процесі іс жүзінде
өмір бойы жалғасуы мүмкін. Ендеше, функционалдық сауаттылық – өмір бойы білім алуды қамтамасыз
етуге бағытталған білім көзі. Зерттеушілер оқушылардың функционалдық сауаттылығының құрылымдық
компонеттері ретінде мотивациялық, когнитивтік, әрекеттік және рефлексивтік компонеттерді атап
көрсетеді. Осы аталған педагог-ғалымдардың еңбектерінде функционалдық сауаттылық ұғымына
берілген тұжырымдарға сүйене отырып, біз функционалдық сауаттылық оқушылардың оқу-танымдық
құзыреттіліктерінің одан әрі дамуының негізін құрайды деп білеміз.
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Функционалды сауатты оқушы – бұл пәндік, пәнаралық, интегратив және функционалдық
мәселелерді пайдаланылатын, қабылдау, ақпаратты өзгерту, қоғаммен қарым-қатынас процесімен
байланысты қажетті және жоғары деңгейдегі білімге ие болатын тұлға. Функционалды сауатты адам
моделі – бұл таңдауға және әрі қарай білім алуға, еңбек нарығында және қоғамдық өмірдегі жинақылыққа,
өзіндік талдау мен өзіндік бағалау негізінде өзінің жеке ерекшеліктерін өздігінен жетілдіруге дайындалған
адам.
Сонымен, функционалдық сауаттылықдегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және
экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына ілесіп
отыруы, жасына, мамандығына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат – жалпы
білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткер, дене және рухани тұрғысынан дамыған
азаматын қалыптастыру, оның өзін қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуі. Яғни, оқушылардың мектепте
алған білімдерін өмірде тиімді қолдана алуына үйрету. Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар:
-белсенділік;
-шығармашылық тұрғыда ойлау;
-шешім қабылдай алу;
-өз кәсібін дұрыс таңдай алу;
-өмір бойы білім алуға дайын болуы.
Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. Функционалды сауатты тұлға
– қоғамның құндылықтарына сәйкес, қоғамдық ахуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай әрекет етеді.
Бүгінгі күнге қажетті мамандықты таңдап дұрыс шешім қабылдап, заманауи ақпараттық
технологиялардың тілін біліп кез келген әлеуметтік ортаға бейімделеді. Осы тұрғыда функционалды
сауатты адамның негізгі белгілерін былайша тұжырымдауға болады: қоғамдық ортада өмір сүре білетін,
тіл табыса алатын, белгілі бір сапалық қасиеттері бар, жалпы негізгі және пәндік құзыреттіліктерді
меңгерген адам болып саналады.
Заманауи мектептің ең басты міндеті оқушы өмірінің барлық кезеңдерінде білім алуға деген
құлшынысын қалыптастыру үшін, оған әрбір қадамының маңыздылығын түсінуге мүмкіндік беруден,
тәсілдер мен таным көздерін таңдауда бағдар ұстай білуге үйретуден тұрады. Бұл Қазақстан халқына
Жолдауында, жаңа Мемлекеттік бағдарламада, «Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты
мақаласында [5,3], Назарбаев Университетінде оқыған дәрісінде және басқа да сөйлеген сөздерінде
айрықша мән беріліп айтылған. Олар өз нәтижесін беріп келеді. Оның нақты дәлелін, дүниежүзілік
экономикалық форумда жарияланған әлем елдерінің бәсекеге қабілетті рейтингідегі соңғы нәтижелерден
байқауға болады.
Елбасы бастамасымен өмірге келген «Функционалдық сауаттылық бойынша Ұлттық жоспардың»
мақсаты – оқушылардың салалық сауаттылығын дамыту арқылы тиiмдi қызмет түрлеріне бейімдеу.
Сонымен қатар, ол орта білім жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі. Бұл – дәстүрлі мектеп
моделінен рационалды модельге, әрі қарай феноменальді модельге «үш адым» ілгері аттау дегенді
білдіреді. Осы мақсатқа қол жеткізу арқылы Қазақстан оқыту деңгейі мен сапасы жағынан жетекші елдер
тобына қосылады [6,7].
«Қазақстан-2050» – Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауда
«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі
әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең
озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс.
Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор
көңіл бөлу қажет. Балаларымыздың қазіргі заманға бейімделуі үшін бұл аса маңызды. Бүкіл әлемдегі
сияқты, Қазақстан білім берудің жаңа әдістеріне көшу керек», – деп атап айтты [7,8]. Қазақстанның
әлеммен терезесін теңестіруі үшін аса маңызды қажеттілік – білім, ғылым саласын жандандыру. Жас
ұрпаққа тәлімді тәрбиемен қатар, заманауи білікті білім беру мәселесі жас мемлекет үшін ауадай қажет.
Сондықтан өскелең ұрпаққа тек білім беру ісімен шектелмей, игерген білімін одан әрі әлеуметтік
бейімделуге ұластыруға қабілетті болуға, бұл үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту
мақсатымен Ұлттық жұмыс жоспарын іске асыру қажеттілігі айтылған. Оқыту үдерісіне қазіргі заман
талабына сай технологиялар мен әдістемелерді енгізу, ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану,
педагогиканың озық үлгілерін қайта жаңғыртып, қолдану, педагог мамандардың сапасын көтеру,
оқушылардың функцияналдық сауаттылығын көтерумен қатар, тәрбие жұмысын жақсарту күн тәртібінен
түспейтін мәселелерге айналды.
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Оқушылардың мектепте алған білімін қоғамдық-әлеуметтік ортада пайдалануға икемдеу, олардың
функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы еліміздегі білім мен ғылымды дамыту мәселелеріне
басымдық беріліп отыр. Бұл ойымызды ХХ ғасырдың заңғар тұлғасы М.Әуезовтің: «Ғылым өскен ел –
мәдениет тарихында шын өскен ел. Ғылым тәрбиесі өркендеген ел – өскелең ұрпағын, халық қоғамын
шын көгерткен ел», – деген сөзімен түйіндеуге болады [8;11]. Оқушылардың функционалдық
сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған білім мазмұнын игерген оқушылардың білімдері мен
біліктері өмірлік жағдаяттарда қолдана алуды, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей білуді және
алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білуді, өзінің болжамдарын ұсыну және зерттеулер жүргізу,
өзінің ойын негіздей білуді; іскерлігі мен дағдыларын адами іс-әрекеттердің әртүрлі салаларында, сондайақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды
қамтамасыз етеді.
Жалпы функционалдық сауаттылық деген ұғымды қорытып айтар болсақ, адамдардың әлеуметтік,
мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал
ететін базалық факторы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп отыруы. Мұндағы
басшылыққа алынатын функционалдық сапалар – белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім
қабылдай алу, өз кәсібін дұрыс таңдай алуға қабілеттілік, т.б. яғни, жалпы білім беретін мектептерде
Қазақстан Республикасының зияткер, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру
[9,7]. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке адамды
дамытудың тетігі ретінде қолданылады, сондықтан теория мен тәжірибенің байланыста болуын
қамтамасыз ету үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда теориялық
қағидалардың, заңдылықтар мен ережелердің, яғни ұғымдық-ақпараттық материалдардың бала өмірінде
кездесетін түрлі проблемалық мәселелерді шешуге көмегі тиетіндей, бала оны қолдана алатындай
тәжірибелік маңызы ескерілуі тиіс, сондай-ақ оқушылардың оқу материалын тек жаттап қана алмай, оның
мән-мағынасын терең түсінуін қамтамасыз ету міндетті болып саналады.
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В статье рассмотрены содержание и виды деятельности общеобразовательных организаций по
формированию функциональной грамотности учащихся. Повышение функциональной грамотности
учащихся является основой образовательного процесса. В Казахстане впервые на постсоветском
пространстве был разработан Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012-2016 годы, им предусматривается развитие способностей учащихся
эффективно применять ключевые компетенции, усвоенные знания в реальных жизненных ситуациях. В
условиях решения этих важных для страны стратегических задач особое внимание обращено на то, что
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни являются основными
функциональными качествами личности. Отмечена главенствующая роль школы и школьного
коллектива в формировании указанных функциональных качеств, подчеркивается необходимость
нацеленности процесса обучения в организациях образования на развитие функциональной
грамотности учащихся. Осуществлен анализ ряда работ, посвященных развитию функциональной
грамотности учащихся в отечественных и зарубежных исследованиях по теории и практике
образования, на основе обновленного содержания образования рассмотрены особенности системы
оценивания.
Ключевые слова: функциональная грамотность, стратегический подход, личность, мотивация,
качество образования, навыки, умение
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The article considers the content and types of activity of general education organizations in the formation
of functional literacy of students.Enhancing the functional credibility of the crony is a fundamental process of
learning. In Kazakhstan, the post-soviet space has been developed by the National plan of action for the
development of functional citizens of the year 2012-2016, which envisages the effective development of the
catalysts of competitiveness, accredited in real life situations.The strategic objectives of the decision-making
process are to make the most of the strategic objectives of the industry, to promote the creativity of creativity
and to achieve unassailable solutions, to choose the professional way of choosing, to study in the life of all the
basic principles of life.The strategic objectives of the decision-making process are to make the most of the tasks
of the industry, to promote the creativity of creativity and to achieve unassailable solutions, to choose the
professional way of choosing, to be taught in the life of all the basic functional qualities of the individual.The main
role of the school and the colleges in shaping the functional qualifications is that the process of instilling
instruction in the organizational formation of nonviolentness of the learning process of functional credibility of
the crooked ones is underlined. Worked on the analysis of the work, the development of functional grammar in
the family and the teaching of the theory of practice, and on the basis of the training, based on the essence of the
reflection of the excellence of the system of assessment.
Key words: functional literacy, strategic approach, pertson, motivation, the quality of education, skills,
flexibility, ability
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Мақалада кәсіби бағдар беру мәселелері қарастырылып, мамандық таңдау жолдары айқындалған.
Оқушылармен кәсіби бағдар беру жұмыстарының негізі орталығы – жалпы білім беретін орта мектеп
болып табылатын мәселе қарастырылады. Мектептегі кәсіби бағдар беру тек оқушылардың мектепті
бітіруіне байланысты өткізілетін іс-шара ретінде ғана емес, сонымен қатар барлық оқу-тәрбие жұмысы
жүйесінің органикалық құрамды бөлігі ретінде қарастырылады. Жалпы алғанда ол жан-жақты дамыған
жеке тұлғаның қалыптасу үрдісімен, оқушыларды еңбекке, өмірге дайындаумен тығыз байланысты және
мектепте оқу кезеңінде іске асырылады. Мақалада кәсіби бағдар беру- тұлғаның
жалпы
бағыттылығының негізгі құрамды бөліктерінің бірі ретінде қарастырылады. «Тұлғаның бағыттылығы»
және «кәсіби бағдар беру» анықтамалары әртүрлі тәсілдермен сипатталады.
Түйін сөздер: мамандық, кәсіби бағыттылық, кәсіби бағдарлау, жалпы білім беретін мектеп

Қазіргі таңда Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге бағытталған жаңа білім беру
жүйесі құрылуда. Әрбір оқушы мектеп қабырғасын бітірісімен сұранысты айқындайтын жоғары
білікті, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған шығармашыл маман болуы үшін
олардың мектеп қабырғасынан жүргізілетін кәсіптік бағдарын айқындау қажеттілігі туындайды.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 3-бабында білім беру саласындағы
мемлекеттік саясаттың тұжырымдаларының негізгі принциптерінде: «Оқушыларды кәсіптік
бағдарлау» принциптері қамтылған [1]. Оқушылар мектеп бітірісімен белгілі бір кәсіп иесі болу керек.
Бірақ оны іске асыру үшін және кәсіптік мамандық игермес бұрын кәсіптік бағдар жұмыстарына үлкен
көңіл бөлу қажет. Себебі, оқушының кәсіптік ынтасын, икемділігін білмей кәсіпке баулу мүмкін емес.
Осы кәсіптік бағдар жұмыстарын не үшін жүргізу қажет? Қалай жүргізуге болады? Нәтижесінде нені
көруге болады?
Мектеп бітіруші оқушылардың мамандық таңдауы - олардың басты мәселесі. Оның
мамандықты дұрыс таңдауы қоғамға да, өзіне үлкен пайда келтірмек.
Кәсіптік бағдар көптеген сұрақтарды қамтиды, соның ішінде: әлеуметтік, экономикалық,
құқықтық, психологиялық-педагогикалық, медициналық-физиологиялық және танымдық. Оқушы
мектеп бітірісімен қаншама мамандық ішінен өзіне керегін таңдай алмай адасады. Мамандықты дұрыс
таңдамау, кәсіптік бағдар жұмыстарының бұрмалануынан оқушылар мамандықтан жалыға бастайды.
Өзінің таңдаған мамандығына қанағаттанбауынан мамандықты, жұмыс орнын ауыстыруы, яғни,
жұмысшыны қайта даярлау - бұл мемлекеттің, кәсіпорындардың және өзінің экономикалық шығынға
түсуі.
Кеңес жерінде кәсіби бағдарлаудың ғылыми педагогикалық негізін қалауға үлкен үлестерін
қосқан А.В.Луначарский мен П.П.Блонский болды. 1927 жылы Санкт-Петербургте кәсіби кеңес беру
бюросы ашылды. Бұл жерде мамандыққа баулу тәжірибесімен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстары
жүргізілді. Тәжірибелік психологиялық білімді ол кезде педология деп атады. Осы еңбекте жеке
адамның тұлғалық қасиеттерін жан-жақты зерттеу және ағзаның физиологиялық ерекшеліктерін
анықтау әдістемелері жүйеге келтірілді [2].
1984 жылы қабылданған Кеңес мектептерінде жүргізілген реформаның құжаттарында
мектептерде психологиялық қызметтерді ұйымдастырып, психологиялық зерттеулерді кеңінен
қолдану қажеттілігі көрсетіліп, психологиялық кеңес беру орталықтарын ашу туралы көптеген
ұсыныстар жасалған. Осы кезден бастап көптеген Ресей мектептерінде, Балтық жағалауындағы
мемлекеттерде мамандыққа баулу және кәсіби бағдар беру орталықтары ашыла бастады. ССРО ғылым
академиясы жанынан мамандыққа бағдар беру ғылыми - зерттеу институты ашылып, онда осы бағытта
көптеген зерттеулер жүргізілді.
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Мамандықты дұрыс таңдаудың әр адамның өз өмірінде табысты болуына және әлеуметтік
ортада барлық қабілетін толық ашуға негіз болатындығын көптеген ғалымдар өз еңбектерінде дәлелдеп
шыққан. Кәсіби бағдарлаудың негізін құрушылар Ф.Гальтон, А.Кершенштейнер, Г.Мюнстерберг,
П.П.Блонский, Ю.П.Сокольников, Т.Н.Мальковская және т.б. ғалымдар әлеуметтік-кәсіби бағдарлау
идеяларын қалыптастырды.
Қазақстанда кәсіптік бағдар мәселелерімен Г.А. Уманов, А.П. Сейтешов, Б.Ж. Сыдықов,
Л.В.Левонов, Б.А. Оспанов, Л.Х. Мажитова, Ж. Асқарова айналысты. Педагогика ғылымдарының
докторы, профессор А.П.Сейтешов мамандыққа баулу және кәсіби бағдарлау баланың дүниеге
көзқарасының қалыптасуына негіз болады деп дәлелдеген. Педагогикада кәсіптік бағдар беру еңбек
саласының бір жүйесіболып қарастырылады [3; 220].
Қазіргі қоғамда жоғарғы сынып оқушыларының кәсіби іс-әрекет пен мамандық таңдауға
саналы дайындығының ішкі субьективті факторын зерттеу қажеттілігі педагогика және психология
ғылымдары үшін әрқашан маңызды болып табылады.
Кәсіп-профессия- латын сөзінен шыққан, “professio”- анықталған іс, мамандық, адамның білімі
туралы тиісті құжаттармен расталған кәсібінің, еңбек қызметінің негізгі түрі.
Кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандартының ең басты теориялық қағидасы-«мамандық»
және «мамандықтың дәрежесі» ұғымдарының басты рөлін негіздеу болып табылады [4; 69].
Мамандық- қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты,
жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. «Мамандық таңдау- тағдырыңды
таңдау» деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау.
Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену
керек. Сондай - ақ өз мамандығының 10-20 жылға дейін өз сұранысын жоғалтпауына көңіл бөледі. Бұл
мамандықтарға деген бірқалыпты тұрақты сұраныс деп аталады. Өзінің сұранысын, қызығушылығын
жоймаған кең тараған мамандықтарға дәрігер, мұғалім және құрылысшы мамандықтарын атап өтуге
болады. Ал, өзекті мамандықтар қатарына жоғары технология, байланыс, коммуникация, әлеуметтік
орта, экономиканы басқару мамандықтары және еңбек сұранысына қажетті жаңа мамандықтар
жатады.
«Кәсіптік бағдар» түсінігі көптеген ғылыми түсініктер сияқты бір орында қалып қоймайды. Ол
қоғамның мақсатының көзқарасына, тапсырмаларына, әдістеріне, формаларына, кәсіптік бағдардың
мағынасына қарай дамып отырады.
Бұл түсініктің өзгеруі келтірілген анықтамалармен өзара байланысты, оның әрқайсысы кәсіптік
бағдардың сол немесе басқа да аспектілеріне әсерін тигізеді, қандай да бір функцияны бөліп көрсетеді,
оның практикалық және теориялық даму деңгейін көрсетеді, басқару теориясының, педагогика,
психология, позициясын қарастырады. «Кәсіп» (лат. professio-белгілі бір іс-әрекеттің көрсеткіші,
мамандық, profiteer-өзімнің ісім деп қарастырамын) - белгілі бір еңбек іс-әрекеті [5].
Бағыт-бағдар-адамның жеке арманы, құмарлығы әрекеті оның даралық қасиетіне тән
психологиялық ерекшелігі. Адамды тану үшін оның қоғам мүшесі ретінде қандай істерді тындыра
алатындығымен танысу керек. Кемшіліктегі мақсатына жету үшін ықыласты, ынталы болу, оған
ұмтылу жеке-адамның бағыт-бағдарын білдіреді.
Тұлға бағыттылығы - ол тұлғаның іс-әрекетті орындаудағы бағдарлығында, қандай да бір
ситуациялық жағдайда болуына қарамастан көрінетін тұрақты себептер жиынтығы тұлға бағыттылығы
көрінетін тұстары.
Адамның бағдары, ынта-жігері, мақсат-мүддесі гуманисттік қоғам мүддесімен үйлеседі.
Адамның кісілік қасиетін түсінуде «ол нені қалайды» деген жеткіліксіз. Өйткені адамы ниет тілегі мен
ынтасын үнемі өзгеріп, дамып күрделіленіп отырады.
Қандай анықтамалар келтірілсе де, «бағдар» түсінігі мамандық таңдауда негізгі бағытты
көрсетеді. Егер жастар мамандық әлемінде бағдар алып, белсенді түрде сол мамандық оның өмірге
талпынысына сай ма, соны біліп жатса, мұндай жағдайда оның мамандыққа бағдарын көрсетеді. Егер
бағдар беру педагогикалық немесе басқа іс-әрекеттің объектісі болса, оның өзіне және қоғамға қажетті
мамандық таңдауына бағдар жасалса, онда оны мамандыққа бағдарлау дейді.
Атақты ғалым академик С.Г. Струмилиннің пікірі бойынша бір-біріне жақын мамандықтар
топтарға біріктірілуі мүмкін, мысалы, металл өңдеушілер, ағаш өңдеушілер, музыканттар және т.б.
Оқушылардың кәсіптік бағдар жүйесі - бұл жалпы қоғамдағы тұлға қызығушылығындағы
оқушылардың өмірге бейімделуінің әлеуметтік және кәсіптік процесін дамытуға бағытталған, әртүрлі
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мемлекеттің және қоғамдық бірлестіктердің, мекемелердің, мектептердің, сонымен қатар жанұяның
ұйымдасқан, басқару іс-әрекеті.
Кәсіптік бағдар жұмысы жүйесінің жалпы мақсаты - оқушыларды өзінің жеке қызығушылығын
және қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыратын мамандықты таңдауға даярлау. Бұл мақсат
оқушылардың еңбек даярлығына сай келеді және осы дайындық үдерісі арқылы таралады. Мектептегі,
оқу-өндірістік комбинатындағы кәсіптік бағдар жұмысы жүйесіне төмендегі негізгі компоненттер
кіреді: мақсат, тапсырмалар, негізгі бағыттар сонымен қатар, оқушылармен жүргізілетін кәсіптік
бағдар жұмысының формасы мен әдістері.
Әртүрлі бағытта жұмыс жасауда кәсіптік бағдар жұмысының әдістері мен формасы шеңбері
анықталады - бұл кәсіп туралы әңгімелер, кәсіпорындарға саяхат, анкета жүргізу, тестер (кәсіптік
икемділіктерді диагностикалау үшін), оқушылардың реферат жазуы, олармен бірге әртүрлі ойындарды
(дебат, пікірталас т.б.) өткізу.
Кәсіптік бағдар мәнінің ғылыми ізденіс әдістері қиынға түсуде. Кәсіптік бағдарды жеке ғылым
ретінде бөліп қарау, оның өз алдына жеке әдістерінің болуын талап етеді. Бірақ, кәсіптік бағдар
мәселесін шешуде ғылыми-зерттеу жұмысында педагогика, психология, экономика, социология,
медицина ғылымдарының әдістері қолданылады. Қазіргі уақытта мектептің, оқу-өндірістік
комбинатының кәсіптік бағдар жұмысының қарқындылығын, оқушылардың қаншасы жұмысшы
кәсібін таңдап және қаншасы сонымен жұмыс істеп жатқанын (пайыз бойынша) анықтау арқылы
жүзеге асыруға болады. Бұл критерий басты, бірақ жеткіліксіз. Басқа да көрсеткіштерді де есепке алу
қажет. Мысалы, жоспарланған оқушылар саны орта кәсіптік техникалық училищелерде оқып,
кәсіпорындарда жұмыс істеп жатыр, бұған әртүрлі құралдар арқылы жетуге болады.
Мамандық таңдаудың жетістігі - оқушының тұлғалық (жеке) және кәсіптік жоспарының еңбек
сферасында қоғамдық талаптардың сай болуы. Сондықтан кәсіптік таңдау қазіргі қоғамдағы кадр
сұранысы құрылымына сай болса, соғұрлым кәсіптік бағдар жұмыстары жақсы жүзеге асады. Мұндай
жағдайда кадрларға сұраныс тепе-теңдік өлшемі және шынайы таңдау кәсіптік бағдардың
қарқындылығының басты критерийі болып саналады.
Зерттелген барлық білім беру жүйелерінде мектептегі мұғалім мамандығына «дұрыс
адамдарды» таңдай білуге қабілеттілік осы мамандықтың мәртебесіне тығыз байланысты болып келді.
Сингапур мен Оңтүстік Кореяда қоғамдық пікірді білу үшін жүргізілген сұрақ-жауап, халық жалпы
басқа кез келген мамандық өкілдеріне қарағанда мұғалімдер қоғамның дамуына үлкен үлес қосады деп
санайтынын көрсетті. Социологиялық сұрақ-жауап мәліметтері бойынша барлық қарастырылған
жүйелерде жұмыс істейтін жаңадан келген мұғалімдер олардың мұғалім болам деп шешім қабылдауы
үшін маңызды факторлардың бірі - мамандық мәртебесі болды деп көрсетеді. Барлық мектеп
жүйелерінде мұғалім мамандығына деген қызығушылық пен оның қоғамдағы мәртебесі арасында
өзара айқын байланыс байқалады. Мұғалім мамандығы жоғары мәртебеге ие болса, анағұрлым
талантты адамдар мұғалімдікке келеді, бұл осы мамандық мәртебесінің одан әрі артуына алып келеді.
Бұл заңдылық Финляндия, Жапония және Оңтүстік Кореяда ерекше айқын байқалды; бұл елдерде
тарихи тұрғыда қалыптасқан мұғалімдерге деген жоғары құрмет ұстаздарға халық арасында жоғары
мәртебе берді, осы жағдай мұғалім мамандығына білікті адамдарды тартуға себеп болды, демек
мұғалім мәртебесін арттырды. Мұғалім мамандығының мәртебесі төмен болған кезде қарама-қайшы
үрдіс байқалады: мұғалім мамандығы түлектерді аз қызықтырады, бұл мамандық мәртебесінің
төмендеуі мен ол мамандыққа келушілер құрамы сапасының нашарлауына апарып соғады [6; 41-42].
Кәсіптік бағдарды іске асыра отырып, төмендегілерді есепке алу керек:
- кәсіптік бағдар барлық оқушыларға қажет және ол тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай
жасауы керек;
-кәсіптік бағдар барлық оқу-тәрбие жұмыстарының интегралдық бөлімі болып табылады,
сондықтан мектептің барлық оқу және тәрбие бағдарламасында мектептегі және мектептен тыс
жұмыстарда басты орын алуы қажет;
- кәсіптік бағдар жұмыстарын бастауыш сыныптардан бастап жүргізу;
-мамандықты еркін әрі саналы таңдау үшін болашақ буынның түрлі мамандықтарды
игеру мүмкіндіктері туралы негізгі жалпы политехникалық және білім өрісін кеңейту;
-барлық оқу-тәрбие процесі кезінде кәсіптік қызығушылықтарды икемділіктерді, оқушылар
ойын, сонымен қатар мамандық таңдау мотивтерін басқаруды тәрбиелеуді қалыптастыруға және
дамытуға аса көңіл бөлу қажет;
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- кәсіптік бағдарды ғылыми басқару үшін кәсіптік бағдар қызметінің болуы керек.
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері төмендегідей:
- оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен қаруландыру;
-кәсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту мақсатында
оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу;
- мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу;
- оқушыларды белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу.
Кәсіптік бағдар беру жүйесінің құрамды бөліктеріне (компоненттеріне), кәсіптік ақпарат,
кәсіптік ағарту жұмысы, кәсіптік ақыл-кеңес және кәсіптік іріктеу (профотбор), кәсіптік бейімделу
жатады. Кәсіптік ақпарат - орта мектептегі кәсіптік бағдар берудің ең негізгі нысандарының бірі.
Кәсіптік ақпарат арқылы оқушылар әр түрлі мамандықтардың маңызы мен мәні туралы түсініктер
алады. Мамандық бойынша адамға қойылатын талаптармен таныстырылады. Мамандықтың
ерекшелігі- оның қоғамда алатын орны туралы түсініктер беріледі.
Кәсіптік ақпарат өте қиын, жан-жақты жұмыс. Ол әрбір экономикалық ауданның мамандарға
қажеттілігі мен оның даму келешегі ескеріле отырып жүргізіледі. Бастауыш сыныпта мамандық таңдау
емес, еңбекті сүю, құрметтеу бағытында жүргізілу керек. 5-8 сыныптарда оқушылардың
политехникалық ой-өрісін кеңейту, оларды сол экономикалық ауданға қажетті кең тараған
мамандықтың түрлерімен таныстыру керек. Ал 9-11 сыныптарда әрбір мамандықты терең оқытуға
көңіл бөлініп, белгілі бір кәсіпке қызықтыру қабілеттілігін дамыту керек болып табылады. Бұл кездегі
оқушылармен жұмыстың негізгі түрлері-факультативтер, техникалық үйірмелер, әртүрлі мамандық
таңдауға бағытталған клубтар, т.б.
Кәсіптік ақпараттың өте көп тараған түрлерінің бірі - өндіріске саяхат жасау, әр түрлі мамандық
иелерімен кездесу және кештер өткізу, жоғары сынып оқушылары мен өндіріс ұжымдары және
кәсіптік-техникалық мектептердің оқушыларымен біріккен конференциялар, кәсіптік бағдар беру
университеттерін ұйымдастыру, т.б. болып табылады.
Кәсіптік ағарту жұмысы - оқушыларды қазіргі кездегі қоғамға және жуық 20-30 жылдан кейінгі
қажетті мамандық әлемімен, сонымен қатар олардың практикалық мүмкіндіктерімен таныстыру.
Кәсіптік насихаттау әлеуметтік іс-әрекеттің ерекше түрінде қарастырылады, оның негізгі
функциясы білімді, идеяны, көркемдік бағалылықты тарату. Кәсіптік насихаттаудың сипатты шектелуі
- мақсатқа бағыттылығы, дифференциалдылығы, жоспарлылығы, формалар мен әдістердің әртүрлілігі.
Кәсіптік насихат базалық кәсіпорындарға, аудандарға, қалаларға және т.б. аймақтарға
оқушылардың мамандық таңдауына белсенді әсер етуді мақсат етіп қояды.
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының ішінде кәсіптік ақыл-кеңес ерекше орын алады.
Негізгі мақсаты - балалардың денсаулық, анатомиялық-физиологиялық және әлеуметтік
психологиялық жағдайын талдау негізінде жоғары сынып оқушыларының назарына кәсіптік топтар
мен мамандықтарды ұсыну. Кәсіптік ақыл-кеңес жұмысына ата-аналар құрамынан, шефтік мекемелер
мен өндіріс орындарынан қызметкер мамандар тартылады. Кей жағдайда кәсіптік ақыл-кеңес жұмысы
өндіріс орындарында, кәсіптік техникалық училищелерде өндірістік оқу цехтарында, кәсіптік бағдар
беру кабинеттерінде жүргізіледі.
Кәсіптік іріктеу - мамандықты меңгеруге жарамдылығын арнаулы әдістеме арқылы анықтауға
бағытталған зерттеу үдерісі. Қоғамда кәсіптік іріктеу белгілі бір мамандықтың түріне зорлықпен
жүргізілетін «бейімдеушілік» түрінде болса, кәсіптік іріктеудің негізіне оның гуманистік, тәрбиелік
мәні, жастардың жаңа жағдайда жұмысқа «үйренуі» жатады.
Кәсіптік бейімделу жұмыс орнында, тәжірибелік еңбек әрекетінде іске асады. Кәсіптік
бейімделу дегеніміз - мамандыққа жаңа жағдайда бейімделу. Онда жастардың алғашқы әсерлері,
олардың еңбек әрекетінің мақсатын саналы түсінуі мен сезінуі және мамандыққа қызығуын
қанағаттандыруының мәні ерекше. Кәсіптік бейімделудің тиімділігі тек қана нақтылы еңбек
нәтижелерінен көрінбейді, ол сонымен қатар өндіріс ұжымында, еңбекке жаңа араласқан жастармен
жүргізілетін жүйелі жұмыстың нәтижесінде іске асады.
Мектеп - оқушыларға кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастырушы және үйлестіруші
орталық. Мектепте кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыратын-мұғалім, сынып жетекшісі, еңбек
сабағының оқытушысы, сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырушы, яғни, бүкіл
педагогикалық ұжым. Сынып жетекшісі барлық бағдар беру жұмысын басқарады. Оқушыларды белгілі
мамандықты таңдауға даярлайды. Сынып жетекшісі кәсіптік бағдар беру жүйесінің құрылымына
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сүйеніп, оқу-тәрбие жұмысы жоспарында негізгі бағыттарды белгілейді. Мысалы: кәсіптік ақпаратты
ұйымдастыру, кәсіптік ақыл-кеңес беруге көмектесу, мектеп бітірушілерді жұмысқа орналастыру, т.б.
Еңбек пәнінің оқытушысы - еңбек тәрбиесі, оқыту және кәсіптік бағдар беру жұмысының
негізгі тұлғасы. Еңбек сабақтарында алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге, мамандықты таңдауға
бағыт береді. Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырушының негізгі қызметі:
біріншіден кәсіптік бағдар беру кабинетінде анықтамалық ақыл-кеңес материалдарын жинау,
екіншіден, әр түрлі сыныптарда кәсіптік бағдар беру әдісі және оқушыларға психологиялықпедагогикалық мінездеме дайындау жөнінде мұғалімдер және сынып жетекшілері үшін ақыл-кеңес
ұйымдастыру; үшіншіден, мамандық жайында оқушылармен әңгімелесетін кәсіпорын өкілдерімен
кездесу өткізу; төртіншіден, бүкіл кәсіптік бағдар беру жұмысын жоспарлау, қорытынды жасау.
Мектеп директоры мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысына көп көңіл бөледі, оны
бақылайды, басқарады. Кітапханада кітапхана меңгерушісі еңбек тәрбиесі, политехникалық білім беру
және мамандық таңдау мәселелеріне арналған көрнекті педагогтар мен психологтардың еңбектерін,
еңбек жайындағы заңдарды, жастарды жұмысқа орналастыру жайындағы әдебиеттерді, жоғары және
арнайы орта оқу орындарына, кәсіптік-техникалық мектептерге түсу туралы анықтамалықтарды күні
бұрын іріктеп алуға тиіс. Осылардың бәрі мектеп бітірушілер үшін қажетті ғылыми еңбектер және
құжаттар болып есептеледі.
Мектепте кітапхана меңгерушісі жұмысының негізгі бағыттары:
- мұғалімдерге, сынып жетекшілеріне көмек көрсету. Ол үшін кәсіптік бағдар беру мәселелеріне
байланысты әдебиеттердің картотекасын жасау, жаңа әдебиеттер жөнінде педагогикалық кеңесте,
оқушылар алдында шолу жасау;
- мамандық жөніндегі кітаптардың, мақалалардың тақырыптық көрмесін ұйымдастыру,
әдебиеттердің библиографияның тізімдерін жасау, ілу;
- әр түрлі мамандықтардың ерекшеліктеріне байланысты оқушылар үшін оқырмандар
конференциясын, пікірталастар, тақырыптық кештер ұйымдастыру, т.б.
Кітапхана жұмысын осы бағытта ұйымдастыру кәсіптік бағдар беру ісін жетілдіруге мүмкіншілік
жасайды. Әрбір ата-ана кәсіптік бағдар беру жұмысын өздерінің мамандықтарымен таныстырудан
бастауы керек. Оларды өздері жұмыс істейтін кәсіпорындардағы еңбектің мазмұны мен
механизмдерімен, өндірістің принципімен және технологиялық үдерістерімен таныстырады. Тәрбие
жұмысының мұндай түрлері ата-аналардың еңбек іс-әрекетіне балалардың ынтасын көтереді.
Балалардың кәсіби ынтасын дамыту үшін ата-аналар әр түрлі мамандықтар жөнінде олармен әңгіме
өткізеді.
Болашақ маманның қалыптасуының ең маңызды критерийлерінің бірі-мотивация болып
табылады. Кәсіби мотивацияның қалыптасқандығы жайлы адамның өз мамандығына оң қатынасы
бойынша, мамандығымен қанағаттану деңгейі бойынша, сонымен қатар, бұл мамандықты таңдаудың
жетекші мотивтері мен кәсіби іс-әрекеттің өз мотивтері бойынша бағалауға болады [7; 124].
Қорытындылай келе, оқушылардың кәсіптік бағдары қазіргі кездегі сұранысқа сай жүргізілуі
тиіс. Оқушы мектеп қабырғасын бітірісімен белгілі мамандық алмаса да, мамандыққа бағыт-бағдар
алып шығуы қажет. Яғни, оқу орнына бармаған жағдайда жұмыссыздар санын көбейтпей, өзінің
кәсібін жасауы тиіс. Оқу орнына барған жағдайда өзінің икемділігіне, қызығушылығына сай
мамандықты дұрыс, саналы таңдауы керек. Бізге белгілі болғандай мамандықты дұрыс таңдау еңбек
сапасы мен өнімділігіне әсер етеді. Нәтижесінде мектеп, орта кәсіптік yчилищeлep бітірушілердің
кәсіпорындағы жұмыстарында жеткен еңбек жетістіктері мамандық таңдау жетістігінің басты
критерийі болып саналады. Мамандықты және жұмыс орнын дұрыс таңдап, өзінің таңдауына
қанағаттанса, онда ол басты психологиялық критерий болып саналады. Мамандыққа, жұмысына,
жалақысына қанағаттану деңгейін бағалау үшін тестер, анкеталар қолданылады.
Тәжірибе көрсеткендей, оқушыларға кәсіптік бағдардың дұрыс жүргізілу нәтижесінде кәсіпке
оқытылып, өмірге сай бағдары болып, нақты еңбек етіп дайындалса ғана жетістіктерге жете алады.
Өмірде өз орнын табуына өте қажетті кәсіптік бағдар жұмыстары әлі де болса күрделі зерттеуді, жеке
ғылым саласы ретінде қарастыруды талап етеді.
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CОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ
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Профессиональная ориентация в школе рассматривается как органическая составная часть всей
системы учебно-воспитательной работы, но не как сумма отдельных мероприятий, связанных с выпуском
учащихся из школы. В целом она тесно связана с процессом формирования всесторонне развитой
личности, с подготовкой учеников к жизни, труду и осуществляется на протяжении обучения в школе. В
статье рассматривается профессиональная направленность как одна из важнейших составляющих
общей направленности личности. Освещаются различные подходы к определению «направленность
личности» и «профессиональная направленность».
Ключевые слова: профессия, профессиональная направленность, профессиональная ориентация,
общеобразовательная школа

MODERN POSSIBILITIES OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
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Vocational guidance at school is seen as an integral part of the whole system of educational work, but not
as a sum of individual activities related to the release of students from school.
In general, it is closely connected with the process of formation of a fully developed personality, with the
preparation of students for life, to work and is carried out throughout the school.
The article considers professional orientation as one of the most important components of the General orientation
of the person. Various approaches to the definition of "personality orientation" and«professional orientation» are
highlighted.
Key words: profession, professional orientation, vocational guidance, comprehensive school
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ҒТАХР 14.41.77
ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Б.С. Қылышпай1, Г.С. Махарова2
1
п.ғ.м., аға оқытушы
2
аға оқытушы
1
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
2
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: bayan0274@mail.ru
Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі даму жағдайында жастарға құндылықтарды
қалыптастырудың жаңа мазмұнға ие болуы мен бүгінгі күнге дейін қалыптасқан білім беру идеялары
құндылық бағдар туралы білім берудің теориялық негіздеуге қажеттілігі туындап тұр. Құндылықтарды
қалыптастыру тәжірибесінде жинақталған жетістіктер мен кемшіліктердің ескерілмеуі бар екендігі рас.
Қазақстан өзге халықтармен шектескен аумақ болып табылады, онда ежелгі дәуірден бастап
шоғырлану мен агрессия, этностардың ішке енуі мен сыртқа қоныс аударуы, нәсілдік және тілдік
үдерістер байқалады. Қазақ халқының рухани мұрасын, онда этномәдени білім берудің дамуы мен
қалыптасу тарихын оқып-үйренуге бұл жағдайдың тікелей қатысы болуы керек.
Түйін сөздер: құндылықтар, рухани құндылық бағдары, жоғары құндылықтар иерархиясы

Посткеңестік қоғамдық тәртіптің қазіргі заманғы өзгерістері әлеуметтік институттардың,
әлеуметтік құрылымдардың, қазақ қоғамының өмірлік белсенділігіндегі елеулі өзгерістерге әкелді.
Бұл жағдайда қоғамдағы маңызды өзгерістердің аспектісі ғана емес, ескі қағидаларды бұзу
фактісі де маңызды. Мұндай үдерістер адамның табиғаты мен әлеуметтік тәртібінің маңызды, терең
элементтеріне қол жеткізбестен, қиындықсыз пайда болмайды.
Зерттеушілердің құндылық мәселелеріне қызығушылығын арттыру адами танымның табиғатын
тереңірек түсінудің, оның әлеуметтік мәдени дәлелдеуінің, тұтастығының нәтижесі болып табылады.
Тану үлгісіндегі ену бізге тек қоғамдық өмір мен мәдениет салаларында ғана емес, когнитивтік
құрылымдар мен адамның дүниетанымдық көзқарастарында құндылықтың компонентін ашуға
мүмкіндік береді. Демек, зерттеушілердің құндылық компонентінің әлеуметтік-мәдени мәртебесі мен
ерекшелігін, оның танымдық компонентімен өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін, объективті-шынайы
білім қалыптастырудағы рөлін түсінуге деген ұмтылысы.
"Құндылық" түсінігі ғылыми айналымға XIX ғасырда енгізілді. «Құндылық» түсінігінің
мазмұнынан ғалымдар Л.М. Архангельский, С.Ф. Анисимов, А.Г. Здрамыслов, М.С.Каган, В.М Момов,
В.И.Сагатовский, В.П.Тугаринов, В.Т.Харчева, З.Н. Чавчавадзе, В.А.Ядов және басқалар қоғамдық
сананың барлық түрлерінің мынадай белгілерін айқындайды: маңыздылығы, пайдалылығы,
қажеттілігі, анық мақсатқа ие болуы. В.Т.Тугаринов адамдар нені қастерлейді, соның барлығы
құндылық деп анықтайды. Ол - зат, табиғат құбылыстары, қоғамдық үрдістер, адамның іс-әрекеттері,
мәдени құбылыстары болуы мүмкін.
Көп мәдениетті ортада тәрбиелеу тұжырымдамаларын дамытуда ғалымдар Дж.Бэнкс, Э.Сепир,
Б.Уорф, Уиллард Куайн, А.Тойнби, К.Г. Юнг, Э.Б.Тэйлор және т.б. қомақты үлес қосты. Бұл
ғалымдардың ғылыми тұжырымдары зерттеліп отырған мәселенің әр түрлі қырларын ашып көрсетуге
көмектеседі. Оларда негізгі ұғымдар, мақсат пен принциптер нақтыланған, көп және мультимәдени
білім беру мазмұнының моделі тұжырымдалған, осындай білім беруді тәжірибеде іске асыру жолдары,
көпмәдени ортада оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдері, мұндай білім берудің тиімділік
өлшемдері белгіленген.
Құндылықтардың табиғатының күрделілігінен олардың әртүрлі топтамасы пайда
болды. В.П.Тугаринов құндылықтардың екі тобын бөліп қарастырды:
- өмірдің құндылықтары - өмір, денсаулық, өмірдегі қуаныш, адамдармен қарым-қатынас, т.б.;
-мәдени құндылықтар – материалдық (техника, баспана, тамақ, киім, т.б.);
- әлеуметтік саяси (қоғамдық тәртіп, қоршаған әлем, қауіпсіздік, бостандық, еркіндік,
адамгершілік);
- рухани құндылықтар (білім, ғылым, өнер).
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Социологтар құндылықтарды белгілі бір ереже немесе іс-әрекеттің реттегіші ретінде
қарастырады. Бұдан басқа материалдық және рухани құндылықтар (В.Ломов), өзекті және
потенциалды (В.Ломов, В.Г.Алексеева) құндылықтар топтамасы да кездеседі.
Монографиялық зерттеулерде, философиялық, психологиялық, ғылыми-педагогикалық
әдебиеттерде «құндылық», «адамгершілік құндылық», «жалпы адамзаттық құндылық» ұғымдарының
мәні жайлы оларға әртүрлі анықтамалар берілген. Бірақ, құндылық ұғымының мәні, мағынасы әртүрлі
болуынан ойлар, пікірлер де әртүрлі болған.
Бұл сұраққа құндылықтар теориясы аксиология жауап беруге ұмтылады грек тілінен «ахіс» құндылық және «logos» - «ілім» деген мағынаны береді. И.Кант және Г.Гегель – немістің ұлы
философтардың танымдары бойынша құндылықтар ұғымына зейін қойып, талдаулар жүргізген.
Мысалы, И.Кант аксиологиялық түсініктерді қалыптастыру үшін қоршаған әлемді ойша нақты және
идеалды деп екіге бөлген. Адам алдына қойған мақсатына жету үшін ол факторлардың ықпалына,
мәнділігіне қатысты деген ойларда болған.
М.Вебер құндылықтардың әлеуметтік қажеттілігі бар, маңыздылығы айқындалған қалып деп
еспетейді. Ф.Ницще өзінің «мораль генеологиясы» атты шығармасында болмыс пен құндылықты
бірімен-бірін қатар қарастырып салыстыру философтардың үлесі деген ойды білдіреді. Философ
Ф.Ницще құндылықты мәндік категория емес, тек бағалау немесе субъектінің әлемді таңдауындағы
ішкі тәжірибесі деп пайымдайды.
Құндылық дегеніміз – «идеал» және «мәнділік» десек, олардың ерекшеліктері субъектілер
арасындағы қатынастарда жүзеге асырылып, көрініс табады. Құндылық болса субъектілер арасындағы
жеке тұлға немесе тұтас қоғам деңгейіндегі қатынастардың жалпы кезеңдерін білдіреді. Жоғары
құндылықтар иерархиясы анықтала, яғни олар: адам, өмір, денсаулық, отбасы, отан, еңбек, білім,
мәдениет, бейбітшілік, жер, адамзат, даму, ар-ұят, еркіндік, бақыт, еңбек, өмір, ақиқат, жақсылық,
әділеттілік, табиғат, қоғам, таным, теңдік, бауырластық, сұлулық, қарым-қатынас [1].
Құндылық бағдары ішкі дүниетанымға негізделе отырып, мынандай белгілермен құрылымдық,
жеке тәжірибелік көңіл-күй жиынтығымен анықталады. А.Г.Здравомыслов өзінің еңбегінде, барлық
құндылық бағдарының жиынтығы, жеке тұлғаның өзіне тән ой орталығының тұрақтылығы мен белгілі
бір қабілет-қасиетімен қамтамасыз етіледі» [2]. Құндылық бағдарының әлеуметтік табиғаты өзінің
құрамымен көрініс береді. Құндылық бағдарының әлеуметтік табиғатын И. Кон былай деп түсіндіреді.
Оның айтуы бойынша құндылықтар бағдары «.. бір мезгілде әлеуметті және жеке болып табылады»
[3]. Олардың әлеуметтік болу себебі: қоғамдық тәрбие, жедел даму және т.с.с. қоғамдық жүйелердің
жағдайына негізделген құндылықтар бағдарының жиынтығы, берілген қоғам мүшесіне тән әлеуметтік
мінезге ие. Сонымен қатар олар жеке, себебі онда адамның өмірлік қайталанбас тәжірибесі, оның
қажеттіліктері мен қызығушылықтарының өзіндік ерекшеліктері көрсетілген. Құндылықтар
бағдарының әлеуметтік табиғаты оның езін тұрақтандыру функциясында көрінеді. Затқа тікелей
қызығушылық затқа құндылық қатынастың көрсеткіші болып табылмайды, себебі ол адам үшін бұл
заттың маңыздылығымен байланысты емес, тек адаммен сыртқы қасиеттерімен ғана байланысты.
Білімге құндылықпен қарауының қалыптасуы оның тұлғалық бағыттылығының қалыптасу барысын,
білім алуға дайын екендігін, білімді қажетсінуі мен оған кызығушылығының бірлігін сипаттайды.
Осымен байланысты білімді жеке тұлғасының таңдап көңіл бөлуін сипаттайтын психологиялықпедагогикалық түсінік ретінде білімге деген құндылық қатынастың мазмүнына талдау жасау қажет.
Құндылықтар мәселесі қазақ халқының сонау көне замандағы сақтардың, ғұндардың,
түркілердің ұрпағы екенін бүгінгі Қазақстан жерінен табылған археологиялық байлықтар, көне мәдени
жазбаларынан өзінің бастауын алып, шығыстың ұлы ойшылдары Қорқыт ата, Әл-Фараби, Жүсіп
Баласағұн, Қожа Ахмет Ясауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Қадырғали Жалайыри және т.б.
шығармаларында орын алған, тәлім-тәрбиелік тағылымдарымен ұштасып, мәңгі сақталып, ұрпақтанұрпаққа рухани мұра ретінде жалғасып келеді.
Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында: «құндылық» - обьектінің жағымды немесе жағымсыз
жақтарын білдіретін философиялық-социологиялық ұғым. Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық
анықтаманы Р.Лотце мен Г.Коген берді. Ежелгі философиялық көзқарастарда құндылықтың әртүрлі
көріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық құбылыстарды, адамның іс-әрекетін бағалауда
пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық ұғымдар
қолданылды.
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Психологиялық сөздікте: «құндылық» түсінігі коғам үшін әлеуметтік-тарихи манызы бар, «жеке
адам» өмірінің болмысын анықтайтын құбылыс. Басқа жағынан, психологияда құндылық - қоғамдағы
моральдық қарым-қатынас. Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің
бет-бейнесін, ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлттық сананы сақтау күресі екенін түсіну.
Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістер тұрғысынан алғанда, әлі де
шешілмеген дүниетаныммен, ұтқыр құндылық жүйесі бар жастарға әсіресе қиын. Болашақта ел
тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі – бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды мәселелердің
бірі. Олардың отансүйгіштік сезімін, білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылық
және адамгершілік қадір-қасиеттерін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, салауаттылық
дағдыларын, ұнамды мінез-құлық нормаларын рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы
қалыптастыру- үлкен қажеттілік екендігі ел президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030»
жолдауында жан-жақты негізделген.
Қай заманда болмасын, сол қоғамға сай азаматты тәрбиелеудің бірден-бір жолы адамның рухани
байлығын арттыру болып табылады. Қазіргі уақытта қала жастары ғана емес, ауыл мен ойлары таза,
рухани құндылығы мен адамгершілігі жоғары, тәрбиелі ауыл адамдары да өзгерген. Аурулардың
көбеюі, адамгершілік қасиеттеріміздің жүдеу тартуы, кісі өлтіру, үй тонау, маскүнемдік пен
нашақорлық, жезөкшелік сияқты жат қылықтармен қатар мейірімсіз, қатігез жастарының да арасынан
орын алады. Жас ұрпақтың осындай күйге түспеуіне, олардың рухани бай, адамгершілігі мықты, бірбірімен достық қарым-қатынаста өмір сүруіне жағдай жасау өзекті мәселе екені анық. Мұнда, әсіресе,
оқушылар тәрбиесіне мектептегі дұрыс ұйымдастырылған тәрбие іс-шараларының ықпалы зор. Бұл
мәселе Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің
бірі ретінде көрініс тапқан. Қазақстан Республикасының жалпы білім беру «тұжырымдамасында» жеке
адамның рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, рухани-адамгершілікті қалыптастыру, әрбір
адамды дамыту үшін жағдайлар жасау міндеті ерекше аталуы көтеріліп отырған мәселенің қоғам
талабынан туындап отырғандығын және тақырыптың өзектілігін дәлелдейді.
Рухани-адамгершілік құндылықтар мәні, тәрбиелік маңызы туралы қазақ ғұламалары, қоғам
қайраткерлері мен ағартушы-педагогтар ой-пікірлері мен көзқарастары бар (Әл-Фараби, Ж. Баласағұн,
Қожа-Ахмет-Иассауи, Абай Құнанбаев, Ш. Құнанбаев т.б). Сонымен қатар рухани-адамгершілік
құндылықтар А.Қ.Каплиева, Р.К. Төлеубекова, Р.С. Омарованың т.б ғалымдардың еңбектерінде көрініс
тапқан.Сонымен құндылық дегеніміз не? Құндылық – ол адамның жүріс-тұрысы, іс-әрекеті, сөйлеу
мәдениеті, қызығушылығы, еңбек сүйгіштігі, қоршаған қоғамдық ортада алатын орны екені тарихипедагогикалық әдебиеттерде айқындалған [4].
Қазіргі таңда ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениет пен тарихымыздың дамып,
өркендеуі, халқымыздың рухани бай мұрасын және салт-дәстүрлерін қастерлеу – еліміздің
дүниежүзілік өркениеттегі егемендігін дәлелдейді. Өркениетті елдер қатарына қосылуға ықпал ететін
болмыс – адам болып саналады. Болашақтың жастары – парасатты, иманды, елгезек те, қаракетшіл,
сонымен бірге сұлулықтан ләззат ала білетін адам; ол адамның мәндік күшінің шын бірлігінің мұратын,
оның рухани және тәндік кемелдігінің мұратын бейнелейтін салиқалы, жан-жақты дамыған тұлға.
Заман талабына сай өмір сүруге қабілетті, эстетикалық талғамы жоғары адам ғана өмірдің әсемдік
құндылықтарын жоғары бағалай алады деген түсінікті қамтамасыз етеді. Өйткені, өмір салты, рухани
мұра, әсемдік қасиеттер – адам баласының құндылықты эстетикалық тұрғыдан түсінуге мүмкіндік
береді.
Білімнің мемлекеттік тұрғыдан құндылықты болуының себебі- мемлекеттің адами-инабаттық,
ақыл-парасаттық, ғылыми-техникалық, рухани-мәдени және экономикалық мүмкіндіктерінің негізі –
білімде. Білімнің қоғамдық құндылығы да жоғарыда аталған алғы шарттармен анықталады. Мемлекет
және қоғам тарапынан болатын білім дамуына орай түсіністік пен ұмтылыс әрқашан сәйкес бола
бермейді. Мотив адамның мінез-құлқына қозғау салатын, жағымды әрекеттерге бағыттайтын күш.
Тиісті мотивтер болмайынша мінез-құлықтың қажетті нормалары бекілмейді, адамгершілік қасиеттер
қалыптаспайды. Сол себептен педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған оқу - тәрбие процесі
әдет пен дағдыны, адамгершілік қасиет пен құндылықтарды қалыптастырудың тиімді жолы болып
табылады. Әдет - әрекет жасауды қажетсіну, ал әдет дағдымен тығыз байланыста болады. Жеке
тұлғаның құндылық бағдарының қалыптасуы, егер оқушы мен білімгер үшін оқу, оқу еңбегі шын
мәніндегі іштей күйзеліс тудырып, білім деңгейлерін көтеру үшін талпынатын болса, белгілі бір
қажеттілікке айналса, онда оқу еңбегі олар үшін құндылық болып табылады. Жеке тұлғаның құндылық
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бағдарының мотивация саласының негізін құндылықтар қалайды. Жеке тұлғаның құндылық бағдар
жүйесінің мотивация саласы: жеке тұлғаның құндылық бағдар процесі; жеке тұлғаның құндылық
бағдары; жеке тұлғаның құндылық бағдарының педагогикалық диагностикасы және жеке тұлғаның
құндылық бағдарының ғылыми әдістемесін меңгеруге, қалыптастыруға деген ынта-ықыластың пайда
болуымен анықталады.
Жастар қоғамдағы жаңашыл идеяны қуаттап, қоғамдағы рухани-мәдени құндылықтарды
дамытуда ерекше орын алады. Б. Г. Ананьевтің ойынша, студенттік кезеңде жастардың құндылықтар
жүйесі мен қатар мотивтік өрісінде кеңінен жаңаша өзгерістер пайда болады. Осы өзгерістер көптеген
арнайы әлеуметтік қабілеттіліктердің пайда болуына себеп болады, мысалы, өмірдің мән-мағынасын
іздеу, болашаққа жоспар құру, таңдаған мамандыққа байланысты терең білім алу, өзінің руханиадамгершілік құндылықтар шеңберінде дүниетанымын кеңейту т.б. оларды жай ойландырып қана
қоймай, белсенді әрекетке итермелейді [5].
А.М. Коршуновтың айтуынша, «қоғамда кез-келген оқиғалар маңызды, кез-келген құбылыс бір
немесе бірнеше рөлді атқарады, бірақ олардың кейбіреулері оң мәнді болып табылады - құндылық
құрайды». Осыған байланысты ол осы құндылықты анықтайды. «Мәні маңызды емес, тек қоғам
дамуында оң рөл атқаратын ғана: ол әлеуметтік прогреспен байланысты» [6; 112].
Қоғамның жастары қызығушылыққа қарағанда қызықты жұмысқа көбірек назар аударып,
материалдық әл-ауқатқа деген еркіндікті артық көреді. Десекте, материалдық жағдайға (пәтерге ие
болу, көп ақша табуға, жақсы өмір сүруге, саяхаттауға және т.б.) қол жеткізуді мақсат еткен жастар
саны аз, жоспарының мақсатына бағдарланған жастар (жақсы отбасы, жақсы балаларды тәрбиелеу,
жақсы білім алу және т.б.) саны көп болғаны қуантарлық жағдай.
Жеке тұлғаның адамгершілік іс-әрекеттеріне құндылықтарды тәрбиелеу мақсатын айқындау
бірнеше өрістік құрылымдардан тұрады: когнитивтік өріс; интеллектуалды өріс; мотивациялық;
эмоциялық; ерік-жігер өрісі. Құндылық зат та, нәрсе де, мәселе де емес, олардың қасиеттері де емес,
ол адам ойының қандай да бір жоғары түрі.
Құндылықтар дегеніміз – ұнатқан игіліктер мен оларға қол жеткізу тәсілдері туралы
қорытындылаған, белгілі көзқарастар, орнықты ойлар, үлгі аларлық объектінің озық тәжірибелері,
сыннан өткен пікірлер арқылы өзінің мінез-құлқын анықтайды.
Жастардың өмірге деген өзімшілдік көзқарасы көптеген апатияны, өз-өзіне және басқаларға
елеусіздік туғызады, бұл ұлттың рухани-адамгершілік және рухани денсаулығының жоғалуына қауіп
төндіреді. Жастарға назар аудару, оның әлеуметтік мәселелері күшейтілуі керек. Жастармен жұмыс
істеудің құралдары, нысандары мен әдістерін анықтау осы халық топтарының экономикалық, жастық,
психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларын, олардың әлеуметтік мәртебесін, мәселелерін және
қазіргі заманғы жастар субкультурасын дамытудағы негізгі үрдістерді білуіне тікелей байланысты.
Әлеуметтендіру үрдісі жас ұрпаққа бұрынғы ұрпақтар әзірлеген нормалар мен дәстүрлерді беру
ретінде бұзылды, идеологияны түбегейлі өзгертті. Бұрынғы ұрпақтың қазіргі жағдайға бейімделуі
қиын, ескі құндылық жүйесін сақтайды; жас ұрпаққа бұл тұрғыдан да қиын оның құндылық жүйелері
әлі жоқ, ал егер бар болса, онда шартты негізсіз, және жастар үшін салыстырмалы түрде жалпы
құндылықтар бар. Құндылық бағдарлары - олар адам ретінде оның сипаттамаларын көрсететін өлшем,
өйткені адам сана мен өзін-өзі сана құрылымындағы ең маңызды тұлғалардың бірі. Құндылық
бағдарлары мен оның мәні көптеген ғалымдармен белсенді түрде зерделеніп, дамып келеді.
Жастар қоғамның әлеуметтік-демографиялық тобы болып табылады, олар әлеуметтік-саяси
өзгерістерге белсенді түрде жауап береді. Өмірдің жастық кезеңінің типтік ерекшеліктері - өзін-өзі
анықтау, өзін-өзі тану, өмірдегі мақсатын анықтау және өзін-өзі бекіту.
Жаңа құндылықтар, әдістер және әлеуметтендіру факторлары бүгінгі жастарға сыналада.
Қоғамды реформалау жағдайында жастардың құндылық бағдарларының мазмұнында, жастарды
дәстүрлі құндылық жүйесіне, оның ішінде білім беру жүйесіне қатысты елеулі өзгерістер орын алды.
Білім демократия мен әлеуметтік теңдікті, білім беру мәдениетін таратуға, әлеуметтік қызметтер мен
мәртебелерді қалыптастыруға және жаңғыртуға ықпал ететін ең маңызды мекеме ретінде танылады.
Қазіргі заманғы дамыған елдердің экономикасын жедел дамыту үшін шешуші факторлардың бірі білім
болды.
Қазақстандық қоғамда дәстүрлі түрде жоғары білімді жастарға жеңілдікпен бағдарлау үрдісі
байқалды. Кейбір мамандықтар мен мамандықтардың беделін бағалау жастардың санасына
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айтарлықтай өзгергеніне қарамастан, бұл үрдіс әлі де жалғасуда. Социологиялық зерттеулердің
нәтижесі бойынша жастардың бағдарлық көзқарасы айтарлықтай өзгерді.
Соңғы жылдарда жастар арасында беделді мамандықтарды меңгеру арқылы және, тиісінше,
білім алуға ұмтылу арқылы өмір проблемаларын өз бетімен шешуге ұмтылу байқалады. Өмірдің
перспективаларын түсінудегі құндылықтар материалдық игілікке және жеке қажеттіліктерді
қанағаттандыруға арналған жағдайларға баса назар аудара бастады.
Жастардың құндылық бағдарларында «қоғамдық танымалдылық», «ұжымдық», «әлеуметтік әлауқат» тәрізді нәрселерге бағдар берудің орнына, «даралық құндылықтарға» артықшылық беріледі.
Адамның материалдық әл-ауқатының, жеке дамуының маңыздылығын мойындай отырып, адамға
әлеуметтік құндылықтардың рөлі мен маңызын ескеру қажет.
Мемлекет өзінің болашағын қамтамасыз ете отырып, жастардың құндылық бағдарының
қалыптасуын ескермеуі мүмкін емес, әлеуметтік-экономикалық қатынастардың жаңа түріне дайын
болуы, жастардың жақсы қалыптасқан құндылықтарының табысты, прогрессивті және қоғамдық
дамуына қалай ықпал ететінін ескеріп отыруы қажет. Еліміз әлемдік білім кеңістігіне еніп, білім
сапасын арттыру мен білімді бағалаудың озық жүйесін ендіру барысында соңғы он шақты жылдың
төңірегінде көптеген жаналықтар жасаауда [7].
Қазіргі Қазақстанда білім беру мен тәрбиенің рөлі өзгеруде. Білімнің әлеуметтік маңызы әсіресе
әлеуметтік өзгерістердің күрт өзгеру кезеңдерінде, кейбір маңызды тірек нүктелерін басқаларға
ауыстыру кезінде арта түседі. Адамдардың жаңа жағдайларға бейімделуі қиын, білім беру әлемнің
көзқарастарын кеңейту және жаңа білімге ие болу жолымен осы үрдіске үлес қосуы мүмкін. Білім беру
жас ұрпақты нарық жағдайында өмірге дайындауға, ғылыми прогрестің жетістіктерін меңгеруге және
қоғамның әлеуметтік-мәдени құндылықтарын дамытуға ықпал етеді.
Білім беру саласындағы жастардың құндылық бағдарларының мазмұнын және оларды қазақ
қоғамын қалыптастыру жағдайында оларды қалыптастыру ерекшеліктерін анықтау. Осы мақсатқа қол
жеткізу келесі ғылыми міндеттерді шешу қажеттілігін тудырады:
 білім беру саласындағы жастардың құндылық бағдарларының орны мен рөлін анықтау;
 жастардың құндылық бағдарларындағы өзгерістердің оң және теріс үрдістерін анықтау;
 жастардың құндылық бағдарларын қалыптастырудың және өзгертудің негізгі факторларын көрсету.
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Казахстан - это страна, соседствующаяс другими народами, где с древних времен концентрируются
и интенсивно происходит миграция этнических групп, расовые и лингвистические процессы. Это
непосредственно связано с духовным наследием казахского народа, в котором должна изучаться история
развития и формирования этнокультурного образования. Источники этногенеза казахского народа,
развитие культуры, особенности направлений развития очень сложны и многогранны, а также связаны с
историей стран Азий, Европы, Африки. Орхонские памятники как наследие тюркских народов,
обеспечивает общее этнокультурное образование. Главная направленность произведений поэтов объединить тюркские племена, защищать от внешних врагов, уважать традиции и обычаи народа, в том
числе уважение матери.
Ключевые слова: ценности, духовно-ценностные ориентации, иерархия высших ценностей

PECULIARITIES OF FORMING THE SPIRITUAL VALUES OF YOUTH
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Kazakhstan is an area adjacent to other nations, where since ancient times, migration of ethnic groups,
racial and linguistic processes have been observed. This should be directly related to the spiritual heritage of the
Kazakh people, in which the history of development and formation of ethno-cultural education should be studied.
Sources of ethnogenesis of the Kazakh people, its development of culture, peculiarities of the directions of
development are very complex and multifaceted, and connected with the history of the countries of Asia, Europe,
and Africa. Orkhon monuments are a heritage of the Turkic peoples, which provides a common ethno-cultural
education. The main goal of the work of poets is to unite the Turkic tribes, defend against external enemies, respect
traditions and customs of the people, including respect for the mother.
Key words: values, spiritual-value orientations, hierarchy of higher values
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МУЗЫКА КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОКЕ ХОРЕОГРАФИИ
М.А. Заякина1
концертмейстер кафедры хореографии,
1
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Статья раскрывает основные функции музыки на уроках хореографии. На основе понятия
коммуникации анализируется роль музыки в учебном процессе. Даны отправные точки применения
классической музыки в танцевальных упражнениях. Затронут вопрос помощи музыкальной логики
будущим молодым педагогам в их самостоятельной деятельности.
Ключевые слова: музыкальное сопровождение, хореография, музыкальные звуки, коммуникация,
игра, ритм, классическая музыка, абстракция

Музыка как аккомпанемент к движениям танца, к пению вокалистов, к декламации чтеца
должна способствовать абстрагированию в процессе познания. Она должна направлять танцоров,
вокалистов, инструменталистов к поставленным ими целям. Тогда эффект прекрасного, возвышенного
обязательно будет достигнут. А это значит, что действие рано или поздно захочется повторить,
несмотря на его сложность.
Английский философ Джордж Беркли внес большой вклад в теорию познания, особенно в
концепцию зрительных восприятий. Он считал, что музыку слышит все тело, что идеи пространства,
внешнего мира и вещей, помещенные на расстоянии, не составляют предмета зрения, они столько
же воспринимаются глазом, сколь и ухом [1]. Беркли отождествляет ощущение зрения, слуха,
осязания. Учение об абстракции - теоретическая основа его «Трактата о принципах человеческого
знания». Человеческому
уму вполне по силам разделение
некоторых
качеств,
скажем,абстрагирование от запаха вещи при сохранении ее зрительного образа.
Музыка - абстрагирование от психологической зависимости сделать все правильно в
движении, иначе движение по большому счету не состоится. Идем по понятию Джорджа Беркли:
чтобы научиться видеть, надо слушать,чтобы научиться слушать, надо видеть [1]. Музыка есть
красота. Понятие прекрасного входит в эстетические категории. Музыка может изобразить всё, и
прежде всего, душевные проявления. В музыке есть логика, помогающая связать целое из всех частей,
из которых получается нужное движение. Аналогия между музыкой и языком уходит своими корнями
в средневековье. Язык придает смысл действию, музыка помогает действию свершиться .
Любой урок – это коммуникативный процесс. Коммуникационный процесс – это обмен
информацией между людьми, целью которого является обеспечение понимания передаваемой и
получаемой информации. Педагог различными способами передает информацию ученикам. Самый
идеальный вариант общения на уроке – деловое общение. В нем интересы дела превыше
личных.Многолетний опыт работы в классе хореографии подсказывает, что для лучшего достижения
делового общения нужен такое понятие, как менторинг. Формально ролевого обучения, когда ученики
знают, что перед ними педагоги, не всегда достаточно для приема информации. Менторинг – это
наставничество, мотивация лидерства. Очень важное значение в работе специалиста имеет рейтинг его
профессии, а для профессии концертмейстера это означает быть помощником хореографа,
подхватывать идеи как педагога, так и исполнителей.
В ХХI специальной терминалогией современной музыкальной педагогики могут стать словаблоги, Wikis, SeсondLife, 3D виртуальный мир, когнитивное присутствие, социальное присутствие,
эмоциональное присутствие, демонстрация присутствия, цифровое обучение [2]. К этому призывают
современные музыкальные педагоги. Менторинг включает в себя эмоциональное, деловое,
информационное лидерство. Все элементы лидерства присутствуют в музыке. Произведения великих
музыкантов несут в себе мощный энергетический заряд, подпитывают творческое мышление,
помогают найти нестандартные решения проблем. Классическая музыка сначала заставляет думать, а
потом только вызывает эмоции.
Князь Одоевский говорил, что музыку сразу не поймешь, к ней надо привыкнуть.Окружающий
нас мир состоит из звуков, цвета, света, запахов. Родившись, человек погружается в реальность,
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наполненную разными ощущениями. Чтобы «родиться» в профессии, надо окунуться в мир, с ней
связанный. Неотъемлемой частью мира танца является мир звуков. Звук – это энергия. Звук может
воздействовать на человека как положительно, так и отрицательно. С помощью звука координируются
дыхание, пульс, сердечный ритм, пищеварение. «Звук – это воздушные вибрации, передающие на
наши чувства через ушную раковину и признающиеся таковыми только в наших нервных центрах».
Человек живет, откликаясь на звуки, его тело, душа, звучит в ответ - резонирует. По мнению доктора
медицинских наук Альфреда Томатиса, звук питает мозг, а вместе с ним и все тело [3]. Звуки,
имеющие четко выраженную высоту, относят к музыкальным. Музыкальные звуки издают
музыкальные инструменты, человеческий голос и певчие птицы.
В хронологии развития искусств изобретение струнных инструментов и танец занимается одно
временное пространство. С XIXвека танец проходит под аккомпанемент не только симфонического
оркестра,но и фортепиано. История фортепиано начинается с изобретения монохорда (моно – одна,
хорд – струна). Пифагор рассматривал Вселенную как громаднейший монохорд, прикрепленный
верхним концом струны к абсолютному духу, а нижним к абсолютной материи.
Известный швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак Далькроз считал, что музыка
преобразует телесность. Тело должно стать инструментом, способным без участия сознания
откликаться на музыкальные мысли.Разные виды искусстве (музыка, живопись, танец, скульптура,
кинематография) имеют свои выразительные средства. Выразительные средствами музыки являются
мелодия, ритм, лад, гармония, регистр, тембр, динамика, темп, нюансы, штрихи, форма.Ритм – одна
из выразительных средств музыки. Ритм в музыке – одно из определяющих факторов стилистики и
жанровой направленности. Ритм - это порядок движения. Мышечные восприятия ритмов окружающий
среды заложены в человеке природой, но они требуют большего совершенствования, чем слуховые и
зрительные [4]. Из ритма рождены и пластика, и музыка. Ритм – это организация времени.Многие
танцы, особенно восточные, исполняются под ритмичные удары барабана. Еще один танцевальный
инструмент- баян. Классическая музыка-кладезь для создания аккомпанемента к танцу.
Классическая музыка очень рамочная, так как написана по определенным музыкальным
законам. Как и специальная музыка для балетов, она может быть вариантом музыкального
сопровождения движения. Музыка должна побуждать к движению, помогать ему свершиться.
Классическая музыка всегда стремится к устойчивости. Многолетний опыт работы в классе
хореографии подсказывает, что лучше делать переложения из оперной, симфонической, вокальной
музыки, из оперетт.
Музыка старинных мастеров И.С. Баха, Л. Бетховена, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта,
К.Черни по стилю пригодится танцевальным упражнениям.Также оформить урок хореографии
поможет музыка композиторов - романтиков - Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Венявского, А.
Вьетана, Ш. Гуно, Д. Верди, И. Штрауса, А. Скрябина, С. Рахманинова, Д. Бортнянского и т.д.В эпоху
Романтизма расцвела сонатная форма. Четыре мелодии разного характера только в первой части
сонатного аллегро из сонатин великих композиторов в основном подойдут под более мелкие и быстрые
движения. Если нужна чистая лирика, подходят сонатины М. Бортнянского - кладезь гениальности.
Сухая классическая форма сонатного аллегро приобретает у М. Бортнянского внешнюю простоту
благодаря очаровательным темам.
Студентов хореографического отделения надо специально приобщать к музыке, так как в
процессе изучения танцевальных движений, танцев, хореографических комбинаций и этюдов
информации для обучения вполне достаточно. Единичное обращение к музыкальному материалу
не много оставляет в памяти, оно приучает к совместному творчеству, но не более того. Малая доля
студентов без базы музыкального образования и знания музыкального материала запомнит
мелодию с первого раза и составит о ней свое мнение. Понимание музыки по большому счету долгий процесс. Музыка обладает огромным воспитательным потенциалом, пишут казахстанские
исследователи Н.Г. Тагильцева и Л.И. Добровольская. Процесс понимания ускоряет «обязательная
программа» концертмейстера. Один музыкальный материал должен существовать на уроке хотя
бы полгода, чтобы музыка обрела какую - то значимость в процессе обучения. Не надо также
забывать, что музыка apriori не только красота, но и дисциплина. Дисциплина, рамки – это
помощники воспитания.«Воспитание без слов посредством музыки» [5].
Темп, или скорость исполнения,
зависит от характера и содержания музыкального
произведения. В хореографии темп зависит от технических возможностей исполнителей. Желательно,
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чтобы темп произведения и темп исполнения движений совпадали. На помощь, образно говоря,
приходит теория относительности, когда можно сыграть чуть медленнее или чуть быстрее.
По мнению А.Эйнштейна, «музыка и исследовательская работа в области физики различная
по происхождению, но связаны между собой единством цели – стремлением выразить неизвестное. Их
реакции различны, но они дополняют друг друга. Наука раскрывает неизвестное в природе, а музыка
– в человеческой душе, причем именно то, что не может быть раскрыто в иной форме, кроме музыки»
[6]. Поэтому, если мелодия очень красивая, и она нравится хореографу, можно поменять темп
исполнения, все зависит от технических возможностей учащихся в классе.
Вернемся к ритму. С помощью ритма можно быстрее понять жанр произведения, чтобы
соединить музыку с движением.Для музыкального оформления группы танцующих идеально подходит
моноритмическое движение – многократное повторение одинаковых длительностей. Оно создает
иллюзию устойчивости движения. Ритм в музыке – один из определяющих фактов стилистики и
жанровой направленности. По ритму можно узнать, к какому танцу подойдет музыка. Ритм не
существует без размера и метра. Это тоже выразительные средствы музыки. Именно размер и метр –
организаторы ритма.
Например, вальс – три доли с опорой на бас. Такой метр - равномерное чередование акцентов
в музыке - «создание» постоянно ровного движение закручивания.Мазурка – три доли с пропеванием
третьей - приостановка перед сильной долей - сразу «даёт» характер. Болеро – деление первой доли
на мелкие длительности (расширение времени) и успокоение на остальных двух и т.д. До ХIХ века
композиторы не ставили названий танцев в заглавие, т.к. новые слова, как и новая музыка, как правило,
встречают протест у большинства. Из танцев в музыке до ХIХ века были привычные уже аллеманда,
сарабанда, жига и куранта. Это не значит, что их мелодии нельзя использовать . Новое, как известно,
это хорошо забытое старое.
В учебных целях можно рекомендовать студентам, обучающимся на музыкальном отделении,
клавиры Доницетти и Россини. Вместо аккомпанемента в оперных клавирах иногда используется
танцевальная музыка. Танец в аккомпанементе как ролевой показ главного героя. «Понимание
музыки напрямую зависит от материала, которым владеет понимающий субъект, от его настроения и
вкусов. Музыкальная логика у каждого композитора индивидуальна» [7]. Разнообразие музыкального
материала способствует разнообразию учебных комбинаций.
Абстракция, или отвлечение – это теоретическое общение как результат абстрагирования.
Абстрагирование – отвлечение в процессе познания от несущественных сторон свойств, связей объекта
(предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Результатом
абстрагирования становится красота.
Абстрагирование посредством музыки помогает забыть о физическом несовершенстве тела,
убирает внутренние комплексы при несоответствии данных для совершения движения.
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Мақалада хореография сабақтарындағы музыканың негізі функцияларын туралы баяндалған.
Оқу процесінде музыканың рөлі коммуникация ұғымдар негізінде талданады, белгілі бір би
жаттығуларында классикалық музыканы қолдану нүктесі қарастырылады, болашақ жас мұғалімге
өздерінің тәуелсіз қызыметінде музыкалық логиканы қолдану тралы мәселе қарастырылған.
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The article reveals the main functions of music in choreography lessons. The role of music in the concept
of communication.The starting points for applying classical music in certain dance exercises are given. The issue
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The paper deals with one aspect within traditional and modern philosophy of technology. It explains
the role and influence of human body, more precisely alive organs in technological progress through last two
centuries. The impact of traditional and modern philosophical streams of consciousness is confronted with the
technological usage in modern art. The ethical mission of inventors, scientist and modern artists are
emphasized in conclusive findings. The paper is based on interdisciplinary approaches, considering three
disciplines: philosophy, technology and art.
Key words: philosophy, technology, Vaucanson´s digestive duck, Cloaca Machine, art, interpretation,
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Introduction Philosophy of technology began to develop at the beginning of the 20th century,
various aspects of the philosophy of technology related to human acts and thinking has already appeared in
Marxism, transhumanismand in other ways of thinking. Marxism saw the future of mankindin
materialperception of the world, its atheistic ideology was promoted by technological achievements that
explain divine mysteries. Transhumanism is a philosophical concept that deals with the future of humanity,
which uses advanced technology. There is a view that on the one hand technology prolongs human age,
improves development of human skills and on the other, it threatens the existence of the mankind. The main
risks include biological and nuclear war, artificial intelligence, nanotechnological pollution.
Transhumanism introduced the idea of the transition from the industrial to the information society that
involves: biotechnology, genetic engineering, cloning, nanotechnology, virtual reality, cryonics,
uploading/downloading - it is transferring human intelligence to a computer.
Reflection of Technological progress in philosophy and vice versa
One of the basic concepts of philosophy of the technology is based on the projection of the human
and animal bodies. Bodies of living creatures such as humans and animals can be stimuli and designs for
the technical construction and inventions. The technological processes are often exploring new possibilities
and prospective that imitates and multiplies power of living organisms. Technology is futurological object
towards new and better standards of living. The human body and technology are in mutual intercourse.
Human abilities penetrate to the Technologies and Technologies improve human capabilities. The basic
idea of Ernst Kapp (1808 - 1896) , who is supposed to be the first philosophy of technology founder, was
connected with human organs designing – „Organprojektion“ in German that understood technology as
resembling products of living organs and bodies. Kapp comprehended telegraph as the nervous system and
railways as human blood circulation. Mentioned philosophy of thinking starts from designing of an
artificial"duck" with the digestive tract until nowadays when artificial prosthesis, hearts and intelligences
are in use. In the 21st century, a man created technology, especially computers that are interacting with
human beings and are so sophisticated that can destroy the planet. That is why the man has to answer a lot
of philosophical questions. The crucial philosophical question is: Are people no better at being human than
the machines they have created? Vaucanson´s digestive duck and Voltaire Digérateur, or digestive duck or
duck was an automaton in the shape of ducks constructed by Jacques de Vaucanson in 1739. This duck was
able to eat any grains that passed through metabolic processes and ultimately be emptied. In fact, it was not
a metabolic and defecating process as in one-container in the machine was stored grain and in the other
were simultanuosly stored faeces, so duck soon after eating grain immediately emptied. Vaucanson
believed that automaton would be developed into such a level that the digestive function would be identical
to the process that is typical for living creatures. In the 18th century was Vaucanson´s project of automaton
so famous that even one of the greatest philosophers of this period, François-Marie Arouet known as
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Voltaire (1694 - 1778) said that:" Without the .. duck, we would have nothing to remind us of the glory of
France ( "sans .. le canard de Vaucansonrien qui vousn'auriez fit ressouvenir de la gloire de la France. ")
this is a quote in English appeared in humorous pejorative terms:" Without the shitting duck, we would
have nothing to remind us of the glory of France."

Source: http://urbanseagull.blogspot.sk/2008/08/sansle-canard-devaucanson-vous-nauriez.html
In any case, the most significant fact is that the food of digestive duck was collected in one inner
container, and the pre-stored faeces was "produced" from a second one, so that no actual digestion took
place.
The actual structure of digestive functions
The actual construction of real the digestive process took place in 2006. Wim Delvoye, a Belgian
conceptual artist, focused on human body functions. The first in the world, he introduced his "Cloaca
Machine". Cloaca (from Latin meaning „deferent") is the organ of vertebrates except lampreys, most bony
fish, reptiles and placental mammals - widened section of the rectum into which leads digestive, excretory
and often reproductive system. Delvoye's Cloaca mechanical work of contemporary art after eight years of
consultation with experts in fields ranging from plumbing to gastroenterology imitated the metabolism of
food digestion compressive force, changing food intake. He fulfils Vaucanse wish that the machine also
had a real digestive system. Cloaca-brandedexcreta produced by the device are sold to visitors, collectors
and dealers in vacuum sealed bags. Cloaca is a device designed by usage of the modern technology,
chemistry and other scientific disciplines. It isa complex machine that is able to produce pancreatic juice,
enzymes, acids and bacteria that are necessary for human digestion. For its production appropriate tubes,
pipes, cylinders, pumps were used as well as devices for maintaining a certain level of humidity and
temperature, which had to be the same as the temperature of the human body. Cloaca is produced from
suitable selected materials. It measures 12 meters in length, it is 2 metres high, and 2.8 wide. The whole
digestive process takes 27 hours. The food is stuffed into the cloaca after the museum opening hours.
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Source: Ann Jones: Art and Writing, https://imageobjecttext.com/tag/cloaca/
Social and philosophical interpretation of Delvoye´s technological art
Delvoye as an artist did not have the ambition to speed up technological progress, but to present a work
of art and philosophical concepts of beauty and ugliness of life through symbolism, where often "gold" is
transformed into mud. Delvoye was in his perception of the world influenced by films such as Planet of the
Apes, Chaplin´s Modern Times where the fascination of technology becomes cruel recognition, worthless
or ridiculous phenomenon. Technological progress and its products became in the human consciousness
like religious symbol. People became addicted to those product, they could worship and scarify their time
and money. Technical material becomes transcendent e.g. exceeding the sensory and intellectual
understanding, virtual and more than real. However, the inability to construct and produce all human organs
is a religious issue for decades that certifies religious Pantocrator (Ruler of All) mysteries. A human eye is
the frequent topic for justifying human inability to be divine creator for all human organs. Chris Bell wrote
about that topic in the article: Does the human eye prove that God exists? When Santiago Ramón y Cajal
(1852-1934), the Spanish physician and scientist, awarded by Nobel Prize (1906) created the first
anatomical diagrams of neurons and the retina in 1900, he gave biologists hope to unlock the secrets of the
eye. Secret of eye is still not fully revealed and ocular prosthesis did not achieve functional level of
Vaucanson´sdigestive ducks. The eye prosthesis has only visual effect.The human eye inspires biologists
to further research. Generally, research is not always focused on strengthening the message of goodness,
prosperity and peace. The examples connected with human organs enrich philosophy, science and art. It
reveals the purpose of human activities and their links to properexploitation of material and human
resources. As in philosophy ugliness contrasted with the beauty, in technological researchand its
application, theresults arecontrasting between the vanity and prudence, and prudence and wasteful, conceit
arrogance modesty and moderation, idolatry and diligence. The use of scientific and technological progress
and philosophical perception of the world through living organisms and the existence of our body teaches
us to distinguish between the destruction and generosity. The European human beings are able to find
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sufficient financial means to implement and expose Delvoye´s cloak butEuropeans do not have the means
to build wells where people need water and to give somebody bread to save his or her human life and body.
The question is whether those rich people who were buying cloak faeces understand the cynical
messagewhen thetechnological development and achievements dishonour and ignore basic moral and
human values.
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ВОСПРИЯТИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ В ФИЛОСОФИИ
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В статье рассматривается один из аспектов традиционной и современной философии
технологии. Это объясняет роль и влияние человеческого тела, а точнее живых органов в
технологическом прогрессе за последние два столетия. Влияние традиционных и современных
философских потоков сознания сталкивается с технологическим использованием в современном
искусстве. Этика миссии изобретателей, ученых и современных художников подчеркивается в
окончательных выводах. Статья придерживается междисциплинарных подходов, учитывая три
дисциплины: философия, технология и искусство.
Ключевые слова: философия, технология, механическая утка Вокансона, машина Cloaca,
искусство, интерпретация, этика, тело человека, органы

ФИЛОСОФИЯДАҒЫ МЕТАФОРИЯЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУДЫҢ АДАМДАРДАҒЫ КӨРІНІСІ
Станислав Бенчич 1
1
PhDr., doc., PhD.
Paneuropean University,
Братислава қ, Словак Республикасы, е-mail: bencic7777@gmail.com
Мақалада дәстүрлі және қазіргі заманғы технологиялар философиясының аспектілерінің бірі
қарастырылады. Бұл адам ағзасының рөлін, әсіресе соңғы екі ғасырда технологиялық прогрестің тірі
органдарын түсіндіреді. Қазіргі заманғы өнердегі дәстүрлі және заманауи философиялық ағымдардың
технологиялық қолданылуымен соқтығысады. Қорытынды шешімдерде өнертапқыштардың,
ғалымдардың және қазіргі заманғы суретшілердің миссиясының этикасы баса назар аударылады.
Құжат үш пәнді: философия, техника және өнер ескере отырып, пәнаралық тәсілдерге негізделген.
Түйін сөздер: философия, технология, Вокансонның механикалық уйрегі, клока машинасы, өнер,
интерпретация, этика, адам ағзасы, органдар
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НҰРҒИСА ТЛЕНДИЕВТІҢ ДИРИЖЕРЛІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
ЖАҢАШЫЛДЫҚ
C.М. Байжанова1
1
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Қазақстан, Алматы қ., e-mail:saule_moldahmetovna@mail.ru
Мақала ұлы композитордың шығармашылығымен қатар дирижерлік тұлғасының керемет
көрінісін ашады. Көрнекті дирижердің өнердегі өзіндік шығармашылығы және бірегей қасиеті
естеліктермен ерекше тұлға ретінде сипатталады. Оның дирижерлау әдіс – тәсілдеріндегі өзгеше
даралығы қарастырылып, сондай-ақ ұлттық мәдениет қазынасына қосқан теңдесі жоқ үлесі жайында
айтылған.
Түйін сөздер: дирижер, оркестр, прима-қобыз, домбра, штрих, композитор, шығармашылық

Еркеғали Рахмадиев: «Н.Тілендиев бір ғасырда бір туып, ғасырлар бойы өзінің өнерімен
халқының ортасында өмір сүретін тұлға», - деп жазған еді. ХХ ғасырдың аса дарынды композиторы,
шебер дирижері, музыка тарихына алтын әріппен жазылған ерекше тұлға - Нұрғиса Атабайұлы
Тілендиевтің есімін еске алсақ, ең алдымен, ешкімге ұқсамайтын дирижерлік тұлғасы көз алдыңызға
келеді.
2017 жылдың наурыз айында ҚР Ұлттық кітапханасында өткен «Нұрғиса Тілендиевтің
мұрасы және қазақстандық патриотизмді қалыптастыру» тақырыбында өткен Халықаралық ғылымитәжірибелік конференцияға қатыстым. Н.Тілендиев атындағы Халықаралық қоғамдық қоры, «Ақ
орда» республикалық қозғалысы, М.Әезов атындағы әдебиет және өнер институты, Алматы қалалық
ардагерлер Кеңесімен бірлесіп ұйымдастырылған конференцияға еліміздің музыка, мәдениет
саласындағы белгілі мамандары мен ғалымдар қатысты. Қатысушылар композитор Н.Тілендиевтің
шығармашылығы мен өнері еліміздің рухани, мәдени қазынасындағы құнды шедеврлері ретінде
халықтың асыл мұрасына айналғанын мақұлдады.
Дарынды дирижер, композитор Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік
консерваториясына оқуға түсіп, екінші курстан соң Мәскеу қаласындағы П.И.Чайковский атындағы
консерваторияда проф. Н. П. Аносовың класы бойынша бітірді. Абай атындағы опера және балет
театрында (1953–1961), қазақтың Құрманғазы атындағы Мемлекеттік Академиялық халық аспаптар
оркестрінде (1961–1964) дирижер қызметін атқарды. Сонымен қатар, «Қазақфильм»
киностудиясында музыка редакциясының бас редакторы болып, қазақ киносын әсем әуенмен әрлеген
композитордың жемісті еңбектерінің үлгісін қазақ киносына жазған музыкаларынан да, танып білеміз
Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері, КСРО ның
халық әртісі. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен Н.Тілендіұлына 1998 жылы
«Халық Қаһарманы» атағы берілді.
Мәдениетіміз бен өнер саласында көрнекті ұйымдастырушы ретінде Жамбыл атындағы
Мемлекеттік филармонияның жанынан 1982 жылы тікелей өзінің ұйымдастыруымен әлемде теңдесі
жоқ «Отрар сазы» фольклорлық-этнографиялық оркестрінің негізі қаланды. Бұл - еліміздің музыка
әлемінде халық жүрегіне жол тапқан жаңашыл, әсіресе аспаптық музыка өнерінде ерекше бастама
болды. Сол алғашқы күннен бастап, өмірден өтер күніне дейін осы оркестрдің бас дирижері және
көркемдік жетекшісі болып жұмыс істеді.
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Адам өмірінде өнердің мақсаты – шығармашылық арқылы дүниені, қоршаған ортаны көркемдікэстетикалық тұрғыдан игеру болып табылады. Ішкі сезім мен жан дүниесіндегі құбылыстарды
бейнелейтін адам баласының қоғамдық, саналылық, эстетикалық, тұлғалық, даралық бітімболмыстарының жетістігі. Шығармашылық тұрғыда адам қиялы арқылы өңделген көркем
шығарманың шоқтығы - суреткердің рухани жағынан кемелденгендігінің белгісі [1; 87].
Осы орайда композитордың бойына біткен қасиеті мен рухының асқақтығы тек дарынды
дирижер ғана емес, ұлттық музыкалық аспабымыз домбырада орындаушы ретінде теңдесі жоқ
дәулескер күйші дәрежесіне жетіп, өз мектебін қалыптастырғаны барлығымызға мәлім.
Н.Тілендиевтің бойындағы бұл қасиеттерді кез келгенде кездесе бермейтін қайталанбас құбылыс
деп танылып келеді.
Бүгінгі күні нағыз кәсіби дирижердің әдіс-тәсілдері мен тұлға ретіндегі ерекше қасиеттері
жайында әңгімелер аңызға айналды десек артық болмас.
1984 жылАлматы мемлекеттік консерваториясының төртінші курсында оқып жүрген кезім.
Нұрғиса Атабайұлы басқаратын оркестр құрамына жарияланған конкурстан өтіп, «Отырар сазы»
фольклорлы-этнографиялық оркестрінің құрамына қобызшы болып қабылдандым. Аты аңызға
айналған біртуар дирижердің басқаруындағы оркестрде еңбек жолын бастағанымды бағым деп
санаймын.
Нұрағаның оркестрмен жұмыс жасау тәсілі басқа дирижерларға мүлде ұқсамайды, ерекше
болатын. Н.Тілендиев оркестрде жұмыс барысында шығарманың ырғағын, жылдамдығын, орындау
шарттарын екі қолы және саусақ қимылдарымен көрсетіп, ұжымды унисонға біріктіру тәсілдерімен
баурап алатын. Орындалатын шығарманың партитура бойынша оркестрдегі аспапшылардың әр
тобына нұсқау беріп, қате-кемшеліктерін көрсетіп, оны қалай орындау тәсілдерін шартты түрде
жеткізеді. Әсіресе интонацияға көп көңіл аударып, бірден өз құлағын ұстап көрсетіп, таза дыбыс
алудың қажеттілігін осы тәсілмен білдіретін. Оркестрдің әрбір тобына әр түрлі міндеттер қойып,
шығармалардың мазмұны мен формасын түсіндіруді дағды мен үрдіске айналдыруы ерекше қасиет
деп білеміз. Кейде репетиция кезінде, жұмыс барысында осындай әдістерді жеткізу мақсатындағы
ойлары үлкен, қызықты әңгімелерге ұласып, көтеріңкі көңіл күйде демалып та қалатынбыз. Ол кезде
жас болсақ та, Нұрағаның мінезге бай, әр уақытта шындықтың басы-қасында жүретінін сезетін едік.
Оған да дәлел, ел арасында тарап кеткен ол кісі жайында аңызға айналған әңгімелер. Бірақ, оның
барлығы күнделікті жұмыс барысында болатын әр түрлі шындықпен ұласып жататын жағдайлардан
туындайтын.
1987 жылы «Отрар-сазы» оркестрінің іріктелген кіші тобымен, елімізге танымал әнші
Нұржамал Үсенбаева, Анатолий Гайсин, Мухтар Утеуов және Нұрлан Абрахманов сынды
әртістермен Австрияның Вена, Зальцбург, Пухберг қалаларында өнер көрсеттік.
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Австрия, Пухберг. 1987ж.
Оркестрдің іріктелген тобы: Қ.Саденов, Жахангер, Н.Усенбаева, М.Утеуов, А.Гайсин, С.Байжанова
Осы сапарда Нұрағаның екі қобызбен барасың деп, өзі қыл қобызды қолыма ұстатты.
Аз уақыт ішінде Ықыластың «Ерден» күйін дайындатқаны еріксіз еске түседі. Әрине, мамандығым
прима-қобыз болғандықтан, бірден ойнап кетуге күдіктен қорқыныш басым еді. Бірақ, Нұрағаның
қыл қобызды да, көрсету керек деген сенімі, аз күннің ішінде іске асты. Ықыластың әйгілі «Ерден»
күйін үйреніп, өзі айтқандай, Австрия жұртшылығына екі қобызбен қазақ өнерін насихаттау
мақсатында жол тарттық. Бұл жерде айтатын негізгі нәрсе, сол кезден бастап, екі аспаптың ойнау
ерекшеліктерінің ұқсастығы болса да, жалпы дирижер Тілендиевтің ысқышты жүргізуде үйреткен
тәсілдері осы күнге дейін әдімі дыбыс сапалылығына қолданатын шыгармашылық жолында теңдесі
жоқ азығыңа айналғаны қуана еске алар жайттар.

Австрия, Вена, 1987ж., екінші қатарда: қобызшы С.Байжанова
Дирижер әр аспаптың қыр – сырын қалай анық білсе, сондай айқын тазалықты барлық
аспапшыдан, әр қайсымыздан талап ететін. Олай болса, Н. Тілендиевтің басқаруындағы сол кездегі
оркестр үнінің әдемі, адам жанын елітетін сикырлы толкындары да, дарын иесінің табиғатынан
дарыған қасиеті мен еңбегінің нәтижәсі деп білемін. Өйткені, біздер аспапшылар қарапайым тек
естеліктермен шектелеміз, ал, ел ішінде талай өнер танушылар, ғалымдар мен ойшылдар Нұраға
туралы қаншама ұлы сөздер айтылғанын білсек те, әлі де талай таусылмайтын ізгі істердің
жасалатыны болашақтың еншісінде екеніне кәміл сенеміз. Ендеше, шын өнер – мәңгілік деген осы
шығар.
«Әлемде ғажайыптар болмайды деседі.. Сірә, ол солай. Бірақ, мен ғажайыптар болады дер
едім. Ал соның ең бастысы – адамның өзі» - деген екен, Евгений Светланов аса көрнекті скрипкашы
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Давид Ойстрах туралы [2; 173]. Расында, шынайы өмірде сол таңғажайып адамдардың қасымызда,
ортамызда екенін әр кез сезіне алмаймыз, сезінсек те, үйренісіп кетеміз.
Ендеше, Нұрғиса Тілендиевтің де есімін халқымыздың маңдайына біткен еліміздің мәдени–
рухани шежіресіндегі көрнекті тұлға ретінде танимыз. Ал, оның бойындағы туа біткен өнерін
кұбылыс десек, шығармашылығы - қазақ музыкасындағы қайталанбас белес демекпіз.
Нұрғиса Атабайұлы барша қабілет-дарынын музыкаға, халыққа қызмет жасауға арнады. Сол
себебті,ел арасында: «Ол атақ-даңқ іздеген жоқ, атақ-даңқ оны өзі іздеп тапты» деген сөздің туғаны
бар.
Нұраға - қазақтың маңдайына біткен дарынды дирижер - композитор, ұлы күйші.Тұңғыш рет
ұлт өнерін төл музыкалық аспаптарымен оркестрлік үлгіде дыбыстау арқылы әрі қарай дамытудың
тамаша үлгісін жасады.
Ол кісінің сахнадағы келбеті ерекше, оркестр алдындағы тұғырда өзін тым еркін ұстайтын.
Әдеттегідей жалпы дирижерлік қатып қалған өлшемді емес, аспапшыдан бірден жауап алатындай қол
қимылымен әуеннің характерін талап ететін. Нұрағаның бет пішініндегі өзгерістерді, көз, қас, қабақ
қимылдарын аңдып, музыканың желісімен қалай ілесіп отырғанығызды байқамай қаласыз. Ендеше,
мейлінше еркін, бір ағымда бірге тыныс алу, музыкант пен дирижердің өзара байланысындағы сырлы
сиқыры осында шығар. Оркестрмен жұмыс барысында ұжыммен біте қайнасып, орындаушыларды
білім шыңына жетелейтін.
Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында ұлт өнеріне, тарихына, мәдениет шежіресіне үлкен
жаңалық болып енген «Отырар сазы» оркестрінде қазбалардан анықталған көне аспаптардың бұрауы,
нота жүйесі, пернеаралық ерекшеліктеріне өзгерістер енді [3; 24]. Бұл өзгерістер де, көне аспаптарды
оркестр құрамына батыл енгізген Н.Тілендиевтің аспаптық музыка, оның ішінде қазақ оркестріне
енгізген жаңа бағыт-бағдары. Жаңа оркестрдің құрамына домбыра мен қобыздан басқа қазақтың көне
музыкалық аспаптары жетіген, шертер, шаң-қобыз, сырнай, саз-сырнай, сыбызғы, асатаяқ, дауылпаз,
тұяқтас, қоңырау, месқобыз және т.б. енген. Ел арасында «Отырар-сазы» атымен белгілі
Н.Тлендиевтің жетекшілігіндегі шығармашылық ұжым аз уақыттың ішінде танымал болды.
Халықтың жүрегінен орын алған ерекше туындыларының бірі оркестрдің орындауындағы
«Махамбет» поэмасы. Бұл шығарма кіші-гірім симфония сияқты қабылданады, мұнда ақынның
қыран құстай қайсар үні, жалынды жырлары, батырға тән жаужүрек жігері мен қуаты естіліп
тұрғандай. Дирижер Тілендиевтің сахнадағы әр концерті, тіптен әр шығарманың орындалуы бүтін бір
қойылым сияқты өтетін. Өйткені, сахна йесі көрермен мен қол астындағы оркестрдің ғажайып үні
арасында тылсым байланыс орната алатын. Осындай көріністерден композитор өз бойындағы шабыт
еркіндігін біздерге, оркестр орындаушыларына да дарыта білгенін көреміз.
Жауынгер ақын Махамбетің өлеңі – қазақ сөзінің қайталанбас құдыреті. Әрбір буыны мен
бунағы, тармағы мен шумағы мұншалық тап- таза қорғасыннан құйылған ап-ауыр асыл сөз қазақтан
басқа жер бетіндегі ешбір елдің өлең-жырында жоқ. Оның өзге тілге оңай аударылмайтыны да
сондықтан [4; 6].
Шығарманы жалықпай үйрете алатын осындай ұстаздан алған дәрістеріміз бүгінде өмірлік
азыққа айналуда.
Н.Тілендиевтің қобыз тобымен жұмыс кезінде ысқышпен ойналатын небір күрделі
штрихтарды қол қимылымен әдемі көрсеткенде, жауабын нақты жеткізу әр орындаушыны ерекше
сезімге бөлері шартты үрдіске айналған-ды. «Махамбет» поэмасындағы кобыз партиясындағы
штрихтарды композитордың өзі талап етіп үйреткен мәнерде жеткізу шеберлікті қажет етеді.
Шығармада қым- қиғаш оқиғалар сияқты, соғыс эпизоды асқан шеберлікпен бейнеленген халық
көтерілісінің «аттандаған» ұраны, шамырқана шапқан арғымақтың тұяқ дүбірі, кескілескен семсер
мен найзаның үні естіледі.
Кейін университетте өткізген шеберлік сыныпта фортепианоның сүйемелдеуінде қобыз
партиясын орындау тыңдарманды ыстық ықыласқа бөлеген-ді. Осылайша, ұлы дирижер композитордың алдын көріп, жалпы шығармашылық бағытта дамуға мүмкіндік алғанымды бағым
деп санаймын.
Ұлы ойшыл Әл-Фараби жазғандай: «Музыка – жақсы мінез-құлықты, адамның қоғамдық
мұраттарын қалыптастыруда елеулі рөл атқарады. Эстетикалық сезімдерді туғызу арқылы адамның
өзін-өзі тәрбиелеуіне, бойындағы нашар қасиеттерден арылуына ықпал етеді» [5;19]. Әлемде кез
келген халықтың ғасырлар бойы қалыптасып келген өзіне тән ұлттық мәдениеті мен тарихи130
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этнографиялық ерекшеліктері болады. солардың басты бір арнасы – музыка. Музыка әлемі – адамзат
мәдениетінің байлығы ішіндегі мұхиттай шексіз, ғажайыбы. Ендеше, әңгімемізге арқау болып
отырған аспаптық музыка арқылы адамзаттың жан сырын, берік сенімін, атойлаған серпінін, өмір мен
өлім арасындағы тебіренісін паш ететін ұлт аспаптар оркестрлерінің ролі ерекше. Осы орайда,
Н.Тілендиевтің оркестр құрамындағы әр аспапты сөйлете білгені, тек қана «оранжировка»,
«оркестровкамен» шектелмей, бойындағы барлық талант пен мүмкүншіліктерін пайдаланып, музыка
жазды.
«Артуро Тосканини деген есімі аңызға айналған италияндық дирижер болғаны музыка
тарихынан белгілі. Ол, әрине, әлем таныған ұлы дирижер. Ал біздің қоғамда, әсіресе қарапайым ауыл
қазағы үшін, ел ішінде дирижер ретінде алдымен ауызға аңыздай алынатын есім – Нұрғиса» - деп,
жазған Ж.Шәкәрім өзінің Тілендікеліні Дариғамен бірлесіп жазған кітабында [6;159].
Шындығында, сегіз қырлы бір сырлы адам деп, оның өнерін айтамыз. Нұрағаның бойындағы
қасиеттерін айтып тауысу мүмкін емес, дирижер ғана емес, композитордың домбрашылығы тіптен
басқа әңгіме.
Мысалы, осы тұрғыда әйгілі дирижер Тосканини туралы білетінімізді тұжырымдасақ,
оркестрмен жұмыс кезінде бәрін ұмытып, өзіне де, оркестр мүшелеріне де ешқандай аяныш
білдірмеген. Наразылығын білдіріп, айқайлап, таяқшасын сындырады, өз қажетінше музыканттардан
жауап алғанша сол фразаны сонша рет қайталатқан деседі. Ұлы суретші музыканттардың жан сезімін
бір «күйге келтіруді» осылайша іске асырды, талап етті.
Ендеше, қазақтың да маңдайына біткен аңыз адам, ерекше өнер иесі, аруақты дирижер туралы
еліміздің зиялыларынан артық айтып жеткізу мүмкін емес. Нұраға оркестрмен жумыс жасағанда
уақыттың калай тез өткенін байқамай қалатынбыз. Әйтсе де, қызықты оқиғаларға толы әңгімесін
тыңдауға кезекті үзілісті де, асыға күтетінбіз. Кейде шығарманың шарықтау шегіне жеттер
жетпестен, кенеттен тоқтатып тастап, шылымын әлсін-әлсін тұтатып, ұзақ әңгімесін бастап кететін.
Сол кезде жастықпен өте мән бермей тыңдайтын болармыз. Дегенмен, сөзге шеберлігін, тереңнен
қозғайтын философиялық тұжырымдарын сезінбеу мүмкің емес еді. Көбінесе композиторлар жайлы,
әсіресе М, Төлебаев туралы көп айтатын.
Ж. Шәкерім өз кітабында: «Біздің атамыз да, әкеміз де, ұлы адамымыз да профессионал
композитор Мұқан Төлебаев. Екеуміз Мәскеуде бірге оқыдық. Ол сабақ алып отырғанда жанында
отыратынмын. Мен композиторлықты бітірген жоқпын, дирижерлікті бітірген адаммын. Нұрғиса
композиторлықты бітірмепті деген әңгіме шығып жүргені сол» - деп, композитордың өз аузынан
естіген сөздерін жазган. Ол кісінің пір тұтып тамсана айтатын ұлылары аз болған жоқ.
Шынында да, М.Төлебаев қысқа ғана ғұмырында қазақтың кәсіпқой музыкалық мәдениетін
қалыптастырды. «Біржан мен Сара» операсы Мұқан Төлебаевтың аңызға айналған туындысы ғана
емес, қазақтың XX ғасырдағы музыкалық мәдениетінің ең көрнекті табыстарының бірі. Операсы
өзінің полифониялық болмысына қарамастан, ұлттық нәрі құнарлы, нағыз өнердің табиғатына тән
төлтумалық туынды [7; 24].
Әр уақытта дирижердің өз аузынан естуімізше, «Баламишканы» Қатшыбай домбырашыдан
үйрендім дейтін. Бірақ, ол кісі әр концертте сахнадағы көңіл күйіне қарай, шығарманы сәл өзгертіп
ойнайтынын әр кез сезетінбіз. Осы орайда, бұл шығарма композитордың домбраның сарыны мен
сырына бейімдеп орындауы, шеберлігінің әбден шыңдалғандығы екенін түсінесіз.
Қорыта айтқанда, Нұрғиса Тілендиевтің бірегей дирижерлік тұлғасы жайлы ойымды Мырзатай
Жолдасбековтің мынадай қанатты сөздерімен түйіндемекпін: «Нұрғиса Тілендиев – қазақ даласын
сахнаға айналдырып, сазға бөлеген жасампаз; музыка өнерінің ашылмай кеткен жұмбағы, шешілмей
кеткен сыры; таусылмайтын кені, тот баспайтын асылы, сарқылмайтын бұлағы, сөнбейтін шырағы,
талмайтын пырағы, қалқайған құлағы; лапылдаған жүрегі, құламайтын тірегі, ақиқат шындығы,
асқақ үні; алтын діңгегі, мінсіз ұстасы; өшпейтін өнегесі, азбайтын рухы; әннің тіккен туы, асқар
тауы, күйдің соққан желі, қара дауылы, ақ бораны; мауқымызды басқан, әні елге ем болған балгер;
бармағынан бал тамған арқалы домбырашы, кеудесінен күй қоздаған күй – құдірет».
Иә, Нұрғиса Тілендиев расында да осындай тұлға болатын.
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Статья раскрывает наряду с творческой деятельностью композитора, его великолепный облик
дирижера. Описывается индивидуальность и самобытность искусства выдающегося дирижера, его
личностные качества, как уникального человека, выраженные в воспоминаниях. Рассматриваются
методы и особенности его дирижирования, его величайший вклад в сокровищницу национальной
культуры.
Ключевые слова: дирижер, оркестр, прима-кобыз, домбра, штрих, композитор, творчество

THE CONDUCTOR INNOVATION IN THE WORK OF NURGISSA TLENDEV
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Besides the creative activity of the great composer the article opens his magnificent figure as a
conductor also. The individuality and original art of an outstanding conductor, his personal guality of a character
as an unigue person expressing in memoirs ,are described in the article. The author describes his methods and
features of conducting, his outstanding contribution into treasury of national culture.
Key words: Conductor, orchestra, prima-kobyz, dombra, stroke, composer, creativity
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