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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 550.41+543.544.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАНОМАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ОБРАЩЕННОЙ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ
Досетова Г. Ж., Асансейтова К.Ш.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада кері газды хроматография әдісі алдын ала зерттелмеген
сұйықтықтардағы осы сорбенттердің ерітінділерінің әртүрлі физико-химиялық
параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді.

The method of reversed gas chromatography allows determining various
physicochemical parameters of solutions of these sorbates in previously unexplored liquids.
Разработанный еще в начале 60-х годов XX-го века метод обращенной газовой
хроматографии (ОГХ), в отличие от аналитической хроматографии неизвестных
(качественно и/или количественно) летучих сорбатов на известных по составу и
физико-химическим свойствам хроматографических колонках (растворители и/или
адсорбенты), оперирует с легколетучими сорбатами с хорошо известными физикохимическими характеристиками.
ОГХ позволяет определять различные физико-химические параметры растворов
этих сорбатов в неизученных ранее жидкостях: мольные термодинамические функции
растворения, избыточные термодинамические функции растворения, параметры
уравнения Флори-Хиггинса, параметры растворимости Гильденбрандта и их
дисперсионную, полярную и кислотно-основные составляющие, температуры
кристаллизации и стеклования полимеров [1-2].
При использовании ОГХ к исследованию твердых тел возможно определить
многие характеристики поверхности этих тел по отношению к конкретным собратом,
такие, как коэффициенты адсорбции, мольные термодинамические функции адсорбции
в области Генри, а также характеристики поверхности твердых тел: дисперсионную
компоненту свободной поверхностной энергии, γDS, «донорное» и «акцепторное» числа
их поверхности, «индекс морфологии поверхности» в области Генри [5,6]. На
основании установленных нами зависимостей между величинами γDS и такими
важными характеристиками твердых материалов, как постоянные Гамахера в вакууме,
показатель преломления и диэлектрическая проницаемость, можно оценивать эти
параметры для не изученных ранее наноматериалов.
Знание этих характеристик поверхности позволяет оптимизировать и
контролировать параметры синтеза многих дисперсных и наноструктурных
материалов, таких, как порошки лекарственных препаратов, исходные и
модифицированные нанотрубки, нановолокна, фуллерены, чистые и смешанные
высокодисперсные оксиды и соли Si, Al, Ti, Sn, Zn, Cr, Fe, Mn, Mg и Ca, используемые
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в качестве наполнителей полимеров, адсорбентов, компонентов мембран, сенсоров,
гетерогенных катализаторов и их носителей. Также, на основании этих характеристик
можно рассчитать работу адгезии полимеров и других жидкостей к наноматериалам и
определить возможность и эффективность обработки их поверхности различными
модификаторами.
Из результатов анализа физико-химических характеристик «тестовых» сорбатов
и определяемых методом ОГХ параметров следует, что наиболее подходящими
параметрами молекул сорбатов для расчета дисперсионной и кислотно-основной
составляющих свободной поверхностной энергии твердых тел в области Генри
являются их деформационная поляризуемость и кислотно-основные параметры в
водородной связи, определенные в шкале Абрахама. Установлены корреляции этих
характеристик сорбатов с их параметрами в шкалах уравнений Драго-Вейланда,
Гутмана и их модификации Ридом и Фавкесом [6].
В отличие от газо-жидкостной хроматографии, для подавляющего большинства
наноматериалов в газо-адсорбционном варианте ОГХ время удерживания сорбата
зависит от объема его пробы в колонке. Это приводит к асимметрии
хроматографических пиков, и к получаемой на основании их координат нелинейной
изотерме адсорбции. Как правило, уже при малых степенях заполнения поверхности
эти изотермы отклоняются от изотермы Лэнгмюра, что свидетельствует об
энергетической неоднородности поверхности этих твердых тел [9]. Показано, что такие
эффекты особенно ярко проявляются для наноструктурных материалов при
уменьшении размеров их первичных частиц. Это связано с снижением энергий когезии,
образования вакансий, уменьшением постоянной кристаллической решетки,
возрастанием вкладов произвольной и индуцируемой сорбатом структурной
релаксации кристаллической решетки наночастиц при уменьшении их размера [10].
Поэтому, для наночастиц и их агломератов характерны более высокая концентрация
вершин, ребер, уступов и граней кристаллов с высокими индексами Миллера, вакансий,
примесей и других дефектов.
Нами предложены различные аналитические и численные подходы к расчету
распределений поверхности наноматериалов по свободным энергиям и энергиям
адсорбции, дисперсионным компонентам свободной поверхностной энергии,
«донорному» и «акцепторному» числам поверхности, по поляризационной, кислотной
и основной составляющим энергии адсорбции чистых и смешанных пирогенных
окислов Si, Ti и Al, различных осажденных кремнеземов, карбонизованной сажи,
исходного и карбонизованного силикагелей. Полученные кривые распределения
служат характерными «спектрами» поверхности изученных материалов.
Из сравнения поляризационных, кислотных и основных параметров в
водородной связи фуллерена, исходных и модифицированных нанотрубок,
нановолокон, активированные углей и углеродных саж следует, что аномально высокие
значения γDS для углей и нанотрубок обусловлены адсорбцией н-алканов в порах 1 – 5
нм. Предложен метод определения размеров этих пор из данных ОГХ в области Генри
[10].
Таким образом, недорогой экспрессный и основанный на использовании
серийного лабораторного оборудования метод обращенной газовой хроматографии
позволяет определять многие количественные физико-химические характеристики
различных природных и синтетических наноматериалов и материалов с внутренними
нанопорами. Эти характеристики нашли широкое применение, как и для оптимизации
синтеза и модифицирования новых наноматериалов, так и в химии атмосферы и
окружающей среды. Например, коэффициенты количественных соотношений
«структура-активность» между термодинамическим функциями адсорбции летучих
6

органических соединений, определенными методом ОГХ и дескрипторами структуры
этих адсорбатов использованы для конструирования шкалы «химического индекса»
компонентов атмосферных минеральных аэрозолей, которая позволила описать
влияние химического состава этих аэрозолей на кинетику их взаимодействия со
многими летучими примесями тропосферы.
Определены результаты анализа физико-химических характеристик «тестовых»
сорбатов.
Рекомендован метод ОГХ для определения параметров молекул сорбатов для
расчета дисперсионной и кислотно-основной составляющих свободной поверхностной
энергии твердых тел.
Установлены корреляции этих характеристик сорбатов с их параметрами в
шкалах уравнений согласно Драго-Вейланда, Гутмана и их модификации Ридом и
Фавкесом [6-10]
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УДК. 622.061.2/.4.
ПРОВЕТРИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
ПРИ ИХ ПРОХОДКЕ
Жайсанбаев Н.А., Танатова А.Т.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада
қысқаша тік қазбаларды желдетудің ерекшілігі келтірілген.
Өте көп су тамшыларының қазбаны ылғалдап, желдету сапасына әсері бары
айтылған. Конвекция болғанда суық және жылы ауаның жүру жолдары сызба
түрінде көрсетілген және пайда болған табиғи тартылымның рөлі айтылған.
This article briefly describes the role of airing vertical workings, the effect of watering
openings on the quality of ventilation with a strong bonnet. The schemes show are are given
which the paths of movement of cold and warm air due to their convection and the role of
natural draft when they occur.
При проведении выработок вентиляция осуществляется с помощью
вентиляторов местного проветривания (ВМП), продольных перегородок и
вентиляционных труб в зависимости от горно-геологических условий. Вентиляция
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выработок за счет молекулярной и турбулентной диффузии разрешается на глубину не
более 6 м.
Весьма часто приходится сталкиваться с необходимостью вентиляции
тупиковых выработок не только малой, но и большой протяженности. В угольных
шахтах выработки длиной несколько сотен метров проходятся при подготовке
выемочных полей к отработке обратным ходом, а также при сбойке шахтных стволов и
вскрытии пластов [1,2,3].
В практике подземного строительства нередки случаи проведения тупиковых
горизонтальных выработок длиной 1÷2 км, а в отдельных случаях – до 4÷5км. В связи с
увеличением глубины ведения горных работ, возникает большая проблема вентиляции
горных выработок.
Задачами вентиляции являются:
1) удаление из выработок в кратчайшее расчетное время ядовитых
газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ (ВВ);
2) разбавление и удаление из выработок ядовитых и взрывчатых газов,
выделяющихся из пород и полезного ископаемого и образующихся при
работе двигателей внутреннего сгорания;
3) создание нормальных температурных условий в горных выработках.
Особенности проветривания при проходке стволов влияет ряд горнотехнических
особенностей. Например: вертикальное расположение стволов; обводненность стволов
и капеж; контакт стенок стволов с боковыми породами, имеющими высокую
температуру.
Вертикальное расположение ствола обусловливает появление объемных сил при его
вентиляции. Их действие проявляется двояко: во-первых, в виде естественного
воздухообмена или естественной тяги [2,3,4]. Действие ее вызывается нагревом слоев
воздуха, прилегающих к теплым стенкам ствола . В стволе образуются два столба
воздуха с разной температурой и, следовательно, с разной плотностью: столб теплого,
легкого воздуха в виде толстостенного полого цилиндра у стенок и столб более
холодного, тяжелого воздуха в центральной части. В результате теплый воздух вдоль
стен имеет тенденцию подниматься вверх, а холодный воздух в центральной части
ствола – опускаться вниз. Депрессия естественной тяги равен
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Следовательно, естественная тяга, вызываемая контактом воздуха с теплыми
стенками ствола, может достигать больших значений.
Во-вторых, естественная тяга проявляется в стволах при проведении взрывных
работ, когда в ствол выбрасываются большие массы нагретых газов. Имея более
высокую температуру, чем основная масса воздуха в стволе, они начинают быстро
перемещаться вверх, способствуя тем самым вентиляции ствола. Обводненность ствола
способствует ускорению его вентиляции после взрывных работ.
Капеж в стволе
играет в отношении окислов азота ту же роль, что и влага, покрывающая стенки ствола.
Особенностью проветривания вентиляции ствола является - кроме работы
вентилятора, на движение воздуха в стволе существенное влияние оказывают
объемные (конвективные) силы и кинетическая энергия падающих капель воды.
Совокупное действия движение воздуха в стволе имеет следующий характер: у стенок
ствола воздух движется вниз, а в средней части – вверх (см. рис.1).
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Рисунок 1 – Схема движения воздуха в стволе
Стволы в процессе проходки должны, как правила проветриваться с помощью
вентиляторной установки
Для вентиляции стволов в принципе можно применять три способа: нагнетательный,
всасывающий или комбинированный. На практике обычно применяют нагнетательный
способ, что объясняется следующим: способ вентиляции обладает значительно
преимуществами. При
нагнетательном способе вентиляции ствола (рис. 2) ВГП
располагается на поверхности в 15÷20м от его устья, чтобы исключить засасывание
загрязненного воздуха, выходящего из устья ствола.
Расход воздуха, необходимый для проветривания стволов, рассчитывается по
выделению метана или углекислого газа, по газам, образующимся при взрывных
работах, числу людей, средней минимальной скорости воздуха в выработке и
минимальной скорости воздуха в призабойном пространстве выработки с учетом
температуры. максимальной длины ствола [4,5,6,].
При взрывном способе выемки угля в тупиковых выработках, проводимых по
угольным пластам (для шахт, опасных по газу), определяется по формуле (2):
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Рисунок 2 – Схема нагнетательного способа вентиляции и размещения трубопровода
при проходке ствола
где S – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;
lз.тр – расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя
выработки, м; принимается согласно требованиям ПБ;
kт.д – коэффициент турбулентной диффузии; принимается при 1,0 при S=10м2 и
0,8 при большем сечении выработки в свету;
Iз.п.max – максимальное метановыделение в призабойном пространстве после
взрывания по углю, м3/мин;
Сmax– допустимая максимальная концентрация метана в призабойном
пространстве после взрывания,%; Сmax =2%.
Расчет расхода воздуха для проветривания ствола по газам, образующимся при
взрывных работах, осуществляется по формуле (3) :
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(3)

где Vвв – объем вредных газов, образующихся после взрывания и определяем по
формуле (4)л;
Vвв=100·Вуг+40·Впор

(4)

Вуг, Впор – масса одновременно взрываемых ВВ по углю и породе
соответственно, кг; если взрывание по углю и породе производится раздельно (в
несколько приемов), то при расчете Qз.п принимается максимальное значение Vвв; Т
– время проветривания выработки после взрывания, мин; принимается согласно ПБ;
S – средняя площадь поперечного сечения выработки в свету при
переменном сечении и определяется по формуле (5), м2;
S
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S
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l1, l2,…, ln – длина этих участков, м.

поперечных
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отдельных

участков

1. Проведен анализ особенности проведения вертикальных выработок;
2. Влияние обводненности горных выработок на качество прветривание;
3. Вертикальное расположение ствола обусловливает появление объемных сил при
его вентиляции.
4. Приведены формула расчета расхода воздуха для проветривания ствола по газам
при взрывных работах.
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ӘОЖ 93/94
Ә.С.САҒЫНОВ - ДАРАБОЗ ҒАЛЫМ
Жайсаңбай Н.Ә., Танатова А.О.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье приводятся краткие воспоминания о жизни академика
А.С.Сагинова. Четверть века руководившего в Караганде крупным высшем учебном
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заведением, внесшим огромный вклад в подготовку специалистов. Его простота,
человечность и культура могут служить примером для подрастающего поколения.
This article briefly describes the life of аcademician A.S. Saginov. Who managed a
large institution of higher education in Karaganda for a guarter of a contury thus making a
huge contribition to the training of specialists. His simplicity, humanity and culture can be a
good exemple for young generations.
Мен Қарағанды политехникалық институтына 1961 жылы оқуға түскеннен бері
сол институтта 33 жылдан артық ректор болып қызмет атқарған Әбекеңді біршама
жақсы білемін. Биыл 90 жасқа толса да тұғырынан таймаған, ардақты ұстазым Әбекеңді
мерейтойымен құттықтаймын. Осы шағым мақаламда ғұлама ғалымның адами
қасиеттері туралы аз – кем ойымды айтпақпын. Әлбетте оның ұшан теңіз ғылыми
еңбектеріне қатысты таусылмас әңгіменің жөні бөлек. Кезінде Кеңес Одағына әйгілі
болған Қарағандыдағы Еңбек қызыл ту орденді жоғары оқу орнынан 33 жылдан артық
басқару екінің қолынан келе бермейді. Өз ісінің майталманы, мығым, ақыл – ойдың
иегері, кемеліне келіп, әлі де болса ел үшін қажымай - талмай еңбек жасап отырған
ғұлама ғалым - Сағынов Ә.С. Әбекеңнің ректорлық қызметін үзіп жіберген уақыт 1986 жылғы желтоқсан. Атақты халқымыздың егемендігінің алғашқы қарлығашы
болған «қаралы» желтоқсан. Ол туралы төменде аздап тоқталып өтпекпін. Бұл Әбекеңе
де, маған да ызғары тиген оқиға.
Ер тұлғалы, келбеті келісімді Әбілқас Сағынұлы студент жастардың жағдайына,
тұрмыстарына аса бір ықтиятпен қарайтын. Студенттердің жатақханадағы хал –
ахуалына көп көңіл бөлетін. Әсіресе, олардың шәкіртақыны, (мұғалімдердің
еңбекақысын да)дер кезінде алып отыруын жіті бақылайтын. Егер бір–екі күндей
кешіктірсе бас есепшімен әдемілеп жеке сөйлесетін.
Ол кезде әр облыстан, ауданнан, ауылдардан қазақ мектебін бітірген жастар
политехникалық институтқа көптеп түсетін. Инженер мамандарға сұраныс көп кез. Ал
дәріс орыс тілінде оқытылғандықтан, қазақ студенттеріне біраз қиыншылық туғызатын.
Ұмытпасам 1962 жылы болуы керек, бір топ студент болып Әбекеңнің атына арнайы
хат жолдадық. Онда бізге ( қазақ студенттеріне) дәрісті қазақ тілінде оқуға «емтихан“
– сынақтарды ана тілімізде тапсыруға өтініп сұраған болатынбыз. Біздің
ұсынысымызды қабыл алып, рұқсат берді. Бірақ өкінішке орай ол жұмыс жарты жыл
өткен соң тоқтап қалды. Себебі, ана тілде дәріс бере алатын оқытушылар саны жоқтың
қасы болатын; екіншіден, сол кездегі уақытпен алғанда, 45 жыл туа сала "папа", "мама"
деп тілі сынған жасөспірімдер қазақ тілін техникалық аталымдарға жетік меңгере
алмаған еді. Дегенмен бұл бастау 25 жылдан соң жалғасын тапты.
Аспирантураны тәмамдап қоғамдық жұмысқа араласа бастаған соң Әбекеңмен
қызмет бабында жиі кездесіп, көп өнеге алдым. Қаншама жыл бiрге қызмет жасап,
алдында талай рет болғанда бұл кiсiнiнің кемшiлiгiңді бетке айтып отырса да, "сен"
деп сөйлемейтiн, дауысы өте биязы, күлiп отырып, аздаған мысқылмен қоса бiраз
шаруаны түсiндiрiп беретiн-дi. Ұлы ғалымдардың барлығына бірдей тән нәрсе қарапайымдылық болса керек. Аз сөйлеп көп нәрсені ұғындыратын. Жылына 3-4 рет
есеп-шот тапсырамыз (жылдық, қабылдау емтиханы, бекітілген кесте бойынша т.т.).
Сонда, Әбекең біздерге "ана жасаған есеп-қисаптарыңда тепе-теңдік (баланс) жағынан
ауытқу болып жүрмесін, менің жағдайымдай … үлкен апайымды құжат алғанда менен
бір жас кіші ғып бергендей", - деп ақырын жымия күліп көп жағдайды аңғартатын.
Әбекеңнің жақсы бір басшылық қасиеті – жиналысты, кеңес отырысын,
проректорлар мен кафедра меңгерушілермен кездесуде, уақытты тиімді де ұтымды
пайдалана білетін (қысқа да нұсқа дегендей). Аса негiзгi, маңызды мәселелердi жете
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баяндауды қатаң талап ететiн. Жеке адамдарды қабылдау күндерi ылғи орнынан
табылатын.
1953 жылы құрылған Қарағанды тау-кен институтын (институттың бірінші
ректоры т.ғ.к., доцент Ю.К.Нұрмұхамедов болды).
1955 жылдан үздіксіз (1987 жылға дейін) кейін 31.03.1958ж. болып қайыра аты
өзгертілген Қарағанды политехникалық институтында (қазір Қарағанды мемлекеттік
техникалық Университет) КазСРО-ның академигі, профессор, техника ғылымдарының
докторы, КазСРО мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Социалистік еңбек ері
Ә.С.Сағынов ректор болып қызмет жасады.
Политехникалық институттың ашылуы орталық Қазақстан үшін аса зор маңызы
болды. Өндіріс пен құрылыстың қарқынды дамуы инженер мамандарға сұранысты
арттыра түсірді. Өндіріске қажет мамандарды қысқа мерзімде даярлап шығару үшін,
оларды өнеркәсіп шоғырланған ірі-ірі аймақтарда оқытып шығару қажеттілігі
туындады. Осы бағытта Сағынов Ә.С. ірі қалаларда Қарағанды политехникалық
институтының факультеттері мен филиалдарын ашуды мықтап қолға алды. Мемлекет
алдында осы мәселелердің тиімділігін дәлелдеудің арқасында 1960 жылы Балқашта,
1961 жылы Жезқазғанда, 1963 жылы Көкшетауда, 1982 жылы Петропавлда, 1980 жылы
Целиноградта (қазіргі Астана қаласы) жалпытехникалық кешкі факультеттер мен
филиалдар ашылды. 1973 жылы Жезқазған облысы ашылғанда Әбілқас Сағынұлы
облыс басшыларының алдында жалпытехникалық факультетті әрі қарай дамытып
жетілдіру жөнінде мәселелер қойды. Осы бағытта 1973 жылы кешкі факультеттің
құрамында күндізгі оқу саласы ашылды, ал 1977 жылы осы кешкі факультеттің
негізінде күндізгі және кешкі оқу бөлімдері бар Жезқазған филиалы құрылды. Бас
институттың тұрақты көмегінің нәтижесінде оқытушылар сапасы арта түсуіне орай
Қарағанды политехникалық институтының Жезқазғандағы филиалы 21.01.1992 жылы
жеке тау-кен технологиялық институты болып қайта құрылды. Қазіргі кезеңде
(07.05.1996ж. ҚР №573 Қаулысы) Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған
университетінің ірі структурасының бірі.
Академик Ә.Сағынов филиалдар мен факультеттерге нақты көмек көрсете
отырып, олардың оқытушылар сапасы мен материалдық базаларын нығайтуға аса назар
аударып отырды. Инженер мамандарды өндіріске жақын орындарда, оның ішінде
өндірістен қол үзбей кешкі және сырттай оқу бөлімдерінде жоғарғы білім алу өз
нәтижесін берді. Атап айтсақ: Исмағұлов Т.И.-бұрынғы Жезқазған облысының
облыстық кәсіподақ төрағасы, Асылбеков О.А. (марқұм)-бірнеше жыл бойғы Жезқазған
қаласының партия ұйымының бірінші хатшысы, Э.Сүлейменов (марқұм)-ҚКП-ның
Жезқазған обкомының бөлімше меңгерушісі т.т.
Ұлы ұстаз, академик Сағыновтың баулуымен Қарағанды политехникалық
институтын бітіріп шыққан түлектері кейін ассистенттен кафедра меңгерушісі, декан,
директор қызметіне дейін өскен. Жезқазғанда елеулі қызмет атқарған біраз шәкірттерін
атап өтуге тура келеді. Бәріміз зор мақтаныш тұтамыз. Мысалы филиал деканы мен
директорлары: Тусупбаев М.Д.-декан (1973-1975ж.), Смағұлов З.М.-директор (19751978ж.), Шманов М.Н.-директор (1978-1982ж.), Тоқтамысов М.Т.-директор (19821983ж), Жайсанбаев Н.Ә.-директор (1983-1989ж.), Жәкенов Ғ.Қ.-ректор ЖТКТИ (19891991ж.).
1972 жылы сол кездегі партияның бес жылдық жоспарында (ол кезде бес жыл
сайын жоспар жасалатын, қазіргідей 30 жылдық емес) кешкі және сырттай оқу
бөлімдерін оңтайлы жетілдіру үшін қаулы қабылданған болатын. Осыған орай Әбекең
мені кабинетіне шақырып алып "… ал Ниязғали сені Балқашқа, пратияның осы
шешімін орындау үшін қызметке жібереміз, алдымен доцент қызметін атқарасың,
соңғы жағын алда көре жатармыз, 2-3 күнде жүресің, даярлан"-деді. Ол кезде шекеге
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бес саусақты қадап "Құп" дегеннен басқа сөз болмайды. Сонымен, 09.10.1972ж.
Балқаштағы жалпытехникалық факультеттен бірақ шықтым. Содан наурыз айында
1973ж. Жезқазған облысы құрылып, бұндағы факультет ірілендіре бастағанда
(жоғарыда айтылғанды) қызмекте жаңадан декан тағайындау қажеттігі туады. Әбекең
оған мені ұсынады. Бірақ сол кездегі "саясатқа" сай болмасам керек, әзірше обком
"отклонение" берген екен. Айтайын деп отырғаным, ертеңге жүруге жолға
(Жезқазғанға) билет алып қойғанмын, Балқаштан ат терлетіп келгеннен соң, кешкісін
Әбекең өзіне шақыртып жатыр деген хабар естідім. Кабинетіне кіре, күлімсіреген
жүзімен мені қарсы алып: „Ниязғали, бұл жолы сенің жолың болмады, мен мүлт
кетіппін, сені менің жақыны болған соң әдейі жіберіп отыр деген сылтаумен басқа бір
адамды жіберуімді обком партия сұраған еді. Әлі жассың ғой, Балқашта жүріп-ақ
қызмет жасай бер, әлі өмірдің талай құйтырқысы мен бұралаңын көресің“, – деді.
Әрине мен үшін Әбекеңнің маған „менің жақыным деп отырған“ лебі декандық
қызметтен бірнеше есе артық еді. Бір ғажабы осындай жағдай осы „бағытта
қайталанып“, бесінші ретте Жезқазған филиалына директор болып келдім. Ол кезде
директолыққа бекітуі сол кездің ұстанымы бойыша үш "КИТ"-тің келісімі бойынша
жүзеге асады екен (ректор-министр-обком партия). Сонда обком партия ғимаратынан
шығып, филиалға келіп (қазіргі 1-ші корпус) директор кабинетіне келіп ұзын стол
басына Әбекең, сол кезде сырттай және кешкі оқу бөлімінің басшысы, т.ғ.д.,
профессор, проректор, марқұм Асылхан Нұрмұхамедұлы Данияров және мен
сұхбаттасып отырғанда, Асекеңнңің: «Япырмай, Ниязғали, сенің алдындағы филиал
басшыларын сайлағанда үш «кит“ – тің әйтеуір біреуі қарсы болып дұрыс шешімге келе
алмайтын едік, саған бүгін бірдей үшеуі келісімін берді. Бұны сен түсін, бұнда Әбілқас
Сағынұлының үлкен үлесі мен беделі бар екенін ескер“. Сонда Әбекең „Бұрын үш
секіргенде орынға топ етуші еді, бесінші рет болса да дұрыс шешім табылуы жақсы
болды. Әрі Ниязғалиға қайыра – қайыра (1-2 жыл арасында) филиалға бар деп, "құда"
түсе беруіміз біді де қызарта - қызарта жас қып жіберген жоқ па“, - деп әзіл – шыны
аралас астарлы қағытуы тек қана ұлы адамдар қолынан келсе ғана керек – біреудің
ебедейсіз ебедейсіз олқы мінезі мен ісі үшін өзінің ұялатынын, ыңғайсыздығын түсіне
білу.
Бір жылы (1981-1982ж.) болуы керек Балқашта қызметте жүргенімде Әбекең 23 күн демалысқа келіп, Қарағандыға бірге қайтатын болдық. Волга автокөлігінің
ішінде жүргізушімен бес кісіміз. Ұмытпасам, Бектау-ата мен Нұраталдының ортасында
жолдың батыс жағында Жанат атты тау бар. Қыз бейнесіне ұқсайтын сол таудың қыз
есімімен аталу тарихын мен Әбекеңе айтып келемін: „Анау ұзын қара төбеқыздың
бұрымы, одан маңдайы, қасы, көзі, мұрыны, қос анары“ – деп әрі қарай әңгімені
жалғастыра бергенімде, Әбекең биязы дауысымен: «Ниязғали, әрі қарай айтпай–ақ қой,
адамның дене құрылысынан менің де аздап хабарым бар, одан да кіндік тұсына
жақындаған кезде машинадан түсіп бойымызды жазайық“ – демесі бар емес пе?! Сәл
тыныштықтан соң, бәріміз бірдей қатты күліп жібердік. Міне, бұд да мәдениеттіліктің
ең жоғарғы белгісі емес пе?!
Академик Сағынов ағамыздың сөйлескен кісінің кемшілігін көзіне тура айтып,
оны келешекте болдырмау жолдарын ақылмен айқындап беруі табиғаттың өзімен бірге
жаратқан адами қасиеттерінің бірден-бір айғағы. Ұлық болсаң кішік бол деген осы
болады. Бұған тағы бір мысал келтіре кетсек 1981-1982 жылдары Дайыров Арыстанды
институт кеңесінің шешімімен декандық қызметке бекіткен болатын. Содан, Әбекең
Арыстанды кабинетке шақырып алып, ақылын айтып, жұмыс бағдарламаларымен
таныстырып, тілек айтып, жұмысына сәттілік тілейді. Кейін Арыстанның өз аузынан
естідім, сонда ол Әбекеңе бәрі дұрыс, филиалдың басшыларына ақыл-ккеңес бересіз,
сонда олар аз-маздап мүлт кетіп жатады, ал Әбеке, осы уақыт аралығында (деканды ол
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кезде 5 жылдық мерзімге сайлайтын) өз ақылыммен жұмыс жасасам қалай көресіз
дегенде, Әлілқас Сағынұлы: "Бәсе, атыңды Арыстан деп текке қомаған екен"-депті.
"Өнер жастан, асыл тастан"-деген мақалды меңзеген болуы керек. Бұл Әбекеңнің
көрегендігі.
Маған, Әбекеңнің аты-жөнін толық айтудың өзі біртүрлі ыңғайсыздық
туғызады, дегенмен қалың жұртшылыққа арнап жазылған мақала болған соң бұған
ылажсыз баруға тура келеді. Қазақстанға ғана емес, ғылыми еңбектерін әлем
мойындаған, алыс жақын елдерге ғалым ретінде танымал Әбілқас Сағынұлын мақтауға
да, мадақтауға да болады. Осы уақытқа дейін ғылыммен айналысып еліміздің
байлығын комплексті түрде пайдалануда қажымай ерен еңбек жасап келе жатқан
академик ағамыздың әр уақытта биіктен көріне беруін қалар едім. Жоғарыда айтып
өттім, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы Қазақстанның көрнекті ғалымдары мен
басшыларына, оқу ағарту ісінің оқымыстыларына, зиялы адал жанды азаматтарына,
елдің көркеюіне еңбек үлестерін қосқан жоғары оқу орындарының басшыларына,
олардың жарқын білікті таза өмірнамаларына біраз нұқсан келтірді. «Ұлтшыл» деп
танылған айыптан Қазақстандағы бір белгілі институтта 33 жылдан артық ректор
қызметін атқарған Әбекеңді де айналып өткен жоқ. Ақылы бар адам миына сыймайтын
әр түрлі шет тілдік сөздердің жиынтығын топтастырып, Әбекеңді ректорлық қызметтен
босатты. Сол кездегі партияның сорақы да солақай саясатының ұстанымы – басшы
басқа ұлт өкілі болуы (орыс тілді) керек. Бiрақ бұған мойыған, түңілген Әбекең емес, ол
кісі: "Уақыт өтеді, бәрі орнына келеді, өтпелі кезең ғой, барлық қазақты "ұлтшыл"
дегендері келмеске кетеді"-деп айтатын. Ақыры солай болды да. Күрт болған өзгерісті
еңкеймей қабылдау - ерлік, табандылық! Социалистік еңбек ері, даңқты, көрнекті
ғұлама ғалым Сағынов Әбілқас - осыған сай Азамат!
Желтоқсан оқиғасынан шын болған жағдай туралы дерек келтіре кетейік. 1989
жылы біздің оқу орнында да басшыларын балама түрде саулау науқаны өтті. Жезқазған
филиалында да сол науқанның бірі өтті. Балама сайлауға бес-алты кісі түсіп, үш рет
қайра (ашық дауыс) дауыс беру нәтижесінде де менің кандидатурам өткен болатын.
Содан барлық қажетті құжаттарды (хаттама, жеке парақ, мінездеме, өмірбаян т.с.с)
жинап Алматыға жүріп кеттім. Бірақ жоғарғы оқу орнының коллегиясы мені бекітпеді.
Ол кезде министр марқұм Ш.Шаяхметов болатын. Қарағандыда институттың кеңесінде
сөз алып сөйлеп, алты талап қойып, өз еркімен кетуге арыз жазып (көшірмесі әлі күнге
дейін сақтаулы) ректорға кірдім. Сонда Әбекеңнің маған айтқаны: «Ниязғали, сен
налыма, ренжіме, бізден он есе қызметі жоғары адамдар да «құлап», «қуылып» жатыр
ғой, қызмет деген қолдың кірі секілді, бүгін құласаң ертең қайыра түрегелесің, одан да
денің сау болсын. Отан үшін қандай да болмасын, адал еңбек сені құлатпайды. Уақыт
бәріне төреші, қиындыққа шыдап, төзе білу керек». Шүкір, бүгінгде университте
студенттерге дәріс оқимын. Инженер маман даярлауға еңбек сіңіріп отырмын. Шексіз
рахмет, абзал жанды Әбеке!
Кішіпейілділік өте маңызы бар ұғым. Атамыз "алыстан алты жасар бала келсе
алпыстағы үлкен барып сәлем береді", - деп айтады екен. Бұған бір мысал. 1995 жылы
Әбекеңнің Жезқазғанда 80 жасқа келуін атап өту рәсімі өтті. Мен бұған қатыса
алмадым. 1994 жылдың аяғында қатты науқастанып үйден далаға (есік алдына) шығуға
да денсаулығым жарамады. Содан жиналыста отырғанда Әбекең мені іздейді. Айтқан
болулары керек, менің науқастанып қалғанымды. Содан жиналыс біткен соң қасында
Смағұлов Зекен Майшекенұлы бар Әбекең менің хал-жағдайымды білуге үйге келді.
Біраз әңгімелесіп отырып, аурудан тез айығуымды тілеп, қол алысып ажырасты.
Ойлаймын уақыт билеген тығыз заманда ұлы ғалым арнайы келіп, көңіл бөліп,
денсаулығымды сұрап, медет болғаны, қандай қуанышты.
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Әбекеңнің абыройы, беделі орасан зор еді. Оған бір мысалкелтірер болсам 1971
жыл көктемде кандидаттық диссертацияны (сәуір айының 17-ші жұлдызы) Қарағанды
политехникалық институтының ғылыми Кеңесінде қорғайтын болдым. Ең басты пікір
білдіруші оппонентім Днепропетровск тау-кен институтының профессоры, т.ғ.д., таукен ісіне еңбегі сіңген қайраткер Ф.А.Абрамов (атты жасы сол кезде 80-ге таяп қалған)
ғалым еді. Қорғауға 2-3 күн қалғанда ол кісі келе алмайтынын (ауруына байланысты)
ескертіп жеделхат жіберіпті. Мен өте қатты састым. Ғылыми жетекшім профессор
Н.Ф.Гращенков екеуміз Әбекеңе кіріп жағдайды түсіндірдік. Сол мезетте телефонның
тұтқасын алып геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор
М.Ә.Ермеков звондап, біздің бір аспирантқа бас оппонент болыңыз деп өтінді (Букетов
Әбекеңнен біраз жас кіші). Диссертациялық қорғау Кеңесіне келген Мағауия
Әлімханұлы: "Әбекең, беделін пайдаланып мені ылғи "пожарный оппонент" жасап
алады", - деп біраз сылқылдап күліп алды.
Әбілқас Сағынұлының әруақытта қысылтаяң кезде тез шешім қабылдап,
қолынан келгенше қолұшын беруі, күрделі мәселелерді оңтайлы да шапшаң шешуі
бойына дарыған адами қасиетінің көрінісінің бір ғана қыры. Терең орналасқан ойлы
көздерінен сөйлесіп отырған кісіге тіке қарағанда болмысыңды біліп бағдарлап
отырғандай сезінесің. Қарағанды институтына Қазақстан орталық партия комитетінің
бірінші хатшысы марқұм Дінмұхамбет Ахметұлы Қонаев Еңбек Қызыл ту Орденін
(1976ж.) тапсыра келді. Сонда Әбекең Д.А.Қонаев сөз сөйлей бастағаннан біткенше
үлкен ізеттілік жасап, аяғынан тік тұрып тыңдады. Үлкенге құрмет деген осылай болса
керек-ті. Қонақжайлылығы, өзінен жасы мен лауазымы біршама кіші адамдармен
сұхбаттасқанда көзге ұрып тұрған айырмашылықтарды білдірмеуге тырысатын. Әңгіме
қозғаған кісінің сөзін толық тәмәмдап болғанша, әңгіме желісін үзбей тыңдайды. Кейде
әзіл араластыра, сөйлеуші "шамалы ауытқып" бара жатқанда, әңгімені басқа арнаға
бұрып жіберетін. Бірде мынандай бір күлкілі жағдай болды. Бір топ институт
қызметкерлері (ішінде менде бармын) Әбекеңнің үйіндегі Бикен жеңгей (қазір ол кісі
дүниеден озған) сырқаттанып қалды деген соң, хал-жағдайын, денсаулығын сұрап,
"түскі үзіліс кезінде", Әбекеңнің үйіне бардық. Дауысымызды ақырын шығарып,
жәйлап аман-саулық сұрап отырмыз. Жеңгей сырқатына қарамастан, столға тағам
әкеліп қойды. "Енді қалған екенсіңдер, көп рахмет, түскі үзіліс кезі ғой, бір-екі рюмка
ішімдік алыңыздар"-деп рюмкаларға өзі құйып, бізге алып қоюларымызды сұрады.
Содан біраз отырып қалған болуымыз керек, қайтуды да созыңқырап жіберіп алғанбыз
ба, әрі дауысымыз алғашқыдай емес қаттырақ шығып, келген жағдайды да естен
шығарып алған болсақ керек. Осыны аңғарған Әбекең "жеңгейге, ал енді мына
ішімдікті алып кетпесең болмайды, енді бір-екі рюмканы қонақтар сіміріп алса, билей
бастайтынын сыңайлары бар", - деп айтқанда, бәріміз ду күлісіп, әңгіме-дүкенді тез
қысқартып күле тарқадық. Ойлаймын, сонда менің ұстазым Әбілқас Сағынұлы
ешқандай тосын жағдай көрсетпей-ақ, өте сыпайы әзілмен, әңгімешіл "қыдырымпаз"
қонақтарды оп-оңай қоштасып шығарып салды. Осының өзі кейін менің өмірімде көп
"ерекше" жағдайлардан ренішке апармайтын шешім табуға үлгі болып қалды. Бұл
жағдай қызметте де солай болды. "Таспен ұрғанды аспен сыйла"-деген бабамыздың
нақыл сөзі маған ылғи осыны меңзеп тұрады. Әкем марқұм "Кісінің көңілі бір атым
насыбайдан қалады" деуші еді. Қызмет атқарып жүргенде де кез-келген қиын
жағдайлардан, оңтайлы (екі жаққа да) шешім тауып жүрдім десем, артық айтқан
болмаспын. Жақсының қасына еріп, жақсыдан тәлім-тәрбие алсаң, оның өзі бір үлкен
ғанибет. Менің тәрбиешім - ұлы ғалым Әбілқас Сағынұлы.
Осындай ғалымнан өнеге-тәрбие алудың өзі өмірдің қайталанбас мектебінің
мәңгілік жағасы. Әбілқас Сағынұлы осы уақытқа дейін жер қойнауын кешенді байыту
институтының (ИКОН) ректоры.
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1996 жылы Алматыда "ғалым" баспасынан Әбілқас Сағынұлы Сағыновтың "О
пройденном пути" атты (1000 дана) кітабы шықты. Сол кітаптан бір үзінділер
келтірсек: "… В связи с моим уходом встал вопрос о ректоре института. В беседе с
руководящими товарищами … в довольно категоричной форме было заявлено, что
ректором института может быть представитель любой национальности, только не казах
(подчеркнуто мною).
В конце ноября был созван Совет по выбором ректора института, была
предложена мною кандидатура А.Г.Лазуткина, вместе с тем одним из членов Совета
выдвинул кандидатуру А.Н.Даниярова если Совет изберет казаха. То в дальнейшем эта
кандидатура будет утверждаться в четырех инстанциях: Бюро обкома партии, Бюро ЦК
Компартии республики, Коллегии Минвуза Республики и Союза и где-то может не
найти поддержки. Как видно из этого демократия была "управляемой". Наступил день
выборов. На заседании А.Н. Данияров снял свою кандидатуру. А.Г.Лазуткин был
избран ректором института набрав около 60% голосов. Здесь же выявилась
отрицательная черта в его характере - мстительность, и месть стала основной
взаимоотношений. Я тяжело переживал за его работу, так как в рекомендации
А.Г.Лазуткина на пост ректора я (А.С.Сагинов - менің толықтыруым) сыграл
известную, если не решающую, роль. Более того если меня кто-то спросил, какой
ущерб нанес я высшей школе, то ответил бы, что это мое участие и даже решающая
роль в избрании А.Г.Лазуткина ректором института" - деп баяндайды (аталмыш
кітаптың 152 беті, 2-ші жолы). Бұны мен неге толық келтіріп отырмын. Меніңше ұлы
адам өмірінде аяғын шалт басып жанына жара салған бір қатесін мойындап отыруы үлкен ерліктің нышаны. Бабаларымыз айтқандай "сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ
болмайды"-деп. Осылай айтып Әбекең өз мойнынан ауыртпалықты алып тастады деп
ойлаймын. Кейбір басшыларға өз қателерін барша халық алдында ашық мойындау кезкелгенге бұйыра бермейді. Бұндай мінез адамның туа біткен табиғатында, адами
тұлғасында егіз болатын құбылыс.
25 қазанда 2003 жылы Қарағанды қаласында Қарағанды мемлекеттік техникалық
институтының 50 жылдық мерейтойы аталып өтті. Осы мерекеге институтты бітірген
инженерлер, Қазақстан аймағын былай қойғанда, әлемнің әр түкпірінде еңбек жасап
жүрген институт түлектері қатысты, мысалы: АҚШ-тан, Англиядан, Германиядан,
Швейцариядан, Ресейден, Африка елдерінен, тағы да көптеген алыс-жақын
шетелдерден келді.
Әбілқас Сағынұлының атын аса зор ілтипатпен атап отырды. Олардың ішінде
АҚ-ның президенттері, парламент пен сенат депутаттары, экс-министрлер,
академиктер, ҰҒА-ның корреспондент мүшелері, профессорлар, доценттер,
директорлар, өндіріс басшылары қатысып академик Ә.Сағыновқа жылы-жылы
лебіздерін білдірді. ҚарМТУ-дың 50 жылдық мерейтойы Әбекеңнің 50 жылдық
ұстаздық-ғалым мерекесіне ұласып жатты. Өзінің еңбегіңнің жемісін көру адам үшін
зор Бақыт, Қуаныш, Жігерлік. Қысқа мақалада Әбекең туралы толық баяндай мүмкін
емес.
Қорыта айтқанда ұлы ғалымның бойынан: қарапайымдылық, ізеттілік,
кішіпейілділік, келешекке зор үміт арту, жастарға үлгі-өнеге беру, насихат айту,
мәңгілік мұра қалдыру секілді қасиеттер табылуы парасаттылық пен ақылдылықтың
зор белгісі.
Әбілқас Сағынұлы Сағынов бұл дүниеден озғанымен егеменді еліміздің
тұғырын нығайта түсуіне елеулі еңбек қосқан, артында өшпес мұра қалдырған,
шәкірттері, оның ұрпақтары және әріптестері ісін әрі қарай жалғастыруда.
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УДК 624.011.75
РАЗРАБОТКА МАЛОЗАТРАТНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ким В.С., Ботабаев Н.Е., Ким И.С., Баширова С.А., Махмудова М.А.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауэзова,
г.Шымкент, Казахстан
Бұл мақалада тұтынушылардың үлкен сұранысына ие корсетті бұйымдардың
ассортиментін кеңейту жолдары қарастырылған. Корсет бұйымдарын жобалаудың
жаңа әдістері ұсынылды, ол тұтынушының торсына әсерін болжауға, дайындау
уақытын қысқартуға және олардың сапасын жақсартуға негізделген. Жобалау
процестерін жетілдіру 3D АЖЖ және сараптау жүйесін (ЭС) пайдалану арқылы
жүзеге асырылуы тиіс.Белдік топтың корсеттік бұйымдарын құрастыру
әдістемелерін талдау кезіндегі бұйымдағы бел сызығы бойынша (қысу) пайда болатын
модельдеуші әсердің шамасын анықтау бойынша ұсынымдардың жоқтығын
анықтады.Осылайша, антропометриялық сәйкестікті арттыру және дайын
бұйымдардың функционалдық және эргономикалық көрсеткіштерін жақсарту
бағытында модельдеуші корсеттік бұйымдарды жобалау әдістерін жетілдіру
қажеттілігі көрсетілген.
This article discusses ways to expand the range of manufactured corsetry products
that are in great demand among consumers New methods of designing corsetry products,are
proposed based on predicting the impact on the torso of the consumer, reducing production
time and improving their quality. It is shown that the improvement of design processes should
be carried out using 3D CAD and expert system (ES). The analysis of methods for designing
corsetry products of the belt group revealed the absence of recommendations for determining
the size of the modeling effect created by the product by waistline. Thus, it is shown the need
to improve the design methods of modeling corsetry in the direction of increasing the
anthropometric conformity and improving the functional and ergonomic features. exponent of
finished products.
В условиях экономической нестабильности, падения доходов населения
значительно повышается уровень требований к швейным изделиям. Удовлетворенность
потребителя в такой ситуации может быть увеличена за счет расширения ассортимента
и размерного ряда изделий и улучшения их функциональных характеристик.
Производство корсетов в настоящее время стало приобретать значительную
популярность. Заинтересованность предприятий в производстве корсетных изделий
обусловлена появлением новых, более технологичных материалов и оборудования [1].
Основными препятствиями на пути расширения ассортимента и размерного ряда
изготавливаемых корсетных изделий являются длительность, трудоемкость и
материалоемкость процессов конструкторско-технологической проработки модели.
Многообразие форм грудной железы и сложность их описания при развертывании
вызывает необходимость детальной проработки не менее трех размеров, включающей
многократное изготовление экспериментальных образцов. Использование материалов с
разной степенью эластичности также создает ряд проблем при разработке конструкции,
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так как отсутствие рекомендаций по рациональным величинам заужения деталей
сложной
формы
вызывает
необходимость
проведения
дополнительных
примерок.Значимость исследований и разработок в области улучшения потребительских
свойств корсетных изделий обусловлена их корректирующей функцией и влиянием не
только на форму и размеры торса, но и на самочувствие потребителя.
Наибольший вклад в решение задач конструирования корсетных изделий внесли
исследования научных школ МГУДТ, СГТГУТД, ЦНИИШП, ИГТА и других, в
которых предложены методы их проектирования и изготовления, а также определены
критерии оценки функциональных и эргономических параметров. Однако данные
работы не позволяют в полной мере охарактеризовать воздействие изделия на торс с
учетом его деформационных характеристик и свойств материалов, установить научно
обоснованные закономерности для выбора конструктивных и технологических
решений, позволяющих получать в готовом изделии заданные на начальной стадии
проектирования параметры коррекции фигуры[2-4].
Разработка новых методов проектирования корсетных изделий, основанных на
прогнозировании взаимодействия элементов системы «корсетное изделие – человек» и
обосновании моделирующего эффекта с позиции соблюдения эргономических
требований, является актуальной. Основной целью современного швейного
производства состоит в разработке нового метода проектирования корсетных изделий,
основанного на прогнозировании воздействия на торс потребителя и направленного на
снижение сроков разработки новых моделей и повышение их качества[3].
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. выделены основные характеристики корсетных изделий, определяющие их
уровень качества;
2. разработана схема проектирования, обеспечивающая учет взаимодействия
элементов системы «корсетное изделие – человек» на всех этапах проектных работ;
3. теоретически обоснованы методы моделирования и разработана трехмерная
компьютерная модель торса, обеспечивающая учет объемной формы и пластических
характеристик грудной железы и позволяющая создавать трехмерную конструкцию
проектируемого изделия;
4. экспериментально установлены закономерности взаимодействия элементов
системы «корсетное изделие – человек», определены пределы деформации торса, не
вызывающие ухудшения самочувствия, и разработаны рекомендации по эксплуатации
корсетных изделий;
5. созданы базы знаний для прогнозирования объемной формы корсетного
изделия и его воздействия на потребителя и база правил выбора конструктивного
решения;
6. исследовано взаимодействие упругих тел с материалами корсетного изделия и
разработана методика корректировки чертежей конструкции чашки с учетом
эластичных свойств полотна.
Поставленные в работе задачи решены с использованием комплексного подхода,
объединяющего методы теоретических и экспериментальных исследований: методологии
системного подхода к вопросам проектирования, силового анализа методами статики
твердого тела и упругих тел, геометрического и физического моделирования, методологии
объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных систем,
аналитической геометрии.
Анализ существующих методик конструирования изделий бюстгальтерной
группы выявили ориентированность на получение некоторой усредненной формы
чашки, не учитывающей ни модные тенденции, ни индивидуальные особенности
фигуры, что не обеспечивает полного соответствия чашки желаемой форме грудной
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железы и приводит к необходимости уточнения конструкции в ходе примерок или при
изготовлении экспериментальных образцов. Анализ методик конструирования
корсетных изделий поясной группы выявил отсутствие рекомендаций по определению
величины моделирующего эффекта, создаваемого изделием по линии талии (утяжки).
Отрицательные прибавки имеют фиксированное значение для всех размеров и типов
фигур и не учитывают индивидуальные особенности потребителя, что сопровождается
появлением дефектов посадки виде кожно-жировых складок в области верхнего и
нижнего краев изделия или ощущениями дискомфорта в процессе эксплуатации.
Установлено, что качество корсетных изделий, воздействующих на область грудной
железы, талии и живота, определяется, в первую очередь, параметрами коррекции
торса фигуры и отсутствием их негативного влияния на общее состояние организма.
Наибольший интерес представляет максимально формованный корсет, в
котором детали переда и спинки не имеют конструктивных членений верха. Такие
изделия наиболее подвержены деформации при эксплуатации, поэтому сохранению их
форм устойчивости могут содействовать хранение корсетов на форме и правильный
выбор материалов для изготовления. Такие корсеты могут утягиваться по талии и
формировать фигуру по желанию потребителя.
Чаще всего формованный корсет состоит из материалов: основного,
прокладочного и подкладочного. Каждый из этих материалов должен соответствовать
конкретным требованиям для конкретного вида корсета и выполнять функции,
нацеленные на поддержание ряда свойств. Наиболее важным для рассматриваемого
ассортимента одежды свойством является сохранение приданной при изготовлении
формы. Это выражается в комплексном влиянии жесткости, толщины основного
материала и прикладных материалов, наличии поддерживающих форму косточек,
условиях хранения готового изделия.
Таким образом, показана необходимость совершенствования методов
проектирования моделирующих корсетных изделий в направлении повышения
антропометрического соответствия и улучшении функциональных и эргономических
показателей готовых изделий.
Для практической реализации процесса проектирования корсетных изделий с
учетом принципов системного подхода разработана схема процесса проектирования,
основанная на прогнозировании объемной формы изделия с учетом необходимой
коррекции участков торса и последующем развертывании этой формы на плоскости.
Показано, что совершенствование процессов проектирования должно осуществляться с
использованием 3D САПР и экспертной системы(ЭС)[5].
Одним из наиболее интересных и перспективных материалов для производства
корсетов является натуральная кожа. Это исключительно пластичный материал,
позволяющий создавать практически любые объемные формы изделий с плавными
линиями. Корсеты из кожи можно создавать путем формования, а из других материалов
возможно создавать только конструктивным методом, с большим количеством
членении. Актуальность его связана с появлением самых разнообразных по свойствам
видов натуральных кож, а также широким ассортиментом материалов, которые можно
использовать в качестве прикладных.
Чаще всего, корсет состоит из материалов: основного, прокладочного и
подкладочного. Каждый из этих материалов должен соответствовать конкретным
требованиям для конкретного вида корсета и выполнять функции, нацеленные на
поддержание ряда свойств. Наиболее важным для рассматриваемого ассортимента
одежды свойством является сохранение приданной при изготовлении формы. Это
выражается в комплексном влиянии жесткости, толщины основного материала и
прикладных материалов, точности подбора пакета материалов, наличии
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поддерживающих форму косточек, условиях хранения готового изделия.
Таким образом, создание корсета из определенного вида эластичных материалов
требует тщательной предварительной проработки технологии изготовления, подбора
прикладных материалов. Комплексный подход обеспечит создание изделия,
отвечающего ожидаемым требованиям к нему.
Сокращение сроков выполнения корсета за счет новых методик
конструирования и трехмерного проектирования данного изделия, а также применение
современных материалов и технологии обработки корсета, дает возможность
предприятиям наиболее выгодные условия для производства всех видов корсета.
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УДК 74. 022
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ КОЛЛЕКЦИИ
КОСТЮМОВ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН–ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ким И. С., Джанпаизова В.М., Рахманкулова Ж.А., Купенова А.А.,
Доскараева С.О.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова,
г. Шымкент, Казахстан
Мақалада
дизайн-жобалау
процесінде
костюмдер
коллекциясының
технологиялары мен әдістерін әзірлеу мәселесі қойылған. Жобаны аяғына дейін
жеткізу үшін коллекцияның тұжырымдамалық ядросын пайдалануға мүмкіндік
беретін үш компоненттің негізінде жаңа әдістеме ұсынылады.
The article poses the problem of developing technologies and methods for the concept
of a collection of costumes in the process of designing. A new technique is proposed based on
three components, which gives the opportunity to use the conceptual core of the collection to
bring the project to the end.
Главной характеристикой бытового понимания определения «дизайн» является
акцент на формальных аспектах (в случае костюма говорят
о
фасоне).
Профессиональное же понимание дизайна костюма заключается в умении видеть,
каким образом тот или иной смысл определяет конкретную форму костюма, т.е.
должны быть выработаны алгоритмы технологий и методов разработки концепции
коллекции костюмов в процессе дизайн-проектирования костюма.Дизайн костюма
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тем и отличается от моделирования одежды, что ставит не частные задачи, а общие
проблемы, которые и определяют уже выбор частных задач. Эти проблемы касаются
жизнедеятельности человека в обществе, а вот сами задачи лежат уже в области
модных тенденций, которые собственно и олицетворяют как общение с помощью
костюма, так и общение с самим костюмом.Любая дизайнерская деятельность
ориентирована на проектирование не просто новых вещей, но новых качеств, а
значит и новых функций культурной среды. А «человеческое» (субъективное)
присуще костюму более чем всему остальному предметному окружению, т.к. он
самым непосредственным образом связан со своим (в прямом смысле слова)
носителем. Значит и тот будущий мир межчеловеческого общения сегодня создается
наиболее эффективно из всего предметного окружения именно современным
костюмом. На практикекостюм, как и все остальные продукты дизайнерской
деятельности в процессе функционирования в культуре теряет большую часть своего
высокого предназначения, превращаясь в еще одно средство прагматизации общества
Моделирование костюма до ХХ века было ориентировано на интуитивное
нахождение образа. Дизайнерские разработки предполагают владение сложнейшей
системой выстраивания образа с помощью развития архи-тектонических модулей,
макетного проектирования, а также осмысления и разработки концепции
коллекции, концентрированным выражением которой может являться название коллекции (только в том случае, когда вербальный образ эквивалентен визуальному).Все
умозаключения и теоретиков, и журналистов о загадочности, капризности моды и
т.д. неслучайны. Безусловно, существуетстрогая «математика», выражающаяся в
цикличности смены модных тенденций, которая очевидна для любого
профессионала, занимающегося костюмом. Но основные «модные секреты» лежат в
иной плоскости. Дело в том, что костюм из всех видов дизайна максимально
приближен к человеку. Значит, структурируется находимый дизайнером образ
максимально психологично, учитывая характер человека или эпохи (если речь идет о
коллекции).
Технологии и методы разработки концепции коллекции костюмов в процессе
дизайн-проектирования добавляется еще и адресат со всем сонмом сугубо
человеческих проблем. Основа дизайнерской концепции тем самым начинает
базироваться именно на своеобразии характера конкретного человека - «героя
времени», самого дизайнера и все названное в преломлении той или иной темы.
Значит,
логическая
концептуальная цепочка превращается на поверхности в
определенного рода «психоанализ», потому что учитывается, прежде всего,
своеобразие типа творческой индивидуальности дизайнера –«настроение дизайнера»
(проистекающее из его типа личности),– своеобразие текущих модных тенденций –
«настроение времени». Доминанта этих составляющих и создает своеобразие процесса
формирования концепции коллекции костюмов. Усиленный учет психологической
составляющей
делает
этот
вид
дизайнерского творчества
предельно
субъективированным, тем самым сближая с произведением искусства по общности
присутствия личности самого создателя в конечном результате творческой
деятельности. так как костюм – это, прежде всего, образная система, основой
которой является образ человека, то и основа этого образа может быть приближенаудалена относительно личности человека, но никак не относительно его тела (что как
раз является прерогативой одежды).
Специфика создания дизайна костюма относительно создания других видов
дизайна заключается даже не в том, что оформляется «движущееся» тело.
Неправомерно рассматривать художественную структуру костюма сугубо на уровне
формообразующих характеристик.
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Двигаться может не только человек. Отличие в том, что человек не только
движется, но еще и думает. т.е. человек – прежде всего, личность, которую и
«одевает» костюм. Поэтому, метафорически выражаясь, костюм невидим (т.к. он –
структура), а видима только одежда, с помощью которой он себя и проявляет.
Видеть костюм – это видеть, прежде всего, его концепцию в связи с ее визуальным
проявлением. Правда, на поверхности уже готовой концепции должен оставаться
достаточно лаконичный, редуцированный вариант «психоанализа настроений»
самого дизайнера и «героя времени». Более того, дизайнерская концепция никогда не
акцентирует внимание на проблемах (что является прерогативой искусства)
современности, а наоборот, «снимает» эти проблемы (именно поэтому любой
концепт дизайнерского произведения априори оптимистичен). Всегда, когда речь
идет о модном костюме, именно тот или иной характер становится основой образа,
который мысленно и «примеривает» на себя человек. Только во взаимодействии с
«носителем» возникает конечная интерпретация. Более того, от изменения
настроения, выражения лица этого «носителя» и т.д. этот образ будет меняться. В
результате получаем весьма подвижную структуру. Именно эта подвижность и создает
настороженное отношение «соседних» дизайнеров к дизайнерам костюма,
считающих систему костюма не существующей, а значит, костюм выводится за
рамки дизайнерской деятельности. На самом деле система существует, более того
– она самая ювелирно-сложная среди других видов дизайна, т.к ее центром является
именно психологическая составляющая, сложно переводимая в слова, термины и
понятия, но оттого система не перестает быть системой, только трудноуловимой даже
для самих создателей.
Дизайнеры костюма в результате более чем другие дизайнеры находятся в
сугубо интуитивных отношениях с собственным творчеством, именно поэтому так
важно осознать им механизмы, которые лежат в основе их вида деятельности.
Только коллекция с отрефлексированной концепцией будет «принадлежать»
дизайнеру. а значит, он лучше сможет ее изначально корректировать в процессе
производства, позиционировать, и реализовать в дальнейшем.
До 60-х годов ХХ века творчество модельеров так и просуществовало в
атмосфере таинственного неведения о скрытых в подтексте творческого процесса
собственных не выявленных составляющих. Постмодернистская концептуализация
искусства в целом делает все более необходимым выделение и осознаниеэтапов
создания образа, прежде всего, самим творцом [3].
Разработка каждого этапа проектирования осуществляется согласно общей
схеме творческой
деятельности:
интуиция-анализ-интуиция.
При
этом
рациональный анализ является необходимой промежуточной стадией творческого
дизайнерского процесса и заключается, прежде всего, в формулировании
концепции. В области проектирования костюма именно этот этап до сегодняшнего
дня не является структурированным, хотя важность его очевидна. «Концепция, с
одной стороны, дает ясное понимание места, в котором дизайнер находится,
прокладывает русло для мысли и дела, ограничивает спонтанность, усмиряет
креативные порывы и возвращает их в заданные границы; с другой – является
гарантом свободы и возможностью необходимых оперативных изменений» [1].
В случае дизайнера костюма эти границы пролегают сугубо в социальнопсихологической сфере и потому труднее поддаются вербализации и систематизации
чем в других видах дизайна. Для дизайна костюма как самого подвижного из всех
видов дизайна нарративный аспект представляется наиболее значимым и наиболее
сложным. Недаром именно в этой области в отличие от иных областей дизайна
принципы анализа до сегодняшнего дня не сформироны.
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Для дизайнерской деятельности целесообразно выделять третий компонент,
включающий тематику проектного образного первоисточника. Следует учитывать,
что при работе с индивидуальным заказчиком, дизайнер костюма к трем
предлагаемым составляющим должен будет добавить еще и характеристику самого
конкретного человека. Но для того, чтобы осмыслить сущность проектных
решений костюма, уметь их создавать, «читать», дать возможность ими свободно
варьировать, включать в рекламный и общекультурный контекст, необходимо
прояснить основные составляющие концептуальной системы костюма:
1. Субъектная составляющая – (ориентирована на тип творческой личности
самого дизайнера)
2. Интертекстуальная составляющая –(ориентирована на ассоциативный
образ, тему или творческий первоисточник)
3. Интерсубъективная составляющая –(ориентирована на характеристику
социокультурного циклического своеобразия момента, выражающая текущие модные
тенденции).
Система, а не сумма названных составляющих и создает своеобразие
процесса формирования концепции коллекции дизайнера костюма. Излишний
акцент на субъектной составляющей делает этот вид дизайнерского творчества
предельно субъективизированным, тем самым, сближая с произведением искусства по
степени «присутствия» личности самого создателя в конечном результате творческой
деятельности. Это не означает, что дизайн костюма вырывается за рамки
общедизайнерской деятельности. Метафорически выражаясь, он – «Свой среди
чужих, чужой – среди своих» (предельная субъективизация приближает его к
искусству, но проектные принципы оставляют в системе дизайна).
Излишний акцент на интертекстуальной составляющей был характерен для
допроектнойэпохи создания костюма, когда образно-ассоциативный источник
интуитивно отождествлялся с образом человека. В проектировании костюма до
сегодняшнего дня на аналитическом уровне к нему сводят и две остальные
составляющие.
Акцентирование интертерсубъективной составляющей делает дизайн костюма
самым чутким к циклической смене мировоззренчеких ориентаций, получающих
свое концентрированное антропоцентричное выражение с помощью модных
тенденций. Благодаря этой составляющей костюм становится самым мобильным
видом дизайнерского творчества.
Неумение их вычленить превращает процесс разработки концепции костюма
в интуитивное угадывание, прежде всего темы, нежели смысла проекта. Недаром
только с 60-х годов ХХ века само название профессии «модельер» сменилось на
«дизайнер костюма», однако разработка, как метода проектирования, так и
концептуальной системы все еще находится в процессе становления.
Все предлагаемые составляющие определяют в разном пропорциональном
соотношении любую проектную разработку в области костюма. Не учет любой из
них делает разработку или ее оценку неполной и поверхностной. Именно этим
грешат чаще всего названия коллекций (концентрированная метафора концепции) и
журналистские рецензии. Сложность заключается в том, что каждая из
составляющих не существует изолированно одна от другой; они «перетекают» друг в
друга, обладая не суммарным, а системным характером.Компетентность дизайнера
костюма заключается в том, что он всегда является компетентен в «ювелирной
области» проектирования.
Не раз писалось о том, что в этой сфере не существует традиции обсуждать
профессиональные проблемы на съездах и конференциях, объединяющих именно
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дизайнеров костюма разных стран. В какой-то степени эту роль играют
многочисленные ярмарки моды, разнообразные конкурсы и дефиле, недели высокой
моды, хотя их основные задачи совершенно другие – реклама и контакты между
производством и торговлей. Также не существует устоявшейся традиции среди
дизайнеров костюма выражать свою творческую концепцию в виде теорий или
литературно сформулированных текстов: как правило, словесное обоснование той
или иной концепции модельера возникает уже после демонстрации моделей (в
виде интервью или пресс-релиза).
Ведущая роль при этом принадлежит не самим дизайнерам, а критикам,
пиарщикам и модным обозревателям, в чьи обязанности входят обоснование и
реклама модного направления. Отсутствие теоретического и практического умения
определить
интерсубъективную
составляющую вызвала в последние годы к
появлению даже нового вида деятельности в рамках агентств, занимающихся
исследованием рынка – кулхантинг: «если модное прогнозирование можно назвать
эндогенным процессом, протекающим в недрах самой модной системы и
нацеленным исключительно на определение актуальных расцветок, силуэтов и
материалов, то кулхантинг – это попытка разглядеть и понять некие социальные
тенденции, отражающиеся в повседневном «уличном» стиле»[2].
То есть, кроме выявления и фиксации конкретных трендов специалистамитрендсеттерами, начинают обращать внимание на своего рода социокультурные
тренды, которые можно понимать, как уже названное «настроение времени»
(определяемое до наступления сезона, так как оно уже присутствует в латентной
форме заранее в обществе). А во время демонстрации коллекций разнымимодными
домами это «настроение» является их общим знаменателем, делая костюм модным
вне зависимости от наличия в нем трендовой характеристики.
Определяется же это «настроение» именно на основе интерсубъективной
составляющей и является своего рода метафорой психологического состояния
обобщенного «героя времени (сезона)» – в предлагаемых примерах такими
метафорами являлись «странность» и «жесткость» («железная леди в ледниковый
период»). Метафоричность в данном случае не означает «не-четкость» проектных
задач и то, что в дизайне костюма не реализуются общие принципы проектной
культуры. Просто визуализация концепции здесь происходит в боле «подвижной»
(антропоцентричной) структуре, и именно, поэтому здесь чрезвычайно затруднено
вербализованное осмысление.
Тщательно разработанная по всем предложенным технологиям проектная
концепция не гарантирует безупречного результата при выполнении проекта в
материале, создании оптимального рекламного планшетного ряда и т. д., но создает
оптимальные условия для реализации всего вышеперечисленного.
Методика на основании трех компонентов дает возможность вычленить и более
четко использовать концептуальное ядро коллекции для доведения проекта до
конца, его адекватной презентации и рекламе. Главное, что каждая
концептуальная разработка ориентирована на решение определенных социальнокультурных проблем именно конкретного временного промежутка, выводит к
серьезным этическим обобщениям, а не только эстетически оформляет внешность.
Подобные «пророчества» – гипотезы о том, что актуально и «спасительно»
именно сегодня делают костюм костюмом, образуя его смысловое поле, которое
уже в свою очередь создает человека и мир вокруг него.
____________________________________________________________________
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УДК 7. 022. 7
МЕТОДЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
Ким И.С., Атанчаева Л., Баширова С.А., Конысбеков С.М., Арубек А.С.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауезова,
г. Шымкент, Казахстан
Мақала сән тенденциясының контекстінде киімді әрлеудің мәселелеріне
арналған. Қазіргі заманғы сән материалдары қолмен безендіру элементтері мен жаңа
технологияларды біріктіретін элементтердің түрлеріне артықшылық береді. Киімде
перфорацияны жүргізу тәсілдері қарастырылған. Ұсынылған алгоритм негізінде
гильоширленген техникада автор әрлеуді орындаудың әдісін мақұлдаған, әйелдер
киімінің моделін дайындау мен жобалау орындалды.
The article is devoted to the problems of finishing clothes in the context of fashion
trends. It is shown that modern fashion prefers types of finishes, which combine elements of
manual decoration of materials and new manufacturing techniques. The ways of performing
perforation in clothes are considered. On the basis of the proposed algorithm, the design and
manufacture of women's clothing models were carried out, in which the author's methods for
performing the finishes using the guilloche technique were tested.
В настоящее время потребитель предъявляет высокие требования к современной
одежде. Так, она должна быть не только хорошо сконструирована и изготовлена
из текстильных материалов с высокими эксплуатационными свойствами, но и
выражать индивидуальность человека. Индивидуализировать образ потребителя
позволяет обращение при проектировании и изготовлении одежды к ее отделке.
Отделка в значительной степени формирует эстетическое восприятие, позволяет
существенно улучшить качество и расширить ассортимент одежды.
Изучение способов получения отделки изделий и их апробирование
представляется одной из актуальных задач конструктивно-декоративного решения
одежды. Актуальность обусловлена тем, что с появлением новых видов материалов и
новых видов отделки с различными свойствами возникает необходимость исследовать
и оценивать технологию получения отделки.
В ранее проведенных исследованиях[1] на основе теоретического осмысления
многообразия видов отделки была составлена их классификация. Данная
классификация представлена в виде структурной многоуровневой схемы, где все виды
отделки одежды рассматриваются по четырем уровням:
1) по способу изготовления: поверхностная отделка, объемная отделка,
дополнительные аксессуары;
2) по способу воздействия на материал: механическое воздействие, физикохимическое воздействие, комбинированное воздействие;
3) по способу соединения(фиксации) отделки: ниточное соединение,
клеевоесоединение, сварное, заклепочное, фиксация с помощью ВТО, фиксация с
помощью ВТОи химических средств;
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4) по ассортименту(наименованию) видов отделки: аппликация, вышивка,
отделочные строчки и швы, отделочная фурнитура, отделка шнуром, бейкой,
бахромой, складки, драпировки, защипы, буфы, плиссе, гофре и т.д.
Анализ современных модных тенденций в одежде с позиции изучения видов
испособов выполнения отделки показал еще большее их разнообразие, что
свидетельствуето необходимости
внесения дополнений
в существующую
классификацию, чтобынакопленные знания привели к уровню системного подхода для
точного ориентирования вмногообразии видов и технологии выполнения отделки в
одежде.
Установлено, что современная мода возвращает внимание к ручной работе,
не отрицая,
однако,
что
быстро
развивающиеся
высокотехнологические
инженерные разработки расширяют инновации в отделке швейных изделий. В
настоящее время все большее внимание привлекает отделка, в которой сочетаются
элементы ручной работы иновые методы ее изготовления(сварка, склеивание, лазерная
обработка и др.). Причемновые технологии отделки одежды– это не всегда ноу-хау.
Зачастую они связаны сиспользованием традиционного опыта декорирования
различных материалов или сперенесением традиционных способов отделки на
новые материалы. Рассматриваяретроспективу и перспективу развития технологий
выполнения отделки, следует отметитьзначительное влияние на эти технологии
процессов дифференциации и интеграции вмировой промышленности химических
волокон и текстиля.
Большое разнообразие отделок характерно для изделий высокой моды
ииндивидуализированного спроса, для которых традиционно изысканным
украшениемслужат такие виды отделки, как объемная вышивка и аппликация,
перфорация, инкрустация, новые методы крашения и печатания и др., которые
ранее не былипредставлены в существующей классификации.
Проведенный анализ модных тенденций сезона осень-зима 2016–2017 и весналето 2018 (на основе более200 коллекций) позволил в качестве одной из ключевых
тенденцийвыделить перфорацию– фигурный прорезной рисунок. Дизайнеры
продолжают осваивать данную технологию отделки. Так, перфорированные узоры на
ткани и коже представилимодные дома AlexanderMcQueen, BurberryProrsum,
DamirDoma, Sacai и многие другие (рис. 1).

Рисунок1 – Перфорация в коллекциях Burberry Prorsum Alexander McQueen,
DamirDoma
Поскольку имеющиеся в специальной литературе сведения о данном виде
отделки носят в основном описательный характер, то были выполнены
теоретические и экспериментальные исследования отделки одежды перфорацией.
Первые предпосылки возникновения перфорации как вида отделки можно
обнаружить в элементах одежды эпохи Возрождения в Германии. Своеобразие костюма
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этого периода заключалось в том, что одежда имела разрезы по конструктивным
линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую
полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект (рис. 2).

Рисунок 2 – Женская и мужская одежда эпохи Возрождения
Проведённый анализ традиционных и инновационных способов выполнения
перфорации в одежде позволил составить классификацию видов перфорации,
котораяможет быть внесена в ранее разработанную общую классификацию видов
отделки, выделив следующие её группы:
− перфорация, полученная вырезанием ножницами на неосыпаемых тканях и на
трикотаже;
− перфорация, полученная прорубанием текстиля с помощью профессиональных
дыроколов или на прессах; используется, как правило, в кожгалантерее и
позволяет создавать декорированную кожу, украшенную различными рисунками и
орнаментами;
− перфорация, полученная в результате гильоширования– выжигания по ткани;
− перфорация, полученная за счёт лазерной обработки текстиля, которая
производится бесконтактным методом и позволяет работать со сложными,
«сыпучими», синтетическими, смесовыми тканями.
Одним из самых новых и интереснейших видов прикладного творчества
является гильоширование– выжигание по ткани. Слово «гильоширование»
французского происхождения и означает получение рисунка в виде орнамента,
представляющего собой густую сеть волнистых линий, переплетающихся между собой;
изображения подобного вида носят название гильошей. Выжигание по ткани
основано на свойстве тканей, состоящих из химических волокон, плавиться и
склеиваться под действием высокой температуры.
Различают несколько видов гильоширования:
− прорезной ажур(перфорация) – может иметь различные формы: точки(уколы),
отверстия, штрихи, сеточка и другие всевозможные очертания.
− ажурная обработка края– выполняется несколькими способами: обколка,
нарезка, «стебельчатый шов», штрихи(пунктир), скобки.
− аппликация.
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Рисунок 3 – Виды выполнения гильоширования
Образ коллекции создан путем использования оригинального кроя, новых
конструктивно-декоративных членений, разнообразия силуэтных форм и применения в
качестве отделки перфорации,
выполненной
в
технике
гильоширования.
Проектирование и изготовление моделей одежды с данным видом отделки
выполнялось в соответствии с разработанным алгоритмом.
Для выполнения отделки в технике гильоширования подходят только
синтетические ткани. Эти ткани под действием горячей иглы не горят, а плавятся и
становятся клейкими. При этом тепло генерируется в материале, позволяя перевести
термопластическое вещество в вязко текучее состояние без образования жидкой ванны.
На качество образования рисунка на ткани оказывают влияние такие
факторы, как химическая природа свариваемого материала, температурные пределы
его размягчения и плавления, давление в зоне обработки материала, температура и
время прогрева материала, толщина материала и др. В связи с этим пакет
материалов
молодежных
комплектов
в
коллекции
составили
тонкие
труднообрабатываемые ткани, такие как шифон крэш, крепдешин, плащевая ткань из
синтетических волокон.
В качестве основного инструмента для гильоширования использован аппарат
для выжигания по дереву и тканям «Узор». Кроме того, применяется стекло, которое
предохраняет рабочий стол от повреждений, трафарет, хлопчатобумажная ткань для
снятия нагара с горячей иглы, мелкая наждачная бумага(применяется для очистки
горячей иглы от гари), а также простой карандаш для перевода рисунка на ткань через
трафарет. Готовность иглы к выжиганию проверяется на кусочке ткани, что дает
возможность регулировать оптимальный уровень температуры накала иглы.
Кончик иглы в процессе выжигания следует держать перпендикулярно выжигаемой
поверхности. В процессе резки ткани горячую иглу необходимо очищать от слоя
расплавленной массы ткани наждачной бумагой или кусочком хлопчатобумажной
ткани.
Особенностью оформления материалов в технике гильоширования является игра
с имитацией. В результате ранее гладкокрашеную плащевую ткань, из которой
были изготовлены женские брюки и головные уборы, украшает рисунок, характерный
для ткани с отделкой ришелье.
Другой вариант выполнения отделки в технике гильоширования был
апробирован при изготовлении женской туники. В данном случае выжигание
выполняется в технике аппликации на прозрачной ткани. В представленный выше
алгоритм добавляются следующие этапы:
− выжигание верхнего слоя из контрастной ткани по полупрозрачному контуру;
− прокладывание
клеевой
паутинки
на
бумажной
основе
на
перфорированную отрезную часть с изнаночной стороны с помощью утюга
горизонтальными полосками через каждые2 см;
− соединение перфорированной отрезной часть спинки с основной деталью
клеевым способом.
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Рисунок 4 – Выполнение отделки в технике гильоширование в модели женской
туники из прозрачной ткани
Таким образом, исследование предметной области изготовления отделки
одежды показало, что новые виды отделки могут быть получены в изделиях из
современных материалов, содержащих синтетические нити, с использованием
традиционных способов декорирования материалов. Так, применение техники
гильоширования позволяет создавать коллекционные изделия, предназначенные для
участия в творческих конкурсах и выставках, и подразумевает учет всех этапов
проектирования: от разработки эскиза до изготовления изделий индивидуализированного спроса.
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УДК 74. 022
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ДИНАМИКА ЭТНИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ
Ким И.С., Батиркулова А.А., Булегенов А.Е., Махмудова М.А., Баширова С.А.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауэзова,
г.Шымкент, Казахстан
Мақалада «этникалық бағдар» ұғымының мазмұны талданады, мәдениет
жаһандануы жағдайында сән үлгісінде дизайндағы өзектілігін белгілеу ерекшеліктерін
анықтайды. Этникалық бағытты дизайндағы эргономиканы дамыту арқылы
экологиялық эстетикамен байланыстыру орындалады. Этникалық бағытты дамыту
әртүрлі мәдени аймақтар арасындағы шекаралардың бұлыңғырлық көрсеткіші
ретінде де, трансмәдениет қалыптасу жағдайында жеке тұлғаны, субмәдени
сәйкестікті іздеудің нысаны ретінде анықталады.
The article analyzes the content of the concept of "ethnic direction", defines the
features of its actualization in design on the example of fashion in a situation of globalization
of culture. The connection of ethnic direction with ecological aesthetics, with the development
of ergonomics in design is revealed. The development of ethnic direction is defined both as an
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indicator of the blurring of boundaries between different cultural zones, and as a form of
searching for individuality, subcultural identity in the situation of the formation of
transculture.
Сложность процессов, протекающих на современном этапе развития
человечества, во многом связана с глобализацией культуры, проблемами,
возникающими в связи с формированием культуры человечества как единого
пространства, в котором происходит встреча различных национальных культур.
Совместными усилиями человечество старается решить общие гуманитарные,
экологические проблемы, разрешить национальные и религиозные конфликты. Процесс
глобализации культуры актуализировал, на первый взгляд, такие противоположные
тенденции, как транскультурализм и поиски самоидентификации. Обе эти
противоположные по сути тенденции находят отражение и в искусстве, и в
повседневных культурных практиках, в том числе в сфере дизайна. Сегодня
пространство повседневности, визуальный образ человека становятся местом
пересечения различных пластов культуры. «В результате границы семиосферы
повседневности в значительной мере размываются, ее пространство насыщается
множеством разнообразных культурных знаков, что приводит к обретению бытом,
повседневностью культурного статуса. Быт, прежде противостоявший культуре, теперь
становится ее частью», – отмечает В. Лелеко [3]. Веками основным принципом
костюма был принцип соответствия – «Кто я есть, так я и выгляжу», по нему можно
было точно определить не только социальное и семейное положение, национальную
принадлежность, но и профессию, место жительства человека. Сегодня же костюм
презентует не только реальную, но и желаемую национальную, социальную,
культурную идентичность, предоставляя каждому выбор по принципу – «Я выгляжу,
как мне нравится хочется». С данной точки зрения развитие этнического направления в
дизайне, которое, с одной стороны, превращает культурные отличия в краску
транскультурного образа, с другой – пытается сохранить их как актуальные для
современного человека, становится важной темой для изучения. Ведь, как отмечает М.
Каган: «Глобализм не всегда является синонимом унификации культуры. Он способен
органически вживаться в “тело” культуры только тогда, когда единое
общечеловеческое культурное поле органически сливается с традиционноспецифическим, в том числе, связывая распавшуюся связь времен»[4 ].
Если для культуры в целом традиции и культурные образцы являются ядром,
несущим охранительное значение, то в моде происходит обратный процесс – ценность
образов определяется сменой модных стандартов. Не случайно А. Гофман упоминает о
таком способе инновации в моде, как обновление через актуализацию традиций,
отмечая, что данное направление не изобретение современности [6]. Инновация через
традицию дает возможность возвращения, трансформации модных и культурных
образов прошлого, их реабилитации в новом контексте. В дискурсе моды содержание
ядра культуры воспринимается как ценность, только если выводится модным
стандартом в актуальное «здесь-и-сейчас». Таким образом, при несомненной связи
моды с развитием культуры можно выделить в данном процессе некоторую
несинхронность, обеспечивающую развитие и первого и второго. Попадая в дискурс
моды благодаря ее игровому характеру, культурные коды могут обрести новую
контекстуализацию, их означающие могут временно потерять связь с культурным
слоем, их породившим. Но мода – часть культуры, поэтому старые следы
«официальной культурной прописки» феноменов не стираемы и остаются в
сохранности, в том числе и для последующих прочтений-трансформаций. Напоминая
о традициях, мода позволяет ей не только оставаться в глубинных слоях культурного
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ядра, но и обновляться, приобретая новые функции. В данном контексте этнотенденции
становятся интересны социуму не только как часть традиционной культуры, но как
инструмент выживания в мире современном, как особенная конфигурация отношений
человека и природы. Этническая тема в рамках экодизайна видится и теоретикам и
дизайнерам как один из кодов установления связи человека и природы в ситуации
формирования «новой виртуальной природности», подменяющей и природный
ландшафт, и природное тело. Интерес к этнической теме характерен для самых
разнообразных областей современной культуры. На макрокультурном уровне
этническое воспринимается противовесом унификационным процессам, на
субкультурном соответствует духовным исканиям отдельных социальных групп как
альтернатива массовой культуре. Оно находит развитие во многих областях культуры:
в ландшафтном дизайне и дизайне интерьера, возрождении кустарного производства,
музыке, моде. При анализе места этнотенденций в современном дизайне необходимо
учитывать связь актуализации этнической темы с общекультурными процессами,
историю формирования данного направления в моде, основные признаки этнического
стиля, творческое осмысление этнической темы у различных дизайнеров.
История национальных мотивов в дизайне – тема, выходящая далеко за пределы
XX в. В противоположность этому проблема этнического – открытие последнего
столетия. Более того, несмотря на отчаянное увлечение экзотическими странами и
стилями, на протяжении первой половины XX в. этнический костюм, как и интерьер,
по всей видимости, может считаться откровением послевоенного времени. С позиций
теории дизайна этническое направление – тренд не только модных подиумов, но и
уличной моды, актуальное направление в дизайне в целом.
Этническое направление, по сути, явление более широкое, нежели этнический
стиль. Если стиль – определённая акцентированность элементов, набор
композиционных, технических приемов, нашедших воплощение в конкретном
произведении искусства, то направление – скорее категория художественного
мышления. Особенности проявления этнического стиля в интерьере – экзотические
маски и фетиши, ткани с орнаментом в виде петроглифов, мебель с обивкой под
леопарда, калебасы на полках, шкуры зебр на полу и прочие экзотические диковины,
которые могут сочетаться с функциональным подходом к пространству. Специфика
этнического мышления связана не только с народным творчеством, но и с
национальными особенностями, и с экологическим мышлением, фольк-стиль также
можно назвать частью этнического направления.
Особое значение в этническом направлении имеет использование традиционных
технологий создания, обработки и окраски тканей, так как искусственные ткани и
материалы практически не ассимилируются природой, а их производство вредно для
окружающей среды. Еще хиппи использовали традиционные способы создания и
украшения одежды: технику печворк и вышивку, бисер и стеклярус. Сделанные
собственноручно вещи считались символом непринятия буржуазных ценностей, а
этническая орнаменталистика и технологии производства – частью возвращения к
природе. Как это свойственно современной моде в целом, уникальное достаточно
быстро было использовано в высокой моде, индустрией pret-a-porter, при помощи
машинной вязки и вышивки, сделавшей модели удобными для массового
тиражирования; в интерьерных магазинах появились прекрасные аксессуары для дома с
этническим колоритом. Трудоемкость ручной вышивки, ручного изготовления
кружева, изделий из бисера сделали их предметом роскоши, и, конечно же, это сразу
отразилось в высокой моде.
Мода лишь инструмент властных стратегий, не имеющая возможности и
необходимости стирания первоисточников, наоборот, мода заинтересована в их
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тщательном сохранении. На примере исследования этнонаправления можно
определить, что за счет несинхронности культурных процессов и циклов мода
исполняет роль референта между культурным ядром и динамическими процессами.
Поэтому на практике дизайн, помещая этнообразы в новые контексты, как ни
парадоксально, возрождает интерес к различиям, помогает сообществам сохранять и
презентовать собственное этническое, религиозное своеобразие.
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Мақалада
дизайнды
жобалау
процесінде
костюм
жинағының
тұжырымдамасының
технологиялары
мен
әдістерін
дамыту
мәселесі
қарастырылады. Коллекциялар түрлерінің сипаттамасы, авторлық жинақтың
дизайнының негізгі кезеңдері берілген. Сондай-ақ, мақалада кәсіптік пәндер мазмұнын
жетілдіру мәселелері қарастырылады. Сондай-ақ, коллекцияларды шығармашылық
қабілеттерін дамытуға және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің болашақ дизайнерлерінің
біліктілігін арттыруға арналған тиімді құрал ретінде үйренудің мүмкіндіктері
берілген.
The article poses the problem of developing technologies and methods for the concept
of a collection of costumes in the process of designing. A description is given of the types of
collections, the main stages of designing an author's collection. The article also addresses the
issues of improving the content of professional training disciplines. It is advisable to teach the
design of collections as an effective means for the development of creative abilities and the
professional development of future designers of products of light industry.
Дизайнерская деятельность ориентирована на проектирование новых вещей,
новых качеств и новых функций предметной среды, поэтому она является
инновационной деятельностью. В процессе проектирования необходимо применять как
данные науки (социологии, прогнозирования), так и образно-ассоциативные методы,
позволяющие наполнить форму смыслом и социокультурным содержанием.
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Основой дизайнерского проектирования является всесторонний учет
общественных потребностей.
Основными этапами проектирования одежды являются:
- анализ предпроектной ситуации;
- синтез результатов анализа в определенных типах формообразования;
-разработка творческой концепции, связанной как с конкретными проектными
задачами, так и с основными тенденциями развития проектной культуры в целом;
- определение основных задач;
- применение различных методов проектирования в поиске наиболее
оптимальных вариантов решения проектной задачи.
При предпроектном анализе (предпроектных исследованиях) сопоставляются
данные о желаемых функциях вещи, комплексе вещей или среды, об облике
проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, наличии аналогов
предполагаемого объекта (аналог – изделие, сходное с проектируемым по
функциональному назначению, принципу действия, условиям применения).
Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих изделий, пожелания
потребителей.
Результаты
предпроектного
анализа
синтезируются
путем
овеществления (структурообразования) и гармонизации (композиции) объекта.
Работа над дизайн-проектом начинается с определения основных задач, которые
необходимо решить в процессе проектирования. Определяются, прежде всего,
назначение и функция проектируемой вещи, конструктивные и технологические
требования. При этом целью проектирования может быть модернизация
существующего изделия, т.е. придание ему современного вида (проектирование по
прототипам, или стайлинг), так и разработка совершенно нового изделия на основе
принципиально новой постановки задач или неизвестного ранее технологического
принципа.
Технологии и методы разработки концепции коллекции костюмов в процессе
дизайн-проектирования добавляется еще и адресат со всем сонмом сугубо
человеческих проблем. Основа дизайнерской концепции тем самым начинает
базироваться именно на своеобразии характера конкретного человека - «героя
времени», самого дизайнера и все названное в преломлении той или иной темы.
Значит,
логическая
концептуальная цепочка превращается на поверхности в
определенного рода «психоанализ». Потому что учитывается, прежде всего,
своеобразие типа творческой индивидуальности дизайнера –«настроение дизайнера»
(проистекающее из его типа личности),– своеобразие текущих модных тенденций –
«настроение времени». Доминанта этих составляющих и создает своеобразие процесса
формирования концепции коллекции костюмов. Усиленный учет психологической
составляющей
делает
этот
вид
дизайнерского творчества
предельно
субъективированным, тем самым сближая с произведением искусства по общности
присутствия личности самого создателя в конечном результате творческой
деятельности. Так как костюм – это, прежде всего, образная система, основой
которой является образ человека, то и основа этого образа может быть приближенаудалена относительно личности человека, но никак не относительно его тела (что как
раз является прерогативой одежды)[1].
На этапе разработки авторской концепции определяется направление
творческого поиска новых решений будущей коллекции. Разрабатывая костюм,
проектировщик для создания образа часто обращается к источнику творческого
вдохновения. Ознакомление студентов с различными видами творческих источников,
приемами их переработки в идею, концепцию и образ коллекции является важной
задачей приобщения инженеров-конструкторов к преобразовательной деятельности. В
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качестве творческого источника могут быть выбраны любые объекты и явления,
произведения искусства, биологические и растительные формы, объекты материальной
и духовной культуры человеческого общества (архитектура, предметы декоративноприкладного искусства, новые материалы и технологии, машинные формы и т.п.).
Промышленные коллекции развивают и отрабатывают перспективные
тенденции, продемонстрированные ранее в коллекциях класса «прет-а-порте». Обычно
процесс адаптации новых стилей и тенденций моды к массовому производству
проходит некоторый период (от одного года до двух лет). Такие коллекции
демонстрируют модели, рассчитанные на внедрение в производство. Этот вид
коллекций представляет актуальный ассортимент изделий, предназначенный для
массового производства. Как правило, такие коллекции демонстрируются на ярмарках
моды для представителей торгующих организаций. Эти коллекции отличаются от
перспективных и авторских коллекций нюансным решением новых форм, отсутствием
резких силуэтов, стремлением смягчить непривычный образ «будущей» моды. В таких
коллекциях используются испытанные варианты кроя, апробированные решения
комбинирования разнофактурных тканей и т. п. Такие коллекции не демонстрируют
резких образов и экспериментов с формой костюма.
Промышленные базовые коллекции могут состоять из ряда ассортиментных
коллекций. Это объясняется выбором массового потребителя, который предпочитает
комплекты и единичные автономные вещи, дающие возможность составлять базовый
рациональный гардероб.
Ассортиментные коллекции, в свою очередь, часто состоят из групп моделей,
разработанных на одной базовой форме и конструктивной основе.
Промышленная коллекция всегда требует унификации и стандартизации, что
существенно снижает затраты и экономит время на внедрение новых моделей одежды в
производство.
Особенность педагогических подходов при разработке учебных программ по
дисциплинам «Композиция костюма», «Дизайн и проектирование изделий легкой
промышленности» и «Архитектоника объемных форм», разработанных на кафедре
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» нацелены на
развитие творческого мышления студентов и совершенствование ранее приобретенных
умений и навыков. Способность эмоционально воспринимать и ценить прекрасное в
человеке и окружающем его мире, создавать условия для формирования творческой
гармонично развитой, активной личности, что имеет большое значение для профессии.
Совокупность приобретенного опыта работы с творческими источниками по
сформировавшегося мировоззрения, может стать в дальнейшем определяющим
моментом в создании уникальной коллекции на уровне озарения и интуиции автора.
Интересное образное решение костюма может быть выражено: принципиально новой
формой, конструкцией, художественно-колористическим оформлением материалов и т.
п.
Далее разрабатываются фор-эскизы моделей коллекции, которые являются
начальным этапом в разработке эскиза коллекции. Это первоначальные «записи»
чувственного осмысления источника творчества, наброски идеи, в которых
отображаются либо вся форма изделия, либо его фрагмент. Они выполняются живо, без
привязки к какому-либо материалу и конструктивно-технологическому решению, в
черно-белой или цветной графике. Следует отметить, что при их разработке
необходимо руководствоваться перспективным направлением моды, чтобы не
ошибиться в выборе форм, линий, цветовой гаммы, пропорциональных членений,
отделки.
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На основе фор-эскизов осуществляется разработка эскизного проекта коллекции.
Он отличается от фор-эскиза большим размером, более подробной проработкой формы
и его составляющих элементов, выявлением композиционных и конструктивных
линий,
цвета,
его
материального
воплощения
и
функциональной
направленностью[3].
Как правило, изначально прорабатывается эскиз центральной модели коллекции,
в которой должна угадываться связь с источником творчества. Далее необходимо
продумать средства формообразования модели –конструкцию, материал, тщательно
проработать цвет, фактуру и отделку.
Остальные объекты коллекции разрабатываются с учетом изменений основных
структурных элементов центральной модели и связей объединения моделей в
коллекцию по различным композиционным принципам: тождества, подобия, контраста,
ритма и т.п.
На данном этапе важным является осуществление художественно-образного и
эстетического развертывания содержания коллекции средствами композиции.
Творческий эскиз коллекции, представляющий собой многофигурную
графическую композицию на фоне, отражающем некую условную среду, должен
содержать не только изображения самих моделей одежды, но и манеру их ношения, а
также аксессуаров (головных уборов, обуви, сумок и др.), дополняющих образ
коллекции. В процессе работы над эскизом автору необходимо прослеживать
художественную и образную разработку, новизну и стилистическую ясность
комплектов в рамках источника творчества, композиционную связь всех моделей в
коллекции, наличие сюжетного плана. Кроме того, важным является отображение
системы «костюм-фигура человека». Фигура должна изображаться «в угоду модной
линии» с передачей основных пропорций фигуры[4].
Для того чтобы раскрыть идею, замысел или концепцию автору коллекции
достаточно 5–9 моделей, которые оформляются с помощью различных
изобразительных средств и техник.
Апробация первоначального замысла, изложенного в творческом эскизе
коллекции и перевод его решения из плоскостного в объемное, как правило,
проводится посредством макетирования. Макетирование –это поиск, дающий
представление о будущей форме изделия. При макетировании отрабатываются форма,
уточняются необычные конструктивные решения, идет поиск композиционного
решения, определяются детали и отделка, их величина, местоположение и пропорции.
Эти элементы модели согласовываются с образом человека. После отработки новой
идеи и замысла в макете модель создается в основном материале. Важным этапом в
разработке коллекции является обоснование выбора материалов. Известно, что
материал является определяющим фактором в создании форм и конструкций. Однако
часто в авторских коллекциях подбирают текстильные материалы и их сочетания с
целью отразить и подчеркнуть идею и образ коллекции. Подбор материалов выполняют
с учетом различных факторов (художественный замысел, многообразие решений,
экономия материальных средств). Выбирая те или иные материалы с определенными
поверхностными характеристиками (фактура, цвет) необходимо учитывать конкретные
условия, при которых изделия коллекции будут восприниматься при демонстрации
(значительная удаленность от зрителя и характер освещения: угол, яркость, цвет).
Следующим этапом в создании коллекции является конструкторская часть. Мы
считаем, что разработка чертежей моделей коллекции, должна быть выполнена с
применением технологий САПР, что является одним из показателей готовности
инженера к профессиональной деятельности.
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Наши наблюдения также показывают, что не редко при воплощении авторских
коллекций в материале будущие инженеры-конструкторы предлагают новые способы
технологической обработки, в том числе оригинальные приемы декорирования.
Мы считаем целесообразным включение в содержание обучения вопросов по
экономическому обоснованию коллекции и ее представлению.
Экономическое обоснование коллекции (калькуляция себестоимости изделий,
возможно на примере одного изделия, аксессуаров, обуви, головных уборов и других
дополнений) во многом определяет финансовую реальность воплощения коллекции.
Разработка сценарного плана и режиссуры демонстрации коллекции одежды,
создание завершенного образа для показа (прическа и грим манекенщиц), выбор
музыкального сопровождения –это все составляющие творческого процесса
проектирования коллекции.
Представление эскизного проекта коллекции может осуществляться на
планшете. В этом случае на рабочем поле, как правило, должна содержаться
следующая информация: название, идея и концепция коллекции; модели-аналоги или
модели-предложения; эскиз или фотография готовых изделийколлекции; краткая
аннотация; модельные конструкции в масштабе; коллаж основных и дополнительных
материалов; информация о предлагаемом музыкальном сопровождении; экономические
показатели реализации проекта в материале.
Успешность создаваемой коллекции в значительной мере зависит от степени
проявления творческой деятельности автора. Использование передовых технологий,
современных конструкторских решений, активная работа с информацией в области
моды, владение современными компьютерными технологиями способствует
повышению качества разработки коллекции.
Исследовательская работа по разработке коллекции развивает чувство стиля,
обостряет видение гармонии линии и формы, развивает фантазию и художественную
интуицию,
пробуждает
творческий
потенциал,
оттачивает
системность
профессионального мышления –необходимые составляющие для работы в сложнейшем
искусстве создания костюма.
Работа над проектированием коллекций, особенно авторских, обеспечивает
универсальность специалиста, поскольку направлена на повышение мобильности,
компетентности, расширение его деятельности в пользу инноваций и творчества,
создает условия для полноценной реализации возможностей студента и
профессионального
становления
будущего
конструктора
изделий
легкой
промышленности
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Мақалада әртүрлі мәдениеттер өкілдеріне түсінікті және қызықты, бұл
дәстүрлі кескіннің нысаны мен дизайнында, түс схемасында, кесте және
аксессуарларды қолдануда көрініс табатын, қазіргі заманғы қытай киімдерін жобалау
мен модельдеу бағытындағы бір бағытты дамыту - қытайлық дәстүрлі костюмнің
этникалық ерекшеліктерін қазіргі заманғы нысандарда қолдануды қарастырылды.
Негізгі өлшеу белгілері бойынша конструктивті тіліктердің ұзындығын табу үшін
есептелген-пропорционалды үлгілерді қолдану. Қытай халқының типологиясы
сипаттамалары көптеген алдыңғы қатарлы өлшемді ерекшеліктерді білуге негізделген
көптеген конструктивті тіліктерді есептеуге мүмкіндік береді.
The article describes the development of one of the directions in the design and
modeling of modern Chinese clothing - the use of ethnic features of the concept of the Chinese
traditional costume in modern forms that are understandable and interesting to
representatives of different cultures, which is reflected in the shape and design of the
traditional cut, color scheme, embroidery and accessories use. The use of calculatedproportional laws for finding the lengths of structural segments on the main dimensional
features. The characteristics of the Chinese population typology make it possible to calculate
many constructive segments on the basis of knowledge of a small number of leading
dimensional features.
В современной традиционной китайской одежде, сложившейся в основном в
XVII—XVIII вв., можно различить наследие разных исторических эпох. По ней можно
выявить сложную этническую историю китайцев и проследить этапы взаимодействия
их с другими народами Восточной Азии. Так, происхождение покроя широких глухих
штанов, удобных для верховой езды, очевидно, связанo с древними кочевыми
племенами Северного Китая, в дальнейшем частично ассимилированными китайцами.
Этот покрой, удобный и для сидения со скрещенными ногами на коне или на
корточках, сохраняется у китайцев и теперь.
Для китайцев, как и для большинства других народов Восточной Азии, издавна
стала характерной распашная одежда типа кофты и халата с прямыми широкими
рукавами и запахом направо.
Древнейшим типом одежды был халат, до ханьской эпохи являвшийся
нательной одеждой. Штаны часто заменялись несшитой юбкой, надевавшейся поверх
легкого халата. Повседневная одежда всегда отличалась простотой.
На протяжении последних десятилетий в Китае наблюдается возрождение моды
на традиционную китайскую одежду. Ее часто носят на различных праздниках, таких
как китайский Новый год, Праздник цветов, Праздник девушек, Праздник Шанси. Что
касается китайских модельеров, то активизация обращения к мотивам китайского
народного костюма наблюдается с начала 1970-х гг. В работе над коллекциями одежды
в Домах моды заметно регулярное обращение к использованию элементов народного
костюма.
Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального
костюма становится источником вдохновения при моделировании современной модной
одежды. Национальный костюм, развивавшийся на протяжении полутора тысяч лет,
отличается богатством и разнообразием этнических форм, обнаруживает глубинные
связи с историей народа.
Несмотря на тот интерес, который сегодня вызывают у исследователей моды
вопросы, связанные с историей национального костюма и его влиянием на развитие
современной моды, проблема роли традиционного костюма в формировании основных
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направлений современной моды в Китае остается недостаточно изученной. Это
обусловило актуальность настоящего исследования. Кроме того, требует изучения
вопрос значимости богатства национального костюма в разработке уникальных
образцов одежды, сочетающих в себе современные модные направления с
использованием элементов моделирования традиционного костюма.
Существуют разные мнения о возможности сочетания произведения народного
искусства, каким является традиционный национальный костюм, с современными
изделиями массового производства. Одни считают такое сочетание вообще
невозможным: оно представляется им эклектичным. Другие, наоборот, полагают, что
произведения народного искусства вполне могут уживаться с современным
моделированием, обогащая его. Знакомство с творчеством дизайнеров современной
одежды вносит ясность в вопрос о том, что именно обуславливает особый интерес
специалистов к освоению национальной одежды и позволяет успешно развивать одно
из перспективных направлений современного моделирования.
Такие масштабные мероприятия способствуют многочисленным публикациям в
журналах, обращению к китайской теме в творчестве западноевропейских дизайнеров,
широкому использованию самых разных видов тканей и многообразных орнаментов,
обуви, расшитой шелковой китайской гладью, широким плетеным шляпам и т. д., - все
это является множеством проявлений интереса к эстетике и традициям Поднебесной
империи.
Как правило, задача, которая стоит перед китайскими дизайнерами при
разработке современных костюмов, сделать так, чтобы все этнические особенности
традиционного костюма были переданы в новых формах, понятных и интересных
представителям самых разных культур. Это способствует более частому обращению к
национальным истокам и создает условия для появления все большего количества
современных моделей с использованием деталей традиционной китайской
национальной одежды. Можно сказать, что развитие этой линии в современном
дизайне идет по нескольким направлениям и находит отражение в форме кроя, в
цветовом решении, в использовании вышивки и аксессуаров.
Одно из направлений при моделировании современной одежды - использование
прежде всего конструктивной формы китайской традиционной одежды, ее
закономерностей и пластических особенностей. Важнейшее свойство китайской
традиционной одежды - ее особая целостность: неотделимость формы и материала,
формы и декора, декора и материала, материала и техники исполнения.
Китайская традиционная одежда делится на плечевую и поясную. Наиболее
единообразны по всему Китаю основные виды плечевой одежды. Вся традиционная
одежда распашная, покрой верхней мужской и женской одежды, а также нательной в
основе своей идентичен. Женские наряды отличались от мужских главным образом
красотой вышитых цветных узоров и совсем незначительно - по покрою.
Еще в начале ХХ века были широко распространены юбки-плахты. В качестве
непременного элемента костюма они превратились в деталь только самого
торжественного женского одеяния, например свадебного, а затем и совсем исчезли из
китайского быта, уступив место ципао, европейскому платью и юбке или ансамблю
штаны-кофта, который еще в конце XIX в. был типичен лишь для простых китаянок.
Конструктивное моделирование этих классических форм направлено на
создание с помощью простых чертежных приемов выкроек с простыми
геометрическими линиями, форма которых отражает особенности народного кроя,
одновременно создавая образ модной одежды разного наполнения. Эти направления
можно рассматривать с точки зрения преемственности творчества прошлых поколений,
обогащенного современными требованиями к разработке одежды. В этой одежде, как и
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в любой классической одежде, из которой состоит гардероб современной женщины,
под влиянием направления моды каждого периода могут меняться пропорциональные
соотношения деталей, распределение пластических объемов формы, нагрузки декора,
но стилевые особенности, характерные для традиционной одежды, остаются прежними.
В одних случаях формы кроя костюма относительно просты, и, глядя на них, мы
легко представляем всю организацию и структуру, а в других - они весьма сложные, и с
трудом можно выявить ее структуру, тогда на помощь приходят конструктивные
линии, которые условно можно разделить на основные конструктивные и
конструктивно-декоративные.
В
большинстве
композиционных
решений
конструктивные швы, участвующие в решении формы, внешне остаются
малозаметными. Глаз их воспринимает как неизбежную закономерность построения
формы.
Возрождением старого, как своего рода возможности новаторства в современной
одежде, является использование традиционного фасона при проектировании
современной одежды. Например, в настоящее время в повседневной одежде
используются карманы в китайском стиле на юбке европейской формы. В
повседневной одежде используется сочетание «ципао» и брюк (в англоязычных странах
эта одежда более известна под названием «чонсам», что означает попросту «длинная
рубаха»).
Изучение различных коллекций, представленных в домах моделей, показало, что
при проектировании современной женской одежды используются такие детали кроя
традиционной одежды, как вертикальный воротник, боковой разрез, закатка кромок.
Надо отметить, что традиционные детали кроя дизайнеры-модельеры удачно сочетают
с деталями современного кроя.
В результате длительных поисков и экспериментальных работ, проведенных
дизайнерами многих модельных фирм, определились стиль и своеобразная классика
современной легкой женской одежды, разработанной по мотивам китайской народной
одежды. В основе построения чертежей ярко выражен принцип народного кроя.
Конструктивный принцип кроя современной одежды, определенный формой
народного кроя, предусматривает относительное малое число размерных признаков
фигур (особенно по сравнению с количеством признаков). Использование расчетнопропорциональных закономерностей для нахождения длин конструктивных
отрезков по основным размерным признакам. Особенности типологии китайского
населения позволяют вычислять многие конструктивные отрезки на основе знания
небольшого числа ведущих размерных признаков.
Характерной особенностью многих китайских методик является использование
вспомогательного прямоугольного треугольника с отношением катетов(15: х) для
нахождения направления отрезков, глубины вытачек и вспомогательных
конструктивных линий. Первая величина15 см может быть воспроизведена с помощью
всех видов линеек больших и маленьких, удобна для построения любых участков
конструкций плечевой и поясной одежды и обеспечивает высокую точность
вычерчивания искомой гипотенузы. Другой катет – х - выбирают в зависимости от
участка конструкции в виде постоянной или расчетной величины[3].
В течение многих лет китайские художники-модельеры работают над темой
моделирования и развития традиций китайской народной одежды в современной
одежде. В творческом опыте безымянных художников прошлого они ищут сопряжения
с современными требованиями в образцах того прекрасного, что создано коллективным
народным творчеством, они ищут источник обогащения художественной образности.
Существуют разные мнения о возможности сочетания произведений народного
искусства с современными изделиями фабричного производства. Одни считают такое
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сочетание вообще невозможным, оно представляется им эклектичным. Другие,
наоборот, полагают, что произведения народного искусства вполне могут уживаться с
современным моделированием, обогащая его. Одним из вариантов такого
взаимообогащения является использование технологии традиционной китайской
вышивки.
В дизайне китайской одежды имеет значение и цветовая символика,
используются определенные цвета, выражающие различные значения. Например,
зеленый цвет выражает вечную жизнь, красный - счастье. В проектировании
современной китайской одежды представлена культура традиционного костюма,
которая отвечает эстетическим требованиям современных людей [1]. В последнее
время китайская модная одежда развивается с большим успехом. Но национальная
идентификация для многих китайцев присутствует именно в тех моделях, которые
наполнены элементами, воспроизводящими костюм династии Тан или маньчжурский
костюм.
Концепцией китайского костюма является вышивка, которая насчитывает, по
крайней мере, четыре тысячи лет, она представляет собой уникальный вид искусства, в
ней воплощается глубокая традиционная культура и народные представления о
прекрасном. Традиционная вышивка развивалась в течение нескольких тысяч лет, все
время расширяя техники и совершенствуя мастерство. Выразительность вышивки
становится всё более богатой и разнообразной, в конце концов, сложившаяся система
добилась блестящих успехов. Виды, качество и стиль вышивки в большой степени
зависят от характера стежков.
Вышивание – одно из древнейших прикладных искусств Поднебесной,
зародившееся более 3000 лет назад. Первые известные историкам инструкции по
вышиванию и украшению одежды встречаются в классической летописи «Шаншу»,
созданной в период Западной Чжоу (1027-771 гг. до н.э.).С древних пор в Китае
вышивали шелком, шерстью и хлопковыми нитями на самых разных материалах –
шелке, атласе, грубой мешковине и т.д.Меняющие цвет в зависимости от освещения,
прозрачные и воздушные вышивки с акварельными переходами света всегда высоко
ценились при императорском дворе и в аристократических семьях.
В итоге во всей Поднебесной сформировалось четыре главные школы вышивки,
каждая из которых обладает собственным стилем: сяньсюй - 湘绣 (провинция Хунань),
юэсюй -粤绣(провинция Гуандун),шусюй - 蜀绣 (провинция Сычуань) и сусюй - 苏绣
(провинция Цзяньсу, г. Сучжоу)[4].Четыре известных вида вышивки представляют
самый высокий уровень традиционной китайской вышивки и передаются из поколения
в поколение.
Вышивка всех четырех известных центров отличается по композиции, краске,
стежкам и мотивам, таким образом, в распоряжении современных модельеров имеются
разные стили вышивания, отличные друг от друга.
На момент правления династии Хань произошел скачок в развитии китайской
вышивки, в ее технике и стиле. В этот период времени китайская вышивка официально
появилась на свет. Мотивы китайской вышивки варьировались от солнца, луны, звезд,
гор, драконов и феникса до тигров, цветов, травы, облаков и геометрических узоров.
Многие исторические записи того времени свидетельствуют об этом.
Интересно, что изготовлением китайской вышивки поначалу занимались одни
мужчины. Лишь спустя годы они поняли, что нежные руки их женщин подходят для
этого лучше. И судя по записям, все женщины в столице Qi
(LinziсегодняшнегоШаньдун) владели искусством вышивки. Они наблюдали за
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процессом и практиковали это каждый день и вполне естественно, что они были очень
искусны в вышивке.
Помимо сочетания традиционных деталей с деталями современного кроя, при
пошиве одежды используется традиционная шелковая ткань, традиционные рисунки,
вышивка и традиционное сочетание цветов и вариантов узоров. Можно считать, что
применение этих элементов - самое убедительное свидетельство того, что благодаря их
использованию те, кто приобретают и носят подобную одежду, самым
непосредственным образом соприкасаются с богатейшим культурным наследием,
которое воплощается в китайской традиционной одежде.
Как показал анализ исследования, в настоящее время в этническом направлении
китайской индустрии моды идут активные творческие поиски. Как правило, задача,
которая стоит перед китайскими дизайнерами при разработке современных костюмов сделать так, чтобы все этнические особенности традиционного костюма были переданы
в новых формах, понятных и интересных представителям самых разных культур. Это
способствует более частому обращению к национальным истокам и создает условия
для появления все большего количества современных моделей с использованием
деталей традиционной китайской национальной одежды. Можно сказать, что развитие
этой линии в современном дизайне идет по нескольким направлениям и находит
отражение в форме кроя, цветовом решении, использовании вышивки и аксессуаров.
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УДК 624.011.75
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ
В КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ
Ким И.С., Омаров Б. Е., Ауезов О. А., Ештаева.Н., Конысбеков С.М.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова,
г.Шымкент, Казахстан
Мақалада «ұлттық костюмнің этникалық бағыты» түсінігі қарастырылады,
мода мен көркем түстік шешімнің
үлгісінде оның дизайндағы өзектілігінің
ерекшеліктері айқындалады. Берілген бағыттың костюм дизайнындағы батыс, алыс
және жақын шығыс тәжірибесі бойынша салыстыру талдамасы жасалады.
Этникалық бағыттың экологиялық эстетикамен
байланысы, дизайндағы
эргономиканың дамуымен анықталады. Экономикалық-географиялық (Евразияның
маңызды миграциялық және сауда жолдарының қиылысуы), әлеуметтік-экономикалық
факторлар (көшпелі тұрмыс тіршілігі), табиғаттың климаттық шарттары, көркем
дәстүрлері мен ежелгі діни көзқарастарының әсерінен қалыптасқан қазақтардың
колористикалық таңдаулары ерекше қызығушылық тудырады.
The article discusses the concept of "ethnic direction of the national costume", defines
the features of its actualization in design using the example of fashion and artistic color
solution. A comparative analysis of the development of this direction in the Western, Far42

Eastern and Middle Eastern practice of costume design is carried out. The connection of
ethnic direction with ecological aesthetics, with the development of ergonomics in design is
revealed. Of particular interest are the color preferences of the Kazakhs, formed under the
influence of economic and geographical (the intersection of the most important migration and
trade routes of Eurasia), socio-economic (nomadic lifestyle) factors, climatic conditions,
artistic traditions and ancient religious beliefs.
В XXI веке, в эпоху бурных социально-экономических и политических перемен,
принципиальных сдвигов, стремительно развивающихся технологий, интенсивных
поисков, искусство Казахстана как одна из важнейших составных частей богатого
культурного наследия казахского народа, играет значимую роль в поисках
мировоззренческих установок, в возрождении духовности. Происходит интенсивный
процесс осмысления культурного наследия, притяжения к своим этническим истокам,
историко-культурным корням; в этой связи значительно активизировался процесс
дальнейшего изучения казахского искусства.
Одним из аспектов своеобразия художественного видения казахстанских
дизайнеров и живописцев является уникальная цветовая палитра, явившаяся живой
рефлексией на колорит народного творчества, в сотворенных художественных образах,
в полной мере раскрывающих духовные традиции нации. Отражая историю,
ментальные колористические особенности, специфику образного и колористического
мышления казахов, эта невидимая связь емко и глубоко выражает суть национального
своеобразия, художественно-эстетических предпочтений нашего народа, являя собой
одну из форм художественного самовыражения этноса, связанного с возможностью
восстановления информации о древних эстетических канонах, сакральных
представлениях и символических верованиях, нашедших отражение в колорите
изделий декоративно-прикладного искусства.
В современном искусстве живет цветовая палитра традиционного народного
творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями
людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа
обусловила историческую преемственность цветовой гаммы народной культуры.
Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального
костюма становится источником вдохновения при моделировании современной модной
одежды. Национальный костюм, развивавшийся на протяжении полутора тысяч лет,
отличается богатством и разнообразием этнических форм, обнаруживает глубинные
связи с историей народа.
Несмотря на тот интерес, который сегодня вызывают у исследователей моды
вопросы, связанные с историей национального костюма и его влиянием на развитие
современной моды, проблема роли традиционного костюма в формировании основных
направлений современной моды в Казахстане остается недостаточно изученной. Это
обусловило актуальность настоящего исследования. Кроме того, требует изучения
вопрос значимости богатства национального костюма в разработке уникальных
образцов одежды, сочетающих в себе современные модные направления с
использованием элементов моделирования традиционного костюма.
Особую актуальность на современном этапе развития исторического
искусствоведения обретает проблема вековых традиций искусства и культуры,
цементировавших национальное самосознание. В этой связи, особый интерес
представляют колористические предпочтения казахов, сформировавшиеся под
воздействием экономико-географического (пересечение важнейших миграционных и
торговых путей Евразии), социально-экономического (кочевого образа жизни)
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факторов, природно-климатических условий, художественной традиций и древних
религиозных верований[1].
Выявление колористико-эстетических схем в контексте процесса сложения
художественных традиций в искусстве необходимо проводить через призму
этнокультурогенеза казахов, корни которого уходят вглубь первобытной культуры.
Потребность исследовать колористические решения в протодизайне насельников
Казахстана как элементы эстетической системы искусства, пронизанной внешними и
внутренними взаимосвязями, возникает вследствие природы объекта и характера
предмета научных изысканий. Воплощенный этносом в материальной культуре
эстетическо-колористический опыт освоения среды требует комплексного изучения
механизмов образования эстетических категорий в сфере декоративно-прикладного
искусства казахов, в системе традиционной культуры, получивших проецирование в
колорите современного искусства.
Отличительным качеством современности в первую очередь является
стремление к равноправному сосуществованию различных социокультурных норм и
образцов, оцениваемых с позиций моды не как противоречия, а как различные
актуальности, составляющие своеобразный «архив» стилей и ценностей. Моду можно
назвать движением, цель которого заключена в самом движении, в изменчивости ради
изменчивости. В то же время мода через внешний вид, манеру поведения,
престижность ценностей, характерных для той или иной культуры, оказывается
связанной с социокультурной динамикой нормативных ценностей. Говоря о
современной моде, оперируют таким понятием, как «Look» – образ, который включает
индивидуальное сочетание различных стилей. Жиль Липовецкий описывает этот
процесс как смену столетий «дирижерской», однообразной моды на «открытую» моду с
опциональной, игровой логикой, «когда выбирают не только между разными моделями
одежды, но и между несовместимыми способами предъявить себя миру» [5]. Для
современной моды исторические художественные стили, традиции национального
костюма, актуальная культура – палитра красок из которых создается образ.
Если для культуры в целом традиции и культурные образцы являются ядром,
несущим охранительное значение, то в моде происходит обратный процесс – ценность
образов определяется сменой модных стандартов. Не случайно А. Гофман упоминает о
таком способе инновации в моде, как обновление через актуализацию традиций,
отмечая, что данное направление не изобретение современности [3].
Процесс современного художественного проектирования невозможен без
влияния традиционных художественных образов, колористических штампов,
подпитывающих дизайнера новыми средствами выражения. В этой связи традиции
цветовой культуры, сохраняясь в сознании современного общества и формируя
мировосприятие современного человека, служат прекрасным средством достижения
поставленных проектных задач в области дизайна. Исследование отражения этого
глубинного культурного пласта в период становления дизайна в Республике Казахстан
позволит выявить основные тенденции развития дизайна с использованием
эстетических категорий колорита и его семантики.
Национальный колорит наиболее «читаем» через традиционное декоративноприкладное искусство, в особенности через орнаментальную культуру. Изучение
традиций оказывает существенное влияние на формообразование, декор, эстетическое
и смысловое содержание проектных задач в области дизайна. Научно-обоснованный
анализ решения этой проблемы не может быть исследован в отрыве от эволюционных
связей исторических эпох и традиций. Современное казахстанское искусствоведение
уделяет большое внимание изучению историко-культурного наследия казахского
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этноса, закономерностей развития художественной культуры в разрезе исторического
времени.
Сохранение своеобразного национального колорита в современном дизайне
Казахстана позволяет решать задачи научно-познавательного, культурного и
идеологического характера. Этим обусловлен выбор темы исследования, цель которого
заключается в определении степени влияния национальных художественных традиций
в области колорита на динамику цветовой палитры современного дизайна Казахстана.
Исследование позволит проследить закономерные и специфические черты
формирования искусства цвета, влияние на этот процесс социально-экономических,
географических, религиозных и других факторов, а также симбиоз восточных и
западных эстетических средств цветовыражения в современном дизайне Казахстана.
Ставшие популярными в независимом Казахстане желтый (золотой) и голубой
цвета, воплощенные в государственных символах: флаге, гербе, а также в
удостоверяющих личность документах (паспорте, удостоверении), имеют длительную
историю, восходящую к культуре тенгрианства. Идея евразийства принадлежит
лингвисту, филологу, культурологу, политологу, общественному деятелю Н.
Трубецкому (1890 - 1937 гг.), первому осознавшему значительный вклад тюрков в
развитие мировой культуры. В советское время традиционное мировоззрение тюрков
не было востребованной темой исследований, поскольку коммунистическое
руководство страны не придавало значения сохранению и возрождению этнических
компонентов культуры в интересах формирования единого «советского народа» [2].
Глобализация культуры привела к размыванию границ между различными
зонами, что на практике привело к практическому исчезновению альтернативных
культурных практик. Это видно на примере динамики этнической темы, родившейся в
рамках протестной субкультуры хиппи, к XXI в. превратившейся в этнонаправление
активно развивающиеся в официальной моде. Этнические идеи проявляются в дизайне
костюма по нескольким направлениям. Это интерес к этническому направлению в
контексте экологического мышления, проявляющийся в творчестве многих модельеров
(Ямомото, Разумихина). Поиск в этнических формах эргономической компоненты
(Зайцев, Кензо, Рикель). Развитие этнического стиля как краски индивидуальности в
образе (Вествуд, Макквин, Гальяно) или как части роскошной сказки, интересующей
модельеров со времен П. Пуаре (Валентино, Феррагамо, Прада). Именно этническое
направление с 1960-х гг. реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла,
которые сегодня реализуются в prêt-a-porter (возможности машинной вязки), в высокой
моде (ценность handmade), возрождая традиции домашнего рукоделия, которое видится
способом проявления индивидуальности, развития творческого потенциала личности.
Это особенно видно на примере развития ближне- и дальневосточной моды и должно
стать примером для отечественных дизайнеров.
На примере развития этнотенденций характерно прочитываются несколько
векторов развития современной культуры. Технологическая цивилизация, с одной
стороны, отчуждает человека от традиции, а с другой стороны, сосуществование
различных версий традиции конструирует «зрительское» [1] стороннее отношение к
истории, стирает границы между различными культурными практиками. В такой
ситуации мода становится инструментом власти, частью маркетингового механизма
глобальных корпораций. Транскультура предлагает каждому выбрать краску,
соответствующую настроению, этническое своеобразие в таком случае актуализируется
исключительно как игра.
В системе современного образования, в процессе подготовки специалистовдизайнеров важно дать возможность увидеть потенциал цвета в более значимом
аспекте, в том числе те его ценностные категории, которые выработались в рамках
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традиционной казахской культуры. Важно раскрыть широкий спектр его
художественных возможностей, внутренних свойств и функций. Предлагаемое в
данном исследовании изменение подхода к дисциплине «Цветоведение» и ее
переименование на название «Колористика» в рамках подготовки специалистов
специальностей по профилю «Дизайн» в художественных вузах РК направлено на
органичное использование новаторских и традиционных подходов, значительно
расширяет смысловое содержание.
Одновременно колористика опирается на физические основы цвета,
психофизиологический фундамент его восприятия, учитывает цветокультурные
представления общества и поэтому адресуется всем сферам его бытия, а также
мыслится как цветовая среда, удовлетворяющая человека эстетически и утилитарно. В
этой связи, постановка значимой в исследовательском, творческом планах задачи,
требующей интегрированного знания, анализа цветовой культуры, исследовательского
поиска, умения ориентироваться в информационном цветопространстве становится
весьма актуальной для будущих дизайнеров Казахстана.
В настоящее время должны быть существенно изменены концептуальные
подходы в применении колористики в современном дизайне - необходимо выявить и
показать современникам этнические корни национального колорита, уникальность
традиционной этнической культуры и ее взаимодействие с современными тенденциями
развития.
Синтез традиционного и современного способствует, на наш взгляд,
цементированию этнического самосознания казахов, а также укреплению единства
казахстанской нации, включающей в себя более ста этносов, на основе духовной
гармонии, признании исторического права казахской культуры стать доминантой
национальной культуры, самобытность которой и позиционирование в системе
мировой культуры зависит от корреляции этнодифференцирующих признаков,
включающих в себя и колористические решения.
Обнаруженные цветовые аналогии в произведениях современных живописцев
показывают, с какой поразительной выразительностью привычная цветовая гамма на
генетическом уровне воссоздается и следует вслед за биением пульса колорита
народного мастера вопреки времени, из поколения в поколение.
Современный дизайнер будет рассматривать национальный колорит как
исходный материал, поскольку он должен придать новую форму цвету в духе своего
времени. Колорит претерпевает изменения в соответствии с эволюцией взглядов,
эстетических канонов, технических приемов, культурных взаимовлияний. От
подчиненной роли (к примеру, дизайнеры одежды советской эпохи при
колористическом решении создаваемых эскизов в период тотального дефицита
качественного сырья исходили из имеющихся возможностей), колорит переходит к
главенствующей и определяющей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
Ким И.С., Джанпаизова В.М., Джунусова А.К., Махмудова М.А., Шанахова Р.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауэзова
г. Шымкент, Казахстан
Мақалада адамның имиджіне, кәмелетке толмаған адам және ол ұсынатын
әлеуметтік-мәдени қоғамдастықтың имиджіне, сондай-ақ жарнамалық хабарламалардың тиімділігін арттыру құралы ретінде әсер ететін зерттеу құралдарын
және әдістерін, сондай-ақ костюмнің композициялық дизайнынқалыптастыру
тұжырымдамасының негіздемесі қарастырылады; Көптеген адамдарға сіздің
стиліңізді табу өзіңізді, көзқарасыңды білуге және оны білдіруге мүмкіндік береді.
Егер сурет белгілі бір рөлде болса, онда стиль - адамның, оның ішкі «мен» деген мәні.
The article discusses the rationale for the concept of forming an image (design) of a
suit, as an object affecting the image of a person who is a carrier of a suit and on the image of
a sociocultural community, which he represents, and also as a means of increasing the
effectiveness of advertising messages, , means and methods of research and compositional
design of the costume. If image is a certain role, then style is rather the essence of a person,
his inner “me”. For many, finding your style means finding yourself, your point of view and
being able to express it.
Исходя из современных определений понятий «костюма» и «одежды» следует,
что это некоторая художественная система, зависящая от замысла художника (но не от
целей формирования чьего-либо имиджа). Данное определение, как и подход в целом,
сыграли немалую положительную роль в развитии российской школы дизайна
костюма. Однако, очень часто оказывается недостаточно костюму обладать
художественной ценностью и быть совершенным композиционно, важно ещё иметь
практическое значение и быть востребованным у потребителя, мало того –
обеспечивать ему адекватный имидж.
Если признать, что «костюм» – это сложная невербальная психосемиотическая
система, входящая в информационный треугольник «костюм» – «личность» –
«внешность», то необходимо исследовать его роль во взаимодействии людей, а затем
совершенствовать проектирование на этой основе. Необходимо подвергнуть изучению
характеристики костюма и выявить информацию о его элементах в имидже. На
сегодняшний день имеем основное противоречие: оболочка человека (костюм, одежда),
наделённая языком и несущая информацию в имидже, проектируется без какого-либо
научного знания этой информации. Ценно и важно осознать, что костюм – это сложная
интеграционная система, включающая одежду, причёску, головной убор, перчатки,
украшения, грим, несущая социально-психологические функции в общении.
Следовательно, существуют достаточно сложные взаимосвязи между «костюмом»,
«внешностью» и «личностью» носчика, расшифровка и исследование которых, должно
быть предметом дальнейшего научного изучения и использования как основы для
проектирования.
Японскими исследователями установлено, что среди факторов, влияющих на
выбор одежды, 33% принадлежит системе впечатления, 33% – социальным и
экономическим факторам, и столько же функциональным. Без исследований в области
впечатлений от одежды мы не сможем разработать надёжную схему прогноза и
управления спросом на швейные изделия. Тенденции исследований, проводимых в
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мире, показали активное использование методов психологии восприятия для оценки
субъективного впечатления на различных стадиях знакомства с изделием, включая
примерку и опытную носку. Ведутся исследования элементарного уровня восприятия
(психофизические исследования ощущений человека от одежды).
Исходя из концепции проектирования одежды как оболочки для восприятия,
требуется исследовать и изучить особенности и закономерности этой оболочки.
Разработка модных форм при этом должна вестись не просто как разработка
художественного образа, порождённого автором, а как образа с заранее
прогнозируемым впечатлением. На первом этапе должна осуществляться гармонизация
одежды с внешностью заказчика (особенностями габитуса и его частей). На втором
этапе одежда должна адекватно соответствовать личности носчика, не вызывать
личностного дискомфорта и противоречий. На третьем этапе осуществляется
проектирование необходимого имиджа в соответствии с задачами, решаемыми
личностью.
Имидж – важнейший фактор конкурентоспособности личности в любой сфере.
Продуманный имидж способствует общению, помогает привлечь и прочно удерживать
внимание людей, завоевать их симпатию.
Умение создать индивидуальный стиль в одежде составляет важную часть
имиджирования, так как одежда является своеобразной визитной карточкой, средством
самопрезентации личности.
Современная методология формирования индивидуального стиля в одежде
достаточно разработана и эффективна. Знакомство с ее основными положениями –
непременное условие достаточного уровня квалификации специалиста в области
проектирования одежды.
Такой специалист должен иметь знания в области анализа внешней
индивидуальности конкретного человека, понимать особенности психологического
восприятия личностью стилевых решений, предлагаемых в качестве модных, или
других стандартов общества.
Стилевые решения современной одежды чрезвычайно разнообразны.
Профессионалу важно приобрести навыки их систематизации, уметь анализировать
истоки возникновения и причины популярности того или иного стиля, выделять
характерные отличительные признаки.
Обладание корректным деловым стилем в одежде – важный аспект культуры
делового общения, выразительная характеристика степени профессионализма человека.
В связи с вовлечением женщин в новые сферы деятельности и ужесточением
конкуренции на рынке труда появилась проблема формирования стиля деловой
женщины. Конкурируя с мужчинами в областях, которые традиционно считались
мужскими, женщины должны знать, как нужно одеваться, ухаживать за собой и вести
себя, чтобы их принимали всерьез. Следует кратко остановиться на анализе понятий
«художественный образ» и «имидж», которые являются далеко неравнозначными.
Стиль и фасон костюма, цветовая гамма, рисунок ткани, дизайн аксессуаров —
язык, которому мы учимся с детства и на котором разговариваем с окружающими.
Грамотный имидж — это умение говорить на языке одежды так, чтобы вас услышали и
поняли.Появление художественного образа может происходить в процессе создания
художественного произведения и являться его следствием.
Художественный образ - это явление, синтезирующее качество и особенности
творческого источника с личностными качествами, взглядами и отношением к нему
художника, живущего в рамках определенного «кодекса» эстетических представлений.
Сила личности художника, глубина его эмоций и профессионализм играют настолько
большую роль, что восприятие художественного образа продолжает оставаться ярким и
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эффективным и для последующих поколений зрителей («пользователей»)
произведения. Необходимо также отметить, что окончательного и безоговорочного
формирования художественного образа не может быть в принципе, так как каждый
адресат - это тоже личность со своими особенностями (образованием, возрастом,
взглядами, чертами характера и т.д.), которые претерпевают постоянные изменения.
Поэтому справедливо будет сказать, что адресат, к которому направлен посыл
художественного образа будет в какой-то степени «соавтором» художника. Результат в
любом случае будет синтезным и индивидуальным.
Имидж жизнеспособен и убедителен лишь тогда, когда соответствует
внутренним качествам человека, его характеру, темпераменту и образу жизни. Дома, на
работе, в дружеской компании и среди незнакомых людей мы играем определённые
социальные роли. Хотя они могут очень сильно различаться, мы исполняем их с
удовольствием. Но если роль превращается в маску, скрывающую истинное лицо
человека, если она не соответствует его мироощущению и целям, тогда имидж
превращается в обузу. Человек испытывает дискомфорт оттого, что «играет не свою
роль» [1].
Внешность отражает наше внутреннее состояние, и наоборот. Когда мы хотим
изменить свою жизнь, то очень часто первым делом обновляем гардероб, спешим в
парикмахерскую или затеваем в квартире ремонт. Если женщина радикально меняет
цвет волос, например из натуральной блондинки перекрашивается в жгучую брюнетку,
наверняка она полна решимости начать новую жизнь. У того, кто испытывает стресс,
душевные переживания или раздираем противоречиями, внешний облик несёт
отпечаток диссонанса, неуверенности, неопределённости. А когда человек пребывает в
согласии с собой и миром, тогда и составляющие его образа гармонично дополняют
друг друга, подчёркивая, цельность личности.
"Индивидуальный «стиль» и «имидж» - разные понятия, хотя одно без другого
не существует. Если имидж - некая роль, то стиль - это скорее сущность человека, его
внутреннее «я». Для многих найти свой стиль означает найти себя, свою точку зрения и
уметь выразить её. По причёске, рисунку на ткани или расцветке галстука, если быть
внимательным, всегда можно угадать предпочитаемый стиль. А такие «мелочи», как
браслет, зонт или брелок, расскажут о хозяине больше, нежели любые слова. Часто мы
выбираем подобные вещи спонтанно - просто потому, что они нравятся, а
следовательно, соответствуют нашему внутреннему «я». Кстати, духи, которые мы
сами покупаем (не подаренные), красноречивее всего раскрывают индивидуальность то, как мы себя воспринимаем и какими нам хочется быть [3].
Стильно одетый человек не просто одет со вкусом и продумал все детали
гардероба от пуговиц до носового платка. Ему действительно подходит всё, что он
носит. Это и есть взаимосвязь внешнего и внутреннего, соответствие имиджа стилю, а
стиля имиджу. Такой гармоничный образ формируется благодаря врождённому вкусу и
чувству прекрасного, а также знанию основ стилистики и законов гармонии.По
причёске, рисунку на ткани или расцветке галстука, если быть внимательным, всегда
можно угадать предпочитаемый стиль. Современная методология формирования
индивидуального стиля в одежде достаточно разработана и эффективна. Знакомство с
ее основными положениями – непременное условие достаточного уровня
квалификации специалиста в области проектирования одежды.
Безусловно, мода вносит свои коррективы в понятия гармонии и красоты. В
одни времена принято было неукоснительно следовать канонам и соблюдать единый
стиль, в другие, в том числе в наши дни, стили легко смешиваются, интерпретируются,
приветствуется любое проявление индивидуальности и быть одетым "правильно" с
точки зрения цельности стиля считается дурным тоном. Но что бы ни диктовала мода,
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законы гармонии никто не в силах отменить. Осознанно или интуитивно человек
тянется к прекрасному, к тому, что приятно для глаз, тела и души.
При создании или выявлении имиджа специалист в области дизайна костюма
пользуется тем же комплексом композиционных приемов, т.е. тем же структурнообразующем языком дизайна костюма и его морфологией. Данный момент
представляется особенно существенным для настоящей работы. Имиджу свойственны
«массовость», зависимость от мнений, представлений большинства представителей
определенных социумов. Он формируется под влиянием актуальных на тот момент
требований.
Дизайн костюма базируется в качестве «основы» творчества на образе человека,
акцентируя и выявляя его сущность, положительные и интересные свойства личности,
касающиеся как внутренних, так и внешних характеристик, и, таким образом создавая
его имидж.
На
основании
проведённого
исследования
разработана
теоретикометодологическая модель-концепция формирования имиджа-образа объекта-носителя
костюма и социокультурной общности, к которой он принадлежит, как результата
взаимодействия средств проектного языка дизайна костюма и визуального восприятия
его людьми, обладающими определёнными личностными характеристиками.
Основой для разработки этой концепции послужили теоретические и
эмпирические изыскания, результаты которых послужили для создания частных
концепций в виде алгоритмических построений по основным направлениям
исследования.
Актуальность научной статьи подтверждается тем, что в ней доказывается ещё
одна, весьма востребованная функция костюма, где он выступает в роли
рекламоносителя, с помощью которого может эффективно формироваться брендимидж товара, услуги, фирмы и т.д.
Проблемы, решаемые в настоящем исследовании актуальны не только для
теории и практики дизайна, но и для формирующейся в настоящее время научноприкладной области знания - имиджелогии.
_____________________________________________________________________
1. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехники, психотехнологии /А.Ю.
Панасюк,- М.: Гелиос, 2001.
2. Бердник. Т.О. Неклюдова Т.П. Дизайн костюма Ростов-на-Дону 2000г.
3. Кильпе М.В. Композиция М.МГХПУ им. С.Г. Строганова 2006г.
4.Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна / Т.Ю. Быстрова.
– Екатеринбург, 2012.

УДК 539.3
УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ, ВОСПРИНИМАЮЩИХ
ОСЕВОГО СЖАТИЯ И КРУЧЕНИЯ
Кишауов К.С., Бұрқанова Қ.Ж.
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,
г.Астана
Бұл жұмыста үш қабатты сырықтарды күрделі күш әсерінен орнықтылыққа
есептеу қарастырылған. Есептің шешуі энергетикалық әдісті қолдану арқылы
табылып, сырықты әртүрлі күштер әсерінен орнықтылыққа зерттеуге болатындығы
көрсетілген.
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In this paper, the calculation is made on the stability of a three-layer rod with a
complex load. The solution of the problem is performed by the energy method. The work
indicates that it is possible to investigate rods under load of various forces.
Слоистые конструктивные элементы находят широкое применение в различных
областях современной техники. Использование слоистых конструкций обусловлено
возможностью уменьшить материалоемкость соответствующих систем при требуемой
прочности, жесткости и устойчивости.
С появлением полимерных армированных материалов существенно
расширились возможности для создания оптимальных многослойных конструкций с
применением композитных материалов и широкого их внедрения в народное
хозяйство.
Расчеты на прочность и устойчивость многослойных изделий из композитных
материалов на основе уравнений трехмерной теории упругости представляют собой
весьма сложную задачу. Поэтому возникает необходимость в построении эффективных
теорий многослойных одномерных и двумерных механических систем, учитывающих
специфику физико-механических свойств каждого слоя.
Существенный интерес с точки зрения требований практики расчета и
проектирования многослойных конструкций представляет также анализ влияния
различных силовых, геометрических и механических параметров слоев, схем
армирования и др. факторов на характеристики, определяющие несущую способность
тонкостенных слоистых элементов конструкций.
Как правило, в процессе эксплуатации стержневые элементы конструкций
исчерпывают несущую способность путем потери устойчивости. В первую очередь
практической важностью исследований этого механического явления объясняется
неугасающий интерес к этой проблеме со стороны большого числа наших и
зарубежных исследователей.
Уравнение равновесия получим используя принцип, который для возможных
перемещений; для равновесия системы, подчиненный идеальным удерживающим
связям, необходимы и достаточно, чтобы сумма элементарных работ всех
приложенных к ней сил на всяком возможном перемещении равнялось нулю. [1,2]
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Приравнивая нулю сумму выражений (2), (3), а в ней приравнивая нулю
множители при вариациях независимых перемещений , приходим к уравнениям
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через три функции перемещений
. Для замыкания системы нужно либо
присоединить к ней уравнения совместности моментов H иM, либо записать ее в
перемещениях.
Для замыкания системы запишем ее в перемещениях , тогда имеем
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Таким образом, система уравнений равновесия распалась на две независимые
системы, на уравнении относительно и систему уравнений относительно функции
.
Последние уравнения удобно свести к одному разрешающему уравнению,
введя нужное число раз дифференцируемую функцию перемещений
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так, чтобы уравнения (9)тождественно удовлетворялись
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(11) в (10), приходим к уравнению относительно функции
т.е. уравнение устойчивости по формуле Эйлера (для трехслойного
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к которому необходимо присоединить однородные краевые условия,
отражающие влияние закрепления торцов.
Уравнение (14) может быть получено следующим образом. Пусть трехслойный
стержень, подвергается действию сжимающих сил N. В докритическом состоянии N ≤
Nкр все слои претерпевают одинаковую продольную деформацию без изгиба (
). В
после- критическом состоянии, когда
имеем выражение для изгибающего
момента
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Это доказывает, что уравнение (13) может быть получено дифференцированием
уравнении (14).
Рассмотрим трехслойный стержень, подверженный действию торцевых
сжимающихся сил N и крутящего момента .
Учитывая формулу (14) нетрудно получить систему двух обыкновенных
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами относительно искомых
функции
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В случае кручения длинного стержня можно ожидать, что узловые линии будут
винтовой (спиральной) формы, и это условие будет выполнено, если мы возьмем для
смещений (прогиба) выражения:
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e

Подставляя выражения (15) в уравнение (14) , получим:
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Так как
и
решение уравнений (17) удовлетворяется при
равенстве определителя составленном из коэффициентов f1 и f2 к нулю.
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Раскрывая определитель, получим уравнение критической нагрузки
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0 из уравнения (19) получается формула Григолюка
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Полученная формула (19) позволяет исследовать устойчивость трехслойного
стержня как при чистом продольном сжатии ( M k 0 ) и чистом кручении (N=0) , так и
при совместном их действии.
Как частный случай при k = 0 из (19 ) вытекает формула для критического
однородного сжато – скрученного стержня, а также в частных случаях простого
кручения и сжатия получим формулы Эйлера и Гринхилла.
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ӘОЖ372.8(07)
СТАНСАНЫҢ ҚЫСҚЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОМПРЕССОР ҚОНДЫРҒЫСЫН
ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ БҰРМАЛЫ БАҒЫТТАМАЛАРДЫ ТАЗАЛАУ ТИІМДІЛІГІ
Садырбек Б.Б.
Жезқазған политехникалық колледжі
В связи с тем, что железнодорожная станция испытывает трудности в
работе в зимний период,в нашей статье мы хотим предложить использовать
компрессорную установку для предтварительный подготовки станции к зиме. В
статье рассматриваются возможнысти очистки поворотной стрелки от снега в
зимний период,что может облегчить технологические процессы работы.
The article discusses the operation conditions of the railway stations. Due to the fact
that the station experiences difficulties in operation in winter period,we recommend to use a
compressor unit as a preliminasy preparation process. Cleaning from snow can be used as
well.
Қыс –теміржол көлігінің жұмысының қиындайтын кезеңі. Қыста пойыздарды
құру мен ажырату буқсаларындағы майдың қатып қалуынан және вагондардың тұрақта
көп тұру салдарынан қозғалыс кедергісінің ұлғаюынан байланысты қиындайды.
Температураның төмендеуінен жылжымалы құрамның қос доңғалағы жүрмей қалады.
Қар жауған кезде бағыттамалардың тежеу баяулатқыштарының, және башмактардың
жұмысы төмендейді. Станса жұмыскерлерінің жұмысы әсіресе боранда, қатты аяздарда
және көк тайғақтарда қиындайды. Бірақ, ауа райының қолайсыздығына жақсылап
дайындық жасаса, бұл қиындықтардың бәрін жеңіп шығуға болады.
Станса жұмысын қысқа дайындау келесі шараларды жүргізу барысында
жүзеге асады:
оқытылған жұмыскерлермен штатты толық жинақтастыру, ең алдымен
бастаушы қызметкерлермен, олар: (пойыз құрушы, пойыз құршысының көмекшісі,
бағыттамашы, сигналшы, дөңес операторлары, техникалық кеңселердің операторлары,
тиеп–түсіру жұмысының дистанция механизаторлары), қысқы еңбек тәсілдерін қыста
алғашқы рет жұмыс істеген жұмыскерлерге оқыту;
стансаның
техникалық
құрал-жабдықтарын
дайындау- вагон
баяулатқыштарды, орталықтандырылған бағыттамаларды, сигнализация және байланыс
құрлғыларын толығымен қарап оларды жөндеу. Жол жұмыстарын жөндеуді аяқтау.
Қызметтік және техникалық ғимараттарды жылыту және жөндеу жұмыстарын жасау.
Тұрғын үйлерді, қызметтік және тұрмыс ғимараттарын отынмен қамтамасыз ету;
механизмдерді және құрал саймандарды дайындау. Қар тазартқыш және қар
күрейтін машиналарды толық дайындықтан өткізу. Жолды тазартатын қырғышты,
мұзды оятын сүйменді, қар еріткішті, бағыттамаларды механикалық тазалайтын
құрылғыларды, тежеу башмактарын, баяулатқыштың қосалқы бөлшектерін толық
дайындық қалпына келтіру;
құрал саймандарды дайындау. Қысқы майлар, көк тайғақ кезінде жол арасына
төсейтін құмды, қатты аяздарда шұғыл тежеуді болдырмау үшін пайдаланатын
битумды, жұмыскерлерді жылы арнайы киімдермен қамтамасыз ету;
маневрлік локомотивтерді дайындау. Қыс кезінде жасалатын маневр
жұмыстарының көлеміне қарай локомотивтер қорын дайындау, жөндеу және жылыту.
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Қажетті жағдайда қыс кезінде қосымша маневрлік құрал жабдықтар және қуаты коп
локомотивтер бөлінеді;
жабдықтау шаруашалағы мен отын қоймаларын дайындау. Майлау өнімдері
мен отын, жанармайдың керекті қорымен қамтамасыз ету. Маневр аудандарының
жанында станса жолдарында локомотивтерді шағын жабдықтау пунктерін құру.
Маневр локомотивтерінің жабдықталуының қысқы графигін жақсару;
жұмыс орындарының қалыпты жығдайын, жарықтануын және жөнделуін
тексеру. Ол сұрыптау дөңестері, тартым жолдары,дөңесасты парк жолдары, бағыттама
посттары, локомотивтерді жабдықтау пункттері. Барлық бағыттама сілтемелерінің
жарықтануын қадағалау.
Төменгі температураларда сұйық жүктер қоюлану қаупіне ие болады, сондықтан
оларды құю пунктері қоюланған сұйық жүктерді қыздырып сұйылтатын құрылғымен
жабдықталуы тиіс. Сонымен қатар қыста сусымалы жүктер де қатып қалатын
жағдайлар кездеседі, сондықтан (құрылыс, көмір) тиеу пункттері қопсытқыш және
дірілдеткіш аспаптармен қамтамасыз етілуі тиіс. Әр станса қыс кезінде көтеріп-тиеу
машиналары жұмысқа дайын болуы тиіс;
Стансалар қыс кезіндегі жұмысқа алдын ала дайындалған жоспар бойынша,
алдағы жүк айналымын ескере отырып және өткен жылдағы тәжірибеге сүйене отырып
кіріседі [1].
Бағыттамалы бұрма – жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға
ауыстыруға қызмет ететін қондырғы. Бағыттамалы бұрмалар бағыттамалардан,
айқастырмалардан және олардың арасындағы қосатын жолдардан тұрады.
Айқастырмалар жылжымайтын немесе жылжымалы өзекшелі болуы мүмкін.
Бағыттамалы бұрма – рамалық
рельстерден, үшкірлер мен ауыстырып бұру
механизмінен тұратын бұрманың бөлігі. Жылжымалы өзекшелі айқастырмасы бар
болғанда бағыттама ұғымына айқастырма да жатады [2].
Қар мен боран кезінде тасымалдау процесінің іркілуін, поездар қозғалысының
қауіпсіздігі мен үздіксіздігінің бұзылуын болдырмау мақсатында теміржолдарда
қармен
күресу
бойынша
нұсқаулық
әзірленді.
Нұсқаулық
теміржол
шаруашылықтарына қойылатын негізгі талаптарды және жол шаруашылығын қыс
мезгілінде жұмысқа дайындау мен олардың қысқы пайдалану кезеңіндегі ортақ
жұмысын ұйымдастыру кезіндегі өзара қарым-қатынас жасау тәртібін анықтайды.

Сурет 1 Бағыттамаларды қазіргі кезде тазалау түрі
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Бағыттамалы бұрмаларды басқа қалпына төмендегі жағдайларда ауыстыруы
мүмкін:
- поездарды қабылдау және жөнелту үшін маршртуттар әзірлеген кезде;
- маневрлік жұмыстар кезінде;
- жылжымалы құрамдардың жолдарға орналасуы кезінде;
- станциялық жолдардағы кедергілерді және жұмыстар жүргізілетін орындар-ды
қоршау қажет болғанда;
- бағыттамалы бұрмаларды тазартқанда, тексергенде және жөндегенде [2].
Дизельді стационарлы ATMOS компрессорларының модельдік қатары өте кең,
олардың қуаты, өнімділігі, жұмыс істеу қысымы, параметрлері әр түрлі. Жиынтықта
қаптама болуы мүмкін, ол шуыл деңгейін төмендетеді және сыртқы әсерлерден
қорғайды. Мұндай жабдықты кең ауқымды жұмыстар кезінде сатып алған жөн, өйткені
ол кез келген үрдісті айтарлықтай жеңілдетеді. ATMOS стационарлық пневмо тазарту
құрылғылары қар жауа бастағанда жұмыс істейтін бағыттамалар мен айқаспаларды
қардан ағымдық тазарту үшін арналған [3].
Бағыттамалы бұрмаларды қолмен үрлеу жұмысын екі жол монтері орындайды:
- топтың үлкені поездардың өтуін қадағалайды, ауа таратқыш бағананың ажыратқыш
кранын жабады және ашады, шлангты жазады және тасиды;
- екінші жол монтері шлангтың басын ауа таратқыш бағанаға жалғастырады және қолда
қалған ұшымен бағыттаманы ауыстыруды пневмо үрлейді. АТМОS PDP 15
стационарлық дизельді компрессоры 2 - суретте көрсетілген.

Сурет 2 АТМОS PDP 15 дизельді компрессоры
ATMOS компрессорлары оңтайлы жұмыспен қамтамасыз етеді. Бірде-бір ірі
құрылысты компрессорларсыз жүргізу мүмкін емес. Бұл ауаны немесе кез келген басқа
газ тәрізді затты қысыммен сығу және оны беруге жауап беретін ерекше қондырғылар,
Бұл әр түрлі механизмдердің жұмыс істеуіне ықпал етеді. ATMOS компрессорлары –
сапасы жоғары және мұнда инновациялық тәсіл бар.
_____________________________________________________________________
1. Малыбаев С.Т., Балгабеков Т. Организация движения железнодорожного транспорта Астана:
Фолиант, 2010
2 История создания железных дорог России /История Ж. Д. Стрелочный перевод/
3. http://ooo-magistral.ru/stati/snegoborba.html
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УДК 677.022.3/.5
«АФИС ПРО» ҚҰРАЛЫНДА ОРТА МАҚТА ТАЛШЫҒЫНЫҢ
ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТЫҢ САПАСЫН АНЫҚТАУ,
СЫНАҚ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША МАШИНАЛАРДЫҢ
ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАДАҒАЛАУ
Тогатаев Т.У., Джпанпаизова В.М., Тилеубердиева У.М.
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., Қазақстан
В данной статье рассмотрены результаты испытания на качество волокон
хлопка и полуфабрикатов. Рабочие органы кардочесальной машины оказывают
сильное влияние на образование на ленте узелков. Показано, что для устранение этих
узелков необходимо периодически заменять гарнитуру главного барарбана и
своевременно шлифовать шляпки кардочесальной машины. Кроме того, отмечено, что
качество гребнечесальной ленты зависит от работы кардочесальной машины. В
работе для определения качества хлопка волокна и полуфабриката используют
прибор «АФИС ПРО», на котором за короткий промежуток времени получают все
параметры по качеству анализируемого продукта.
This article discusses the results of tests on the quality of cotton fibers and semifinished products. The working bodies of the carding machine have a strong influence on the
formation of nodules on the tape. It is shown that in order to eliminate these nodules, it is
necessary to periodically replace the headset of the main drumhead and to polish the card
head in a timely manner. In addition, it is noted that the quality of the combing tape depends
on the operation of the card. In the work, to determine the quality of the cotton fiber and the
semifinished product, an AFIS PRO device is used, in which, in a short period of time, all
parameters are obtained for the quality of the analyzed product.
Жіптегі түйіндердің болуы тоқыма өндірісіндегі ең басты қиындықтардың бірі,
өйткені ол мата мен трикотаждың сапасына әсер етеді.Түйіндер – қысқа ұзындықты
иірім жіптің қалындауы.Оның иірім жіпте пайда болуының себебі шикізаттың дефектісі
болуы мүмкін:түйіндердің болуы, сынған шиттер немесе талшықтағы басқа да
қоқымдардың болуы және кардты тарау машинасының жұмыс режимінің бұзылуы.
Демек түйіндердің дайын өнімдегі санына келесілер әсер етеді:
- шитті мақтаны джинерлеу процесінің сапасы;
- талшықтың жетілу дәрежесі (жетілу дәрежесі, неғұрлым жоғары болса, иірім
жіптегі түйіндер соғұрлым аз болады)
- Кардты тарау машинасының жұмысшы органдарының жылдамдығы
(жылдамдық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым түйіндер саны көп болады)
Мәселе: Кардты тарау машинасының жұмыс жағдайы, яғни уақытылы
техникалық қызмет көрсетілуі (қайрау, бас барабан гарнитурасын алмастыру т.б), оның
өнімге әсері.
Тәжірибе өткізу
Тәжірибеде келесі сұрақтар қарастырылды:
1) С-60 кардты тарау машинасының бас барабан гарнитурасын алмастыру
2) С-60 кардты тарау машинасының қалпақшаларын қайраудан өткізу.
3) Қайраудан кейін бас барабан мен қалпақша арасында белгіленген аралық
орнату.

59

4) Кардты тарау машинасының қалпақшасын қайраудың Е-62 тарақты тарау
машинасынан алынған тарақты тарау таспасына әсері.
5) Өткізілген тәжірибе бойынша талшық және жартылай фабрикаттардың
сапасын «АФИС ПРО» құралында анықтау.
6) Өткізілген тәжірибенің таспа мен мақта талшығының тазалау тиімділігіне
әсері.
С-60 кардты тарау машинасының қалпақшасын қайрау және бас барабан
гарнитурасын ауыстыру, техникалық қызмет көрсету бойынша инструкцияға сай
жүргізілді.
С-60 кардты тарау машинасында бас барабан гарнитурасын ауыстыру.
Гарнитураны ауыстыру гарнитура өндіретін «Граф» фирмасының нұсқауымен
жүзеге асырылады. Бас барабан гарнитурасын бір машинада 500 т талшық өңдеуден
кейін алмастырылады. Бұл қиын және қымбат процесс болып саналады.
Зерттеу нысаны ретінде Лот 013 қолданылды. Іріктемесі 4 – І – 25%; 5 – І –
75%. Кардты тарау машинасының 72 кг/сағ өнімділігінде.
Мақта талшығы мен кардты тарау таспасының сапасы бас барабан гарнитурасы
ауыстыруға дейін және ауыстырғаннан кейін «АФИС ПРО» құралында анықталды.
Үлгіні таңдап алу нормативті шартқа сәйкес жүргізілді.Мақта талшығынан
тазалаудан кейін, яғни кардты тарау машинасына түсуден бұрын үлгі алынды және
сонымен қатар әр машинада 500 грамнан кардты тарау таспасынан үлгі алынды.
«АФИС ПРО» да 200 – 300 гр әр жерден алу әдісімен алынған үлгіге анализ
жүргізу үшін 0,50 грамнан 5 үлгі аламыз, әр үлгі жеке-жеке «АФИС ПРО» - ға
енгізілді және белгілі бір уақыттан соң нәтижесі алынады, барлық көрсеткіш бойынша
орташа мән болып табылады. Алынған нәтиже 1; 11 - кестеде көрсетілген.
Тәжірибе нәтижесінде гарнитураны алмастыруға дейін мақта талшығы түйіндер
санының орташа мәні 346 дана/гр, ол кардты тарау таспасында 119 дана/гр.
Гарнитураны алмастырғаннан кейін мақта талшығындағы түйіндер саны 363
дана/гр, ол кардты тарау таспасында 71 дана/гр.
Тазалау тиімділігін, % келесі формуламен есептейміз:
Neps кіру — Neps шығу
Тазалау тиімділігі =

*100%
Neps кіру

Гарнитураны алмастыруға дейін тазалау тиімділігі,%
Тазалау тиімділігі =

346 119
100
346

65,61%

Гарнитураны жаңасымен алмастырғаннан кейінгі тазалау тиімділігі, %
363 71
100 80,44%
363
Тәжірибе нәтижесінде гарнитураны алмастырғаннан кейін түйіндер саны 40,39
%-ға кемиді, тазалау тиімділігі 18,43 %-ға артады.
«АФИС ПРО» арқылы берілген өнімнен алынған нәтиже әлемдік ранг бойынша
бағаланады:
Кардты тарау таспасындағы түйіндер саны:
80 және жоғары – төмен «Low»
100 және жоғары – орта «Medium»

Тазалау тиімділігі =
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120 және жоғары – жоғары «High»
Тазалау тиімділігі бойынша кардты тарау машинасында
70 % және жоғары –төмен «Low»
80 % және жоғары – орта «Medium»
90 % және жоғары –жоғары «High»
Таспа сапасы гарнитураны алмастырғанға дейін «High» деңгейінде еді, яғни
түйіндер саны жоғары деңгейде.
Тазалау тиімділігі «Low» төмен деңгейде еді.
Гарнитураны алмастырғаннан кейін түйіндер саны 71 - «Low»
деңгейі, яғни төмен деңгейде.
Тазалау тиімділігі 80,44 %, «High» жоғары деңгейде.
С - 60 кардты машиналарындағы бас барабан гарнитурасын өз уақытында
ауыстыру жоғары нәтиже береді. Демек, машиналарға уақытылы техникалық қызмет
көрсету сапалы иірім жіп өндіруге, сонымен қатар өндірістің өнімділігіне де қатты
әсер етеді.
Кардты тарау машиналардың қалпақшасын қайраудан өткізу.
Екінші тәжірибе Lot -023 бойынша, 5 –І – 54 %; 5 – ІІ – 46 % іріктелуі
бойынша жүргізілді.
С-60 машинасының өнімділігі 65 кг/сағ. Өндірістегі барлық 8 машиналарда
жұмыс жүргізілді.
Таспа сапасы «АФИС ПРО» құралында қайрауға дейін, қайраудан кейін және
бас барабан мен қалпақша арасындағы белгіленген аралықта сарапталғаннан соң
тексерілді.
Сонымен қатар әр машинада мақта талшығының тазалау тиімділігі есептелді.
Тәжірибе нәтижелері 1-кестеде «АФИС ПРО» құралында жүргізілген жиынтық
кестеде келтірілген.
Нәтижеде көрсетілгендей қайрауға дейін түйін көрсеткіші 151 дана/гр, тазалау
тиімділігі 64 %, қайраудан кейін 129 дана/гр, тазалау тиімділігі 68%, қайраудан кейін
белгіленген аралықпен түйіндер саны 113 дана/гр, тазалау тиімділігі 73%.
Әлемдік ранг бойынша қалпақшаны қайрауға дейін кардты тарау таспада
түйіндер саны «High», түйіндер өте көп, тазалау тиімділігі «Low» төмен деңгейде.
Қайраудан кейін түйін саны, тазалау тиімділігі де «Medium» орташа деңгейде.
Өткізілген тәжірибе нәтижесі бойынша мынадай қорытынды шығаруға болады:
Кардты машинаның қалпақшасын қайрауды уақытылы өткізсе, машина
өнімділігі артады, түйіндер саны азаяды, яғни иірім жіп сапасы артады.
С-60 кардты тарау машинасының қалпақшасын қайраудың тарақты тарау
таспасына әсері. С-60 кардты тарау машинасының қалпақшасын қайраудың тарақты
тарау таспасына әсері бар ма деген сұрақ туылды.
Холст пен әр машина бойынша тарақты тарау таспасынан үлгі алынды. Анализ 7
дана Е- 62 машинасы бойынша жүргізілді. Алынған үлгінің сапасы
«АФИС ПРО» құралында жүзеге асырылды. Зерттеу нәтижелері № 2 кестеде
көрсетілген.
С-60 машинасының өнімділігі 65 кг/сағ болғанда қайрауға дейінгі холстағы
түйіндер санының орташа мәні 142 дана/гр, ал тарақта тарау таспада 60 дана/гр, тазалау
тиімділігі 58 %, қайраудан кейін белгіленген аралықпен түйіндер саны 115 дана/гр,
тазалау тиімділіг таспада 44 дана/гр, тазалау тиімділігі 61%.
Зерттеу нәтижелерінен кардты тарау машинаның қалпақшаларын қайрау
тарақты тарау таспасындағы түйіндер санына әсері бар.
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Жүргізілген жұмыстардан мынадай қорытынды шығаруға болады:
1.Кардты тарау жұмысшы органының жылдамдығы таспа сапасына, яғни
таспадағы түйіндер санының артуына қатты әсер етеді.
2.Өз кезегінде техникалық қызмет көрсету керек, яғни бас барабан гарнитурасын
алмастыру, сонымен қатар кардты тарау машинасының қалпақшаларын қайрау.
3.Тарақты тарау таспасының сапасы кардты тарау машина жұмысына
байланысты екені ескерілді.
4.Жоғары өнімділікті «АФИС ПРО» құралы мақта талшығы мен жартылай
фабрикаттардың сапасын анықтау үшін өндірісте ең керекті құрал. «АФИС ПРО»
құралы қысқа уақыт ішінде өнімнің барлық сапа бойынша мәнін білуге мүмкіндік
береді.
Жұмыс нәтижелері № 1, 2, 3, 4 гистограммада көзге өте жақсы түседі.
Кардты тарау машинасының қалпақтарын қайрауға дейін және қайраудан кейін
«АФИС ПРО» құралында таспалардың түйіндерін анықтау
Гистограмма 1
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Таспа
түйіндері
дана/гр

1

2

3

4 5 6
С - 60

7

8

Қайрауға дейін
Қайраудан кейін
Қайраудан кейін бейімделген аралықпен

Ескерту: Жұмыста
нұсқасы келтірілген.

«АФИС ПРО» - дағы алғашқы тәжірибе нәтижелерінің
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1-кесте -Кардты тарау машинасының қалпақтарын қайрау бойынша «АФИС ПРО» құралында өткізілген
тәжірибенің жиынтық кестесі
Лот
Машина Машина
(партия)
түрі
номірі

023

С - 60

Жалпы
Орташа

1
2
3
4
5
6
7
8

65 кг/сағ өнімділігінде
Қайраудан кейін

Қайрауға дейін
Neps
Cht/g
(талшық)
416
425
453
418
425
381
433
477
3398
425

Neps
Cht/g
(таспа)
149
149
177
152
148
136
150
148
1209
151

Тазалау
тиімділігі %
63
65
61
64
65
64
65
67
514
64

Neps
Cht/g
(талшық)
375
411
395
420
403
408
424
399
3235
404

Neps
Cht/g
(таспа)
120
139
147
128
120
120
144
118
1035
129

Тазалау
тиімділігі %
68
66
63
70
70
71
66
70
544
68

Ескерту: Neps, Cht/g – талшық және таспалар түйіні, дана./гр.
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Қайраудан кейін бейімделген
аралықпен
Neps
Neps
Тазалау
Cht/g
Cht/g
тиімділігі %
(талшық) (таспа)
395
113
72
430
113
74
385
128
67
389
114
71
404
99
75
420
116
72
417
105
75
445
115
74
3285
906
580
410
113
73

2-кесте - Тарақты тарау машинасы бойынша «АФИС ПРО» құралында өткізілген тәжірибенің жиынтық кестесі
Лот
(партия)

Машина
түрі

Машина
номірі
Neps Cht/g
(холст)

023

Е - 62

Жалпы
Орташа

1
2
3
4
5
6
7

156
162
131
146
157
114
129
995
142

С- 60 машинасының 65 кг/сағ өнімділігінде
Қайрауға дейін
Қайраудан кейін бейімделген аралықпен
Neps Cht/g
Тазалау
Neps Cht/g
Neps Cht/g
Тазалау
(тарақтық
тиімділігі %
(холст)
(тарақтық
тиімділігі %
таспа)
таспа)
65
58
110
46
63
64
60
130
46
64
70
47
130
53
59
60
59
129
51
60
64
59
132
36
73
50
56
91
37
59
45
65
84
39
54
418
404
806
308
427
60
58
115
44
61

Ескерту: Neps, Cht/g – талшық және таспалар түйіні, дана/гр
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Кардты тарау машинасының қалпақтарын қайрауға дейін және қайраудан кейін мақта
талшығының тазалау тиімділігі
Гистограмма 2

100
80
Тазалау
60
тиімділігі, %
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

С - 60
Қайрауға дейін
Қайраудан кейін
Қайраудан кейін бейімделген аралықпен

С – 60 машинасының қалпақтарын қайраудың тарақты тарау таспаларының
көрсеткіштеріне әсері
Гистограмма 3
100
90
80
70
Таспа
60
түйіндері, 50
дана/гр
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

Е - 62
Қайрауға дейін

Қайраудан кейін

С – 60 машинасының қалпақтарын қайраудың тарақты тарау
таспаларының тазалау тиімділгіне әсері
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Гистограмма 4
100
80
60
Тазалау
тиімділігі, %
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

Е - 62
Қайрауға дейін

Қайраудан кейін
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УДК 677.022.3/5
ОРТАША МАҚТА ТАЛШЫҒЫНАН АЛЫНАТЫН ЖАРТЫЛАЙ
ФАБРИКАТТАР ҮШІН «УСТЕР–ТЕСТЕР 4» ҚҰРАЛЫНДА ТЕГІССІЗДІК
ВАРИАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ НОРМАСЫН ЖАСАП ШЫҒУ
Тогатаев Т.У., Джпанпаизова В.М., Тилеубердиева У.М.
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., Қазақстан
В данной статье рассмотрена возможность получения высококачественной
пряжи путем технического контроля технологического процесса, качества
полуфабриката и конечного продукта. Для определения коэффициента вариации
неровноты в полуфабрикатах использовали «Устер – Тестер 4». В результате
эксперимента по этапам технологического процесса, показано неровнота по массе,
спектрограмма и диаграмма по массе. Установлено, что коэффициент вариации
неровноты в полуфабрикатах соответствует требуемым нормам.
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This article discusses the possibilities of obtaining high-quality yarn through technical
control of the technological process, the quality of the semi-finished product and the final
product. To determine the coefficient of variation of unevenness in semi-finished products,
“Uster-Tester 4” was used. The results of the experiment according to the stages of the
technological process show the uneven mass, the spectrogram and the mass diagram. It is
established that the coefficient of variation of unevenness in semi-finished products meets the
required standards.
Жоғары сапалы иірім жіп алудың басты шарты – дұрыс ұйымдасқан, жақсы
және жүйелі түрдегі техникалық бақылау. Ол үшін жартылай фабрикаттардың және
дайын өнімнің сапасы, сонымен қатар технологиялық процестің дұрыс жүруін бақылау
керек.
Қазіргі таңда тоқыма өндірісі қазіргі заманға сай деңгейдегі Швейцарияның
«Rieter» фирмасының жаңа қондырғыларымен жабдықталған. Сәйкесінше, жартылай
фабрикаттардың және дайын өнімдердің сапасын бақылайтын зертхана да жоғары
өнімді өлшеуіш жүйе «Устер» фирмасының жаңа қондырғыларымен жабдықталған.
Бұл жұмыста «Устер – Тестер 4» бойынша жартылай фабрикаттардың жаңа
вариация коэффициентінің нормасын жасау үшін АО «Ютекс»- те төрт жыл көлемінде
жинақталған мәліметтер базасы қолданылды. «Устер – Тестер 4» құралында жартылай
фабрикаттардың тегіссіздігін анықтау үшін, алдымен оның сызықтық тығыздығын
анықтаймыз.
Таздағы таспаның сызықтық тығыздығын анықтау үшін катушкадағы созбадан
қолдық мотовилаға ұзындығы 10м – ден 5 үлгі орап алады.Үлгілерді қатаң тәртіппен
«Автосортер 4» құралында өлшейді және созба мен таспаның сызықтық тығыздығын
автоматты түрде аламыз. Содан соң «Устер – Тенстер 4» құралына жарытылай
фабрикаттардың сызықтық тығыздығы, машина түрі, машина нөмірі, қолданылатын
мақта шикізатының сапалық сипаттамасы енгізіледі. Құрал V=25 м/мин
жылдамдықпен, t=5 мин уақыт жұмыс істейді.Қондырға автоматты түрде иірім жіптің
номеріне байланысты өлшеу аралығын таңдайды:таспа үшін 1 позиция, созба үшін 2
позиция.
Әр машинаның технологиялық процесі бойынша «Устер – Тестер 4» - те
өткізілген тәжірибе саны:
Кардты таспа (С-60 кардты тарау машинасы) тәжірибе саны n = 50;
Таспалау 1 өту (SB-D-15 таспалау 1 машинасы) тәжірибе саны n =100;
Тарақтық тарау таспа (Е-62 тарақтық тарау машинасы) тәжірибе саны n =98;
Таспалау 2 өту (RSB-D-35 таспалау машинасы ) тәжірибе саны n =158;
Созба (F-11 созбалау машинасы ) тәжірибе саны n =200;
Жартылай фабрикаттардың «Устер – Тестер 4» құралында тәжірибе өткізу
нәтижелері «USTER Quality Report» есеп беруші бөлімінде көрсетілген.
Тәжірибе нәтижелері:
1.U, %- салмақ бойынша тегіссіздік;
CVm, % - салмақ бойынша вариация коэффициенті;
CVm, 1м,% - 1м-ге арналған салмақ бойынша вариация коэффициенті;
CVm, 3м, % - 3м –ге арналған салмақ бойынша вариация коэффициенті;
USPO1, % - «Устер Статистика» бойынша сапа деңгейі;
1.Салмақ бойынша спектрограмма;
2.Салмақ бойынша диаграмма.
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Жартылай фабрикаттарды «Устер – Тестер 4» құралында тәжірибе өткізудің
нәтижелерінің нұсқасы көрсетілген.
Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін көбейтпе
әдісімен өңдеудің 1,2,3,4,5 кестелері және жартылай фабрикаттардың тегіссіздігін
Устер-Тестер 4 құралында зерттеу нәтижесі бойынша жиынтық кестесі 1 – 6 кестесі
көрсетілген.
Жиынтық кестеде: машина түрі; жартылай фабрикаттардың аталуы; сызықтық
тығыздық,ктекс; салмақ бойынша алынған вариация коэффициенті және де «Устер
Статистика» бойынша жартылай фабрикаттардың сапа деңгейі, сонымен қатар үлгілер
арасындағы вариация коэффициенті көрсетілген.
Кесте бойынша: С-60 кардты тарау машинасындағы кардты тарау таспасының
вариация коэффициенті CVm, %-2,93 %, «Устер Статистика» бойынша 25 %, ал CVв, %
- 11,9 %.
SB-D-15 таспалау 1 машинасы бойынша CVm, %-3,42 %, «Устер Статистика»
бойынша 40 %, ал CVв, % - 8,8 %.
Е-62 тарақтық тарау машинасы CVm, %-3,5 %, «Устер Статистика» бойынша 50
%, ал CVв, % - 10,9 %.
RSB-D-35 таспалау машинасы CVm, %-2,3 %, «Устер Статистика» бойынша 48
%, ал CVв, % - 9,2%.
F-11 созбалау машинасы CVm, %-3,88 %, «Устер Статистика» бойынша 28 %, ал
CVв, % - 112,1%.
Демек, өнімнің тегіссіздігі оның сызықтық тығыздығына байланысты. Өнім
неғұрлым жіңішке болса, соғұрлым оның тегіссіздігі жоғары болады. Біздің
жұмысымыздың нәтижесінде осы заңдылық көрініп тұр.
Жұмыстың нәтижелері жартылай фабрикаттардың диаграммасында анық
(диаграммасы) көрініп тұр.
«Устер –Тестер 4» құралынан алынған мәліметтердің негізінде біз келесі
тарақтық тарау жіп иіруде орташа мақта талшығынан алынған жартылай фабрикаттар
үшін вариация коэффициентінің нормасын ұсынамыз 7-кесте.
Тәжірибеден алынған мәліметтер
1-кесте - Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін
көбейтпе әдісімен өңдеу
С-60 машинасы
y
Кластар
Жағдайлар
Жағдайлар
Шартты
y 2
шекарасы
санын
саны)
ауытқуы
белгілеу
1,97 – 2,26
1
-3
-3
9
2,27 – 2,56
5
-2
-10
20
2,57 – 2,86
17
-1
-17
17
2,87 – 3,16
17
0
0
0
3,17 – 3,46
8
1
8
8
3,47 – 3,76
2
0
0
3,77 – 4,06
3
0
0
4,07 – 4,36
2
4
8
32
К=0,2
n
y 50
S1
14
S 2 86
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1.Үлкен және кіші көрсеткіштердің арасындағы айырмашылығын анықтаймыз
Min 2,26 ; Max 4,13 ;

R

Max Min 4,13 2,26 1,87 ;
R 1,87
0,2
2.Кластық ақауларды есептейміз K
m
8
2,87 3,16
2

3.Шартты орташа мәнін табамыз. M 0
4.Орташа арифметикалық мәні. M

M0

KS1
n

3,015

3,015

0,2 x( 14)
50

2,93

5.Квадраттық ауытқуының қосындысы

x2

S12
n

S2

86

( 14)
50

86 0,28 86,3

6.Орташа квадраттық ауытқуы

K

x2
n 1

0,2

86,3
49

0,351

7.Вариация коэффициентін анықтаймыз

C

M

x100

0,35
x100 11,9%
2,93

2-кесте - Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін көбейтпе
әдісімен өңдеу
SB-D-15 машинасы
y
Кластар
Жағдайлар
Жағдайлар
Шартты
y 2
шекарасы
санын
саны)
ауытқуы
белгілеу
2,9 – 3,0
1
-3
-3
9
3,01 – 3,1
10
-2
-20
40
3,11 – 3,2
14
-1
-14
14
3,21 – 3,2
17
0
0
0
3,21 – 3,3
11
1
11
11
3,41 – 3,5
6
2
12
24
3,51 – 3,6
6
3
18
54
3,61 – 3,7
14
4
56
224
3,71 – 3,8
12
5
60
300
3,81 – 3,9
9
6
54
324
К=0,1
n
y 100
S1
y 174
S 2 1000
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1.Үлкен және кіші көрсеткіштердің арасындағы айырмашылығын анықтаймыз
Min 3,0 ; Max 3,9 ;

R

Max Min 3,9 3,0 0,9 ;
R 0,9
0,1
2.Кластық ақауларды есептейміз. K
m
9
3,21 3,3
2

3.Шартты орташа мәнін табамыз. M 0
4.Орташа арифметикалық мәні. M

KS1
n

M0

5.Квадраттық ауытқуының қосындысы
S12
174 2
x 2 S2
1000
n
100
6.Орташа квадраттық ауытқуы

K

x2

3,255

3,255

100 302,76

0,1

n 1

0,1x174
100

696,24
100 1

3,43

697,24

0,1x2,65

0,3

7.Вариация коэффициентін анықтаймыз

C

M

x100

0,3
x100
3,43

8,8%

3-кесте -Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін көбейтпе
әдісімен өңдеу
Е-62 машинасы
Кластар
шекарасы
2,68 – 2,87
2,88 – 3,07
3,08 – 3,27
3,28 – 3,47
3,48 – 3,67
3,68 – 3,87
3,88 – 4,07
4,08 – 4,27
4,28 – 4,47
4,48 – 4,67
К=0,2

Жағдайлар
санын
белгілеу

Жағдайлар
саны)

n

2
9
12
18
20
17
9
7
2
2
y

Шартты
ауытқуы
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

98

S1
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y

y

-8
-27
-24
-18
0
17
18
21
8
10
y

32
81
48
18
0
17
36
63
32
50
3

S2

2

377

1.Үлкен және кіші көрсеткіштердің арасындағы айырмашылығын анықтаймыз
Min 2,87 ; Max 4,67 ;

R

Max Min 4,67 2,87 1,8 ;
R 1,8
0,2
2.Кластық ақауларды есептейміз K
m 9
3,48 3,67
3,575
3.Шартты орташа мәнін табамыз M 0
2
4.Орташа арифметикалық мәні. M

KS1
n

M0

0,2 x( 3)
98

3,575

3,57

5.Квадраттық ауытқуының қосындысы.

x2

S2

S12
n

6.Орташа квадраттық ауытқуы

377

K

( 3) 2
98

x2

0,2

n 1

7.Вариация коэффициентін анықтаймы. C

377 ( 0,09)

M

x100

377,09
98 1

377,09

0,2 x1,97

0,39

0,39
x100 10,9%
3,575

4-кесте - Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін көбейтпе
әдісімен өңдеу
RSB-D-35 машинасы
Кластар
шекарасы
1,76 – 1,86
1,87 – 1,96
1,97 – 2,06
2,07 – 2,16
2,17 – 2,26
2,27 – 2,36
2,37 – 2,46
2,47 – 2,56
2,57 – 2,66
2,67 – 2,76
2,77 – 2,86
2,87 – 2,96
К=0,1

Жағдайлар
санын
белгілеу

Жағдайлар
саны)

n

Шартты
ауытқуы

1
21
36
39
23
14
10
5
5
2
1
1
y 158

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
S1
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y

y

-3
-42
-36
0
23
28
30
20
25
12
7
8
y

9
84
36
0
23
56
90
80
125
72
49
64
72

S2

2

688

1.Үлкен және кіші көрсеткіштердің арасындағы айырмашылығын анықтаймыз
Min 1,86 ; Max 2,96 ;

R

Max Min 2,96 1,86 1,1;
R
m

2.Кластық ақауларды есептейміз K

3.Шартты орташа мәнін табамыз M 0
4.Орташа арифметикалық мәні. M

1,1
9

0,1

2,07 2,16
2

KS1
n

M0

2,12

5.Квадраттық ауытқуының қосындысы.
S12
72 2
x 2 S2
688
n
158
6.Орташа квадраттық ауытқуы

K

x2
n 1

7.Вариация коэффициентін анықтаймы C

M

2,12

0,1x72
158

2,17

688 32,8

655,2

655,2
158 1

0,1x1,97

0,1

x100

0,2
x100
2,17

0,2

9,2%

5-кесте - Жартылай фабрикаттардың вариация коэффициентінің нәтижелерін
көбейтпе әдісімен өңдеу
F-11 машинасы
Кластар
шекарасы
2,86 – 3,25
3,26 – 3,65
3,66 – 4,05
4,06 – 4,45
4,46 – 4,85
4,86 – 5,25
5,46 – 5,65
5,56 – 6,05
6,06 – 6,45
6,46 – 6,85
6,86 – 7,25
К=0.4

Жағдайлар
санын
белгілеу

Жағдайлар
саны)

n

Шартты
ауытқуы

2
75
78
25
6
3
2
2
1
5
1
y 200

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
S1

72

y

y

-4
-75
0
25
12
12
10
12
7
15
8
y

8
75
0
25
24
48
50
72
49
45
64
22

S2

2

460

1.Үлкен және кіші көрсеткіштердің арасындағы айырмашылығын анықтаймыз
Min 3,25 ; Max 7,25 ;

R

Max Min 7,25 3,25 4 ;
R
m

2.Кластық ақауларды есептейміз K

0,4

4 4,05
2

3.Шартты орташа мәнін табамыз M 0
4.Орташа арифметикалық мәні. M

4
9

KS1
n

M0

4,03

4,03

0,4 x460
200

4,95

5.Квадраттық ауытқуының қосындысы.

x2

S2

6.Орташа квадраттық ауытқуы

S12
n

460

K

22 2
200

x2
n 1

7.Вариация коэффициентін анықтаймы C

M

73

460 2,42

0,4

x100

457,58
200 1

457,58

0,4 x1,52

0,6
x100 12,1%
4,95

0,6

6-кесте - Жартылай фабрикаттардың тегіссіздігін «Устер-Тестер 4» құралында зерттеу нәтижесі бойынша жиынтық кестесі
№

Машина аталуы

Жартылай
фабрикаттардың
аталуы

Номиналды
сызықтық
тығыздығы,
ктекс

Құралдың
жылдамдығы,
м / мин

Уақыт
шығымы,
t.

1
2

С-60 кардты тарау
SB-D-15 таспалау 1
өту
Е-62 тарақтық тарау

Кардты таспа
Таспалау 1 өту

7,5 – 8,5
4,8 – 5,1

25,0
---

5
---

2,34
2,73

Тарақтық тарау
таспа
Таспалау 2 өту

5,5 – 5,8

---

---

5,135-5,405

---

Созба

0,74 – 0.76

---

3
4
5

RSB-D-35 таспалау
екінші өту
F-11 созбалау
машинасы

Ескерту: USPO 1 – «Устер Статистика 2001ж.»
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Жартылай
фабрикаттардың
тегіссіздігі
U, %
CVm, %

USPO1,
%

CVв, %

2,93
3,42

25
40

11,9
8,8

2,79

3,5

50

10,9

---

1.79

2,3

48

9,2

---

3.09

3.88

28

12,1

Жартылай фабрикаттардың тегіссіздігінің диаграммасы
16
14
12
10
8
6
4
2
0
С-60

SBD-15

Е- 62
CVm%

RSB-D-35

F-11

CVmв%

СVm –салмақ бойынша вариация коэффициенті;
СVmв –үлгі арасындағы варияция коэффициенті;
7-кесте.Тарақтық тарау жіп иіруде орташа мақта талшығынан алынған жартылай
фабрикаттар үшін вариация коэффициентінің ұсынылған нормасы
№

1
2
3
4
5

Жартылай
фабрикаттардың
аталуы
Кардты таспа
Таспа 1 өту
Тарақтық таспа
Таспа 2 өту
Созба

Номиналды сызықтық
тығыздық ктекс
7.5 – 8,5
4,8 – 5,1
5,5 – 5,8
5,135 – 5,405
0,74 – 0,76

Вариация
коэффициенті
CV m %
3,5
4,0
3,5
2,5
4,0

USPO 1
бойынша
бағалау
50
50
50
50
35

Ескерту: USPO 1 «Устер Статистика 2001 ж.»
Қорытынды
1. Ғ–11 созба машинасы бойынша алынған созбаның тегіссіздік коэффициенті, яғни
4, % орынды деп білеміз, бірақ CVв үлгілер арасындағы вариация коэффициенті 12,1%
жоғары болып тұр. Бірақ салмақ бойынша вариация коэффициенті орынды.
2. Ұсынылған тарақты тарау жіп иіруде орташа мақта талшығынан алынған
жартылай фабрикаттар үшін вариация коэффициентінің нормасы өндірісте өз орнын
табады деп білеміз.
_____________________________________________________________________
1.В.Д. Фролов, Г.В. Башкова, А.П. Башков. Технология и оборудование текстильного
производства.Ч.1 Производство пряжи и нитей: учебное пособие.-Иваново:ИГТА,2006г.
2.Бадалов К.И., Черников А.Н., Дугинова Т.А. и др. Проектирование технология
хлопкопрядения. МГТУ им. А. Н. Косыгина.М. 2004г.
3.Мырхалықов Ж.Ү., Тоғатаев Т.Ү., Байжанова С.Б. Тоқыма материалдары
мен бұйымдарының қасиеттерін жобалау/Оқулық. – Шымкент: Нұрлы Бейне, 2012ж.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 378.14

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТҮРЛІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР

Абдигожина К.С., Мурзалиева Г.Б.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

В статье изложены различные подходы к повышению эффективности
современного образования. Одна из главных задач, стоящих сегодня перед каждым
учителем, - постоянно совершенствовать методы обучения и приобретать новые
педагогические технологии.

The article outlines various approaches to improving the efficiency of modern
education. One of the main tasks facing every teacher today is to constantly improve teaching
methods and acquire new pedagogical technologies.

Білім беру жүйесін инновациялық технологиялармен жабдықтап, білім берудің
халықаралық талаптарын меңгерудің маңызы айрықша. Атақты ғалым, педагог,
философ, профессор Джон Дьюидің: «Егер біз бүгін балаларымызды кешегідегідей
оқытатын болсақ, онда біз оның ертеңін ұрлаймыз» деген ойына негізделе отырып,
оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі
бастап отырмыз. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды.
Осыған орай мұғалім алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және
технологияларды, тілдерді меңгеру, оларды тиімді қолдану міндеті тұр. Білім
мазмұнының жаңаруымен қатар критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарды қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.
Заманауи мұғалім оқыту стратегиясының барлық мүмкіндіктерін қолдану үшін түрлі
педагогикалық тәсілдерді құрамдастыруда әртүрлі арсеналы болу қажет. Білім беру
стратегиялары барлық сыныппен, топта жүргізілетін жұмыс, жеке жұмыс және білім
алушылармен кері байланыстан тұрады [1,31].
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Қазіргі таңда әр ұстаздың алдына қoйып отырған басты міндеттерінің бірі –
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетiлдiрiп отыру және жаңа педагогикалық
технологияларды меңгеру. Олар баланың жеке қасиетін аша отырып, оның танымдық
қабілетін қалыптастыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасап отыр. Ұстаз
болу үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа педагогикалық
технологиялар білім алушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық
ойының дамуына ықпал етеді. Оқыту процесінде пайдаланылып отырған әртүрлі әдістәсілдер мен жаңа технологиялар өз нәтижелерін беруде [2,19]. Солардың бірқатарын
айтар болсақ:
«Миға шабуыл» (әдіс) Қандай да болмасын ақпарат (мәлімет, проблема, сұрақ)
туралы бар білгендерін жазбаша немесе ауызша ой салу. Оқушыға сұрақ қою,
проблеманы зерттеу арқылы ой-өрісін дамытады, ойын еркін жеткізеді. Пікірлерінің
еркін айтылуы, ешқандай сынға ұшырамау керек, қағазға түсіріліп, талқылау жұмысы
болады. Жаңа сабақ бастар алдында осы әдіс бойынша сұрақ қою арқылы жаңа
сабақтың тақырыбын ашуға болады.

«Сұраққа жетіп ал» әдісі А.Ж.Егізбаев бойынша
Оқушының өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, сұрақ қою
дағдыларын дамыту. Өз бетінше ойлап, ақпаратты меңгере алады. Ақпаратпен
ықыласпен жұмыс жасайды. Мәтінге, әңгімеге сұрақ қояды, тұжырымдайды.
Сыныптастарының жауаптарын ықылас қойып тыңдайды және сұрақтар қояды. Таным
әрекеті үрдісінде қарым-қатынас шеберлігі дамиды. Оқушылар оқығандары бойынша
бір-біріне сұрақ қояды және талқылайды. Мәтінді толық немесе бір бөлігін оқыту
(мәтіннің күрделілігіне, оқушылардың даму ерекшелігіне қарай) оқылған мәтіннің
мазмұнына әр деңгейлі сұрақтар қою. 1-ші доп – сұрақ қояды, 2-ші доп сол сұраққа
жауап береді.
«Джигсо» әдісі Элиот Аронсон бойынша
Берілген тақырыпты топ ішінде талқылап, әр түрлі тәсілдермен топтық жұмыс
жасау. Басқа топтарға өкілдерді жіберіп, өз жұмысы туралы топта талқылау,
идеялармен бөлісу, ынтымақтастықты дамыту. Ынтымақта бірлікте жұмыс жасауға,
білгенін жолдастарымен бөлісуге, тақырыпты ортаға салып талқылауға, түйінді ойды
саралауға жетелейді. Көлемді мәтін төрт бөлікке бөлінеді оқушыларда төрт адамдық
шағын топтарға бөлініп («бастапқы топ»), 1-ден 4-ке дейін нөмірленеді. Осыдан кейін
олардың әр-қайсысы өз нөміріне сәйкес мәтіннің бір бөлігін ғана оқиды. Содан кейін
топтар құрамы өзгертіліп, жаңа топтар («сарапшылар тобы») тобы құрылады,
сарапшылар топтарында оқушылар өз нөмірлері бойынша жинақталады: мәтіннің № 1
бөлігін оқыған оқушылар 1 топқа т.с.с. Өкілдер басқа топтарға барып, өз жұмыстарын
таныстырады, топтық талқылау жүреді.
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«INSERT» әдісі Оқылған мәліметті
түртіп алу жүйесі бойынша
таным
түсінігін қалыптастыру. Жаңа материалмен таныса отырып, түртіп алу жүйесімен
мәлімет жинайды, саралайды, бағалайды. Тапсырманы оқып, түртіп алу жүйесі
бойынша жұмыс жасалады:W- білемін; + жаңалық; — білмеймін; ?- білгім келеді; кесте
жүйесі бойынша жұмыс жасайды.
«Кластер» әдісі Идеялар мен ақпараттардың арасындағы байланыстарды
жинақтау, тұжырымдау. Тақырыптардың байланыстары туралы сұрақтар құрастырып,
оларға жауап іздейді, идеяларды жинақтайды. Тұжырымды ойларын қарталарға түсіріп,
топтық жұмыс қорғалады (постер)
«Фишбоун» әдісі (постерде)Жапондық профессор Исикава бойынша
Жаңа мәліметті, идеяларды сұрақ-жауап арқылы жаза отырып, қорытынды
ойларын жинақтау. Берілген мәлімет бойынша өздері сұрақ қойып, жауабын топтық
жұмыста талқылауға, ой қорытуға белгілі бір қорытындыға келуге жетелейді.Постерге
балықтың қаңқасы суретін салып, басына тақырып жазылады. Денесінің жоғарғы
жағындағы қанаттарға идеяның себептері, төменгі қанаттарға идеяның салдары
жазылады. Түйінді ой құйрығына жазылады. Кейін ауызша, жазбаша кері байланыс
беруге болады.
«Үштік» әдіс(Ойлан, жұптас, бөліс)
Оқушылар ойына келген жауаптар немесе идеяларды барынша көп жазу арқылы,
кейін өз идеяларымен бөлісу. Оқушылардың есте сақтау қабілеті (мұқият тыңдалым)
сақталады. Өз ойын ашық айта алады. Оқушылардың оқылым, айтылым, тындалым,
жазылым дағдылары қалыптасады. Сынып бойынша тапсырманы оқиды. Оқушылар
бірнеше жұптан бөлінеді: бірінші оқушы оқиды немесе айтады, екінші оқушы
тындайды, үшінші оқушы түртіп алады, кейін өз пікірін айтады.

SWOT — талдау
Оқушының бір мәселе бойынша ойлау, талдау, салыстыру қабілетін дамыту. Өз
пікірін ашық айту. Сабақты қорытындылау барысында және кері байланыс беруге
қолданылады. Бұл әдісті қолдану барысында мәселенің жағымды, жағымсыз жақтарына
сараптама беріледі, мүмкіндіктері бағаланып, қауіп-қатерлері туралы нақты дәлелдер
келтіріледі.
«Кейс – стади» әдісі
Нақты болған немесе ойдан шығарған жағдаятты талдау, болжау. Оқушылардың
есте сақтау қабілеті сақталады. Мәселелерді шешуге, баламасын анықтауға,
мақсаттарын айтуға, талдауға мүмкіндік береді. Жұмысты жүргізу үшін бір жағдаят
ұсынылады, оны бөліп-бөліп кезекпен оқиды, немесе айтады, қалғандары талдау жасап,
өз ойларын ортаға салады.
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«Кинометафора» әдісі Харизма бойынша (Н.Баринов)
Оқушының ой-өрісін, ойлау қабілетін дамыту. Оқушының логикалық ойлау
қабілеті дамиды. Бір мәселе бойынша бейнесюжеттен үзінді көрсету арқылы баланың
өз ойын, ой-пікірлерін білуге болады.
«Бес саусақ» әдісі. Оқушының бір-біріне бес саусақтай бірігуіне ықпал ету.
Бас бармақ – басты мәселе
Балалы үйрек – бірлесу
Ортан терек – ойлану
Шылдыр шүмек – шынайылық
Кішкентай бөбек – көңіл-күй ахуалы
Балалар параққа алақандарын қойып, оны жиегімен қаламмен айналдырып өтеді.
Осыдан соң олар сабақ туралы мынандай сұрақтарға жауап беріп, салынған
саусақтарына жазады:
1.«Бас бармақ»- басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды?
2. «Балалы үйрек»— бірлесу. Қалай жұмыс жасадым, кімге көмек бердім, кімді
риза жасадым?
3. «Ортан терек»- ойлану. Мен бүгін білім мен тәжірибе алдым?
4. «Шылдыр шүмек»-шынайылық. Сабақ маған ұнадыма? Неліктен?
5 «Кішкентай бөбек»-көңіл-күй ахуалы. Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім?
«Сұрақ ілмегі» әдісі
Оқушының ойын ашық білдіруіне дағдыландыру. Оқушы сабақтың қай бөлігін
немесе тақырыпты түсінбеген болмаса сабақ төңірегінде ойландырып жүрген
сұрақтарын ашық айтады. Бұл әдісті жазбаша немесе ауызша өткізуге болады. Сұрақ
қою арқылы баланың сабақты қалай меңгергенін немесе меңгермеген жерлерін білуге
болады. Керісінше бала өз ойын ашық жазып іліп кетуіне болады. Түрткі болу,
сынақтан өткізу немесе қайта бағыттау техникаларын пайдаланады.
«Эйлер шеңбері» әдісі. А.Ж.Егизбаев бойынша
Тақырып бойынша негізгі идеяларды жинақтап, саралау. Идеялар жинақталып,
сараланады. А-4 параққа, шағын постерге Эйлер шеңбері сызылып, кезекпен идеялар
талқыланып, жазылады. Не? Қалай? Неге? Нәтиже? деген Мәселер бойынша идеялар
сараланады.
«МИКС» жаттығуы А.Ж.Егизбаев бойынша
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Идеяларды жинақтап, түйіндеу, кері байланыс жасау. Идеяларды жинақтау,
түйіндейді. Әр топ шығармашылық көзқарас білдіреді. Тақтаға түйінді 9-10 тірек
сөздер жазылады. 1-ші топ – өлең шығару, 2-ші топ – эссе жазу, 3-ші топ – суреттеу, 4ші топ – сахналық көрініс, 5-ші топ – бір әннің мелодиясына салып, топпен орындау.
«Желпуіш» әдісі. Саймон Браунхилл бойынша
Идеяларды жинақтау, жазбаша кері байланыс беру. Идеялар талқыланады,
жинақталады. А-4 түрлі түсті параққа желпуіш жасалынып, әрбір бөлігіне кезекпен
идеялар жазылады, кейін талқыланады [3, 21-33бет].
Жалпы қорыта айтқанда, аталған әдіс — тәсілдерді сабақта тиімді қолданысқа
енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға,
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл
өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі
тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Яғни,білім алушы өз ой-пікірін ашық еркін
айтады, бір-бірін тыңдауға үйренеді ұжымда ынтымақтастық атмосферасы
қалыптасады. Сондықтан басқа кез-келген пәндер осындай әдістерді пайдаланса,
тиімді болатындығын айтуға болады. Осыдан кейін ғана жан-жақты дамыған, болашағы
айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті рухани бай тұлға қалыптастыра алатынымызға
сеніміміз мол.
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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
ШЕБЕРЛІГІН АРТТЫРУ
Абитаева Р.Ш., Конурбаев М.С.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье говорится, что одной из основных задач подготовки будущих
учителей,
отвечающих
современным
требованиям,
является
повышение
педагогического взаимодействия. Также описаны формы и значимость
педагогического взаимодействия.
The article States that one of the main tasks of training future teachers who meet
modern requirements is to improve their communication skills. The forms and importance of
pedagogical communication are also described.
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Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың
қолында. Ұрпақ тәрбиесінің маңыздылығын елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әр Жолдауына
баса айтып, білім мен тәрбие ісіне нақты тапсырмалар беріп, бағыт-бағдар беріп келеді.
Президенттің Қазақстан халқына «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі:
табыс пен пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауындағы: «Біздің стратегиялық
мақсатымыз – 2050 жылға қарай әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу»
деген талаптың түпкі мақсаты білімді де білікті мамандар даярлауда жатыр. Білім беру
мен тәрбие мақсатын көздеген осындай мемлекеттік құжаттар аясында болашақ
мамандардың кәсіби даярлығын жетілдіру, педагогикалық қарым-қатынас
ерекшеліктері - әлеуметтік-экономикалық және мәдени дағдарыспен бірегей көтеріліп
отырған өзекті мәселелердің бірі. Қарым-қатынас — білім мен мәдениеттің
компоненті, оның бөлінбейтін бөлшегі іспетті адамзаттың дүниетанымы мен санасезімін жетілдірудің ерекше жолы. Мемлекетімізде санасы сау, көзі ашық, көкірегі ояу,
тәрбиелі маман даярлау үшін педагогтар қарым-қатынас барысында әрбір білімгердің
ішкі жан дүниесіне біртіндеп еніп, мінез-құлқын, мәдениетін, өмірге деген көзқарасын
тәрбиелей білу керек [1].
Бұған дейін елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің дамушы нарықтардың Еуразиялық
форумындағы «Қазақстанның әлімдегі ең дамыған 30 елдің қатарына енуі»
баяндамасында «Біз үшін білім беру дамуының маңызды бағыттарының бірі заманауи
педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады...», - деп атап көрсеткен болатын
[2].
Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына
сәйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, әлемдік білім беру кеңістігіне
ықпалдасудағы негізгі бағдар – адамды қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде
танып, оның рухани жан дүниесінің дамуына, көзқарастары мен тәжірибесінің,
еңбектегі құндылықтарының жоғары деңгейде қалыптасуына жағдай жасау көзделіп
отыр. Қазіргі білім беру жүйесіндегі реформаның басты міндеті болашақ ұрпақтың
алған білім, біліктерін өмірде шығармашылықпен қолдана алатын, рухани
құндылықтар негізінде құзыретті тұлғаны қалыптастыру. Ал, құзыретті тұлғаны
тәрбиелеу үшін ұстаздың құзыретті маман болуы қажет. Ендеше сол мамандарды
даярлауда білім мен тәрбие берудің негізгі қағидаларын басты назарда ұстаған жөн.
«Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне
қол жеткізуге тиіспіз», - деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, жаңа заман талабына
сай болашақ мамандардың кәсіби білім деңгейін жоғарылатуға, сапалы білім беруге бір
адамдай белсенді жұмыс жасауымыз қажет. Мұғалімдерді даярлау – қай уақытта да ең
өзекті мәселелер қатарында, себебі қоғамның әлеуметтік-экономикалық міндеттері
заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты соған лайықтап өмірге
бейімделудің жаңа талаптары туындап отырады. Қазіргі кезеңдегі білім берудің ұлттық
моделіне өту, оқытудың соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық технологияны
игерген, педагогикалық, нақты тәжірибелік іс-әрекетте өзіндік жол салуға икемді,
шығармашыл педагог–зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын талап етеді. Оқытудың
инновациялық технологияларын болашақ маманның құзыреттілігіне негіз болатын
білім алушылардың инновациялық және шығармашылық тәжірибелер жинақтауына
ықпал етеді. Оқытудың белсенді әдістері тұлғаның өзін-өзі дамытуының жолы болып
табылады [3].
Қоғамның әлеуметтік-экономикалық өзгерісі білім беру мекемелерінің алдына
білім берудің дамытушылық сипатымен байланысты міндеттер қояды. Сол
міндеттердің бірі - болашақ мамандардың жеке тұлғалық қасиеттері мен кәсіптік
дайындығының
бөлігі
ретінде коммуникативті
біліктілікті қалыптастыру.
Коммуникативті біліктілікке қарым-қатынас функциялары, оның түрлері мен
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сипаттары, қарым-қатынас құралдары, кері байланыс, адамдарға ықпал етудің тәсілдері
мен технологиялары кіреді. Педагогтың кәсіптік әрекетінде қарым-қатынастың өзіндік
ерекшелігі бар. Олар жеке тұлғаның өзге жеке тұлғаға ықпалын жүзеге асыруда
көрінеді. Орыс психологы М.И.Станкинның айтуынша, қарым-қатынас әрбір жеке
тұлғаны дамыту үшін қажетті шарттардың бірі, өйткені қарым-қатынассыз адамзат
қоғамының пайда болуы мен дамуы мүмкін емес. Ол қарым-қатынас деп бірлескен
әрекет қажеттілігінде туындайтын адамдар арасындағы күрделі, көп жоспарлы
байланыстарды құру мен дамыту үрдісін және адамдардың бір-бірін түсініп,
қабылдауын айтты. И.Ә.Әбеуова Әлеуметтік психология деген оқу құралында: «Жеке
адамаралық қарым-қатынастың пайда болуы және нәтижелі іске асырылуы
қатысушылар арасындағы өзара түсіністікке байланысты. Өзара түсіністіктің болуы,
бір жағынан, басқаның бағыт-бағдарын түсіну, сол мүдде, мотивтер, бағдарды
қабылдау, бөлісу түрінде көрінеді. Осы екі жағдайда да қарым-қатынасқа түсушінің
басқа адамды қабылдауының маңызы өте зор»,-дейді. Бұдан біз педагогикалық әрекетте
жеке тұлғалардың өзара ықпалын үнемі жүзеге асырып отыру керек екенін айқын көре
аламыз. Осыған байланысты оқу-тәрбие үрдісіндегі педагогтар мен білімгерлердің
қарым-қатынас ерекшеліктері туралы сөз болғанда онда педагогикалық қарымқатынастың рухани мәдениетті игеруге, өзара түсіністікті қалыптастыруға,
интеллектуалды және эмоционалды-еріктік даму үшін жағдай жасауға бағытталатынын
байқаймыз. Қарым-қатынастың философиялық мәні жеке тұлғаны қалыптастырудың
негізгі құралы және ол адамдардың әлеуметтік қатынастарының негізгі амалы ретінде
қарастырумен байланысты. Сондықтан қарым-қатынас психологиясының сұрақтары,
әсіресе педагогтар мен білімгерлердің қарым-қатынас мәселесін қарастыру — үлкен
ғылыми қызығушылықты байқатады [4-5].
Педагогикалық қарым-қатынасты жеке тұлғалық қарым-қатынас тұрғысынан
Соковнин, И.А.Ильяева, А.В.Резаев, В.Н.Дружинина, ал қарым-қатынастың әлеуметтікпсихологиялық мәселелерін А.А.Бодалев, Н.Н.Обозов, О.А.Соловьева, мектеп жасына
дейінгі кезеңдегі қарым-қатынастың балалардың жеке тұлға ретінде дамуында алатын
орны, ролі және қарым-қатынастың даму ерекшелігі тұрғысынан Н.Ю.Хрящева,
Ю.М.Жуков,
Л.А.Петровская,
П.В.Растянников,
Я.М.Бергер,
Д.Н.Ляликов,
О.Т.Мельникова, қарым-қатынастың онтогенезде жетілуі жайлы А.В.Запорожец,
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, Х.Т.Шерьязданова, М.И.Лисина, Х.Т.Шерьязданова
еңбектерінде зерттелген. Қарым-қатынастың тәрбиелік маңызына баса назар аударған
ғылымдар Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци. Республикамыздың ғалым философтары
Ж.М.Әбділдин, Қ.Ә.Әбішев, Қ.Ш.Нұрланова, А.Қасабеков, Д.Кішібеков педагогикалық
қарым-қатынас мәселесіне ерекше мән беріп, әр қырынан зерттеген. Оқытушының
педагогикалық шығармашылығын дамыту мен оның кәсіптік шеберлігін арттыру
мәселесі бүгінгі таңда өте маңызды, өйткені педагогтың шеберлігі оның шәкірттермен
қарым-қатынас ортасында анықталады. Дәл осыған байланысты сонғы жылдары
«оқытушы-оқушы» жүйесінің өзара әрекет үрдісіндегі педагогикалық қарым-қатынас
мәселесіне педагогикалық және психологиялық ғылымдарының да қызығушылығы
артып отыр. Мұндағы мәселенің маңызды қыры – педагогтар мен білімгерлердің
бірлескен өзара әрекеттерінің негізінде ой, көңіл-күй, көзқарастар бірлігін құру, жеке
тұлғаны дамыту, болашақ адамдардың коммуникативті біліктіліктерін қалыптастыру
[6].
Педагогикалық қарым-қатынас «...оқушылардың мотивациясының дамуы мен
оқу-іс-әрекетінің шығармашылық сипаты үшін, мектеп оқушысы тұлғасының дұрыс
қалыптасуы үшін ең жақсы жағдай жасайтын, оқытудың эмоционалдық қолайлы
климатын (жеке жағдайда, «психологиялық кедергінің» пайда болуына кедергі
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жасайды) қамтамасыз ететін мұғалімнің, педагогикалық ұжымның оқыту процесіндегі
оқушылармен қарым-қатынасы» ретінде анықталады.
Пеадагогикалық қарым-қатынастың тағы бір сапасы оның оқытушы
функциясымен сипатталады, ол өзіне тәрбиелеуші функцияны қамтиды, өйткені білім
беру процесі, бұрын көрсеткендей, тәрбиелеуші және дамытушы сипатқа ие. Қарымқатынастың оқытушы функциясы А.А.Брудный бойынша, жалпы тұрғыда
тасымалдаушымен теңестірілуі мүмкін. Оқытушы функция тасымалдаушылықтың
көрінісі сияқты, ол адам үйренуінің барлық формаларына тән (ойын барысында, басқа
адамдармен күнделікті тұрмыстық өзара әрекеттесуде), білім беру жүйесінің кез-келген
деңгейінде – мектепке дейінгі, мектептегі, жоғары оқу орнында арнайы
ұйымдастырылған процесте жүзеге асады Педагогикалық қарым-қатынастың оқытушы
функциясы жетекші болғанмен де, ол өктемдік жүргізуші емес, бұл - мұғалім мен
оқушылардың арасындағы, сондай-ақ оқушылардың өзара бір-бірімен жан-жақты
әрекеттесуінің органикалық бөлігі. А.А.Брудный атап көрсеткендей, «... мұғалімнің
оқушылармен қарым-қатынасы инструменталды, өйткені оның мақсаты
оқу
процесіндегі бірлескен іс-әрекетті үйлестіру. Бұл жерде қарым-қатынас тасымалдаушы
функцияны орындайтыны орынды. Нағыз педагог үшін шәкірттермен қарым-қатынас
жасау бұл қашанда өзін-өзі көрсету (самовыражение) екені де табиғи...» [7].
Сонымен қатар, педагогикалық қарым-қатынас Е.А.Климов бойынша, «АдамАдам» схемасымен суреттелген адамдардың өзара әрекеттесу сипатының өзгешелігін
де бейнелейді. Еске салайық, бұл схема мұғалім мен оқушылардың, тұрмыстық қызмет
көрсету жұмысшылары мен клиенттердің, дәрігер мен пациенттердің, психотерапевт
пен клиенттердің және т.б. кез-келген кәсіби өзара әрекеттесін анықтайды.
Педагогикалық қарым-қатынас жоғарыда аталған өзара әрекеттесудің барлық
түрлерімен ұқсас сипатқа ие, алайда оған психотерапевт пен клиенттердің қарымқатынасы ең жақынырақ. «...Шынында да, мұғалім қай пәнді жүргізсе де, ол оқушыға
ең алдымен адамзат ақыл-ойының күшіне сенімді, танымға деген қарымды ұмтылысты,
ақиқатқа деген махабатты және жанқиярлық қоғамдық пайдалы еңбекке деген
ұстанымды береді. Мұғалім, сонымен бірге шәкірттерге тұлғааралық қатынастың
жоғары және кемеліне жеткен мәдениетін, кіршіксіз әдеппен бірге әділеттілікті,
парасатты қарапайымдылықпен үйлескен көңіл-күй серпілісін көрсете алса, онда,
осындай педагогқа еріксіз еліктей отырып, кіші ұрпақ рухани үйлесімді, өмірде жиі
болатын тұлға аралық қақтығыстарды адамгершіліктік тұрғыда шеше алуға қабілетті
болып қалыптасады...» [8].
Өзара әрекеттесудің осы түрлері үшін ортақ болып табылатын К.Роджерс
белгілеген, қарым-қатынасты жеңілдету, фасилитациялау функциясының маңызы бар.
Бұл функцияның маңыздылығы зор, сондықтан, К.Роджерс мұғалімді қарым-қатынас
фасилитаторы деп атайды. Бұл - мұғалім оқушыға өзін көрсетуге, өзінің бойындағы
жақсы қасиеттерін көрсетуге көмектесетінін білдіреді. Педагогтың оқушы табысына
қызығушылығы, қарым-қатынас ахуалының жайлылығы, байланысты қолдаушылығы
педагогикалық өзара әрекеттесуді жеңілдетеді, оқушының өз маңыздылығын көтеруіне
және оның ары-қарай дамуына ықпал етеді [5].
Мұғалім – Ұстаз тұлғасы, оның іс-әрекетінің сан – қырлылығынан ұстаз беделі
деген ұғым туындайды. Мұғалімнің беделді болуының алғы шарттарының бірі - балаға
үлг үлгі көрсетуші болуы керек. Шебер педагог көзі қарақты, құлағы сергек, көкірегі
ояу, білім беру саласында атқарылып жатқан игі істердің куәсі болуы керек. Мұғалімдік
мамандықтың сыры мен қырын шебер меңгерген, сол кәсіптің ыстығы мен суығын өзі
де басынан кешірген адам нағыз ұстаздар, шынайы бапкерлер осындай қасиеті бар
жандардан шығады. Ұстаз - сыпайы әдебімен, тұнық мінезімен, терең білімділігімен
көпке жақын адам.
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Мұғалім шеберлігі – бұл өте жоғары білімді сапалар жиынтығы, әрі ұдайы
жетіліп отыратын тәрбиелеу мен оқыту өнері. Жеке тұлға мәдениеті, білім мен өрісті
дүниетаным, педагогикалық техника мен озат тәжірибе, осы педагогикалық
шеберліктің негізі деп ойлаймыз. Қазіргі заман мұғалімнің тұлғалық белгісі – ой
өрісінің кеңдігі мен оның ауқымды дүниетанымы. Заман ағымымен теңдей қадам
басамын деген әрбір адам өте көп ақпараттан хабардар болуы қажет. Қазіргі заман оқу
әдістерін жеке меңгеру де осы шеберліктің бір қыры. Енді бір қыры – шәкіртпен қарым
– қатынастың, шәкірттің іс-әрекетін қуаттау немесе тежеу болып табылады. Ұстаз өмір
бойы бала тәрбиесіне ықпал ету үшін дәлелдеп сендіре білу, шәкірттің
қызығушылығын арттыру, талап ете білу қасиеттеріне ие болу қажет. Ол ұстаздың
оқушылармен қарым-қатынасының айқын көрінісі болмақ. Осы ықпал түрлерін іске
асыруда ұстаз нағыз шебер болуы керек.
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ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ҚОЛДАНУ
Айтбаева А.М.
№3 ЖОББМ» КММ, Сәтбаев қ.
Несомненно, что новые технологии способствуют развитию личности, росту
его способностей, и это является одним из важнейших направлений в развитии
системы образования на современном этапе.
It is doubtless, that new technologies help to develop the individual, the growth of its
abilities, and this is one of the most important directions in the development of educational
system at the present stage.
«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен
адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын
жарық жұлдыз - оқу. «Надан жұрттың күні – қараң, келешегі тұман»,- деп М. Дулатов
айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге
дән ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді.
Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың
шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Шәкәрім Құдайбердіұлы «Адамның
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жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын адал
еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап
тәрбиелейді» деп есептейді: Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды
іс. Міне, өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат болып өсуі үшін
халық педагогикасының негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу - тәрбие үрдісіне
тиімді пайдалану әрбір ұстаздың міндеті болып табылады. Сондықтан, ұстаз мұғалімдер қауымының алдына өте үлкен міндет жүктелді. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа
пәнді тиімді ұғындырудың бірі жаңа технология негіздері болып табылады.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы
бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашылуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ
тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік - педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру,
оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін мұғалімдердің
инновациялық іс - әрекеттің ғылыми - педагогикалық негіздерін меңгеруі мақсат
етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра
отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдерінің
біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі
педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор. Оқытудың жаңа
технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық технология деген ұғымды түсіну
керек. Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып
отыруды талап етеді. Осыған байланысты ғылым мен тәжірибеде педагогикалық
үрдістің сапасын көтерудің бай тәжірибесі жинақталған.
Технология сөзі/techne-өнер, шығармашылық, logos-ілім Педагогикалық
технология терминінің анықтамаларын көптеген авторлар өз түсінігі мен өз санасында
қалыптасқан көзқарастарын қалыптастырған:
- «Технология» - қалыпты өзгерту, өңдеу әдістері, өнері, шеберлігі, іскерлігі жөніндегі
ғылымжиынтығы (В.М.Шепель);
- «Педагогикалық технология» - оқыту, тәрбиелеу құралдары түрлерін, әдістері,
тәсілдерін үйлестіретін, әрі анықтайтын арнайы жинақ, психологиялық–педагогикалық
ұстанымдар жиынтығы (Б.Т.Лихачев);
- «Педагогикалық технология» - жоспарланған оқыту нәтижелеріне жету процесін
сипаттау (И.П.Волков);
- Педагогикалық технологиялардың даму сатыларын жан - жақты қарастырып зерттеген
ресейлік ғалымдар – Ф.А.Фрадкин, Е.Ю.Рогачева, Л.И.Богомолова, С.И.Мезенцева,
Г.Н. Осухова, Л.А. Кирсанова және т. б.
Педагогикалық технология - педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланатын
барлық дара инструменталдық және методологиялық құралдардың қолдану ретімен
жиынтық
жүйесін
білдіреді.
Педагогикалық
технологияның
тиімділігі:
1.Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады,соған дағдыланады;
2.Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3.Іштей бір-бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырмалық күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау қабілеті
артады.
5.Өзін -өзі тексеруге дағдыланады.
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6.Мұғалім
жекелеген
оқушыларға
7.Орындау қабілетіне қарай бағаланады.

көмектесуге

мүмкіндік

алады.

Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі ұстанған
мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын
меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі жаңа әдіс - тәсілдерін
іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауында айтылған «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа
тірелетіні анық» деген пікірі нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім,
білік дағдыларын меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр,
ой - өрісі кең, ақпарат көздерін өз бетімен қолдана алатын, қабілетті де талантты,
жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы мен
табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше [1, 2].
Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр
мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып,
педагогикалық мақсат - мүддесіне байланысты, өзінің шеберлігіне байланысты таңдап
алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, шығармашылық
ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, алдындағы шәкірттерін бағалауы
ерекше орын алады.
Жалпы
алғанда,
жаңа
технологиялардың
40-астам
түрлері
бар.
Оқушы тұлғасының дамуына, қабілетінің артуына жаңа технологиялар айтарлықтай
ықпал жасайтыны сөзсіз және бұл қазіргі таңдағы білім беру жүйесінің дамуындағы
елеулі бағыт. Сондықтан да болар қазіргі кезде біздің ұстаздар да осы жаңа
технологиялар элементтерін өздерінің тәжірибелерінде пайдаланып жүр.
Қысқаша осы технологияларға шолу жасайық. Модуль – белгілі бір жүйенің
өзіндік бөлшегі (С. И. Ожегов). Модульдік оқыту технологиясының ерекшелігі –
тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық процестерді арнайы жасалған оқу
және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, тұлғаның қажеттілігін қанағыттандыруға
белсенді сөздік қорын дамытуға бағытталуы. Бұл технология тұлғаның даму
ерекшеліктері туралы психологиялық ғылым мәліметтеріне, тұлғаның қызығушылық
аясын дамытуға, тұлғаның танымдық құрылымын дамыту ерекшеліктеріне негізделген.
«Ұстаз –жас ұрпаққа» өз өнерін, тәжірибесінен, білімін үйретуші, ақылшы, тәрбиеші».
Мұғалім-мемлекет қызметкері. Мұғалімді мемлекет оқытып, білім беріп мемлекеттің
болашағын сеніп тапсырады. Ол қоғамның мұң-мұқтажын жоқтайды, болашағын
ойлайды, соған қызмет етеді. Мұғалім мәдениеттің қайнар көзі, жастарды
қалыптастыратынн мүсінші, адамтану мамандығының иесі. Бүгінгі мұғалім, әсіресе
бастауыш сынып мұғалімі өте жан-жақты білімді әмбебап ұстаз болуы тиіс. Мұғалім
өзінің қадір-қасиетін жоғары ұстағаны жөн. Жоғалған абырой қайтып орнына келмейді.
Бастауыш сынып оқушысы сенгіш келеді. Баланың сенімін ақтау мұғалімнің
парызы. Мұғалімнің қызметі қызықты да, бейнеті көп, ауыр жұмыс. Мұғалімдікке
үлкен жүрек, балаға деген ыстық мейірімділік керек. Мұғалім-мемлекеттің саясатын
іс жүзіне асырушы тұлға. Бастауыш сынып мұғалімі жас балалардың тілін
таба білетін, олардың жұмысын ұйымдастыра алатын, өзіне қатал талап қоя білетін,
өзінің әріптестерін түсінетін, ата-аналармен ынтымақтастыққа еңбек ете алатын болуы
керек. Ұстаздық қызметтің қиындығы мол. Себебі, ол бір екі ғана баланы
тәрбиелемейді. Ол қабілеті мол бейімділігі, қызығушылығы, мінез-құлқы, түсінігі мен
көзқарасы әр деңгейдегі жасөспірімдерді тәрбиелейді, оқытады, біліммен сусындатып,
өмірге жолдама береді. Мұғалім еңбегінің ерекшелігі оның баламен үнемі қарымқатынаста болуымен және рухани араласымен сипатталады. Ұстаздық әдеп жай ғана
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сыпайылық білдіру емес, ол шығармашылық ақыл-ой әрекеті, мәдени мінез-құлықтың,
саналы іс-әркеттің, білімділік пен іскеліктің жиынтығы. Ұстаздың әрбір қадамында
баламен арақатынасында, сезгіштік, байқампаздық, салмақтылық, ұстанымдылық,
ілтипаттылық, кішірімділік, талап қоя білу, адамға сенім арту, ынталы-ықыласты болу,
талас-тартыс туған жағдайда әділдік, адалдық көрсету, бала жүрегіне жол таба білу,
түсіне білу ұстаздық әдептілік белгілеріне жатады. Ұстаздық әдептің негізі оқушыларға
деген шын ықыласта және олардың адамдық ар ұятына деген адалдықта жатыр [3].
Ұстаздық әдеп көбінесе шәкірттермен бүкіл оқу-тәрбие жұмысының барысында
ұсынатын жөнге лайық шара ретінде анықталады. Ұстаздық әдет шығармашылық,
ақыл ой әрекеті айрықша іскерлік әдепті ұстаздың әртүрлі әдіс-тәсілдерді меңгеріп қана
қоймай, сонымен қатар оларды ақыл таразысына салып өлшеп, орнымен пайдалана
біледі. Ұстаздық әдеп әр ұстазда әр түрлі және ар қалай көрініс беруі мүмкін. Бұл оның
жас мөлшеріне темпераментіне, мінез-құлқына, тағы басқа ерекшеліктеріне
байланысты. Ұстаздық әдеп - әр ұстаздың дара қасиеті.
Бастауыш
сынып
мұғалімінің
кәсіби
білімінің
ерекшеліктері
Бастауыш мектеп мұғалімі – ерекше тұлға. Өйткені ол – балалар мен үлкендер әлемінің
арасындағы сарапшы. Бастауыш мектеп мұғалімінің еңбегін өзге еңбекпен салыстыруға
болмайды, себебі ол еңбектің жемісі – адам. Мұғалімге отбасы мен қоғам ең
қымбаттысын, өз елінің азаматының болашағын, оның тағдырын табыс етеді. Бүгінгі
мұғалім еңбегі қандай болса, ертеңгі болашағымыз да сондай болмақ. «Болашақта
еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай
тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелер міндет
ауыр»,-деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, қазіргі заман мұғалімінен тек өз
пәнінің білгірі ғана емес, тарихи-танымдық, педагогикалық-психологиялық
сауаттылық, саяси-экономикалық білімділік, ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол
заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс
істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген
мұғалім болуы тиіс.
Мұғалім әрқашанда өзін қоғам талабына сай үздіксіз тәрбиелеп отыратын,
адамдармен,
әсіресе,
оқушылармен
қарым-қатынасқа
тез
түсе
білетін,
ұйымдастырушылық қабілеті бар, өз пәнін жетік білген әрі уағыздаушы, таланты мен
тәжірибесі тоғысқан, өзінің қоғамдағы саяси өмірге белсенді араласып, өз елі мен
жеріне
сүйіспеншілігі
негізінде
оқушыларға
үлгі
бола
білуі
керек.
Білім беру мен тәрбиелеудің негізі – ұстаз. Қазіргі таңда шығармашылық ізденістегі
педагогикалық жаңа әдістерді жете меңгерген, кәсібилікке қалыптасқан педагог қажет.
ХХI ғасырдың ұстазы жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар бойынша ой-өрісі
кең, жан дүниесі бай, ұлттық мемлекетшілдігі."Ұстаз болу-жүректің батырлығы",
Ұстаз-тәлім мен тәрбие беруші, бала көңілді,кең пейілді кемеңгер. Әрбір шәкіртінің
"адам" болып қалыптасуына, қайталанбас тұлға болуына ықпал етуде барын жұмсайды,
еңбектенеді. Өзінің де өзгенің баласы үшін қуанып,қызарады [4].
Шәкірттің жақсы болуы-ұстаздың айтқан сөзіне ғана емес, көрсеткен үлгісімен
сабақтасып, байланысып жатады. Ұстаз-бәрінен бұрын тәрбиеші. Ол оқыту
мен тәрбиені қатар алып жүруші. Ұстазға қойылатын басты талап пен тілек ортақ. Ол
білімділік, имандылық, парасаттылық.Ұстаз шәкірттерге білім бергенде, тіл
факторын үйреткенде, олардың логикалық ойын дамыту тәрбиесін қатар жүргізеді Мен
ұстаз еңбегін жыл мезгілдерінің табиғаттағы ерекшеліктерімен ұқсатқым
келеді.Мұғалім көктемдегі тіршілік секілді шәкіртіне, жас тал тамырына нәр беріп,
қуаттандырып, оны білім жолына жетектейді.Білім беру процесінде ұстаз қыстың
ызғарына, небір борандарға төтеп беріп,жаздың шіңгір ыстықтарына күйеді.Бірақ,күз
мезгілі келгенде, еккен егіннен жемісін татып, қырманы алтын дәнге толғанда, арманы
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орындалып,
төбесі
көкке
жетіп,
балаша
қуанады.
Қазіргі таңдағы ұстаздарға "жүрек батырлығы" өте қажет секілді.Өйткені,сауатты
болу,жаңа технологияны жетік меңгеру,ғаламтор арқылы байланысып,желіде жұмыс
жасай білу,үнемі білімін толықтыруы қажет. Оған қоса, нарықтық күйзеліспен
арпалысқан ата-аналармен,ата-ана тәрбиесі мен жылуынан алыстап бара жатқан
балаларға мейіріммен қарым -қатынасқа түсу, оларға жылу бере отырып сауаттандыру,
қағазбастылық міндеті тағы бар.
Ойдың түйініне келер болсақ,ұстаз - оқытушы,"кітап","ата-ана","компьютер"
қызметін қатар алып жүруі керек. Осы тұста ұстаздардың еңбегі ұшын-теңіз екендігін
ұғынуға болады.
Қайғырмайды өзі үшін, Біздер үшін қуанып, Қызарады біз үшін,-деп Қадыр
Мырза Әли "Мұғалима" өлеңінде жырлағандай, ұстаз еңбек етуден талмайды,
қиындыққа мойымайды, шәкірттерінің жетістіктеріне куә болған сайын,шабыттана
түседі. «Адамның адамшылығы-ең алдымен,жақсы ұстаздан» Абай Құнанбаев. Адам
жанын әрқашан арман аялайды.Балдәурен балалық шақтан бастау алатын асыл арман
ағынды арна тапса,сұңқар қиялы қияндарға жетелейді.Ақжелкен арманға аяулы сезім
мен ақыл парасатты астастыра білгендер ғана бақыт баспалдағымен абырой биігіне
өрлемек.Осындай бел-белестерден әрі асып,армандармен жалғасып жатқан жолдардың
бірі-ұстаз жолы. Ұстаз! Алғаш әліппенің бетін ашып әріп танытқан,өмірдің қыр-сырын
білуге,сан қилы құбылыстарды терең түсінуге мұрындық болған, жан дүниеңе нұрлы
шуақ түсіріп,адамгершілікке баулыған алғаш бастауыш кластағы жетекшімізге еліктеп,
ұстаз болуды армандадық. Мектепті бітіргенге дейін сол ойымыз да өзгерген жоқ.
Әрдайым сол кісілердің айтқан сөздерін, ақылын жадымызда сақтап, қашан да оның
бізге артқан үмітін ақтаймын деген өз алдымызға мақсат қойдық. Ұстаз болу көп
еңбекті, шыдамдылықты, төзімділікті, адалдықты, әділдікті талап етеді. Мен
ұстаздықтың осындай ауыр жүгін арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым.
Өйткені кешегі оқушы бүгінгі студент, бүгінгі студент ертеңгі маман, елді
өркениетке жеткізуші. Мектеп қабырғасында да, арнаулы кәсіби оқу мекемелерінде
де, жоғарғы оқу орындарында да білімді де мәдениетті жаңа ұрпақты оқыту мен
тәрбиелеу мынадай маңызды мәселеге келіп. тіреледі.
Ол – оқу жүйесінің сапалылығы, оқытылатын материалдың қажеттілігі, кешегі
оқушы, бүгінгі студент, болашақтағы маманның, Абай айтқандай, «Бір кірпіш
тәрізді дүниеге кетігін тауып қалануы». Бүгінгі ұрпақ - тарихи кезеңде өмір сүріп,
ұлттық, елдің, жердің болашағы үшін үлкен жауапкершілік міндетін арқалап отырған
ұрпақ. Ғасырлар бойы бабаларымыздың арманына айналған Тәуелсіздігімізге қол
жеткізіп, егемендік еншілеген ұрпақ. Олардың болашақта ұлттық дәстүр мен салтсананы берік сақтайтын, тіліміз бен ділімізді жалғастыратын, саналы да,
парасатты болып өсуінің бір кілті ұстазда деп білеміз. Қазіргі заманның ұстазы ескінің
көзіндей, жаңаның өзіндей болып төл мәдениетін қастерлейтін, сыйлайтын, оны өзгеге
таныта, сыйлата алатын, дүниежүзілік мәдениетті танитын, рухани дүниесі бай,
интеллектуалдық деңгейі жоғары, білімді, білікті болуы керек.
Ұстазды оқу-тәрбие ісі жастардың жүрегін тебірентіп, ой сезіміне әсер ету үшін:
біріншіден, саяси сауатты, жан-жақты білімді болуы; екіншіден, өз бойындағы білімді
оқушы жүрегіне еркін,шеберлікпен жеткізе білетіндей әдіскерлік икемділігі;үшіншіден,
оқушының психологиялық ой-өрісін бақылай алатын сезімтал психолог,өз
ісіне,шәкіртіне деген сүйіспеншілігі қажет. Сонда ғана ол-нағыз ұстаз.
Ұстаздың
негізгі құралы – сабақ. Шығыс даналығы: «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең
есімде қалар. Істеуін көрсетіп берсең, үйреніп аламын»-деген екен. Бұл баланың
ынтасын жетелеу арқылы оқыту, үйрену деген сөз. Сабақта бала көбінесе білімді
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қабылдап алушы, көп объектінің бірі деп есептеледі, олардың ерекшеліктері ашыла
қоймайды. Мұғалім білімді оқушы санасына сабақ арқылы жеткізеді.
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УДК 373.1
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР БЕРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
КӨРКЕМ ОЙЛАУ ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Алиманова Б.А.
«№7 ЖОББМ» КММ, Сәтбаев қ.
В статье рассматриваются методы развития логических и творческих
способностей учащихся.
The article discusses methods for the development of the logical and creative abilities
of students.
Қазіргі заман талабы – құзіретті, белсенді, алған білімін өмірдің кез келген
жағдайында қолдана білуге бейім тұлға тәрбиелеу. Қазіргі кезде мамандық атаулының
барлығы бейімділікті, ептілікті, шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол
шығармашылық мүмкіндікті, өзін қоршаған түрлі жағдайларға тез икемделіп қана
қоймай, оларды керекті бағытына шығармашылықпен бұра білу қабілеттілігін қажет
етеді. Оқыту мен тәрбиелеу процесінде оқушының шығармашылығын дамытудың
қажеттілігі осындай қоғам талабынан туындайды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз
Жолдауында «Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Мемлекетімізге белсенді,
көшбасшы жастар қажет» деп атап өткен болатын. Көшбасшылық, кез келген жағдайда
жол таба білетін іскерлік – адамды көздеген мақсатына жеткізеді. Білімсіз, тәрбиесіз
қалыптасқан тұлға іші қуыс құмыра секілді. “Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз
алма”,- деп ұлы Абай атамыз айтқандай, адам көркемсөз арқылы өзін танытады. Ойпікірін де мәнді сөзімен қорғай алады. Ал бұл қасиет өсіп келе жатқан Қазақстан
жастарының әрбірінің бойынан табылуы тиіс деп ойлаймын. Көркемдік қабілеттің
барлық адамға тән екендігін мойындасақ, «әрбір бала - болашақ данышпан» деген
қағидаға сүйенсек, оқушыны дарынды, дарынсыз деп жіктеу – адам табиғатына қарсы
шығумен бірдей. [1]
Шығармашылық жұмыстардың түрлері көп. Солардың ішінде ерекше саласы сөз
өнеріне тоқталсақ, сөз өнері жеке адамның шексіз мүмкіндігін ашу қасиетімен
құдіретті.
Бұдан 2,5мың жыл бұрын өмір сүрген қытай философы Конфуций, грек
философы Платон дарынды балаларды патша сарайында арнайы тәрбиелегенде, ең
алдымен, оларды көркемөнер түрлеріне үйреткен. Өз ұлтын, мемлекетін өркендететін
білімді, алғыр, болашақ данышпан шәкірттер тәрбиелеу үшін, бірінші кезекте
балалардың сезімталдығын, ойын, тілін дамытуды қолға алған. Біздің де бүгінгі алға
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қойған мақсатымыз, шығармашылық тапсырмалар беру арқылы оқушылардың көркем
ойлау және іскерлік қабілетін дамыту болып табылады. Шығармашылық тақырып
таңдаудағы алдыма қойған негізгі мақсаттарым:
1.Оқушыларды көркем ойлап, жүйелі сөйлей білуге үйрету;
2.Оқушылардың іскерлік қабілетін шыңдау, кез келген ортада өзін-өзі ұстай
білуге баулу;
3.Оқушыларды көшбасшылыққа, белсенділікке, өздігінен жол таба білуге, нақты
шешім қабылдай білуге, әдептілік және адамгершілік секілді асыл қасиеттерге
тәрбиелеу;
Білім алушының шығармашылық
тапсырмалар берудің әдіс-тәсілдері.

қабілетін

дамытуға

арналған

Оқушыға сөз өнерін меңгерту – қазақ педагогикасының алға қойған
мақсаттарының бір бағыты десек, оқытудың мазмұны мен әдістемесін оқушылардың
жас ерекшелігін, қызығушылығын, бейімділігін ескере отырып түбірлі өзгерту,
оқытудың шығармашылық сипатын күшейту, сөйтіп, баланың жеке қабілеті мен
әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, шығармашылық тұлға қалыптастыру
міндеті туындайды. Шығармашылық тұлғаны қалыптастыру – мұғалім-оқушы болып
екі жақты еңбектенгенде күтілетін нәтиже. Алдымен, шығармашылыққа бағыттау
мақсатымен баланы психологиялық дайындықтан өткізу үшін көңіл күйге түрткі болар
жағдай туғызу керек. Ондай психологиялық әсер шығармашылық процестің өн
бойында баланы шығармашылыққа құлшындырып, еліктіріп отырмақ.[2]
Психологиялық әсерге шартты түрде мынадай жағдайларды енгізуге болады:
- мұғалім – оқушы үшін қарапайым ғана жан. Ал егер ол ол оқиға, сюжет құру, образ
жасау барысында жазушылық шеберлік танытса, оқушылар ерекше елтиді, өздерінің
күшіне деген сенім қалыптасады;
- «Сенің қолыңнан бәрі де келеді. Сен қабілеттісің. Тек жазуды қолға алсаң болды,» деп, баланың еркін билеп, сенім ұялату;
- оқушының кішкентай жетістігін бағалау, мадақтау, көтермелеу;
- үздік шығармаларды сыныпта оқытып, оған құрбы-ларының жағымды көзқарасын
ояту, басылымдарға шығару, тіпті, әдебиет пәнінен тоқсандық қорытындыда ең жоғары
бағаға дейін қою;
- шығармашылық процесті басқару үстіндегі мұғалімнің құптаушылық көзқарасы, сезім
күйлері т.б. Сыныпта өзара шығармашылық қарым-қатынас, шығармашылық ахуал
орнату енжар, салғырт оқушыларды белсендіреді, шығармашылыққа араластырады.
Тапсырманы сыныптағы оқушыларға жалпылама беріп, қорытындысын әділ бағалап,
сөз сырын ұғындырып отыру қажет.
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Бала мінезі айна секілді. Ол өзінің іс-әрекетімен, сөйлеген сөзімен, ойлаған
ойымен өзінің кім екенін дәлелдеп тұрады. Ол өзі сондай ғой деп, бұл іске жәйбарақат
қарауға
болмайды. Баланың ата-анасымен, сынып жетекшісімен байланысып,
оқушының бағытын жақсы жаққа өзгертумен қатар, сабақ барысында оның
шығармасын оң жаққа бұру қажет.
Сонымен қатар оқушыларға тілдік-логикалық жаттығу беруге болады. Оқушыға
мәтін беріледі.
Тапсырма: Мәтіннің ішіне екі-ақ сөйлеммен кейіпкерлердің портретін орналастыр.
Әрине, бұл тапсырманы орындау барысында портреттің басқа сөйлемдермен ой жүйесі
жағынан кірігіп кете алмай, оқшау тұратын кездері жиірек. Үнемі жаттығудың
арқасында біршама жетістіктерге қол жеткізуге болатынын байқауға болады.
Ой шапшаңдығына еліктіріп отыру да шығармашылық процесті жандандырады, ұтқыр
шешім табуға жетелейді. Соның бір формасы ретінде дайын ұйқас ұсыну арқылы өлең
жолдарын жаздыруға болады. Бұл әдеби ойын сөз өнері сайысында, әдебиет
сабағындағы демалыс минутында, тіл, ой дамыту сағаттарында жүргізіледі.
Сурет бойынша әңгіме құрастыру ойынын ойнату. Үстел үстіне карта тәрізді
қатталып, бірнеше суреттер теріс қаратылып қойылады. Суреттерде не бейнеленгені
балаларға жұмбақ. Ойынның шарты бойынша, балалар суреттерді шетінен алып,
сөйлемдер құрайды. Нәтижесінде мағыналы мәтін құралуы керек.
Баланың бойында шығармашылық қасиеттерді жүйелі түрде қалыптастыру үшін
шығармашылық процесті тереңдете түсіп, басым міндетті оқушының өз қолына беру
керек.
Мысалы, оқушыларды сабақ үстінде бірнеше топтарға бөліп, әр топқа бірнеше
сөздер тізбегін ұсынамыз. Оқушыларға бұл сөздермен не істеу керек екендігі
айтылмайды. Сөздер мен сөз тізбектері ойға қалай келсе, солай ұсыныла салады.
Балалар не істеу керек екенін өздері тауып және ол міндетті мұғалімнің ешқандай
«нұсқауынсыз» өздері шешеді. Сөйтіп, берілген сөздерге қарай әр топ әңгіме, ертегі
құрастырып шығарады.
Оқушының өзіндік шешім қабылдауына, өз бетінше ойлау білуге жетелейтін мына
тапсырманы ұсынамын.
Шығармаға қойылатын негізгі талаптардың бірі –әр баланың өзіндік стилін,
қолтаңбасын, үнін қалыптастыру. Сыныптағы әр оқушының шығармасы ешқашан да
егіздің сыңарындай болмайды және оларды редакциялау оқушы шығармашылығына
бағыт-бағдар береді. Оқушы шығармасын бастапқы
қалпында қалдыра салуға
болмайды. Оның қажет емес созалаңқы тұстарын алып тастап, логикалық жағынан,
стилистика жағынан да қалыпқа салып, өңдеу, сондай-ақ, оны оқушымен бірге талдау
отырып жасау қажет. Себебі, редакциялау процесін тәптіштеп көрсете білудің өзі –
оқушы шығармашылығына бағыт-бағдар берудің мазмұн-формасын толықтырады.
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Оқушыларға тиянақтылық, жауаптылық керек екенін ұғындырады. Бұл саты –
шығармашылық процестің соңғы кезеңі. [3]
Сабақта
шығармашылық
тапсырмаларды
пайдаланудың
нәтижесінде
оқушылардың
көркем ойлау,
жүйелі сөйлей қабілеттері артады, өз ісіне
жауапкершілікпен қарауға, өздігінен жол таба білуге, нақты шешім қабылдай білуге
үйренеді. Барлық оқушының барлығына дарынды болуы шарт емес. Сыныпта әр түрлі
деңгейдегі оқушылар бар, олардың әрқайсысы өз деңгейінде белгілі бір жетістікке
жетеді. Оқушылардың сабаққа деген ынтасы артып, қызығушылығы оянады. Бұл тек
оқушы үшін ғана емес, мұғалім үшін де үлкен жетістік болып табылады.
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В этой статье особое внимание было уделено обучению и воспитанию детей
дошкольного возраста, увеличению словарного запаса, обучению устной речи и
применению изученных слов в повседневной жизни, обучению использования языковых
навыков в повседневной деятельности и коммуникации.
In this article, special attention was paid to the education and upbringing of children
of preschool age, increasing vocabulary, teaching oral speech and applying the words
learned in everyday life, learning the use of language skills in daily activities and
communication.
Біздің міндетіміз – қазақ тілін барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту.
Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, біздің де
үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл – өзін
қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет. Қазақстанның болашағы – қазақ
тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кезкелген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты
ұйыстыратын ең басты құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі. Егер
әрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тіліміз әлдеқашан Ата Заңымыздағы
мәртебесіне лайық орнын иеленер еді [1].
Үштілділік мәселесін мемлекеттік деңгейде ынталандыру керек. Бұл мақсатта
алдымен, өз ана тіліміздің мәртебесін көтере білуіміз қажет.
Тіл – ұлт мәдениетінің қайнар көзі. Әр халықтың ұлттық дәстүрінің, сана
сезімінің, сөйлеу, ойлау тәсілінің, мінез-құлқының, мәдениеті мен әдениетінің айрықша
белгілері тіл арқылы бейнеленеді. Тіл өнерінің құның халқымыз өте биік бағалап,
«Өнер алды – қызыл тіл» деген.
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Тіл – адамның өмірлік қажетін өтейтін қатынас құралы. Сондықтан баланы дұрыс
сөйлеу білуге үйретудің маңызы зор. Психолог ғалым Ә.Алдамұратов сәби жастан
бастап, баланың өсуін,дамуын үш кезеңге бөліп сипаттаған:
«Алғашқы саты – сөйлеуге дейінгі кезең. Бұл кезең баланың екі айлығынан он бір
айға дейінгі сатысы деп аталады. Екінші саты – баланың алғашқы тілінің шығу кезеңі –
он бір айдан 1 жыл 7 айға дейінгі аралық. Үшінші сатыда бала тілдің грамматикасын
меңгере бастайды. Бұл кезең үш жасқа дейінгі уақытты қамтиды. Бала тілінің шығуы
оның дүниетаным шеңберін кеңейтіп, сөйлеу тілін дамытады»,- деп қорытқан.
Балабақшада тәрбиеленіп жүрген баланың тілі де, ой-өрісі де анағұрлым жақсы
дамиды. Онда көңіл бөлінеді. Әсіресе баланың жас ерекшелігіне қарай айтылатын
қызық та тартымды өлеңдер, тақпақтар, жаңылтпаштар бала ұғымын кеңейтумен бірге,
дыбыстарды дұрыс айтып үйретуге баулиды, сөздік қорын байытады [2].
Балабақашағы оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік
қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті
өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс- әрекет кезіңдегі тілдік қарым- қатынаста
қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген.Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі
балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі – тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып
есептелінеді. Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін және пішінін
ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым,
түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- қатынас жасай білуге
үйретеміз. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде
тәрбиешінің:
- балалардың сөздік қорларын дамыту;
- жаңа сөздерді меңгерту;
- үйреген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты міндет саналады.
Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа алып
отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын молайтуда ойын, тапсырма жаттығулардың
орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. Ойын арқылы бала
айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір
ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала тілінің дамуына ықпалын
тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі,
өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге
тәуелсіз. Ол озін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы,
бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы,
сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады [3].
Балаларды мектептегі оқуға дайындауда, сөйлеу процесінің дамуы, балалардың
мектептегі оқу жағдайын жақсартатын бірден-бір әсер болып табылады, өйткені сөз ол мұғаліммен сөйлесу, сол арқылы білімді игеру және психикалық процестердің
дамуы мен жетілуі болып табылады.
Балалардың сөйлеу қабілетіне ерекше талап қойылады, өйткені мектептегі оқу
барысы белгілі бір мақсатпен атқару тиіс. Оқу барысында бірнеше сабақтардың
нәтижесінде, мысалы, қазақ тілінде сөздің мағынасын (керекті заттарды орындарына
қою), сөзді айту қабілеттілігін, (сөзді жазу мен мәнін түсіндіру), сөздің нақтылыгын
(ақпараттарды беру және оны хабарлау, оны
сөзбен жеткізу қабілеті), сөздік қорының байлығы және оның әр түрлілігі туралы
мағлұмат алып шығады.
Бұл сұраныстардың барлығы балалардың мәнерлі, ңақтылы сөйлеуінің
нәтижесінде, мұғалім мен балалардың арасындағы сөйлеу қатынасынан пайда болады.
Сөз қабілетінің туындауы нәтижесінде, бірінші сыныпқа баратын балалардың сөздік
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қабілеттілігін зерттеп, диагностикалауға болады. Сөз процесінің дамуын білу және оны
зерттеу оңай емес. Балалардың сөздік қабілетінің дамуы, олардың психикалық дамуына
да үлкен әсерін тигізеді.
Балаларды оқытқанда, олардың психикалық дамуы артта қалса, онда, сөз, ойлау
қабілетінің көрсеткіштері де артта қалғанын көрсетеді. Балалардың ерік қимылдары
мектепке баратын жасқа сәйкес, өзіндік қасиеттеріне ие, ол алдын-ала ойланылмаған ісәрекеттермен байланысты болады және олар қажеттіліктер мен сезімдерден
туындайды.Л.С.Выготский ерікті мінез-құлықты әлеуметті дей отырып, ол бала еркінің
дамуын, коршаған ортамен байланысты деп есептеген. Негізінен бұл жағдайды
баланың үлкендермен әңгімелескенінен байқаған.Үлкендер алдымен сөз арқылы
баланың мінез құлқын түзейді және практикалық мазмұнын игерте бастайды, сонымен
қатар, бала өзінің ойы арқылы мінез-құлқын реттей алады. Балалар сөзді игерген соң
әңгімелесу үшін емес, сонымен қатар мінез-құлқын ұйымдастыруға қажет екенін
түсінеді [4].
6 жастағы балалардың тілін дамытуда байланыстырып сөйлеуге үйрету басты
орын алады.
Бағдарламада жұмыстың бұл түріне арнайы тарау берілген. Байланыстырып
сөйлеуге үйрету барлық сабақта болады. Тіл дамытуға байланысты компоненттер
ескеріле отырып сабақ комплексті жүргізіледі.
1. Тіл дамыту.
2. Сөздің мағынасын түсініп айту.
3. Дыбысты дұрыс айту;
4. Көркем сөздерді меңгерту, сөздік жүргізу, әңгімелесу.
Тәрбиеші-мұғалімдер мен ата-аналардың баланы жеке заттардың аты болып
табылатын сөздерді айтуға үйретуі, сабақта сөздік жұмысын жүргізуі, сөзді құрайтын
дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтырып, мұны тілдің грамматикалық жағын меңгеру
жүмыстарымен ұдайы, бірлікте іске асырып отырады. Байланыстырып сөйлеуді
жетілдіре отырып, жеке сөздердің тура мағынасы мен ауыспалы мағынасына, сөздің
көп мағыналылығына, яғни сөздің семантикалық жағына көңіл бөліп отыру қажет.
Үқсас және біртекті заттарды атайтын жалпы есімдерді (киім, жеміс, тағам, мүлік,; мал
т. б,), антоним, синонимдерді, теңеу, салыстыру мағынасын беретіні бейнелі көркем
сөздерді үйрету.
Баланың тілін дамыту жұмысың негізгі мазмұны – сөздік жалпы ұғым беретін
жағын меңгеруге көңіл бөліп, ойлау қаблеттерін дамыту, өз ойын еркін жеткізуін,
қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым-қатынасқа түсу, сөйлеу
қабілеттерін қалыптастыру.
Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі – тіл
дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептеледі. Біз балалармен сөздік жұмысын
жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге,
қасиеті мен сапасын, түр түсін және пішінің ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған
ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді
түрде тілдік қарым қатынас жасай білуге үйренеміз [5].
Сөйлеу бала үшін қарым қатынас болып табылады, оның ойлау қабілетін және
мінез құлқын реттеуде маңызды рөл атқарады. Сөйлеу қатынасы баланың білімді
меңгеруіне, қажеті білік пен дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Байланысты сөз ойға мағына беріп, адамдардың бір-біріне қарым-қатынас жасауын
және өз ара түсінісуін қамтамасыз етеді. Сөйлеу қызметі ойдың дамуымен қатар өрбиді.
Дұрыс сөйлеуге тәрбиелеу коммуникативтік біліктілікті, тілдік және тілдік емес
құралдардың көмегімен айналадағы адамдармен қарым-қатынас жасауды реттеу
қабілетін дамытуға бағытталған. Тілді дамытуда баланың өз қатарларымен сөйлесе
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білудің маңызы ерекше.Баланың өз ойын түсінікті, ұғымды жеткізе білуі отбасынан
бастап қалыптасады. Оның алғашқы ұстазы ата-анасы, тетелес ағалар мен әпкелері.
Олар мен күнбе-күн араласу, сөйлесу арқылы баланың тілі күн санап жетіле береді.
Адамның тілі неғұрлым бай болса, ойы да нғұрлым кең болады. Сондықтан бала
тілін кішкене күнінен әдебиеті мен көркем шығармалардан үзінділер оқып
таныстырудың маңызы зор.Осындай мазмұны терең, тілі көркем, оқуға жеңіл, тез
жатталатын шығармалардан үзінділер оқып беру, есте сақтаған шығарманы өз
сөздерінде қолдана білу балалардың сөздік қорларын молайтады, оларды жүйелі
ойлауға, ойын дұрыс түсіндіре білуге жаттықтырады.Ата-анада баланың тіл
мәдениетіне тәрбилеуде орасан зор үлес қоса отырып, жаңа технологияларды
пайдалану арқылы дыбыстарды дұрыс айтпауына отбасы көңіл бөлмейді, әрине бұл
дұрыс емес.
Ең басты міндет дыбысты дауыс ырғағына келтіріп дұрыс айтуға үйрету. Баланы
тіл мәдениетіне тәрбиелеу ата-ананың басты міндеті.
Жас ата-аналар мен көмекті талап ететін ата-аналарға ақыл кеңес беруші білікті,
білімді, жанашыр – ол тәрбиеші.Баланың жан-жақты дамуы ең алдымен оның
үлкендермен қатынас тіліне дұрыс түсуіне байланысты. Үлкендер – адамзат баласының
бар тәжірибесін, білімін, мәдениетін өз қолының ғана көмегімен бере алатын тұлғалар.
Олай болса, теория бойынша «тіл – адам қатынасының негізгі құралы» дегенді
ұмытпай, қатынас құралы болумен қатар тілдің адам білімін жетілдіретін хабарлау
қызметі, бала жанын баурап алатын сезімдік қасиеті үлкендер тарапынан әрдайым
қажет. Баланы алдымен өз ана тілінде тілі шығуы, дамуы, не болмаса екінші тіл ретінде
қазақ тілін үйренуі ата-ана мен айналасындағылардың, қазақ тілі мұғалімінің,
тәрбешісінің маңызды міндеттерінің бірі болып саналады. Тіл дамыту
жұмыстарындағы, қазақ тілін үйретудегі басты мақсаттар ортақ. Екеуінде де баланың
қазақ тілінде байланыстырып сөйлей білуін қалыптастырукөзделеді.
Сонымен, балалардың қазақ тілінде сөйлеу тілінің дамуы төмендегідей нақты
міндеттерді орындағанда жүзеге асырылады:
1. Баланың сөздік қорын қалыптастыру, оны белсенді түрде байыту;
2. Бала тілінің дыбыстық жағын жетілдіру, мәнерлі де мәдениетті сөйлеуін
тәрбиелеу;
3.Тілдің грамматикалық жағын қалыптастыру, грамматикалық формалардан
ауытқымай сөйлеуге машықтандыру;
4. Ауызекі сөйлеу тілінің қалыптасып, дамытылуын іске асыру;
5. Ӛ з ойын монологты түрде байланыстыра жеткізе білуге үйрету;
6. Көркем сөзге баулу;
7. Сауаттылыққа үйрету.
Балалар бақшасында қазақ тілін ана тілі және екінші мемлекеттік тіл ретінде
игеріп, тілдік қатынасқа түсудің маңызды түрі – ауызша сөйлеу тіліне үйрету. Ал толық
түрде жазбаша тілдік қатынасқа түсу, яғни айтылған ойды тез түсіну, тез жауап қату
біртіндеп мектепте бастауыштық және орта білімдік сатыларда, тіпті баланың бүкіл
өмірінде дамытылады.
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ӘОЖ 373.2
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ ӨЗГЕ ҰЛТ БАЛАЛАРЫНА
ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ
Аяшева Н.Б.
«№ 12 «Салтанат» бөбекжайы» КМҚК, Жезқазған қ.
Эта статья рассматривает способы преподавания казахского языка детям
дошкольного возраста других национальностей. Эффективным способом обучения
является использование игр и наглядностей. Они увеличивают интерес детей изучению
казахского языка.
This article illustrates ways of teaching Kazakh language to pre-school age children
of other nationalities. It is more effective to teach them by using and presentations. Due to
these instruments children's interest to learning Kazakh language can be increared.
Қазақ тілі — ғажап тіл. Оның болашағы да ғажап. Тек оны насихаттай білуіміз
керек, оқыта білуіміз керек. Елбасы Н.Ә. Назарбаев жолдауында атап көрсеткендей:
«Қазақ тілі бүгінде ғылым мен білімнің, интернеттің тіліне айналды. Қазақ тілінде
білім алатындардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді....... Енді ешкім өзгерте
алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл
болды!» Бұл үдерісті де тәуелсіздіктің жемісі деп білеміз [1].
Қазіргі таңда білім беру жүйесінің барлық сатыларының алдында тұрған
көкейкесті мәселелерінің бірі білім сапасын арттыру, оның әдістемесін жетілдіру жас
ұрпақтың тұлғалық дамуына қолайлы жағдай жасау, мемлекеттік тілдің мәртебесін
көтеру. Осыған сәйкес бүгінгі күн талабы — баланың ақыл-ойын дамыту, ойлау
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, тілін дамыту, заман
талабына сай оны жүйрік етіп тәрбиелеу. Шындығында сапалы білім, саналы
тәрбиемен шынайы ұштасқанда ғана ұлт тілегі орындалып, қоғам өзінің рухани
дамуында асыл қасиеттерге қол жеткізбек. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Ана тіліне
қамқорлық ең алдымен сол тілде сөйлейтін халыққа жүктеледі» демекші, біздің
парызымыз — балабақшадағы өзге ұлт балаларына мемлекеттік тілді меңгерту.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты
бойынша мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту барысында бүлдіршіндерге қазақ тілін
үйретудің білім-деңгейі нақты бағдарламамен берілген[2]. Қазақ тілін оқыту «Біз
мектепке барамыз», «Зерек бала» бағдарламаларында жүзеге асырылады. Заман
талабына сай әр мұғалім өз сабағын жаңаша ұйымдастырып, шығармашылық
ізденіспен өткізеді [3]. Осы мақсат пен міндеттерді негізге ала отырып, өзге ұлт
балаларына қазақ тілін үйретуде тек қана сөздерді қайталау арқылы үйретпей, оларды
ойындар мен көрнекіліктер арқылы үйреткен тиімді болып табылады. Ойын мен
көрнекілік — балалардың тілді үйренуге деген қызығушылығын арттырады, сенімін
оятады.
Пәннің негізгі мақсаты балаларды қазақша сөйлете білуге үйрету болғандықтан,
мұндағы негізгі жұмыс – балдырғандардың сөздік қорларын молайту. Сонымен қатар
сабақ барысында жаңа әдіс – тәсілдерді қолдана отырып, балаларға қазақша сөздерді
дұрыс айта білуге, қойылған сұрақтарға жауап беруге, естіген сөздерін бұзбай жеткізе
білуге, әсіресе құрамында қазақ тіліне тән дыбыстары бар сөздер мен сөз тіркестерін
дұрыс айтуға, сөйлемді дұрыс құрауға, ауызекі тілде сөйлей білуге үйретеміз.
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Балалардың тілдерін дамыту үшін әр сабақта өлең – тақпақ, жұмбақ, мақал –
мәтел, жаңылтпаш, сергіту сәттерін жиі пайдаланамыз. Оқыту процесінде осындай
негіздерге сүйене отырып, ойдағыдай нәтижеге жетеміз.
Заман өзгерген сайын әдіс – тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Cабақ
өткізгенде бірінші орынға ойын және ойын түрлері қойылады [3].
Қазақ халқының «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» дегеніндей
баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Ойын — балалар үшін қоршаған ортаны
танып білудің ең жеңіл де ұтымды тәсілі. Оның негізгі ерекшелігі — балалар үн-түнсіз
ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де сөйлеп отырып ойнайды. Ойын
процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады. Ойын — мектеп жасына дейінгі балалардың
негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт Торайғыров «Балалықтың қанына ойын азық» деп
бекер айтпаған. Ойын — бала үшін нағыз өмір. Өйткені, ойын үстінде баланың бір
затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады [4].
Егер ойын, ақылмен ұйымдастырылса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік
береді. Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу
деген сөз. Бала үшін ойын — өзін-өзі жетілдіру мен өзін-өзі көрсетудің құралы. Ойын
әрекетінде баланың психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда
тез қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Ойын ойнау барысында бала ешбір
бүкпесіз, бар жан-тәнімен ойынға кірісіп кетеді де, белсенділік пайда болады,
қызығушылық танытады. Тіпті тілді үйренгісі келмейтін баланың өзі ойын ойнаған
кезде оны ұмытып кетеді. Ойында балаларды не қызықтырады? — деген сұрақ
туындайды.
Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай ойын түрлері де әр түрлі болып келеді.
Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс әрекетіне айналдырып, ойын түрін
күрделендіре түсу керек. Ойын тек балалар ойнайтын болып емес, оқу әрекеті
барысында қолданылатын ойын түрлері болып мынадай топтарға бөлінеді:
ДИДАКТИКАЛЫҚ
ОЙЫНДАР
САУСАҚ
ОЙЫНДАРЫ

ОЙЫН
ТҮРЛЕРІ

МАЗМҰНДЫБЕЙНЕЛІ
ОЙЫНДАР

ҚИМЫЛҚОЗҒАЛЫС
ОЙЫНДАРЫ

ҮСТЕЛ ҮСТІ
ОЙЫНДАРЫ
ҰЛТТЫҚ
ОЙЫНДАР

Ойын мазмұны мен түріне қарай: мазмұнды-бейнелі, қимыл-қозғалыс,
дидактикалық, құрылыс, кейіптендіру ойындары болып бөлінеді. Мазмұнды-бейнелі
ойында балалар ойын мазмұнын түсінікті етіп жеткізуге тырысады, оған қажетті құралжабдықтарды табуға талпынады, оларды дайындау үшін еңбектенеді, ал еңбек
ұжымдық іс-әрекетке біріктіреді және шығармашылық іс-әрекетке бағдарлайды,
балалардың өзара қарым-қатынасын реттеп, олардың бойында адамгершілік
қасиеттерін қалыптастырады. Бала алған рөлдеріне сай кейіпкердің киімін киіп,
қимылын, дауыс ырғағын мәнерлі жеткізуге тырысады, көркемдік сабақтардан алған
білімдерін пайдаланады, қуыршақты ұйықтату үшін бесік жырын айтып әлдилейді,
бейнелеу өнері сабақтарында салған суреттерін ыдыс, үй жиһаздарын, қағаздан
құрастырған заттарды ойын құралы ретінде пайдаланады.
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Өзге ұлт балаларына қазақ тілін ұтымды, қызықты үйрету үшін жаңа әдістер мен
технологияларды өз тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. Жаңа технологияны, әдіс —
тәсілдерді тиімді қолдану білім сапасын арттырады. Сонымен қатар қазақ тіліне
үйреткенде балалардың жас ерекшелігін ескеру әдіс-тәсілдерді таңдаумен сай келеді.
Ойын — оқу үдерісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық
санат. Тіл үйретуде ойынды көрнекі құралдар, түрлі суреттер, кестелер, ойыншықтар,
музыка және т.б. материалдар сабақты көркемдеп отырса, балалардың сөздік қоры
біршама толығады, ауызша сөйлеу түрлері кеңейеді. Әрбір сабақта ойын түрлерін және
өзара сөйлеу үлгілерін тақырыпқа сай қолданған жөн және тиімді[5].
Тіл үйрету барысында ойын элементтерін дидактикалық материал ретінде
қолданудың пайдасы бар. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және
нақты міндеттерді шешеді. Дидактикалық ойындардың сапалылығы олардың сабақтың
әр кезеңіндегі орны мен міндетін, мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы
мен практикасын мұғалімнің жетік меңгеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажеті
материалдарды алдын-ала дайындап алуына, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді
қатыстыруына байланысты болады.
Ойын сабақтың басында – өткен сабақты еске түсіру.
Сабақтың ортасында – көңіл-күйін сергіту, ерік-жігерін дамыту, сабаққа
ынтасын арттыру.
Сабақтың соңында – тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді жинақтау
мақсатын көздейді.
Ойын арқылы балалар қазақ тілін үйреніп, сөздік қорын байытады, мемлекеттік
тілді меңгереді және жаңа материалды жақсы қабылдайды, есте сақтайды, зейіні
дамиды, қызығушылығы артады. Қазақ тілі сабағындағы сөздік қорды дамыту
жұмыстары: түсіндіру, сұрақ- жауап, сөйлесу, әңгімелесу, әңгіме, көрнекілік әдіс —
тәсілдер арқылы жүзеге асады. Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы
міндеті — сөздің мағынасын түсініп, оны дұрыс қолдану[6].
Түсіндіру әдісі - жаңа сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді түсіндіруде
қолданады. Сабақ сайын үйретілетін жаңа сөздер бойынша, яғни сөздік
жұмысында іске асады.
Көрнекілік әдісі – сабақ сайын жүргізілетін әдіс. Басқа тілді үйретуде
ең нәтижелі және жиі қолданылады. Балаларға түрлі суреттер мен заттарды,
ойыншықтарды көрсету арқылы сөздерді үйретуге болады. Көрнекілік
тақырыпқа сай, көзге тартымды болуы керек .
Мысалы : «Ұлттық заттар» тақырыбын өткен кезде киіз үйдің суретін
көрсету арқылы немесе кәдімгі ойыншық киіз үйді көрсету арқылы жүзеге
асырылып отырады.
Мысалы: Алма сөзін алманы көрсету арқылы ұғындырамыз. Бұл әдіс – жемісжидектер, ойыншықтар, тағамдар,
тақырыптарында жүзеге асады. Әр түрлі тірек
кестелер және таблицалармен сөздерді, сөз тіркестерін үйретуге болады.
Мысалы, алманы сипаттау: алманың түсі қызыл, пішіні – домалақ, дәмі – тәтті.
Ол ағашта өседі, жеміс. Мен алма жеймін.
Мысалы, жемістер – көкөністер тақырыбына байланысты «Дүкен» ойынын
ойнауға болады.Үстел үстіне жемістердің муляждарын «сатуға» қойып, ойнау. Бала
дүкенге кіріп амандасады, қазақша айтуға тырысады. Маған алма беріңізші. Қандай
алма аласыз? (түстерді ажырата білу). Мынау ащы, тәтті деген сөздер сөйлемде
қолданылады.
Осы тақырыпқа байланысты мынадай ойындар өткізуге болады: «Дәмінен
ажырат», «Не артық?», «Қанша жеміс көрдің, соншама қол шапалақта», балалардың
назарын бақылау үшін кез келген сөзге емес тек қана жемістерді естігенде шапалақтау,
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жұмбақ жасыру, мысалы түсі қызыл, сары, дөңгелек тәтті ағашта өседі – бұл не? және
де басқа да тақырыптарға келтіруге болады.
Дыбыстық жаттығуларды өткізуде балалар сөздердегі қазақ тіліне тән
дыбыстарды дұрыс айтуға жаттығады, дауыстың ырғағы дамиды.
Мысалы: шақ – шақ – шақ – кішкентай құлыншақ.
Ыр- ыр – ыр – ырылдайды қасқыр.
Қорыта айтқанда, ойын — балалардың негізгі іс — әрекеттерінің бір түрі. Бала
өмірі ойынға байланысты. Дидактикалық ойындар балаларды өз бетінше жұмыс істеуге
дағдыландырады, олардың ойлау қабілеттерін, ізденпаздылығын арттырады, сөз қорын
молайтуға көмектеседі, сабақта дидактикалық ойындарды пайдалануда балаларды
әдептілікке, адамгершілікке, қамқорлыққа, қайырымдылыққа тәрбиелейді.
«Тіл жеке адамның шаруасы емес. Мемлекеттің де басыбайлы дүниесі емес. Тіл
— халық қазынасы, ұлттың жаны. Тілдің мәртебесі — елдің мерейі. Оның мерейін
асыратын да, құтын қашыратын да өзіміз. Осыны ұмытпауымыз керек.
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ӘОЖ 75.044
ҚАЗАҚСТАН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ БАТАЛЬДЫ ЖАНРДЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
Болысбаев Д., Досалиева Н., Оспанов Т., Жайық Ж.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
В этой статье рассматривается становление и развитие батального жанра в
Казахстане, а также творчество художников, писавших в этом направлении.
This article discusses the formation and development of the battle genre in
Kazakhstan, as well as artists who have written in this direction.
Халықтың этномәдени дәстүрлі жиынтығында қалыптасқан қазақтардың
дәстүрлі дүниетанымы қазақтың бейнелеу өнерінің тамыры тереңге кеткен өзіндік
ерекшелігін көрсетуге негіз болды. Қазақстан Республикасының Президенті Н.
Назарбаевтің "Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауына қатысты мәлімдемесінде "Ұлттың
әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек.
"Рухани жаңғырудың" маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін
білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық
көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс"[1, 3 б.] –
деген болатын. Елбасының бұл жолдауынан әрбір қазақстан азаматы өз салт-дәстүрін,
мәдениетін, ұлттық құндылықтарын сақтаумен қатар оны дамытып келер ұрпаққа
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жеткізудің маңызын да айта кеткендей. Осы орайда біз өз тарихымыз бен
мәдениетімізді суретшілеріміздің ұлттық бағытта салынған туындылары арқылы салтдәстүрімізді, батальды жанр бағытында салынған суреттер арқылы халқымыздың
қаһармандарын келесі ұрпаққа бұлжытпай жеткізіп, дамытып отыра аламыз. Қазіргі
таңда иновациялық технологияларды меңгерген, өзге шет тілдерінде жетік сөйлейтін
қазақстан азаматының өз халқының мәдениетін, батырларын білуінің маңызы әсіресе
өскелең ұрпақ үшін маңызы зор. Қазақтардың дәстүрлі көзқарасы өнердің жаңа
түрлеріне жаңа рухани негіз, дүниетанымдық көрініс ретінде еніп, көп жағдайда
олардың даму жолдары мен сипатын анықтап отырады. Қазақстанда кәсіби бейнелеу
өнерінің рухани және көркем ерекшеліктерінің қалыптасуы бірегейленудің біршама
ауқымды шамасын ойластырған халықтың дәстүрлі санасымен тұрақты әрі терең
байланыстар мен сұхбаттардың негізінде жүзеге асты. Нәтижесінде, бір ғасырға жуық
уақыт аралығында өзіндік ұлттық ерекшеліктері мен идеялар жинағы бар көркемөнер
мектебі қалыптасты.
Қазақстанда кәсіби бейнелеу өнері XX ғасырдың 20-30 жылдарында еуропалық
көркемөнер дәстүрінің, техникасы мен технологиясының негізінде қалыптасты.
Дегенмен, бастапқы кезде-ақ бейнелеу өнерінде ұлттық дүниетаным мен
көзқарастардың тұрақты шамалары мен стереотиптері анық байқала бастады [2, 203 б.].
Бұл жылдардағы суретшілер образдық жүйелері, орындау әдіс-тәсілдері әр алуан, бірбіріне ұқсамайтын шығармаларды дүниеге әкелді. Әйткенмен, олардың басын
біріктіріп тұрған ортақ жайлар да аз емес: бейнелеу өнерінің табиғи мүмкіншілігі
жеткен жерге дейін айнала өмірді шыншыл тұрғыдан суреттеуге тырысты, ал ол
дегеніміз - обьективті шындық пен суретшінің субьективті көзқарасының қосындысы
екені белгілі. Бұл белгі кескіндеме өнерінің барлық жанрында соның ішінде батальдық
жанрына да өзіндік ерекшелікке ие болды.
Батальдық жанр суретшілерге - қажыр-қайраты шексіз, асқақ, мызғымайтын
табандылық белгісіндей. Тек алғашқы кездерде ғана оның қаhармандық болмысы
жинақты, шағын фориаларға ие болған. Ал, келе-келе оны бар қадір-қасиетімен, бай
бояу түрлерімен асқақтата жырлауға бой ұрған. Бұл нышан, әсіресе, қаhармандары мол,
бояу түстері әр алуан эпикалық баяндау бағытын ұстанған ірі батальды шығармалардан
анық аңғарылады [3, 10 б.].
Батальдық жанры, соғыс жанры, әскери шайқас жанры - бейнелеу өнерінің
әскери өмірге, әскери тақырыпқа арналған саласы. Батальдық жанр тарихи жанрмен
(тарихи оқиғалардың мән - маңызын ашып көрсету үшін) және тұрмыстық жанрмен
(әскери өмірдің көріністері) тығыз байланысады.
Қазақстандағы батальдық жанрының тууы ежелгі дәуірге - республика
аумағында алғашқы мемлекет бірліктерінің пайда болуы кезеңіне саяды. Бұл кезеңнен
бізге жеткен жартастарға қашап салынған суреттердегі соғыс қимылдары мен аң аулау
сәтіндегі жауынгерлердің әрекеттері белгілі бір ырғаққа және шеңбер бойлай орналасу
ережесіне бағындырылғаны (Ежелгі түрік даңқы", Ойжайлау жартасы) байқалады.
Қазақстанның тәжірибелі суретшілері кескіндеме, мүсін және графика саласы
бойынша батальдық жанрында көптеген туындылар (Ұлы Отан соғысы кезіндегі
оқиғалар, халық жасақтарымен жауынгерлердің, әскери қолбасшылардың бейнелері)
жасады. Графика мен кескіндемеде соғыс көріністері бойынша толық бейнеленуі үшін
көбінесе триптих пішінді таңдап алынды, ал мүсінде батальдық жанры ескерткіштерде,
мемориалдарда және олардың бедерлі суреттерінде қолданылды.
Ұлы Отан соғысы жылдары суретшілердің күш-жігері елді фашизмге қарсы
қажырлы күреске үндеген өнердің үгіт-насихат түрлеріне қарай жұмылдырылды.
Баталдық жанырда майданның аты шулы соғыс батырларының бейнесі бейнеленген
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плакаттар шығарылды. Әйткенмен, живопись түрлерін шет қақпай қылған ешкім жоқ.
Бұл кезде майдан жағдайына байланысты Қазақстан суретшілері және байтақ еліміздің
түкпір-түкпірінен көптеген қылқалам шеберлері қоныс аударып келіп еді. Олардың
біразы кейінгі өмірі мен творчествосын қазақ топырағымен біржола байланыстырды.
1940-50 жылдары батальды жанрында Қазақстан суретшілері Н.Б. Нұрмұхамедов
(Амангелді Имановтың ат үстіндегі портреті", 1952, "Даладағы өрт", 1962), М. Кенбаев
("Ә. Жангелдин отряды", 1957), Қ.Т. Телжанов ("Қазан" триптихынан "Тасқын", 1970),
А. Молдабеков ("Алматылықтар Москва үшін шайқаста" 1960) т. б. еңбек етті.
Акварель саласында М. Белов, Р. Великанова, С. Сухов, П. Зальцман-сынды суретшілер
белсенділік танытып, қыруар жұмыс тындырды. 50жылдары Қазақстанға И. Стадничук,
Т. Говорова, А. Подковыровтар келді. Соғыс жылдарындағы батальдық жанрда туған
туындылар топырақ, Отан тәуелсіздігі жолындағы ерлікке толы, жалпы-халықтық
күрес-туған жер, оның табиғаты, адамдарына деген шексіз сүйіспеншілікті күшейте
түскендей.
Батальдық жанры мүсін өнерінде де - Ұлы Отан соғысы ерлеріне арналған
Панфилов паркіндегі Даңқ мемориалын (мүсінші В.В.Андрющенко, 1975), Әліби
Жангелдин ескерткішінде (мүсіншілері Т.С.Досмағанбнтов, О.Г.Прокофьева, 1975)
мүсіндерінде - кең қолдау тапты. Қазақ графикасында да батальдық жанрына үлкен
көңіл аударылды. Бұл жөнінен В.И.Антощенко-Оленовтың ("Отан атымен", 1958),
Е.М.Сидоркиннің ("Ғасырлар қатпарында" топтамасынан "Соғыс", 1971-79),
Т.Ордабековтың ("Ақын өлімі", 1958) т. б. шығармаларын атауға болады [4, 127 б.].
Алайда XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы кескіндеме өнерінде баталды жанр Әбілхан
Қастеевтің шығармаларымен тікелей байланыста болды. Суретші өзінің көркемөнер
мектебін қалыптастыру барысында өзінің дәстүрі мен өз жерін анық көрсету, Отанға
қарым қатынасы мен оның территориялық ерекшеліктерін таңбалау және халық
қаhармандарын бейнелеу арқылы қазақ кескіндеме өнерінде батальды жанырдың
қалыптасуына үлкен үлес қосты.
Қазақтар үшін жаңа болып табылатын өнердің түрінде ұлттық дүниетаным мен
ұлттық рухты мәнерлеудің дәлме-дәл факторы Әбілхан Қастеев шығармашылығына
тән. Оның адамды сипаттау ондағы этикалық, өнегелік, бастаулардың бар немесе жоқ
болуына байланысты. Дәстүрлік құрылғылар Қастеев кескіндемесінің дәстүрлік коды
ретінде ішкі, реалистік ретінде сыртқы формасына ене отырып, оған ұлттық ділдің
негізгі саласына қазақтар үшін өнердің жаңа түрін қайтадан жасауға мүмкіндік береді.
Батальды жанрдың негізін қалаушылардың классикалық белгісі болып
табылатын фактор - бұл шығармашылықтың бірізді және айқын түрдегі
көпқырлылығы. Оның бұл қыры Қасттеев өнерінде толыққанды көрінген. Қастеев
дарыны өзіне мүмкіндіктің кең спектрін сіңіріп алған. Олардың болашақта әрі қарай
дамуына негіз сала отырып, ол кескіндеменің барлық жанрында дерлік жұмыс істей
алды. Суретші батальдық көріністерді, тарихи көріністерді, тарихи композицияларды,
камералық философиялық портреттерді және тыныш поэзияға толы күнделікті ауыл
көріністерінің желісін бейнеледі. Оның шығармашылығының бастамасында портреттік
және тұрмыстық жанр тұрады. Оның "Автопортрет", "Құсықбаевтың портреті",
"Қарындасымның портреті" - сияқты шеберлігі мен қарқыны керемет портреттері
көпшілікке белгілі. Осы портреттерінің өзінен - ақ суретшінің адам жанының әлеміне
тереңдеп енгені айқын байқалады. Содан соң ол Ш.Уәлиханов, А.Иманов және жас
Абай сынды қазақ мәдениетінің қайраткерлері мен халық батырларының образдарын
дүниеге әкеледі.
Ә.Қастеев көп жылдар бойы Амангелді Имановтың портретін жасаумен
шұғылданған. Оның көзі тірісіндегі суретінің жоқтығы образ жасауды қиындатады.
Халық батырының бейнесінен оның үзеңгілестерімен туыстарының айтуы бойынша
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жорамалмен салуға тура келеді. Жүздеген үлгілері мен нұсқаларын жасап болған соң
ғана Амангелдінің ұқсас бейнесін тауып, көркем шығарма тудырады.
Суретші Ә.Қастеев шығармашылық жолын жалғастыруда "Қызыл армияның
құрылуы", "Қазақ көтерілісшілері", "Амангелді еңбекшілерді митингіге шақыруда",
"Амангелді шабуылы", "Торғай жорығы" сиақты акварельдер және майлы бояулы
көлемді туындылар жасады. Әр жылдары жасалған Амангелді портреті серясына қарай
отырып, суретшінің өзіне талап қойғыштығын және тақырыпқа әуестігінен барып туған
ізденістерін бақылай отырып, осы қасиеттеріне баға беруге болады [5, 47 б.]. Негізінде
әскери басы, көтерілісшілердің жетекшісі Амангелді Иманов образы суретшіні тұтастай
жаулап алып оны батальдық жанрда жұмыс істеуге жетелеп, оның бойындағы
талантынан жаңа мүмкіндіктер мен қасиеттерді айқындайды. Қастеевтің композиция
құру дарыны, кенептің көлденең созылған форматында кеңістіктің кеңдігі мен
тереңдігін жеткізу мүмкіндігі бұл жерде композицияның қарқынды қозғалысымен
толықтырылады ("Амангелдінің шабуылы"). Қастеев бастаған қазақ кескіндемесіндегі
батальдық жанр ұлттық көркемөнер мектебіндегі өзінің көрінуінің негізін салады.
Қазақ кескіндемесіндегі батальдық жанрдың алғашқы қадамында-ақ атты әскерді, атты
шайқасты, қазақтардың атты-көшпенді өркениетінің ғасырлық тәжірибесін кескінді
қайталауы заңды еді.
Қастеев туындыларындағы барлық тақырыптар мен сюжеттер ұлттық өмірмен
байланысты болды. Ол туындылар дәстүрлік тұрпатын өзгертпей сақтап қалған
көріністермен қоса, дала кеңістігіне уақыт пен жаңа әлеуметтік құрылыс алып келген
өзгерістеді де бейнелеп отырды. Бізге қазақтардың мәдениеті мен өмірінің түбегейлі
ерекшеліктері оның кенептерінің тақырыптары арқылы ғана емес, сонымен қатар
жұмыстарының стилистикасы мен поэтикасынан көрініс тапқан Қастеевтің өзінің
өмірге деген көзқарасы арқылы да жетеді. Мұндай дәстүрлік сана-сезімде нығайған
ерекше дүниетанымдық ракурс кескіндемешінің өзіндік шығармашылық мәнерінің
қалыптасуына ықпал етті [2, 205 б.].
Әбілхан Қастеев - этнограф әрі зерттеуші, зергер суретші. Өйткені оның ұлы
тұлғаларды көркем шығармада кереметтей бейнелеп көрсетуі бабаларымызбен тікелей
жүздестіреді. Қазақ халқына сыйлаған батальдық жанрдағы тарихи көркем
шығармалары алтын қазыналарымызға айналып отыр. Суретшінің аса бір ерекшелігі,
бастаған суретін соңғы нүктесін қойып жазуға дейін тыным таппай еңбектенуі арқылы
тамаша туындыларды өмірге алып келді.
Қазақстан президенті Н.Ә. Назарбаев Мәскеу қаласындағы Третьяков
галлереясында болып, Ә. Қастеевтің төлтумасын ұсынды. Бұл егеменді еліміздің
құдіретті қаламгерінің мұралық өнері болып саналмақ [6, 147 б.]. Ә.Қастеевтен бастап
қазақстанның басқада суретші шығармашылығының жемісі талай батырлардың, қалық
қаһармандарының бейнесін бейнеледі. Міне осындай өнер адамарының
шығармашылығымен таныс болуымыз қай-қайсымыздың болсада құнды қасиеттерге ие
болып, рухани мәдениеті бай адам болып қалыптасуымызға әсерін тигізеді.
_____________________________________________________________________
1. Егемен Қазақстан. №6 (29237) 10 қаңтар, сәрсенбі 2018 жыл.
2. Қазақ өнерінің тарихы. - 3 томдық (XIX ғасыр және XX ғасырдың бірінші жартысы, III том,
1-кітап). "Өнер", 2008. - 6008 бет.
3. Акварель Казахстана: Альбом/Авт. вст. статьи Б.Бармункулова. - Алма-Ата: Өнер.-232 с., илл.
4. ҚАЗАҚ ӨНЕРІ: Энциклопедия. - Алматы: Қазақстан даму институты, 2002. - 800 бет.

102

5. Болатбаев Қ., т.б. Өнер: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика
бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Қ.Болатбаев, Е.Қосбармақов, А.Еркенбай.
- Алматы: "Мектеп" баспасы, 2006. - 272 бет, суретті.
6. Самұратова Т.К. Бейнелеу өнері тарихы: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2013. - 248 бет.

УДК 808.5
О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ ПЕДАГОГА
Дегтярева М.С.,
Республика Северная Осетия-Алания
Рахметкалиева А.Р.
Жезказганский университет имени ОА.Байконурова, Казахстан
Бұл мақалада ұстаздың сөз мәдениетінің маңыздылығы туралы ой көтерілген.
The article discusses the significance of the speech culture of an educator in
upbringing of a young generation.
В век информационно-коммуникационных технологий, цифровизации во многих
сферах человеческой деятельности, а также перехода во многих средних учебных
заведениях, школах, вузах к тестовой форме контроля знаний привели к снижению или
отсутствию речевой культуры у многих выпускников школ, колледжей и вузов.
Постоянное использование гаджетов, сокращение сообщений до аббревиатур,
символов, смайликов, эмотиконов и других знаков привело к тому, что многие молодые
люди не могут выразить свои мысли, чувства словами, фразами, предложениями. Здесь
уже речь даже не об отсутствии выразительности, образности речи подрастающего
поколения. Порой речь юношей и девушек бессвязна, лишена логики. К тому же дети
не читают книг. Нет такой тяги к чтению, как это было у до-цифрового,
докомпьютерного, так сказать, поколения. А ведь именно книги обогащают духовный
мир и словарный запас человека! И задача педагогов во всех учебных заведениях,
начиная с дошкольных организаций, прививать детям с детства любовь к книгам.
Чтение книг расширяет кругозор читающего, увеличивает словарный запас человека,
способствует выработке более чёткого и ясного мышления, что позволяет
формулировать и выражать мысли яснее. Чтение развивает логическое мышление, а у
читателя улучшается наблюдательность, ум «станет острее». Как утверждает Урсула
Ленз из Федерального объединения организаций, работающих с людьми пожилого
возраста (BAGSO): «Для пожилых людей чтение книг полезно по нескольким
причинам. Во-первых, способность переводить слова в мысленные формы и образы
положительно сказывается на когнитивных функциях. Во-вторых, чтение помогает
концентрироваться. Поэтому чтение книг можно считать универсальным способом,
сохранить живой ум даже в старости». [1] Но чтение полезно в любом возрасте,
особенно для детей школьного возраста. Как мы уже сказали, чтение способствует
развитию культуры речи. На культуру речи учащихся влияет и речь самого педагога,
поэтому необходимо самим учителям обращать внимание на свою риторику.
От педагога зависит и настроение ученика, студента, его настрой на учебу, его
мотивация, его жизненные цели. Об этом говорили и известные люди. «Слово - одно из
величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится могучим и
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неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя. Оно способно увлекать за собой
самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском». (А.Ф. Кони) [2]
«Нет ничего могущественнее слова. Ряды сильных доводов и высоких мыслей
невозможно прорвать. Слово разит свирепых, и рушит крепости. Это невидимое
оружие. Без него мир принадлежал бы грубой силе». (А.Франс) [2] «Словами можно
смерть предотвратить, Словами можно мертвых оживить». (А.Навои) [2]
Действительно, в устах педагога сегодня заключена великая сила и мощь, о которой
говорил еще британский премьер-министр Уинстон Черчилль: «Школьные учителя
обладают такой властью, о которой премьер-министру могут только мечтать». [3] От
педагога зависит, каким вырастет ребенок: умным, воспитанным, заботливым
патриотом, гражданином страны или опасным преступником, отъявленным лентяем,
безответственным человеком. Конечно, мы нисколько не умаляем роли родителей в
воспитании своих детей. Но большую часть времени школьники, учащиеся, студенты
проводят в учебных заведениях, в то время как их родители заняты на работе, поэтому
влияние на подрастающее поколение со стороны педагога велико, как бы ни говорили
сейчас о снижении ценности профессии учителя. Правильно подобранное слово
оказывает большую воспитательную силу. Не зря же в старину воспитывали
назиданиями, сказками, пословицами и поговорками. Так как из-за повышения возраста
выхода на пенсию до 63 лет, соответственно, занятости бабушек и дедушек, роль
воспитателя ложится на педагога в большей степени. И педагог может научить
учащегося правильной культуре общения и культуре речи.
Еще в 1968 году в фильме “Доживем до понедельника” имел место эпизод,
посвященный культуре речи учителя. Был показан диалог молодой учительницы с
коллегой: - Я им говорю: не ложите зеркало на парту, а они все ложат, ложат и
смотрятся в него. [4]
Прошло время, а проблема осталась. И речь современных учителей бывает не
всегда правильной. Даже на конкурсе учитель года в своей речи учителя допускали
ошибки. Это как слова-паразиты вместо связки слов в предложении, так и
неправильное использование слова или словообразование, некорректно поставленное
ударение и т.п.
А речь учителя – основное орудие педагогического воздействия и одновременно
образец для учащихся.
Что же такое Культура речи?
Профессор Л.И.Скворцов дает определение, согласно которому “Культура речи” –
это “владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами
произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и т.д.), а также умение
использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в
соответствии с целями и содержанием речи”. [5]
Культура речи - часть общей культуры человека. По тому, как человек говорит
или пишет, можно судить об уровне его духовного развития, его внутренней культуры.
Владение человеком культурой речи является не только показателем высокого уровня
интеллектуального и духовного развития, но и своеобразным показателем
профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: дипломатов,
юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения,
журналистов, менеджеров и т. д. Культурой речи важно владеть всем, кто по роду
своей деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, учит,
воспитывает, ведет деловые переговоры, оказывает людям различные услуги.
Что же подразумевает понятие «культура речи»?
Словосочетание «культура речи» применяется в трех основных значениях:
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1. Культура речи - это раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь
общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила
пользования языком как основным средством общения людей, орудием формирования
и выражения мыслей. Иными словами, словосочетания «культура речи» в этом
значении - это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи.
2. Культура речи - это какие-то ее признаки и свойства, совокупность и системы
которых говорят о ее коммуникативном совершенстве.
3. Культура речи - это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих
целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения, «владение
нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения,
ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать
выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями
и содержанием речи». [6]
Исследователи выделяют три аспекта культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Первый, важнейший аспект - нормативный. Языковая
норма - это центральное понятие культуры речи. Культура речи, прежде всего,
предполагает соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его
носителями, говорящими или пишущими, в качестве «идеала», образца. Норма является
главным регулятором речевого поведения людей. Однако это необходимый, но
недостаточный регулятор, потому что одного соблюдения предписаний нормы не
хватает для того, чтобы устная или письменная речь оказалась вполне хорошей, т. е.
удовлетворяла все потребности коммуникации. Можно привести большое количество
самых разнообразных по содержанию текстов, безупречных с точки зрения
литературных норм, но не достигающих цели. Обеспечивается это тем, что норма
регулирует в большей мере чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не
затрагивая важнейших отношений речи к действительности, обществу, сознанию,
поведению людей. Поэтому вторым важным качеством культуры речи является
коммуникативная целесообразность - это умение находить, в языковой системе для
выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения
адекватную языковую форму. Выбор необходимых для данной цели и в данной
ситуации языковых средств - основа коммуникативного аспекта речи.
С коммуникативной целесообразностью тесно связан и третий - этический аспект
культуры речи. Коммуникативная целесообразность как критерий культуры речи
касается как формы выражения мысли, так и ее содержания. Этический аспект куль
туры речи предписывает знание и применение правил языкового поведения в
конкретных ситуациях таким образом, чтобы не унизить достоинства участников
общения. Этические нормы общения предусматривают соблюдение речевого этикета.
Речевой этикет представляет собой систему средств и способов выражения отношения
общающихся друг к другу. Речевой этикет включает речевые формулы приветствия,
просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, обращения на «ты» и «вы», выбор
полного или сокращенного имени, формулы обращения и т. д. Этический компонент
культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения и
другие формы оскорбляющие достоинство участников общения или окружающих
людей. Все вышеизложенное позволяет принять предложенное Е. Н. Ширяевым
определение культуры речи: «Культура речи — это такой выбор и организация
языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении
современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач». [7]
В русском языке для совершенствования культуры речи решающее значение
имеет овладение нормами литературного языка. Разновидности нормы выделяются в
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соответствии с формами речи и уровнями языковой системы: орфоэпические
(произношения), акцентологические (ударения) – нормы устной речи; орфографические
и пунктуационные – нормы письменной речи; лексические (словоупотребления),
словообразовательные и синтаксические, вместе именуемые грамматическими,
проявляющиеся в устной и письменной речи; и стилистические.
Речь учителя служит образцом, который воспринимает ребенок и по которому он
учится строить свою речь. При этом следует помнить, что для ученика речь учителя
зачастую является единственным образцом литературной нормы и правильного
представления речи вообще, так как в современных СМИ часто журналисты,
телеведущие сами неправильно используют падежные формы слов, неправильно ставят
ударение, о чем так ярко и эмоционально выступила в интернете нижегородская
учительница русского языка. В силу этого особое внимание следует обратить на форму
педагогической речи, ее нормативный характер, делать доступной не только для
восприятия, но в известной мере и для подражания.
Коммуникативная культура - культура восприятия и понимания другого,
отношений и обращений.
Составляющие культуры речи педагога:
1) Характеристики речи(четкая дикция, выразительность). Препятствия во
взаимодействии учителя и ученика создают: невыразительная речь; ее дефекты
(особенно при объяснении нового материала); замкнутость; погруженность в себя (при
установлении контакта с учеником, нахождении индивидуального подхода).
Стороны речи, составляющие коммуникативную культуру:
Содержательная сторона должна характеризоваться богатством, значительностью
и доказательностью мыслей.
Выразительная сторона связана с эмоциональной окрашенностью речи: речь
яркая, образная, энергичная.
Побудительная сторона речи состоит во влиянии ее на мысли, чувства и волю
учащихся.
Личностные
особенности. Основа
коммуникативной
культуры
—
общительность (устойчивое стремление к контактам с людьми, умение быстро их
установить), включающая коммуникабельность (способность испытывать удовольствие
от процесса общения), социальное родство (желание находиться среди других людей),
альтруистические тенденции (эмпатия и идентификация).
Коммуникативные умения и способности — умения быстро и правильно
ориентироваться в условиях внешней ситуации общения: правильно планировать речь;
находить адекватные средства для передачи содержания (верный тон, нужные слова);
обеспечивать обратную связь.
Высокий уровень коммуникативной культуры педагога предполагает
экспрессивные (выразительность речи, жестов, мимики, внешнего облика) и
перцептивные умения и способности (умение понять состояние ученика, установить с
ним контакт, составить его адекватный образ), составляющих ее технологическую
сторону.
Впадение языковыми нормами произношения, ударения и словоупотребления.
Умение использовать выразительные языковые средства (в разных условиях
общения в соответствии с его целью и содержанием).
Владение ораторскими приемами: Повторы — углубляют и усиливают
ораторскую мысль, вскрывают скрытую сущность факта, лают возможность
конспектирования, концентрируют внимание обучаемых. Можно строить их по
принцип градации. Для исключения монотонности педагог должен использовать
синонимы, вариантные фразы. [8]
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Образный характер речи (ассоциации, пословицы, истории из жизни ученых). Они
купируют «пики внимания», наступающие через 15-20 минут, развивают ассоциативное
мышление обучаемых, оказывают эмоциональное воздействие на аудиторию.
Импровизация (умение свертывать и расширять устную информацию в
зависимости от обстоятельств).
Умение держаться перед аудиторией (слово должно подкрепляться жестом, позой,
мимикой).
Культура речи учителя, согласно В. Г. Казанской, [8] включает способность к
фасцинации, доминантности, ролевому разнообразию и гибкости в общении, умение
создавать атмосферу принятия и уважения ребенка, учитываются возрастные
особенности.
Речь учителя не должна быть обрывистой, изобиловать паузами или словамипаразитами, междометиями типа «м», «так сказать», «э». Нельзя замолкать на
полуфразе, на ходу домысливая недосказанное. Речь должна быть пластичной,
развертываться в ровном темпе и ритме.
При выполнении указанных условий речь учителя - носитель- информации,
средство общения и источник эмоционального и воспитательного воздействия.
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БІЛІКТІ МАМАН БОЛУ БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ
Жумадильдинова А.К.
«Қазақмыс» корпорациясы Технологиялық колледжі, Сәтбаев қаласы
В статье рассмотрены проблемы подготовки квалифицированных
специалистов, обладающих умениями и навыками необходимыми для будущей
профессиональной деятельности.
In the article the training issues of future specialists are considered.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 27
қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты
бағыты» атты жолдауында: «Тұрғындардың компьютерлік сауаттылығын, соның ішінде
әр түрлі ынталандырушы бағдарламалардың есебінен де көтеру қажет. Мен
қазақстандықтарды ақпараттық технологияларды белсендірек игеруге шақырамын»
деп, қазіргі таңдағы білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологиялар мен
ақпараттық құралдардың кеңінен қолданылуын қажет ететінін атап көрсеткен [1].
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы мен
«Қазақстан 2030»стратегиялық бағдарламасы, жалпыға бірдей білім беру Заңының талаптарына
сай білім саласында жүйелі жұмыстар жүргізілуде.
Қазақстанның білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеру үшін қоғамдық
талғам деңгейі жоғары салауаттылық пен нәтижелі іс әрекетті талап етеді. Қазақстан
Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына арналған даму
бағдарламасында жоғары басымдылығы ретінде адам ресурстарын дамыту. 2020 жылға
дейін Қазақстан білімді мемлекет, ақылды экономикаға және жоғары білікті жұмыс
күші – білім беруді дамыту мемлекеттің экономикалық гүлденуінің негізі болуы керек
деп айтылған. Осы стратегиялық жоспар қазіргі заманғы ғылыми техникалық үрдістің
қарқыны білім беру жүйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Ол өз жұмыс
орнына және бүкіл техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне,
жаңашыл жаңалықтарына биімделе алатын студенттердің тұлғасын қалыптастыру.
«Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасының басым бағыттарының бірі –
ұлттық білім моделін қалыптастыру тенденциясы мен Қазақстандық білім беру жүйесін
бүкіл әлемдік білім кеңістігіне кіріктіруіне сипатталған білім беру саласы болып
табылады. Қазір бүкіл әлем индустриялық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға оны
жүзеге асыратын техникалық мүмкіндіктерді дамытып отыра алатын ақпараттық
қоғамға, яғни, негізгі рөлді ақпаратты алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тарату және
пайдалану ісерін атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр. Кәсіби білім беру
үрдісінде оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын пайдалану – болашақ маман
иесінің шығармашылық потенциалын дамытуға, танымдық және экперименттікзерттеушілік қабілетін арттыруға, олардың өз бетімен оқу, үйрену қызметінің
мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. . [2]
Егеменді еліміздің болашағы білім беру білімді де білікті мамандар мен саналы
да сапалы түлектермен айқындалады.
Ұлт болып ұласып, ел болып еңсемізді көтерген кезеңде қолға алар ісіміздің бірі
–ұрпақ тәрбиесі.
Мемілекеттің болашағы бүгінгі жас ұрпақ.
«Оқып білім алып , келешек еңбек жолына түсіп, туған ел, туған жеріме бір
үлесімді қосамын» деген, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім
беру –бүгінгі күннің басты талабы.
Туған еліміздің даңқын шығарып, байрағын көтеру үшін , сол туған жерінде
маңдай термен жұмыс істейтін еңбекқор, өзінің таңдаған кәсібін терең түсінетін, өзінің
білімі мен іскерлігін жан-жақты қолдана білетін мамандар қажет. Осы айтылған
міндеттер –мамандар дайындайтын жоғарғы оқу орындарының алдында тұрған негізгі
мәселелер. Өйткені халыққа білім реформасы ғылыми негізге сүйенген пәнді оқытудың
жоғары деңгейімен қамтамасыз етуді міндеттеп отырғанын білеміз.
Елімізде экономика және өндіріс салаларының қарқынды дамуына байланысты
техникалық және кәсіби мамандарға деген сұраныс күн санап артып келеді. Қазіргі
кезеңде елімізге өркениет әлемінің озық технологияларын меңгерген, заман талабына
сай кәсіптік білімі бар, сапалы да білікті мамандардың қажеттілігі туындап отырғаны
белгілі.
Техникалық және кәсіптік орта білім беретін оқу орындарында арнаулы пәндерді
оқытудың сапасын арттыруда жаңа педагогикалық технологияларды, оның ішінде
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын
пайдаланудың тиімділігі зор. Кәсіби оқытудың дидактикалық прициптерінің ішінде
кәсіби жұмылдыру принципі ерекше маңызды рөл атқарады. Кәсіби жұмылдыру
принципі – білім алушылардың кәсіпті, жаңа технологиялық құралдарды, процестерді
жаңа мамандықты игеруде, біліктілігін арттыруда, білім мазмұны мен оқу үрдісін өз
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бетінше үйренуге жұмылдыру. Бұл принцип мақсаты – тек кәсіби дағдыларды игеру
ғана емес, оны инновациялық түрде дамытып, жаңа техника мен технологияның
ұйымдастыру тәсілдерін тиімді жетілдіру.
Ақпараттық-коммуникациялық
технология
электрондық
есептеуіш
техникасымен жұмыс істеуге, оқыту барысында компьютерді пайдалануға,
модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте
жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларын негізделеді. Ақпараттықәдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалну арқылы
білім берудің сапасын жетілдіруді көздейді.
Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын оқу үрдісінде
пайдалану – келешек маман иесінің шығармашылық, интеллектуалдық қабілетінің
дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдылардың қалыптасуына әкеледі.
Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға
қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен әдістерін жетілдіруде, білім
сапасын арттыруда жақсы әсерін тигізеді. Жедел дамып отырған ғылыми-техникалық
прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің
негізіне айналады. Ақпараттық-технологиялық дамуға және оның қарқынына
экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл
дүниежүзілік қоғамдастықтың өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамассыз етуде
ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар маңызды рөл атқарады. [3]
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай:
1. Олар студенттерге тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында
айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады;
2. Білімге бір-бірінен үлкен қашықтықты орналасқан әртүрлі оқу орнында отырып
қол жеткізуге болады;
3. Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуы мен оқу
материалының сапасын арттырады;
4. Компьютердің көмегімен оқушы өз бетінде, сондай-ақ өзге оқушылармен
топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады.
Келешек маман иелеріне
қазіргі заманғы аудиовизуальдық және
мультимедиялық оқыту құралдары тиімді әсерін тигізеді. Бұларға мыналар жатады:
сабақта электрондық оқулықтарды пайдалану, интерактивті тақтамен жұмыс жасау,
мультимедиялық кабинеттерде оқыту. Оқушылар электрондық оқулықтарды
пайдаланып, ондағы көрнекіліктерге, деректерге сүйене отырып, өздерінің ой-өрісін
кеңейтіп, шынайы дерек көздерінен мәліметтерді жинауға дағдыланады. Сонымен бірге
интернеттен қосымша материалдар іздеу, алынған материалдарды саралау, анализ
жасау арқылы тарихи объектизм принципін ұстанып өз бетімен ізденуге дағдыланады
Білім беруді ақпараттандыру – дидактикалық процеске, оқытушы мен болашақ
маман иесінің іс-әрекеттеріне де өзгеріс енгізуде. Студент алуан түрлі, өте көп
ақпараттармен жұмыс жасайды. Оларды біріктіріп, автоматты түрде меңгеріп,
процестерді модельдейді, оқу іс-әрекетін өз бетімен жасайды. Ал оқытушы
студенттерді жан-жақты зерттеп, оның білімі мен даму бағытын бақылап отырады. [4]
Өзінің таңдаған мамандығы оқу орнына түскен кешегі талапкер шәкірттер
бүгінгі студент болған соң, жоғарғы оқу орны шарттарына орай бейімделу кезеңінен
өтеді. Бұл кезең өзінде жаңа әлеуметтік орта мен жоғары оқу орындарындағы оқу және
ғылыми ізденістер, болашақ кәсіби қызмет шарттарына дағдылану жағдайларын
қамтиды.
Бірнеше жылдар бойы кешегі шәкірт, бүгінгі студенттермен жұмыс жүргізу
нәтижесі барысында бірінші курс студенттерінің көпшілігі кітап, өз еңбегін дұрыс
ұйымдастыру, пәндердің күрделілігін есепке ала отырып аудиториядан тыс
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орындалатын жұмыстарға берілетін уақытты тиімді пайдалана алмайтындығы
анықталды. Осыған орай оқытушылардың басты мақсаты – бірінші курс студенттерінің
жаңа жағдай шарттарына бағдарлануға тәрбиелеу, оларды оқу және оқудан тыс
уақыттарын тиімді пайдалануға үйрету, болашақ ісінің кәсіби шеберлігіне деген
қызығушылық сезімін ояту. Сонымен қатар ұйымдастырушының әдеттері мен
іскерлігін дамытудың қалыптасуына, кәсіби білімді меңгеру мен түрлі оқу
тапсырмаларын өз бетінше орындауға ықпал ету.
Дамып келе жатқан мемлекетке қазіргі заманғы біліммен қаруланған, іскер,
өздігінен ойлай алатын, өздігінен таңдау жасай алатын, жан-жақтылығымен көзге
түсетін, мәдениаралық байланысқа дайын, елдің тағдырына, әлеуметтік-экономикалық
гүлденуіне жауапкершілік сезімі қалыптасқан адам қажет.
Өз жолдауында Елбасы әлемнің кез-келген елінде қажетке жарайтын маман
даярлауды ұсынады десек, осы стратегиялық мақсаттың орындалуына біздің
облысымызда сапалы мамандарды даярлауда өз үлесін қосып келе жатқан оқу
орындарының бірі – Сәтбаев қаласындағы «Қазақмыс» корпорациясының
Технологиялық колледж.
Сарыарқа жерінің асты-қазына, үсті-құтты мекен атанған Жезқазған өңірі –
бүгінде әлемнің қай түпкірінде болса да өзінің қазба байлықтарымен танылып,
талайлардың таңдайын қақтырды. Жезқазғанның іргелі мысты өңірге айналуына
қарапайым қазақ баласы Қаныш Сәтбаев жол ашқан еді.
Қаныш Имантайұлы қажырлы еңбегімен ашып кеткен үлкен Жезқазған кен
орындарындағы алып шахталар әлі күнге дейін жұмыс атқарып жатқанын білеміз. Жер
асты тәсілімен кен өндіретін және ашық әдіспен кен өндіретін алып кен орындары
жұмыс атқарып жатыр. Осы алып шахталарға білікті мамандар дайындап жатырған
Сәтбаев қаласындағы Технологиялық колледжі. «Қазақмыс» корпорациясының білікті
мамандарын дайындайтын «кенші» мамандығының қыры мен сырын таныта білген
кәсіби білім еңбек нәрімен сусындатып, шеберлігін шыңдауға негіз болған, «кенді өлке
Сәтбаев» қаласындағы оқу орыны «Қазақмыс» корпорациясының Технологиялық
колледж мақтанарлық дәрежеде.
Колледж мемлекеттік стандартқа негізделген орта кәсіптік білім беру
орындарына
арналған
жоспар
бойынша
жұмыс
атқарады.
«Қазақмыс»
корпорациясының технологиялық колледжінің студенттері колледжіде білім алу мен
қоса оқу шеберханаларында тәжірибелік жұмыстар жасайды. Әр түрлі шет елден
келген станоктарды қолданып, слесарлық жұмыстардан бастап жаттығады.
«Қазақмыс» корпорациясының технологиялық
колледжінің студенттерін
дайындайтын мамандар қашан да мақтауға ілініп, абыроймен еңбек етуде. Біліктілігі де
жоғары. Кен орындарындағы түрлі техниканың қыры мен сырын жақсы меңгерген
колледждің студенттері шет елден келіп жатқан жаңа техникалар
тиегіш
машиналарының, бұрғылау машиналарының, автоөзітүсіргіштердің тілін тауып жүр.
Заман талабына сай колледжі студенттеріне кәсіби сапалы білім беру - бұл егер
оқытудың пәндік-курстық (дәстүрлі) құрылымына негізделген оқу процесінде ең
бастысы ғылымды оқыту және оқытудың негізгі мақсаты – белгілі бір ғылыми сала
бойынша білім беру болып табылса, ал екінші жағдайда (жеке тұлғаға бейімделген
амалға) оқу процесінде оқытудың негізгі нысаны – адамның өзі, яғни болашақ маман
болуы керек.
Тәуелсіз Қазақстанның президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің жыл сайынғы халыққа
арнаған Жолдауларында ұлттық кадрларды даярлау жұмысын жандандыруды ұдайы
айтып келеді. Үстіміздегі жылғы Жолдауында да Мемелекет басшысы «Ұлттық кадрмемелекет негізі» дей отырып, кәсіби-техникалық және жоғары білім беру мекемелері
жүйесі арқылы білікті ұлттық кадрларды жұмысшы мамандықтары бойынша оқыту
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және кәсіби жағынан даярлауды одан әрі дамыту бағдарламасын жасауды басты мақсат
етіп қойды. Ал біздің Технологиялық колледжі «Қазақмыс» корпорациясының ірі
кәсіпорындарына жақсы кадрлар дайындауда өте үлкен жұмыс жүргізуде.
Колледжіде
оқып «тау-кен технолог», басқада әр түрлі жұмысшы
мамандықтарын алған студенттер келешек «Қазақмыс» корпорациясының білікті
маманы. Студенттер алған білімдерін еңбек жолымен ұштастырып қазақ елінің көк
байрағын көтеріп еліміздің дамуына ат салысып жоғары биіктерден көрінуде.
_____________________________________________________________________
1. Назарбаев Н.Ә. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты
бағыты» Ел президентінің халыққа жолдауы, 2012 ж.
2. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. 2007 ж.
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4. Г.Байтилеуова, «Ақпараттық технологиялардың тиімділігі». Қазақстан мектебі. 2008 ж. №6
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ӘОЖ 373.1
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ МЕН БІЛІКТІ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ
«САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РОЛІ
Кудинова Б.А.
№1 Жалпы орта білім беретін мектеп, Жезқазған қ.
Одним из основных задач, стоящих перед обществом, является воспитание
современного, конкурентоспособного патриота, обладающего широкими культурнонаучными идеями и высокими человеческими качествами
One of the main tasks of society is bringing up a modern,competitive patriot, who has
broad cultural and scientific ideas and high human qualities.
Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық
құндылықтар негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық
желілерге шығу.
Егер технологияларды басқалардан алуға ғана сүйенетін болсақ, біз өзіміздің
технологиялық артта қалушылығымызды сол күйінде тұмшалап, технологиялық және
ғылыми тұрғыда дамыған елдерге тәуелділікте боламыз. Сондықтан бізге өз
ғылымымызды дамыту керек.
Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі ретінде
өздігінен пайда бола қоймайды. Бұл ұзақ үдеріс, ғылыми зерттеулердің, күрделі де
шығынды эксперименттердің және ақыр аяғында, ғалымдардың идеялық нұрлануының
қиындықпен келетін жемісі
Ұлттық төл технология дегеніміз – қазақ тілін оқытудан бастау алып,
халқымыздың әдебиетін, тарихын, жағрафиясын т.б. пәндердің жиынтығын құрап,
оқушыларға жан-жақты білім беретін, оларды өз елінде, өз жерінде ұлтының биік
тұлғалы азаматы етіп қалыптастыра алатын оқыту. Төл технологияны жасауға өзге
елдің озық ой-пікірлерімен қатар қазақ халқының көрнекті ғалымдарының оқыту,
тәрбие туралы жасаған ғылыми тұжырымдары, әдістемелік кешендерін негіз етіп
алынады. Бүгінгі таңда үлкен сұранысқа ие болып отырған сондай технологиялардың
бірі – Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді оқытуы».
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Еліміздің жаңа тарихында ғылыми-теориялық, оқу-әдістемелік жаңашылдығымен
өзіндік мектеп дәстүрін қалыптастыра бастаған, педагогика ғылымының докторы,
профессор Нұрша Оразақынованың есімі жұртшылыққа жақсы таныс. Ғалым-ұстаздың
орта мектептердегі, арнаулы орта және жоғары оқу орындарындағы қоғамдықгуманитарлық, жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибеге белсенді қолданыспен
енгізіле бастаған «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы – мамандардың тарапынан
толық қолдау тапқан озық әдіс. Бұл жаңашыл технология отандық оқу-әдістемелік
ғылыми жетістігіміз болып отыр.

Сатылай кешенді талдау дегеніміз – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері,
өзіндік ерекшелігі бар және оқушыларға білімді ғылыми негізде сатылай, жүйелі,
кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай, қолдана білуге
машықтандыратын оқыту. Сатылай кешенді талдау технологиясының басты
қағидаларының бірі – жоғары қиындықта оқыту. Сатылай кешенді талдау – тек қана
білімді белгілі бір көлемде беріп, қажетті шеберлік пен дағдыны меңгертумен ғана
шектелмейтін, сонымен қатар баланың жалпы жан-жақты дамуына, ойлау, есте сақтау,
қиялдау, елестету сияқты басқа танымдық-психологиялық қасиеттерінің жақсы
үйлесімді дамуына бағытталған, қазақ тілінде ойлайтын, қазақ мәдениетін меңгерген
тілдік-мәдени тұлға қалыптастыратын оқытудың түрі. «Сатылай кешенді оқыту»
технологиясы арқылы оқушыларды айтылым, жазылым бойынша сауатты, ғылыми
тілде сөйлеуге, жазуға машықтандыру мақсатында құрастырылған. Себебі «Сатылай
кешенді оқыту» технологиясында баланың ізденушілік, зерттеушілік-әрекетін
ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің бұған дейінгі білетін
амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей
жағдайға түсуі керек. Содан барып, оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады,
білім алуға деген қызығушылығы артады. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясында
мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жаңа қағидаларға негізделген. Олар
ынтымақтастық, өзара сыйластық, түсіністік, әріптестік сияқты қасиеттер. Бұл
технологияның маңызды тағы бір ерекшелігі оқушыларды жақсы, жаман, орташа деп
бөлмей, тек материалды жылдам, орта, төменгі деңгейде қабылдауына қарай
тапсырманың оң деңгейге икемдеп, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай
туғызуды мақсат тұтады.
Алаш зиялысы Ж.Аймауытов: «Мұғалім тіл сабағында сөйлеуге, жазуға, оқуға,
қысқасы, әңгімеге жаттықтырады екен. Ал басқа пәндерді оқытқанда не істемек?
Физиканы, жағрафияны, тарихты оқыту дегеніміз – ол пәндердің құбылысы турал
әңгіме емес пе? Ендеше, тілге төселдіру ғой. Есеп үйрету – сан туралы ойлау ғана емес,
есеппен айтылған ойды ұғу, ұққанын қайта білу ғой. Тереңірек қарасақ, әр пәннің ісі
баланың ойын қозғау, ойлағанын ауызша, я жазумен сыртқа шығару. Олай болса, тілсіз
оқылатын, ұғылатын пән жоқ екені анық.
Біреудің ойын ұқпай, өз ойын айта білмей, ешбір білім табу мүмкін емес. Бұл
даусыз. Ендеше, оған төселмеген жас баланың тіл ережелеріне дағдыландыру,
машықтандыру жұмыстарын ұғуы да қиын», – дей келе, баланы сөзге үйретуде
математика пәнінің де рөлі зор екендігін мына бір пікірі арқылы нақтылай түседі: «Ана
тілінен соңғы орын шама тілінікі. Шама тілінің ақыл-ойды тәрбиелеуге зор маңызы бар.
Түзу, сара жолмен дәлелдердің мәнісін ұқтырып, тереңге айдап, баланы дәл, анық
сөйлеуге үйрету, шама тілдерінің негізгі ұғымдарымен жете танысу – міне, шама тілін
оқытудың мақсаты. Мектептің көбірек көздейтін мүддесі: шәкірттің білімін нығайту,
білімін іске жанастыру, еңбекке табанды ету. Мұндай қымбат сипаттарды тәрбиелейтін
мықты құралдың бірі – шама тілі екендігінде сөз жоқ. Одан зор маңызды жаратылыс,
физика сияқты пәндерге шама тілі орнықты негіз болып табылады. Осы уақытта
жоғары дәрежелі мектептерде оқылатын пәндердің жарымына шейін дерлік шама тілі
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кіріспейтіне жоқ». Сондықтан «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы да осы
айтылған пікірді басшылыққа алады.
Ол үшін математика пәнінде тірек сызбалар, алгоритм, кестелер, т.б. сабақта
пайдаланамыз. Тірек сызбалар дегеніміз – нәтижеге жету мақсатында біртіндеп
сатылай орындалатын әрекеттер тізбегі. Ал, алгоритм – нұсқалар нәтижесінің шешімі. .
Оқушы математика пәнінің ғылыми-теориялық негізін терең меңгерумен қатар, есептің
шығарылу жолдарын түсінікті тілде баяндауға машықтанады. Есепті сөйлеп отырып
шығару, немесе өз беттерінше есеп құрастыруға «Сатылай кешенді оқыту»
технолгиясының алгоритімінің тигізер ықпалы зор.Әдістемелік құралдағы сабақ
үлгілерінде «Семантикалық картаны», «Бес жолды өлең», «Жұппен талқылау», «Иә,
жоқ» стратегиясын пайдаланып жұмыс жасау талдауының әдісі берілген. Бұл
тапсырмалардың негізінде: оқушылардың өздігінен ойлауы;топтасып жұмыс
жасау;қаблетін дамыту;ұйымшылдыққа үйрету;уақытты үнемдей білу;белсенді
әрекетшілдікке дағдылану;өз ойын дәлелдеп жеткізе білу;басқаның ойын
сыйлау,тыңдай білуге үйрету дағдысын қалыптастыру мақсаты тұр.Сатылай кешенді
талдау технологиясының мақсатын, міндеттерін, ерекшеліктерін толық меңгерген соң
жаңа бағытта жұмыс жасауға мүмкіндік туады."Сатылай кешенді талдау"
технологиясымен оқыту арқылы бір тақырыпты толығымен кешенді түрде меңгертуге
болады.Сондай-ақ күнделікті сабақ жоспарын, орындалатын тапсырмаларды өтіліп
отырған тақырыптың төңірегінде топтастырып, оқушының ойын, жүйелі сөйлеуге,ойын
айқын жеткізуге,танымдық дүниесін байытуға мүмкіндігі мол екенін аңғардым. Өзімнің
іс-тәжірбиеммен бөлісейін математика пәнінен 5-7сыныптарға арналып дайындалған
таңдау бағдарламасының мазмұны «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының
талаптарына лайықталып жазылған.(Қосымша-1,2) Сондықтан теориялық материалдар
сызбалар арқылы сатылап, жүйелеп, талдап берілген.Оқу құралындағы тапсырмалар
оқушының онда берілген үлгілерді басшылыққа ала отырып өз бетінше жұмыс
жасауына үйлестіріліп берілген. Ол «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының
ұстанымдары мен әдіс-тәсілдері негізінде жүзеге асырылады. Оқу құралындағы тарау
мазмұнын ашуға байланысты материалды толық жазылым бойынша
талдау,
материалды қысқаша жазылым бойынша талдап, айтылым бойынша толық ауызша
талдау, математикалық ұғымдарды математикалық тілде өрнектеп, айтылым бойынша
сатылай кешенді талдаумен берілді. Оның себебі, оқушының ой-өрісін, сөзжұмбақ,
ребус құрастыру, іскерлік ойындар жүргізу олардың арасындағы байланысты тануға,
үйрету интеллектісін көтеру болып табылады. Математика пәніне сатылай кешенді
талдау технологиясын енгізу оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, білімді
ғылыми негізінде сатылай, жүйелі меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай
білуге машықтандыратын, білімді тек қана белгілі бір көлемде беріп, қасиетті шеберлік
пен дағдыны қалыптастырумен ғана шектелмейтін, құзіретті тұлғаны қалыптастыруға,
ойлау, есте сақтау, қиалдау, елестету сияқты таным психологиялық қасиеттердің
үйлесімді дамуына бағытталған оқытудың түрі. Оқушыларды өз біліміне деген
сенімділік орнап, кез келген ортада құзіретті тұлға ретінде түрлі жағдаяттан шығуға
машықтандыру:сұрақ қойып,шешу жолын үйренеді өз бетінше жұмысын жасау
әрекетіне бағыт-бағдар беру,өзара заңдылықтарды, теорияларды, ұғымдарды,
ережелерді, қорытып бірлескен әрекет жасау,оқушылар өзін-өзі, бағалау, пікір айту,
баяндау, проблемалық, ізденушілік, шығармашылық, зерттеушілікке бейімдеуге көмек
көрсету.
Егер оқу процесіне Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясын
енгізсек оқушыға өз деңгейін таңдауға ерік беру,оқушылардың оқу жетістігіне бағалау
жүйесін енгізсек,онда оқушылардың танымдық құзырлығын қалыптастыруда өз
бетімен білім алу іс- әрекеттерін үйымдастыруына жағдай жасалады. Оқушылардың өз
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бетімен жұмыс орындап, білімдерін мониторингтік жүйе арқылы өздері бағалап,
диагностикалауға қол жеткізу. Математика пәнінен үйрену үрдісінде бағдарлама
ұсынып отырған модульдердің барлығын да қолдану тиімді, әсіресе, СТО «ойлау
туралы ойлану» маңызды мәселелерді талдау және тәжірбиені ой елегінен өткізуді
қамтиды.
Сыни тұрғыдан ойлау Қазақстандағы білім беруді дамытудағы ең маңызды
мәселе. Себебі, шетелдік білім беру жүйесінің ерекшіліктерін отандық білім беру
жүйесімен салыстыру үрдісіндегі диалектикалық қайшылықтардың формаларының бірі
-екі жақтылық категориясының ролі.Сондықтан да, математика сабақтарында
оқушылардың диалектикалық тұрғыда ойлауын тәрбиелеуде бұл категориялардың
өзіндік орны бар. Шынында, матетатика курсында қарастырылатын қосу мен азайту,
көбейту мен бөлу, логарифмдеу мен потенцирлеу, дифференциалдау мен интегралдау
сияқты қарама-қарсы амалдарды өзара байланыстыра оқыту- бағдарламалық
материалдарды жете түсінуге мүмкіндік беріп қана қоймай, дүниетанымдық ой-өрісін
қалыптастырады.Сонымен бірге, математиканы оқыту үрдісінде тура және кері
теориямалар, теңдеу мен теңсіздік, арифметикалық және геометриялық прогрессиялар
сияқты тектес немесе ұқсас ұғымдар, теңдеулер жүйесін аналитикалық тәсілдермен
дәлелдеу
жұмыстары-диалектикалық
сипатта.Математика
пәнінің
осындай
диалектикалық табиғаты- оны оқыту процесінде диалектикалық ситуатцияларды
туғызуға қолайлы.Оқушылардың дүниетанымдық диалектикалық тұрғыда ойлауында
түрткі жасау мәселесі өзіне пара-пар дидактикалық тәсілдерді қолдануды талап етеді.
Пәндік білім, білік, дағдыларды меңгертудегі шығармашылық ұстаным сабақты
шығармашылық үдеріс ретінде құруды мақсат етеді. Оқу үдерісінде жұптық, топтық
жұмыс түрлеріне, біріккен шығармашылық тапсырмалар мен жобаларды орындауға
үлкен мән берілді. Белгілі бір қатысымдық міндеттерді шешу барысында оқушылардың
өз тілек-емеуріндерін іске асыруға мүмкіндігі болады. Оқу үдерісінде оқушылардың
алдыңғы сабақтарда алған білім, дағды, біліктерін жаңа жағдаятта қолдана алуына
қажетті дағдылары дамытылады. Пәнді интеллектуалдық және шығармашылық
тұрғыда түсініп меңгертуге ден қойылады.Ол үшін қазіргі таңдағы оқыту
технологияларының әр түрлі әдіс – тәсілдерін пайдалану тиімді болып келеді.
Математика – оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және дамытатын негізгі
буын. Ол оқушылардың интеллектік, логикалық ойлауын және шығармашылық
қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын толығымен түсінуге ықпал
жасайды.Сондықтан сабақта әр бір өтілген тапсырманы өмірмен байланыстырып отыру
арқылы бүкіл табиғаттың, ортаның сырын, өз туған өлкеңмен байланыстырып өту
баланың қызығушылығын арттыруда үлкен септігін тигізеді.Математиканы оқытуда әр
сабақ сайын тек қана теорияға негізделмей өзіндік,тесттік
және сарамандық
(уақытында) жұмыстарды орындап отыру қажет. Математикада есептер шығарудағы
заңдылықтар мен қасиеттер арасындағы өзара байланыстарды анықтау , есептер шешу,
ұғым құру, қорытынды шығару, тұжырым жасау сияқты тапсырмаларды жүйелі түрде
орындаудың іске асырылуын ескеріп отыру керек. Математика сабағында оқушыларға
нақты мысал келтіре отырып, олардың алған білімдері маңызды практикалық
мәселелерді шешуге қажет екендігін түсіндіру қажет.
Оқушылардың білімге
ынтасының болуы, олардың сабақтағы белсенділігінің артуына білім сапасының
жоғарлауына, білім алудың пайдасын түсінудің қалыптасуына мүмкіндік береді.
Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана
емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік
дамуының өлшемі. Қоршаған әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды
түсіну, салыстыру, талдау, жіктеу, жүйелеу, жалпылау білік, дағдыларын меңгерту
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мақсаттары көзделгенде ғана оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруға болады.
Адамның жалпы кең ауқымды, жан-жақты білім алу, біліктілігін жетілдіру күн
тәртібіндегі өзекті мәселе
болып отыр. Олардың біліктілігін, дағдыларын
қалыптастыру қажеттілігі еліміздегі ғылым мен техниканың және әлеуметтік мәдени
жетістіктерінің қарыштап дамуынан туындайды. Мектеп қабырғасында берілетін білім
терең де жан-жақты болуы керек. Сондықтан математиканы оқыту жүйесі болашақ
жастарымызды оқыту мен тәрбиелеудің жалпы теориясын осы пәннің көмегімен жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Математиканы оқытудың негізгі міндеті – қазіргі қоғамның
әрбір мүшесінің күнделікті тынысы мен еңбек әрекетіне қажетті білімін одан әрі
жалғастыруға, жеткілікті математикалық білім мен біліктілікті жүйелі түрде тиянақты
әрі саналы меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады.
Білім алушыларымыз математика пәнінің жалпы заңдылықтарын, мақсаттары
мен мазмұнын, әдіс-тәсілдерін, әдістемелік зерттеулерді, есеп шығарудың және оларды
түсіндірудің жолдарын мектеп қабырғасында жүргенде-ақ тиянақты да жоғары
дәрежеде игерулері тиіс.
Жас ұрпақтың жаңаша ойлануына, олардың біртұтас дүниетанымының
қалыптасуында әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал
ететін жаңаша білім мазмұнын құру жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе.
Сондықтан білім беру жүйесінің қай саласында болмасын педогогикалық
технологияларды жоспарлы түрде енгізіп, оның мақсатты түрде жүзеге асыруды
қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі замандағы технология әрбір
тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық қабілетін дамытуға зор мүмкіндіктер
береді.
Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар, саналы ойлауға тәрбиелейтін, қоғамдық
көзқарастарын қалыптастыра алатын, өзіндік пікірі бар, қоғамдағы болып жатқан түрлі
қарама-қайшылықтарды түсіне білетін, еркін сөйлеп, өз пікірін ашық айта алатын ойлы
ұрпақ тәрбиелеуде білім беру технолгияларының маңызы зор. Білім беру жүйесін
жаңартудың басты бағыты ретінде оқушылардың өзін дамытуда және қоғам өміріне
пайдалы үлес қосуы үшін ақпаратты өздігінен алу, талдау, құрылымдау және тиімді
пайдалануын көрсетуге болады. Білім беру процесінің нәтижесінің сапасын бағалаудың
озық үлгілері мен технологияларына көшуі оқушылардың функционалдық
сауаттылығын бағалаудың заманауи теориялары мен әдістерін құру қажеттілігін
көрсетті. ХХI ғасырдың маманы-жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар
бойынша ой -өрісі кең, жан-дүниесі бай, ұлттық менталитеті жоғары, кәсіби білікті
маман, адамдар мен дұрыс қарым-қатынас жасай алатын, басқаның пікірімен
санасатын, кез келген ситуациядан шығудың жолын таба алатын, жауапкершілік сезімі
жоғары, қоғамда белгілі бір роль атқаратын, қайталанбайтын дара тұлға болуы тиіс.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ CLIL
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Кыдырова М.М., Омарханова А. Н., Омарханова И. Н.,А. Мерманкулова А. Т.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл ғылыми мақалада оқу үрдісінде CLIL әдістерін қолдану талқыланады. CLIL
әдістемесі басқа пәндерді оқытуда ағылшын тілін үйрену құралы ретінде қызмет
етеді, сондай-ақ студенттер арасында негізгі білімді қалыптастыруға көмектеседі.
Биология пәнін оқып үйренуде қолданылатын бұл терминология білімнің сіңірілуіне қол
жеткізуге мүмкіндік береді, сондай-ақ биологиядағы қосымша білім беруде
халықаралық деңгейде қабылданған терминдерді кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.
Оқу үдерісін CLIL әдіснамасы арқылы құру мұғалімге ағылшын тілін және биология
пәнін оқуға деген оқушылардың қызығушылығын оятады.
This article discusses the application of the CLIL technique in the educational
process. The CLIL technique serves as a tool for learning English through other subjects,
such as biology, in such a way as to form students ' learning potential through learning in
English, leading to broader aspects of the learning process.
The new approach of the educational process requires the teachers to various
presentation of educational material, which presupposes the timely organization of work, in
which the emphasis is placed on knowledge of the English language and takes into account
individual and Group work of students. There is a phased implementation of the methodology
in the education system.
В связи с ускорением интеграции Казахстана в мировую экономику возникла
потребность в соответствии науки и образования международным стандартам. Это
требует координальных изменений в образовании и внедрении новых стандартов и
методик обучения. Одна из них это система CLIL. Поэтапное обучение учащихся
предмету на двух а иногда и трех языках ведет не только к улучшению познаний
предмета, но и ускоренному изучению языков. Новое время требует от обучающихся
быстрого усвоения знаний, а от учителей соответствующего использования новых
методик, способствующих качественному всестороннему обучению. Наша задача, как
педагога мотивировать учащихся к использованию иностранных языков, в виду того,
что на сегодняшний день владение иностранным языком (английский) дает огромную
возможность углубить свои знания и повысить профессиональные навыки. При этом
преподавателям и подбираются новые методы и подходы в изучении иностранного
языка. В этой статье мы рассмотрим интересную методику взаимосвязи естественных
наук с лингвистикой. Эта методика называется CLIL (Соntent and Language Integrated
Learning), термин который впервые был предложен Дэвидом Маршем в 1994 году, и
включает в себя обучение дисциплины, в данном случае биологии, на иностранном
языке (английский). Это дает возможность всесторонне изучить не только профильный
предмет или иностранный язык, но и формирует коммуникативную компетенцию
(способность найти индивидуальный подход к собеседнику в пределах определенной
сферы деятельности). Навыками коммуникативной компетенции являются способность
найти индивидуальный подход к собеседнику, например поддерживать беседу на
заданную тему, внимательно слушать и задавать или отвечать на вопросы, при этом
поделиться своим мнением (наблюдением) [1, с. 21].
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Обучение основывается на 2-х основных понятиях: язык и интеграция. CLIL
делится на hardCLIL и soft CLIL. HardCLIL включает в себя изучение школьного
предмета (биология, химия, физика и информатика) на английском языке. В ходе
такого процесса ученик изучает сам предмет. А soft CLIL состоит в изучении материала
на английском языке при правильном его преподнесении, чтоб ученики освоили в
первую очередь сам предмет, а затем и сам язык.
Планируя учебный материал на основе методики CLIL, учителю важно
учитывать возраст учащихся, их степень владения иностранным языком стремление к
восприятию учебного плана на иностранном языке. Методика опирается на 4х
основных принципах: 1.социальный, 2.языковой, 3.культурный и 4.предметный[2, с.20].
Важно отметить, что с методикой CLIL в большинстве случаев должны работать
преподаватели профильных дисциплин, а не иностранного языка.
Изучение иностранного языка и неязыкового предмета одновременно является
дополнительным средством для достижения образовательных целей и имеет
положительные стороны для изучения как иностранного языка, так и неязыкового
предмета [3, с. 11].
CLIL является способом образования, в которой часть дисциплины обучается на
иностранных языках. Следовательно, обучение учащихся на родном и иностранном
языках объединяются воедино. Преподавание начинается на двух языках, при котором
в учебном процессе применяют язык, соответствующий данному процессу и задачам
обучения. По методике CLIL иностранный язык возможно применять на всех занятиях
и по всем предметам, помимо родного языка, иначе говоря язык, начинает быть не
предметом обучения, а его инструментом [4, с. 1].
Планирование учебной программы по методике CLIL подразделяется на
следующие этапы:
1) Правильная организация учебного процесса у учащихся и корректирование
учебного материала изучаемого предмета .
2) Преподаватель должен систематически осуществлять анализ занятий на
основании контрольного листа;
3) Надо прорабатывать и находить качественные источники, использовать
методы показательности и подлинного описания текстов для предметно-языкового
обучения и языка по всем предметным курсам[5, с. 31].
Педагог должен знать не только предмет, но и грамотно презентовать материал
учащимся в более доходчивой форме. Преподаватель обязан уметь наблюдать за
учащимися и выявлять своевременно все нюансы в подготовке обучения по данному
предмету. Преподаватель должен уметь при обучении учащихся применять различные
материалы и вести отбор нужной информации по биологии, применять наглядные
материалы, видеоролики и презентации, чтобы заинтересовать учащихся, вовремя
выявлять возникновение проблем у учащихся и устранять их [6, с. 4].
Роль педагога в ходе интегрированного обучения на занятиях по биологии
предполагает:
1) Обеспечение данными по биологии на иностранном языке (вербальный,
очерк, диалог, таблицы, просмотры видеоматериалов и т.д.);
2) Использование различных материалов на занятиях биологии ( словари,
таблицы и т.д.);
3) Способствовать усвоению знаний учащимся, а также разъяснению вопросов
и проблем при возникновении в ходе учебной деятельности с применением метода
CLIL;
4) Подведение промежуточных результатов в определённый срок. В конечном
итоге проводится заключительная работа [7, с. 20].
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Мы считаем, что методика CLIL имеет свои положительные и отрицательные
стороны, представленные в таблице 1:

Таблица 1
Плюсы:
1. Повышение мотивации учеников в
изучении биологии на английском
языке, в виду полезности данных
знаний в дальнейшем обучении в вузах
при выборе данной специализации.
2. Реализация принципа целостности:
изучение английского языка станет
более глубоким, так как обучение
предметам естественно-математического направления полностью ведет к
усилению познаний в английском
языке;
3. Развитие
социокультурной
компетенции:
обучающиеся будут
иметь больше возможности, лучше
узнать и понять культуру изучаемого
языка,
4. Погружение в англоязычную среду
через проработку большого объема
языкового материала
5. Изучение
различных
тем
по
предмету на иностранном языке
позволяет выучить не только звучание
и написание слов, но и понять их
смысл, важность и значимость.
6. Ученики приобретают необходимый
опыт - беглое чтение текстов на
английском языке.
7. Учащиеся, осваивающиеся предметы
через второй язык (английский язык)
владеют
пятью
видами
речевой
деятельностью (говорение, слушание,
чтение, письма и перевода) что
обеспечивает становление языкознания.
8. Развивает интерес к разным языкам,
осознанному
и
свободному
использованию их в повседневном
общении.
9. С помощью английского языка
возможно легко узнавать новую и
полезную информацию.
10.
Дети, используя язык каждый

Минусы:
1. Большая нагрузка на изучение языков:
трудности у учащихся, при параллельном
изучении английского и русского/казахского
языка.
2. Выбор между глубоким освоением
предмета или обучением языку: большая
нагрузка ложится на учащихся в изучении
предмета с использованием иностранного
языка. Учащиеся не могут полноценно
освоить само содержание предмета, если
большие усилия вкладывать на изучение
структуры языка, его грамматики, правил
произношения, без которых коммуникация
не возможна.
3. Неподготовленность
кадров:
преподаватель плохо владеет языком и, как
следствие, недоступно объясняет. Уровень
подготовки преподавателей не соответствует
данной методике. Преподаватели стоят
между выбором: a) дать полноценное
объяснение учебного материала на родном
языке и в доступной форме; или b) опираться
на изучение языка;
4. Растянутость во времени: требуется
большее количество часов для получения
качественных знаний.
5. Дефицит
определенных
учебников
английского языка, что ведет к неполному
изучению предмета.
6. Нехватка учебных часов занятий согласно
образовательной программе.
7. Применение
методики
доставляет
затруднения в виду разного уровня владения
иностранным языком учащимся, что может
способствовать
к
удвоению
учебной
нагрузки, к ряду психологических проблем.
8. Учителю,
необходимо
постоянно
учитывать индивидуальные способности
учащихся, что ведет к растяжению учебного
процесса.
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раз друг с другом во время уроков,
учатся друг у друга.

Выводы: В настоящей статье были рассмотрены положительные стороны
внедрения методики CLIL при изучении предмета биология и английского языка, а
также проблемы внедрения данной методики.
На основании выше изложенного материала мы видим непосредственную
пользу для учащихся в виде улучшения их социокультурной компетенции. Их познаний
в иностранном языке. Что в перспективе повлияет на их конкурентоспособность при
получении грантов на обучение, а также более высокооплачиваемой работы в
компаниях с иностранным участием.
Из минусов внедрения данной методики мы видим не компетентность кадров,
что решается в перспективе применением данной методики.
Положительный результат уже получен на опыте Назарбаев интеллектуальной
школы, где преподают иностранные специалисты.
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Мақалада
жоғары
білім
берудегі
студенттердің
ақпараттықкоммуникативтік құзыреттілігінің өзін-өзі дамытуының ынталандырудың жолдары
мен нысандары сипатталады. Сондай-ақ «құзыреттілік» ұғымына әр түрлі
авторлардың берген сипаттамалары келтірілген. Өзін-өзі дамыту процесінің, мысалы,
өзін-өзі құрастыру, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылаудың аспектілері
сипатталады.
The article describes the ways and forms of stimulating the self-development of
information and communication competence of students. The interpretation of the defenition
of “competence” described by different authors is given. Also it describes aspects of the
process of self-development, such as self-design, self-determination, self-realization, selfcontrol.
В настоящее время развитие казахстанского общества характеризуется
модернизацией многих сфер социальной жизни, что осуществляется с учетом
требований трансформации индустриального общества в информационное. Это, в свою
очередь, ведет к повышению критериев к профессиональным качествам специалистов,
включая формирование компетенций в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Этого требует и современный этап развития информационного общества, что
характеризуется его неизбежной вовлеченностью в процессы информатизации
всевозможных сфер социально-общественного бытия, начиная от материальнопроизводственной сферы и заканчивая духовной, включая, собственно, и образование,
где приоритетными направлениями становятся информационные и коммуникационные
процессы. В этой связи, развитие информационно-коммуникационных технологий
непосредственно связано с системой высшего образования с точки зрения повышения
общего уровня интеллектуального развития индивида, его материальных и духовных
потребностей [1].
Само понятие компетенции широко стало использоваться в начале XX века. К
примеру, «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском
языке» (1907 г.) определяет компетенцию, как «достаточную осведомленность,
необходимую для того, чтобы решать вопросы в известной области и произносить
основательные суждения по поводу определенного круга явлений» [2].
Что касается современного понимания компетенций, то наиболее комплексную
их классификацию провела И.А. Зимняя, осуществив ее на основе категории
деятельности. Автор, в частности, выделяет такие группы компетенций, как:
- компетенции, относящиеся к индивиду как субъекту деятельности;
- компетенции, относящиеся к сфере социального взаимодействия индивида с
социальной средой;
- компетенции, относящиеся непосредственно к деятельности специалиста [3].
Исходя из этого, мы видим, что понятие «компетенции» является понятием
процессуальным, т.е. компетенции и проявляются, и формируются именно в
деятельности. Здесь важно подчеркнуть, что компетенция представляет собой
способность менять в себе то или иное качество в виде готовности к вызову
определенной ситуации с сохранением имеющегося на данный момент мировоззрения
и ценностей. Таким образом, компетенция связана с потенциалом, который часто
проявляется ситуативно, а значит, оценка его возможна лишь при отсроченных
результатах деятельности (например, при обучении).
Что касается компетентности, то, несмотря на определенный плюрализм
трактовок, вряд ли корректно сводить ее лишь к умениям и навыкам, поскольку, хотя
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компетентность и связана неразрывно с ними, вместе с тем, она является более
широким понятием. Например, применительно к решению задач различной сложности
компетентность может отличаться от конкретного умения; а возможность однозначно
действовать в различных ситуациях (например, нестандартного характера) отличает
компетентность от навыков. Поэтому большинство исследователей придерживается
мнения о синтезе ценностной, мотивационной, личностной, когнитивной и предметнопрактической составляющих данного понятия.
Можно привести и другие трактовки понятия «компетентность». Так, Л.И.
Панарин рассматривает компетентность как личное качество субъекта, его
деятельность в системе социального и технического разделения, как совокупность
умений, которые он практически готов использовать в своей работе. В.А. Сластенин [4]
рассматривает компетентность как совокупность коммуникабельных, конструктивных,
организаторских умений личности, а В.Ю. Кричевский - как реализацию тех или иных
функций [5].
Таким образом, большинство исследователей считает, что компетентность - это
возможности индивида не просто обладать знаниями, но быть готовым решать задачи
со знанием дела. Отсюда, компетентность заключает в себе следующие признаки:
обладание индивидом оперативными и мобильными знаниями; умение использовать
тот или иной способ действия, наиболее подходящий к данным условиям; способность
выбирать наиболее оптимальные решения, не боясь, в то же время, подвергать их
сомнениям (М.А. Чошанов, А.М. Новиков и др.) [6; 7].
Изучая профессиональные потребности студентов, преподавателю в процессе
профессионального обучения необходимо формировать у них цели и мотивы,
программу познавательной деятельности и информационные основы, развитие
профессионально важных качеств личности и способности. Исходной базой для этого
являются потребности молодого человека, его интересы и желания, мировоззрение и
убеждения, ценностные установки и жизненный опыт.
Использование в процессе обучения личностно-ориентированных технологий
обучения активизирует само-процессы студентов. Самопроцессы индивида входят в
процессуальную характеристику становления его субъектности, и с этой точки зрения
мы рассматриваем следующие ее составляющие: самопознание, самопроектирование,
самоопределение, самореализация и самоконтроль.
В связи с этим, самопознание в контексте саморазвития ИКК связано со
стремлением студента проверять себя с целью реализации своих интеллектуальных и
коммуникативных возможностей, т.е. выявления им своего личностного потенциала,
который проявляется в ходе постоянного чередования самоанализа и самооценки. Этот
процесс дает возможность использовать их как средства и источники для мотивации
личностного и профессионального саморазвития.
Очень важной категорией в контексте саморазвития информационнокоммуникационной компетентности студента является самопроектирование, которое
представляет собой умение индивида рассматривать во всей своей совокупности тот
или иной вид деятельности с тем, чтобы затем в силу необходимости приступать к ее
преобразованию. Таким образом, здесь студент становится своего рода автором,
конструирующим свое настоящее и будущее. Самопроектирование помогает студенту
осознать, оценить и внутренне принять имеющиеся противоречивые аспекты познаваемой профессии с тем, чтобы самостоятельно и продуктивно разрешать их затем в
соответствии со своим видением. Это, в конечном счете, становится определенным
стимулом его дальнейшего развития с точки зрения преодоления собственной
ограниченности.
Категория самоопределения в психологии считается центральным звеном в
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становлении личностной зрелости индивида, когда он осознанно делает выбор не
только в пользу той или иной профессии, но и своего места в системе социальных
отношений. Это тоже можно считать важнейшей потребностью студента, поскольку он
мотивирован на высокий уровень своего развития, будь то в профессиональном,
социальном или культурологическом плане. Осваивая ту или иную социальную роль в
условиях вуза, студент продвигается к пониманию своего самоопределения, особенно
при осмыслении своего образа жизни. Зная профессиональные потребности студента,
преподаватели для активизации процесса его самоопределения используют личностноориентированные технологии обучения, в рамках которых студенту приходится делать
продуманные и самостоятельные действия и решения. Однако для подлинного
самоопределения (оно, как правило, наиболее успешно осуществляется в студенческом
возрасте) требуется и определенная зрелость мотивационной сферы молодого человека,
которая как раз и активизируется на протяжении всей учебы в вузе при продуктивном
педагогическом взаимодействии с преподавателями.
В процессе стимулирования саморазвития информационно-коммуникационной
компетентности студента очень важным аспектом является активизация его стремления
к самореализации, что должно ставиться преподавателем при взаимодействии с
молодым человеком во главу угла с целью раскрытия и далее реализации его
потенциала. Самореализацию можно назвать стержневым компонентом саморазвития
студента, поскольку имеет место выражение им смысла своей деятельности в рамках
проявления способностей и выявления профессиональных потребностей.
Важным
звеном
в
саморазвитии
информационно-коммуникационной
компетентности студентов вуза является самоконтроль, способность к которому также
формируется по мере развития личности. Роль преподавателя в этом случае хотя и
незаметна, но очень существенна, т.к. ему приходится ненавязчиво помогать студенту в
том, чтобы он при самоанализе своей деятельности не был бы акцентирован только на
ее негативных моментах. С помощью педагогического метода поощрения и одобрения
преподаватель должен формировать у своих подопечных умение объективно
рассматривать свои достижения и неудачи в любом виде деятельности.
Таким образом, только при принятии студентом статуса субъекта собственного
развития, он способен к активизации самопроцессов. Самопроцессы студентов вуза
представляют собой прогрессирующую линию их профессионального развития, что
можно характеризовать как их восхождение по алгоритму «самоопределение самовыражение - самореализация», где источником саморазвития информационнокоммуникационной
компетентности
и
является
индивидуальный
ресурс
профессионального развития [8]. Именно он и определяет вектор развития молодого
человека в направлении максимальной реализации его потенциала. Для успешного
осуществления этого тезиса необходимо реализовать следующее педагогическое
условие - развитие у студентов критического мышления и рефлексивно-оценочные
способностей и навыков. Данное условие очень важно с точки зрения личностного
аспекта информационно-коммуникационной компетентности, т. к. «включение личных
проблем наряду с социальными проблемами исходит из демократического посыла
взаимосвязи личных и общественных интересов» [9, с.53]. Сама цель личной
мотивации информационной культуры состоит в том, чтобы расширить свои
возможности информационной подготовки, приобрести навыки грамотно оценивать и
контактировать с информационной средой. Если к саморазвитию информационнокоммуникационной компетентности относиться как к целенаправленной деятельности,
то обязательными компонентами должны быть самоанализ и самооценка индивидом
своих способностей и навыков. Более того, студенты должны осознавать свои
познавательные и профессиональные потребности, развивать свою информационно122

коммуникационную компетентность, быть инициативным в информационном
пространстве и уметь использовать информационные технологии для формирования
новых знаний.
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ӘОЖ 37(094)
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ – БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ
Мамраева Ж.Т.
№ 21 орта мектеп, Жезқазған қ.
В статье говорится о роли учителя в обществе, о значимости его
профессиональной компетенции. В стаье были рассмотрены вопросы о задачах,
поставленных перед современным педагогом, а также приведены примеры работы,
проводимой в школе.
The article discusses the role of the teacher in society, the significance of his
professional competence., Issues of the tasks assigned to the teacher at present period were
reviewed, and examples of the work carried out at school were given.
«Ұстаз… жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген,
естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, ешнәрсені
ұмытпайтын… алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер-білімге құштар,
аса қанағатшыл рухы асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат
адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп қорқыныш пен
жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек»,- деп Әл-Фараби атамыз атап
кеткендей ұстаздық талаптарды қанағаттандыра алатын ақыл иесінің біліктілігі
әрқашанда өзекті мәселе. Бүгінгі таңда мұғалім тұлғасы қандай болу керек деген мәселе
өте өзекті болып отыр. Ол туралы ойшылдарымыз да, ғалымдарымыз да, қоғам
қайраткерлері де ерекше мән беріп, түрлі тұжырымдар мен пайымдаулар жасаған.
Солардың бірі – ұлтымыздың ұлы тұлғасы, алаштың біртуар қоғам қайраткері
Жүсіпбек Аймауытов: «Мұғалімдікке арналған адам жақсы оқытушы болу үшін өзіне
тиісті нәрселерді мына ретпен үйренсе керек. Әуелі оқытудың мағлұмат жағымен, яғни
дидактикамен, математикамен жақсы таныс болады. Сонан соң әрбір сабақ
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берушілердің оқыту ыңғайларын, әдістерін бақылап, қарап жүреді. Одан кейін жақсы
ысылған оқытушыларының жетегімен, солардың алдында өзі сабақ беріп, күшін
шамалайды. Бірақ оқыту – баланы ғана оқыту емес, баламен бірге өзі де оқу екенін әсте
естен шығармау керек.Мұғалім өзін қалай, немен оқытпақшы? Үнемі өзінің ісін
байыптау, бақылаумен, тәрбие туралы әдебиеттерді көбірек қарастырумен, басқа
оқытушылармен кеңесу, пікір ауысумен өзін-өзі оқытпақшы» дейді. Яғни, «білім беру
ісіндегі басты тұлға – педагог» екені сөзсіз [1].
Бүгінгі заман талабына сай мұғалім – ол рухани дамыған, педагогикалық
технологиялардың қыр-сырын меңгерген шығармашыл тұлға болуы тиіс. Мұның
барлық пән мұғалімдеріне ерекше қатысы бар. Жаңа заман талабы сабақ беруді
жетілдіріп, оның тиімділігін арттыру міндеттерін қояды. Бүгінгі еліміздің білім беру
жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ролі күннен–күнге артып
келеді.
Бүгінгі күннің басты талабы, яғни жаңартылған орта білім беру мазмұнын
сапалы және тиімді түрде жүзеге асыру мұғалімнің кәсіби шеберлігіне тікелей
байланысты. Осы орайда ұстаздың өз пәнін жетік білуі оқушылардың бойында
командада жұмыс істей білу, технологияларды қолдану, басқа адамдардың пікірімен
санаса отырып, ынтымақтастық құру сияқты болашақ маман болуға қажетті
дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін педагогикалық қабілетімен нығая түседі.
Мұғалімнің кәсіби шеберлігі оқушының мектепте ғана емес, өмірде де табысты
болуына ықпал етеді. Білім беру саясаты саласында халықаралық жетекші
мамандардың бірі болып табылатын Майкл Барбер өзінің бір баяндамасында былай деп
атап көрсеткен еді: «Ең бастысы – мұғалім, қандай мұғалімге кездесетіні тұрғысынан
баланың жолы болуы керек, әйтпесе бала әлеуетінің босқа кеткені». Әлемдегі озық
мектептердің білім беру жүйелерін талдай келе, ол тіпті білім беру жүйесі жақсы болса
да, оқудың алғашқы жылдары біліктілігі сәйкес келмейтін мұғалімдерге тап болған
оқушылар жетістікке қол жеткізе алмаған, содан кейінгі жылдары да олардың сол
олқылықты жоюға мүмкіндігі жетпей жататынын атап керсеткен. Сондықтан мектеп
мұғалімінің оқыту сапасын арттыруды басты орынға қоюы өте маңызды. Осы тұрғыдан
алғанда мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру екі аспектіге шоғырланған: оқыту
әдістемесі мен технологиялары, пәннің мазмұны мен бағалау жүйесі. Бұл ретте кәсіби
даму формалды біліктілікті арттыру аясынан (бес жылда бір рет) шығып, үздіксіз оқуды көздейтін, тәжірибемен және тәлімгерлікпен бірге жүретін әлдеқайда кең және
икемді болғаны абзал. Жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдерімен жұмыс 2012
жылы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығында
алғашқы педагогтер деңгейлі бағдарлама бойынша оқудан өткенде басталды.
Бағдарлама мазмұны метапәндік сипатта және де пән мазмұны мен оны оқытуды
ұйымдастырудың әдіснамалық және тұжырымдамалық тәсілдерін ескере отырып
құрылған. Бұл тәсілдер орта білім берудің жаңа стандарттарына және пән бойынша
жаңартылған білім беру бағдарламаларына негіз болған [2-3].
Бүгінгі күннің мұғалімі кәсіби білікті, құзыретті болуы қажет. Мұғалімінің
кәсіби құзыреттілігі - әлеуметтік сұранысқа сай заңды құбылыс, өйткені тұтынушылар
жоғары деңгейде сапалы білім беру мектептерін таңдауға мүмкіндік алады.
Мұғалімдердің кәсіби біліктілігі – сол оқу орнының бәсекеге қабілеттілігінің
көрсеткіші, түлектердің білім сапасында, тәрбиесінде, жаңа ақпараттық технологияны
меңгеруінде, олардың бойынан құралдық, қатысымдық, жүйелілік, пәндік және түйінді
құзыреттіліктердің көрініс табуында бір мектеп пен екінші мектеп арасында
бәсекелестік болады. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық
негізі біртұтас педагогикалық үдеріс, оқыту үдерісіндегі пәнаралық интеграция,
құзыреттілікті қалыптастыру, инновациялық теорияларына сүйенеді.
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Білім мазмұнын жаңарту білім жүйесін жүйелі жоспарлау үрдісімен тікелей
байланысты. Білім саласына енгізілген жаңашылдықты жүзеге асыруда мектепішілік
атқарылатын жұмыстарының орны ерекше. Мектеп жұмысын бір жүйеге келтіруде,
білім сапасын арттыруда мынадай бағыттарға көңіл бөлу қажет:
- Білім туралы Заңның жүзеге асырылуы;
- іс-шаралардың ұйымдастырылуы;
- педагогикалық процеске жетекшілік;
- әдістемелік жұмыстар ұйымдастыру;
- мектепішілік бақылау;
- педагог кадрлармен жұмыс;
- ата-аналармен, қоғамдық ұйымдармен жұмыс;
- сыныптан тыс тәрбие жұмысы;
- әкімшілік, шаруашылық жұмысы.
Мектебімізді жүйелі түрде атқарылып отыратын бұл жұмыстар
мұғалімдердің жан-жақты жұмыс жасауына тиімді. Мұғалімдердің кәсіби деңгейін
арттыру үшін мектепте мынадай әдістемелік талаптарға сүйенеміз:
- педагогикалық және психологиялық деңгейін көтеру;
- оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын, әдістемелер мен тәсілдерді
зерттеп меңгеру және оның өзіндік кәсіптік жұмысында қолдана алуы;
- мұғалімнің педагогикалық-кәсіптік оң көзқарастары мен құндылықтарының
қалыптасуы әрі оның тұрақтылығына жету;
- өз білімін көтеруге, шығармашылық жұмыс атқаруға ынталандыру, қажетті
жағдайлар туғызу, педагогтарды ақпараттық жағынан қамтамасыз ету;
- оқушы табысын мониторингілеу және оны диагностикалаудың заманауи
тәсілдерін меңгеріп, қолдана білу;
- авторлық бағдарламалар, курстар, құралдар, мақалалаық ізденістер жасауға
ұмтылдыру, қызықтыру, ынталандыру, мұндай мұғалімдерге жан-жақты қолдау
көрсету.
- педагогтар жұмысында еңбекті ғылыми ғылыми ұйымдастыруды әр
мұғалімнің күнделікті ісіне айналдыру.
Бұл міндеттерді шешудегі ұстаздың қызметі:
- біліктілігінкөтеруі (курстар, семинарлар т.б.),
- мұғалімнің жұмыс рейтингісінің жылдар бойынша өсуі;
- мұғалімнің жаңашылдық қызметі;
- мұғалім тұлғасы негізгі мәселені анықтай алуы, жобалар құра білуі, өз
қызметі бойынша есептер, мақалалар жаза алуы, төзімділігі, адами-рухани,
психологиялық сапалар, қарым-қатынас шеберлігі т.б.
- пән бойынша сыныптар тыс жұмыстар атқаруы, қоғамдық педагогикалық
қызметі. Міне, осындай кесте әр мұғалімнің нақты әрі нәтижелі жұмысына кепіл бола
алады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына
Жолдауы шеңберінде: «келесі жылы «Педагог мәртебесі туралы» заңды әзірлеп,
қабылдау қажет деп санаймын. Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер
қызметкерлері үшін барлық игілікті қарастырып, жүктемені азайтуға, жөнсіз
тексерістер мен міндеттен тыс функциялардан арашалауға тиіс...» деп атап көрсеткен
болатын. Бүгінгі күні осы «Педагог мәртебесі туралы заңның» жобасы жасалып
жатқанын білеміз. Күн санап артып келе жатқан ел экономикасының арқасында
ұстаздарымыздың да экономикалық әл-ауқаты ескеріліп, жылдан жылға мұғалім
мәртебесі де көтеріліп келеді. Талқыға түсіп жатқан заң жобасы кең ауқымды
қарастыруды талап ете отырып, ұстаздардың қоғам алдындағы жауапкелшілігін де
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арттырары сөзсіз. Ендеше, әрбір ұстаз өз кәсібін жақсы меңгерген, өз білімі мен
біліктілігін шығармашылықпен қолданып, түйінді және пәндік құзыреттерді білу
арқылы өздерін басқаруға дағдылануы шарт [4].
_________________________________________________________________
1. Бөлеев Қ. Болашақ мұғалімдерді ұлттық тәрбие негізінде даярлаудың теориясы мен
практикасы. –Тараз, 2004. -217 б.
2. Беспалько, В.П. Качество образовательного процесса Текст. / В.П. Беспалько // Школьные
технологии. 2007. - №3. - С. 164-166.
3. Станкин
М.И.Профессиональные способности педагога: /Акмеология воспитания и
обучения.-М.,1998.
4. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауы.

УДК 378.18
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
Мурзалиева А.Б.
Аспирант БГУ им. К.Карасаева, Кыргызстан, Бишкек
Мақалада педагогтардың креативті ойлауын дамыту арқылы инновациялық
мәдениетін қалыптастыру қалыптастыру мәселелері қарастырылған.
The article deals with the formation of innovative culture through the development of
creative thinking of teachers.
В данной статье я хотела бы показать силу креативного обучения в сфере
высшего образования, продемонстрировать его значимость для интеллектуального
развития молодого поколения.
Многие политические лидеры призывают в последние десятилетия к созданию
творческой, иновационной атмосферы, в которой будет развиваться общество.
Эффективность педагогической деятельности, успех учеников, удовлетворение
своей работой – как это важно для каждого учителя! Но практикующие учителя «со
стажем» часто имеют закостенелое, типовое мышление. Педагоги испытывают
большие нервно-психические нагрузки, которые проявляются в постепенном
эмоциональном утомлении и опустошении. «Усталый» учитель, без инициативы, без
полёта мысли.
А современной школе в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан требуются креативный учитель, креативный психолог,
креативная администрация.
Какова природа креативности? Правда ли, что «наша эпоха – эпоха
инновационности».
Креативность, или творческое мышление — одно из главных условий успеха в
создании инновационных продуктов и услуг. Без мощного и непрерывного притока
свежих идей организации просто прекратили бы свое существование.
Или как говорит Билл Гейтс: «Единственный производственный капитал
Microsoft — это человеческое воображение» [1].
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Хотя многие и признают, что креативность является ключевым фактором
достижения успеха в различных сферах деятельности, само понятие креативности
остается несколько неточным — довольно трудно дать ему четкую словесную
формулировку.
Посмотрим несколько вариантов определения креативности:
• Порождение оригинальных идей без особого учета их полезности.
В этом определении подчеркнут сам процесс творчества, а не его результат, и
потому креативность в таком виде едва ли представляет интерес для организаций.
В других же определениях во внимание принимается результативность этого
процесса:
• Порождение оригинальных и уместных идей [2].
Совершение того, чего еще никто не делал, включает: замысел + изобретение +
применение.
Перечисленные определения подсказывают, что творческие люди должны
предлагать не только оригинальные, но и уместные идеи. Иначе говоря, идеи —
проявления творческих способностей — должны поддаваться трансформации в
успешные действия — инновации.
Творчество, творческий потенциал, креативность, новаторство - это ключевые
понятия, объясняющие и определяющие возможность не эпизодической, а
непрерывной и постоянно воспроизводящейся инновационности.
Необходимо, чтобы не только были и постоянно рождались идеи, но чтобы идеи
трансформировались, конвертировались в реальные практики и технологии, в реальные
полезные продукты и услуги.
Как улучшить свои творческие способности?
Как говорил Пабло Пикассо: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится
вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок» [3].
Вот и несколько советов:
• Следите за своими идеями постоянно. Много раз идеи приходят в неожиданное
время. Если идея не записана в течение 24 часов, она будет, как правило, забыта.
• Ставить новые вопросы себе каждый день. Пытливый ум является творчески
активным, что увеличивает область его осознания.
• Будьте в курсе вашей области. Читайте журналы, отраслевые журналы и другую
литературу в своей области, чтобы убедиться, что вы не используете
вчерашнюю технологию для решения сегодняшних проблем.
• Участвуйте в творческих увлечениях. Хобби может также помочь вам
расслабиться. Активный ум необходим для творческого роста.
• Учитесь знать и понимать себя. Углубляйте свое самопознание, изучая свои
реальные силы, навыки и слабые стороны, неприязнь, предубеждения,
ожидания, страхи и предрассудки.
• Будьте открыты и восприимчивы к идеям (вашим и других людей). Новые идеи
являются хрупкими.
• Узнайте о вещах вне вашей специальности.
• Избегайте жестких установок закономерности ведения дел. Преодолевайте
предубеждения и предвзятые мнения, глядя на проблемы с свежей точки зрения,
всегда развивайте по крайней мере два или несколько альтернативных решений
проблемы.
• Будьте бдительны в ваших наблюдениях. Ищите сходства, различия, а также
уникальные и отличительные особенности в ситуациях и проблемах.
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•

Принимайте риски. Страх неудачи является основным препятствием на пути
создания решений, которые рискованные, но были бы значимые, если они
успешны.
• Сохраняйте чувство юмора. Вы более творчески, когда расслаблены. Юмор
поможет вам в решении ваших проблем в перспективе. Много раз он снимает
напряжение и делает вас более расслабленным [4].
Давайте подумаем над этими юмористическими фразами. Все в природе
взаимосвязано, поэтому без связей лучше и не жить.
• Сила земного притяжения ощущается особенно сильно, когда поднимаешься по
служебной лестнице.
• Если ты считаешь, что уже сделал карьеру, значит, ты не настоящий карьерист.
• Ему пришла в голову мысль, но, не застав никого, ушла.
• Если все время мыслить, на что же существовать?
• Закон всеобщего тяготения к шаблону.
• Многие женятся по любви, потому что не имеют возможности жениться по
расчету.
Для развития креативности разработаны специальные тренинги и упражнения.
В конце своей статьи хочу представить несколько упражнений на креативность:
«Поставь точку»
Цель: проба на оригинальность мышления.
Задание: Вот вам лист бумаги с нарисованным на нем кругом. Поставьте точку,
где хотите! (и никаких дополнительных комментариев).
Оценка: по степени возрастания оригинальности мышления точка располагается
так: в центре круга, на этой же стороне листа, но в центре круга, на другой стороне
листа, на срезе листа (на его грани).
«Развитие креативности»
Найдите сходство между приведенными ниже объектами. Например: «Что
общего между слоном и бананом?». Возможные ответы: толстая кожа, живут в жарком
климате и т.д. На каждую пару отводится по три минуты.
Что общего между кофе и жителями Финляндии?
Что общего между шнурками для обуви и поездами?
Что общего между бараном и шоколадом?
«Творческое озарение»
Цель: развитие творческого мышления и умения сосредоточиться.
На протяжении двух минут, используя 13 слов (например, стол, обезьяна, ручка,
кофе, арбуз, бумага, вагон, пирамида, цветок, учитель, танец, комета, мороженое),
придумайте связный рассказ. Можно ставить слова из списка в любом порядке, а также
добавлять любые другие слова.
«Креативность – это просто создание связей между вещами. Когда творческих
людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми,
потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто увидели. Это становится им
понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и
синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели
больше, чем другие, или потому, что они больше об этом размышляют».
«Композиция из предметов»
Цель: развитие творческого воображения.
Задание. Составьте композицию на свободную тему из предметов, имеющихся
на вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того как вы ее составите,
приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть представлена загадкой.
Участники группы выдвинут предположения о сюжете.
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На построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого времени
участники тренинга ходят «в гости» к «художникам», которые готовы представить свой
творческий продукт.
«Рассказ из заголовков»
Цель: развитие дивергентного мышления.
Задание. Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки. Это задание надо
сделать, используя лишь один выпуск. Ваша задача – составить вместе как можно
больше заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот рассказ должен сам
по себе иметь смысл. Если вам приходится заполнять пробелы выдуманными словами,
то ваш рассказ не совсем удался. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем
большего успеха вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них
различные комбинации. Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной
(постарайтесь по возможности получить шуточную комбинацию).
«Новые грани»
Цель: отказ от стереотипов.
Задание. Придумайте, как нестандартно можно использовать какой-либо
предмет (указывается ведущим). Старайтесь находить новые грани в привычных вещах.
Например, обычная сковорода. Быть может, её можно использовать не только для
приготовления пищи, но и в качестве гонга, музыкального инструмента, орудия, пресса,
грелки и т.д.
«Клипмейкеры»
Цель: развитие творческого воображения.
Задание. Прослушайте музыкальный клип с закрытыми глазами. Во время
звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. Создайте собственный
вариант клипа, опираясь на ассоциации. «Нарисуйте» созданный клип словами и
продемонстрируйте свой вариант участникам группы. После демонстрации творческих
продуктов участниками тренинга друг другу просмотрите авторский вариант клипа.
Очень интересны упражнения «Развитие креативного мышления «между делом»
автора Людмилы Пономаренко:
1. Во время езды на автобусе или пешей прогулки читайте вывески магазинов
задом наперед. Иногда бывает откровенно смешно, попробуйте! К примеру, вывеску
«Всё для дома» вы прочтете как «Амодялдёсв».
2. Во время того, как вы ожидаете свою очередь, можно достать книгу и начать
чтение предложений не сверху вниз, а снизу вверх. К примеру, у вас получится, что
герой романа выполняет все действия в обратном порядке. Сначала он утром уходит из
дому, потом завтракает у себя на кухне, чистит зубы и встает с кровати, а потом только
слышит будильник.
3. Во время перерыва придумайте 10 экзотических имен: отдельно мужские,
отдельно женские. К примеру, Баларуктигара или Венигестиор.
4. Как вариант, можно рисовать, особенно, если вы никогда этого не делали или
всегда считали, что у вас это плохо получается. Нарисуйте что-то нереальное, к
примеру, несуществующее животное и назовите его несуществующим именем. Кстати
говоря, существует проективная методика «Несуществующее животное», выполнив
которую вы сможете продиагностировать свои внутренние проблемы. В довесок к
этому данный психологический тест способствует и развитию креативного мышления!
5. Пока вы дома, возьмите карандаш в левую руку и пишите! И если уж совсем
уверены, что никто вас не застукает за этим занятием, возьмите карандаш пальцами
ног. Можно рисовать или писать текст.
6. В свободное время придумывайте словосочетания из несочетаемых слов. К
примеру, сладкая соль или правдивая ложь.
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7. Возьмите любое слово и попробуйте представить, что это аббревиатура.
Попробуйте ее расшифровать. К примеру, МОЛОКО: Мирные Обыватели Любили
Отдыхать Конечно Осенью [5].
Смысл данных упражнений — в уходе от стандарта. Таким образом, наше
мышление открывает новые горизонты, которые простираются дальше навязанных и
надоевших стереотипов. Дорогие коллеги, попробуйте! И в профессиональную
деятельность, и в повседневный быт вы привнесёте нотку новизны. И обязательно
предложите подобные задания своим ученикам!
Креативные ищут множество ответов на один вопрос, а все остальные ищут
единственный правильный ответ из всех возможных. Пожалуй, на этом можно
остановиться, потому что перечисление факторов, влияющих на креативность, займет
немало места: тут и наблюдательность, и умение идти на риск, и отсутствие
стереотипов, и склонность к самообучению, и способность к игре, и умение
сопереживать, и эмоциональная вовлеченность в работу. Все мы интуитивно прекрасно
понимаем, что такое креативность. Остается только не задушить ее в себе.
Почему-то со временем мы все перестаем верить в то, что мы сможем сделать
что-то отличающееся от других, ставим под сомнение целесообразность и нужность тех
идей, которые приходят в нашу голову. А со временем они начинают посещать нас все
реже и реже. И тогда мы уже сами чувствуем себя серой массой, не способной на
творчество, на креатив, чтобы выдвинутся из толпы и заявить о том, что да, это я
сделал, это я такой креативный и классный!
И, несмотря на это, мы все равно верим в чудеса, волшебство, удачу, фортуну…
И ждем, что вот-вот, и наша жизнь изменится, из серой и скучной превратится в
увлекательную и яркую. И даже не задумываемся о том, что мы сами для себя это
можем сделать, если хоть немного разрешим себе быть креативными, творческими,
создающими творцами!
_____________________________________________________________________
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В статье представлена структурно-контентная
интеллектуального потенциала будущего учителя.

модель

развития

The article presents a structured-content model of the future teacher's intellectual
potential development.
Мұғалім мектеп жүрегі және ең әуелі мектепке керегі – білімді, әдістемеден
хабары мол, ізгілікті оқыта білетін мұғалім болғандықтан, оның қалыптасуы, жетілуі,
біліммен сусындауы жастық шақта ЖОО оқу барысында жүреді. Болашақ мұғалім
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тұлғасының мәдениетінің жоғары дәрежеде болуы, оның зияткерлік мүмкіндігінің, ойөрісінінің кеңдігі біртұтас педагогикалық үрдістің тиімділігін арттыра түседі.
Студенттердің зияткерлік дамуының әр курста ерекшеліктері бар. Бірінші
курста, кешегі ғана абитуриент ұжымдық өмірдің студенттік формаларына үйрену
міндеттерін шешеді. Олардың мінез-құлқы жоғары дәрежелі конформизммен
ерекшеленеді. Өзінің рөліне деген дифференциалды қатынас ортнатпайды. Оларға
пікірді қабылдау және өз мінезін топ икеміне қарай өзгерту тән. Екінші курсстуденттердің оқу іс-әрекетінің ең қиын, кернеулі кезеңі. Екінші курстықтардың
өміріне оқу іс-әрекетінің зияткерлік формалары қарқынды енеді. Бұл кезеңде жалпы
дайындық жүреді, кең мәдени сұраныстары мен қажеттіліктері қалыптасады. Аталмыш
ортаға бейімделу үрдісі негізінен аяқталған. Үшінші курс – мамандандыруға кіріспе,
ғылыми жұмыстарға қызығушылықтарының беку кезеңі. Бұл олардың келешекте
дамуы мен кәсіби қызығушылықтарының тереңдеуінің көрінісі болып табылады.
Төртінші курс –оқу практикасын өту кезеңінде мамандығымен шынайы алғашқы
танысуы. Бұл кезеңде олардың мінез-құлқына арнайы дайындықтың рационалды
жолдары мен формаларын қарқынды түрде іздеу тән. Өмірдің көп құндылықтарын
қайта бағалап, болашақ іс-әрекетінің нақты практикалық ұстанымдарын
қалыптастырады. Болашақ мұғалім жоғары оқу орнының ұжымдық өмір сүру
формаларынан біртіндеп алшақтап, меңгерілген зияткерлік әлеуеті негізінде кәсіби ісәрекетке ауысады. Болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетінің жалпы мазмұны атқарып
отырған міндетіне тән кәсіби қызметімен тығыз байланысты. Осыған орай болашақ
мұғалімнің міндеттерін нақтылау маңызды мәселе болып табылады. Білім, ғылым
саласында, оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру ісінде сапалы, жаңа, жетілдірілген
жұмыс міндетін қалыптастырумен педагог мамандары айналысып келді, осы дәстүр өз
жалғасып тауып келеді. Педагог мамандығы түрлі қызметтерге жіктелсе де, оларға тән
жалпы қызметтік мінез ерекшелігін, яғни өнегелі қоғамдағы оқу-тәрбие ісінің
зияткерлігінен, шығармашылығынан туындайтынын ескеруіміз керек.
Тұлғаның зияткерлік әлеуетіне тән жалпы болмысты ескерсек, соңғы талап
болашақ мұғалімнің кәсіби мінезіне тән арнайы зияткерлік қабілеттерге негізделгенін,
оның кәсіби біліктілігіне, өзін басқаруға, зияткерлік-шығармашылық жұмысты жүзеге
асыруға бағытталған қабілеттерге сүйеніп сипатталғанын аңғарамыз. Біз зияткерлік
әлеуетті дамыту бойынша негізгі ғылыми көзқарастарды тұжырымдап, сипаттап,
зияткерлік әлеует ұғымын философиялық, педагогикалық-психологиялық тұрғыдан,
болашақ мұғалімдердің зияткерлік әлеуетін дамыту мәселесін талдай отыра, зияткерлік
әлеуетті дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделін ұсынамыз (кесте 1).
Кесте 1. Болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетін дамытудың құрылымдықмазмұндық моделі
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Модель келесідей құрылымдардан тұрады: негізге алған әдіснамалық-теориялық
амалдар, педагогикалық – психологиялық шарттар, зияткерлік әлеуеттің көрсеткіштері,
механизмдері, дамыту кезеңдері, әдістері, формалары және болжамды нәтиже.
Модельде көрсетілгендей, болашақ мұғалімдердің зияткерлік әлеуетін дамытуды
ұғымын кешенді тұрғыдан анықтау негізінде екі критерийден тұратын көрсеткіштер
және зияткерлік әлеуетті дамытудың психологиялық тетіктері нақтыланды:
1) Зияткерлік критерий: тапқырлық, қиылыстыру қабілеттілігі, дивергенттік
ойлау, ассоциация еркіндігі;
2) Мотивациялық: зияткерлік мотивация және зияткерлік бағыттылық.
Психологиялық дамыту механизмдері: рефлексиялық, өзін басқару және өзін-өзі
дамыту. Соңғы кезде кәсібилік жайлы жаңа көзқарастар қалыптасуда. Яғни, кәсібилік
өз іс-әрекетін шығармашылық тұрғыдан өндеуде және жүзеге асыруда белсенді, еркін,
жобалауда жауапты және тұтас субъект ретінде қарастырылады [1]. Студенттердің
кәсіби дайындығының тиімділігін және оны бағалаудың критерийлері В.А.Сластенин
еңбегінде көрініс тапқан. Олар: 1) кәсіби салада маманның тұлғалық өздігінен
жетілуінің тиімділігі; 2) тұлғаның кәсіби ортамен табысты өзара әрекеттесуі; 3)
мамандарды дайындау сапасының ортаның әлеуметтік мәдени талаптарына сәйкестігі
[2]. Талдауларды қорыта келе, кәсібиліктің белгілері: кәсіби міндеттерді шешуде өзінің
ішкі мүмкіндіктерін, яғни зияткерлік әлеуетін толыққанды қолдана алатын, тұлғалық
өзін-өзі даму, өздігінен жетілу, өздігінен іске асуының тиімділігі, зияткерлік қиындық
тудыратын педагог жұмысындағы жайттарда стандарттан тыс шешімдер қабылдауға
икемі бар, іс-тәжірибесіне сыни тұрғыдан қарайтын (рефлексия) заманауи
технологияларды меңгерген, оларды өз жұмысында мақсатты түрде қолдана алатын
жаңашыл мұғалім деген тұжырым жасалады.
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Педагогикалық іс-әрекет зияткерлік әлеуетпен анықталады. «Әлеует» ұғымы
философияда белгілі бір мақсатқа жетуде, міндетті шешуде қолданылатын қор, көзі,
құрал, мүмкіндік деген түсінік береді, ал педагогикалық әлеует кең мағынада
педагогикалық үрдістің ішкі мүмкіндіктерін әрекетке келтіру, қосу деген мағынаны
білдіреді. Педагогикалық іс-әрекеттің бірқатар ерекшеліктері бар: Біріншіден, ол
кеңістікте, уақытта регламенті бар; яғни зияткерлік үрдістің кезеңдері-педагогикалық
ойлардың туындауы, оны құру, жүзеге асыру және т.с.с. уақыт негізінде өзара қатты
тығыз байланысты, бір кезеңнен екінші кезеңге оперативті түрде көшуді талап етеді.
Екіншіден, зияткер, шығармашыл мұғалім ізденісінің нәтижелері ұзақ болашаққа
меңзелген. Материалдық тұрғыдан, іс-әрекет нәтижелері бірден іске аспай, көзделген
мақсатқа сәйкестендірілетіні болады, ал мұғалім жұмысының нәтижелері
оқушыларының білім, іскерлік, дағдыларында, іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарының
формаларында көрініс табады. Үшіншіден, кәсіби іс-әрекет мақсатының бірлігіне
негізделген педагог пен оқушының әрекеттесуі, зияткерлік, шығармашылық жұмысқа
бағытталған орта, ондағы ізденіс атмосферасы күшті ынталандырушы фактор болады.
Оқу-тәрбие үрдісінде педагог өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін жан-жақты көрсетеді.
Төртіншіден, болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетінің көрінісі оқу-тәрбие үрдісінің
әдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыздандырылуына байланысты. Оқу
құралдары, техникалық қамтамасыздандырылу, мұғалімнің әдістемелік даярлығы және
оқушылардың бірлескен әрекетке психологиялық тұрғыдан дайын болуы ақыл-ой,
зияткерлік
іс-әрекетінің
ерекшелігін
сипаттайды.
Бесіншіден,
педагогтың
эмоционалды-психологиялық көңіл-күйді басқара алу және оқушылардың адекватты
тәртібін орната алу іскерлігі. Зияткерлік үрдіс ретінде оқушылармен қарым-қатынас
орнату қабілеті, олардың инициативасы баспай, жоққа шығармай, өздігінен өзін
асыруға жағдай жасайды.
Педагогикалық жұмыста ең бастысы, маңызды сапаның бірі – зияткерлік
мотивацияның болуы қажет, яғни нақты, айқын емес жағдаятта мұғалімнің жаңаны
іздеуде табандылығы, беталысы. Мұндай мотивация болашақ мұғалімнің зияткерлік
әлеуетін дамытуға жетелейтін іс-әрекеттерге итермелейді.
«Кәсіби мотивация тұлға мен кәсібилікті дамытудың ішкі қозғалмалы факторы
ретінде қызмет етеді. Себебі, кәсіби мотивация жоғары дәрежелі негізіне қарай кәсіби
біліктілік пен тұлға мәдениетін тиімді дамытуға мүмкіндік туады» [3]. Мысалы, оқыту
мен тәрбиелеу әдісін меңгерту барысындағы оқу материалының өзі мотивациялық
факторымен тікелей байланысты болып тұр. Тікелей мамандыққа бейімдейтін осындай
тәжірибелердің түбегейлі негізін түсіну студенттің қызығушылығын арттырады немесе
керісінше, қиындық тудырады. Осы тұрғыдан алғанда студент жұмысқа не белсенді не
енжар қатынасады. Психологиялық аспектіде қарайтын болсақ, қызығушылық – бұл
танымдық қажеттілікке жету алдындағы эмоционалды күй. Студенттердің оқу ісәрекеті ең алдымен ішкі мотивке қарай орындалады. Егер ықпал етуші мотивтер
болмаса, белгілі бір әрекетті үйрену мүмкін емес екені белгілі. Зияткерлік әрекетке
жетелейтін тұрақты мотивация және осы қызметте нәтижелі жетістікке жетуге
талпындыратын мотивация біріге отырып, мұғалімнің зияткерлік әлеуетін дамытудың
ерекше катализаторы болып табылады. Зияткерлік іс-әрекетке жетелейтін мотивация
тұлға бойында зияткерлік әлеуетін ашу, дамыту, қалыптастыру құрылымымен тікелей
байланысты. Сонымен, зияткерлік мотивация кәсіби іс-әрекет үрдісінде туындайтын
әртүрлі міндеттерді шешуге ықпал етеді және сол міндеттерді шешу жолдарын іздеуге
ұмтылысы барысында өзінің бар ішкі мүмкіндіктерін, қорын, яғни әлеуетін көрсетеді.
Пайдакүнемдік емес танымға деген ұмтылыс, педагогтың іске жоғары мәні бар, өзінің
құндылығы ретіндегі қарым-қатынасы зияткерлік бағыттылық көрсеткішінің көрінісін
сипаттайды. Шығармашылық негізі бар зияткерлік іс-әрекеттің мәні түсіну, алған
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білімін шығармашылықпен қолдануға септігін тигізеді, зияткерлік іс-әрекеттің
стратегиясын жасайды, сонымен қатар осы іс-әрекетке тұлғаның ұмтылысын
сипаттайды.
Зияткерлік бағыттылық мұғалімнің жеке педагогикалық жағдаяттарда да, барлық
кәсіби өмірлік іс-әрекетінде де орын алады, тұлғаны дамытуға бағыттайды, өз
жұмысында жаңа, үздік нәтижелер табуға итермелейді, әлемді, өзін өзгертуге
қабілеттілігін және өмірге, кез-келген іске деген ерекше қатынасын анықтайды.
Зияткерлік әлеуетті дамытуды мақсат ету студенттердің әлеуетін кездейсоқ ашу емес,
болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетін толыққанды дамытатын оқыту мазмұнын,
әдістерін, формаларын, құралдарын арнайы таңдауды және шарттарын құруды
болжайды. Болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетінің педагогикалық іс-әрекетте
маңызды рөл атқаратын көрсеткіштеріне: тапқырлық, қиылыстыру қабілеттілігі,
дивергенттік ойлау және ассоциациялар еркіндігі жатады. Психологиялықпедагогикалық еңбектерді талдау негізінде, педагогикалық іс-әрекеттің табысты
болуына болашақ мұғалімнің тапқырлығы ықпал ететінін анықтадық. Себебі, жоғарыда
айтып өткеніміздей, педагогикалық іс-әрекет регламенттелген, яғни уақытты шектеулі,
ал сабақ барысында көп ойланбастан жылдам шешім қабылдауды қажет ететін
ойламаған жерден туындайды әртүрлі жағдаяттар жүйріктілікті, зеректілікті,
пайымдылықты, тапқырлықты танытуды талап етеді. Аталмыш көрсеткіш педагогқа
жұмыс барысында туындайтын педагогикалық жағдаяттарға жылдам әрі иілгіш жауап
беріп, оларды өзгертіп, позитивті, конструктивті бағыттылық және жаңаша
эмоционалды реңк беріп, оқыту мен тәрбиенің нақты жағдайында жаңа шешім табуға
көмектеседі. Педагогикалық іс-әрекет мақсатты, жүйелі сипатты және нақты
теориялық, әдістемелік дайындықты талап ететіні белгілі. Педагогикалық ЖОО
түлектерінің теориялық базасы болғанымен, оларға педагогикалық практикалық
тәжірибе жетіспейді. Сабаққа, сабақтан тыс іс-шараларға дайындық кезінде мұғалім
жаңашыл педагогтар тәжірибесіне сүйеніп, әртүрлі әдістемелік материалдарды
қолданады және бар ұсыныстар негізінде жұмысының жоспарын құрады, белгілі
элементтердің жаңа үйлесімдігін қиылыстырады. Бұл қиылыстыру қабілеттілігінің
көрінісін өзектендіреді. Ол мұғалімнің әрқилы үйлестіру жасау іскерлігінде, жалпы
оймен біріктірілген әрекеттердің жиынтығын модельдеуде көрінеді. Модельдеу
көмегімен педагог күрделіден жеңілге қарай, белгісізден белгіліліге қарай оқуды
ұйымдастыра алады, яғни жан-жақты және толық зерттеу үшін кез-келген күрделі
объектіні қолжетімді етеді. Бұл көрсеткіш мәселені иілгіш шешумен, бір категориядан
басқасына, бір тәсілден басқа тәсілге көшумен анықталады. Педагог дамыған
қиылыстыру қабілеттілігіне орай, бір объектіні басқаларымен, олардың модельдерімен
де толықтыра алады. Оқушылармен өзара әрекет үрдісінде мұғалім әрқашан ақыл-ой,
шығармашылық міндеттерді шешеді, яғни оқу-тәрбие үрдісінің мазмұны, формалары
және әдістеріне принциалды түрде жаңалықтар енгізуден бастап, оқушылармен жұмыс
барысында, қарым-қатынас кезінде дайын шаблон, стандарт күйін қаламайтын жеке
мәселелер туындайды. Мұндай жағдайда дивергенттік ойлауға сүйенеді, ол «әртүрлі
бағыттағы қозғалыс» үрдісімен, мәселеге қатысы бар әрқилы аспектілерді қамтуда
идеялардың шашыраңқылығымен ерекшеленеді. Мұндай ойлау шығармашылықпен
байланысты, өйткені жаңа идеялар мен шешімдер туындатады, педагогты өз
жұмысында біркелкілік пен шаблоннан аулақ болуына ықпал етеді, себебі мұғалімнің
жұмысы зияткерлі шығармашыл тұлғаны қажет етеді. Келесі көрсеткіш ассоциациялар
еркіндігі – ол құбылыстар арасында байланысты орнату кезінде олардың біреуі екінші
ассоциацияның пайда болуын туындатады. Ассоциациалар еркіндігі негізінде мұғалім
мәселені шешу үрдісінде алыс ассоциацияларды таба алады, сөйтіп бұрында
байланыспаған идеялар арасында ассоциацияларды орнату негізінде мәселені
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шығармашылықпен шешеді. Бұл көрсеткіш шынайы педагогикалық жағдаяттардың
жаңа, әдеттен тыс, кенеттік үйлесімдер мен байланыстарда көріну негізінде мұғалімнің
шығармашылық фантазиясын дамытады және мәселелердің оригиналды шешімдерін
табуға итермелейді. Сонымен, жоғарыда қарастырылған болашақ мұғалімнің
зияткерлік әлеуетінің көрсеткіштері педагогикалық іс-әрекет үрдісінде туындайтын
әртүрлі жағдаяттарды табысты, стандарттан тыс шешуге, оқу үрдісін балалардың жас
ерекшелігіне сәйкес құруға, оқушылардың оқу және тәрбие жетістігін жоғарлатуға
ықпал етеді. Аталған көрсеткіштердің педагогикалық іс-әрекетке тиімділігі
болғандықтан, оларды ЖОО-нда болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау үрдісінде
дамыту қажеттілігі туындайды. Дамыту үрдісін қарастыру үшін, алдымен осы ұғымның
анықтамасына тоқталамыз. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау
көрсеткендей, «даму» төменнен жоғарғыға, қарапайымнан күрделіге, ескіден жаңа
сапалық күйге ауысу, өзгеру үрдісі ретінде анықталады [4]. Сонымен қатар, тұлғаның
дамуы оның сапалық және сандық өзгеруі, дүниетанымының, өзіндік санасының,
шынайылылыққа қатынасының, мінезінің, қабілеттерінің, психикалық процестерінің,
тұлғалық қасиеттері мен бітістерінің дамуы, тәжірибе жинауы деп түсіндіріледі [5].
Зияткерлік әлеуетті дамыту үрдісін сипаттамас бұрын, бұл феноменнің критерийлері
мен көрсеткіштеріне тоқталамыз. Әдебиеттерде «өлшем» және «көрсеткіш»
ұғымдарының анық, біркелкі анықтамасы көрсетілмеген. Психологияда «критерий» стандарт, эталон деп түсіндіріледі [6]. Осыған ұқсас И.И.Монаховтың пікірі бойынша,
«өлшем» - бұл белгі, оның негізінде шынайы педагогикалық құбылысты, сапаны
немесе үрдісті эталонмен салыстыруға, бағалауға болады [7].
В.И.Загвязинскийдің еңбектерінде жүйенің дамуының, іс-әрекет жетістігінің
жалпылама көрсеткіші және топтастыруға негіз және критерий көрсеткіштерді
анықтайтын бірнеше белгілерден тұрады деп тұжырымдалады [8]. Көрсеткіштер
бойынша зерттеу мәселесінің дамуы, барысы, жағдайы жайлы түсінік алуға болады.
С.А.Алешина атап көрсеткендей, өлшем – зерттеу объектісінің жағдайы, дамуы және
қызмет ету деңгейі жайлы көрініс беретін оның сапалары, қасиеттері мен белгілері
болып табылады. Көрсеткіштер - дегеніміз зерттеу объектісінің әр сапасы, қасиеті,
белгісінің қалыптасу деңгейінің сандық және сапалық сипаттамалары, яғни
критерийдің қалыптасу өлшемі [9]. Сонымен, өлшемдер көрсеткіштер қатарымен
ашылуы керек, олардың көріну белгісі бойынша критерий көрінісінің деңгейі жайлы
түсінік аламыз. Мотивациялық өлшемнің көрсеткіштері: зияткерлік мотивация және
зияткерлік бағыттылық. Сонымен, зияткерлік мотивация студенттің іс-әрекетінде
зияткерлік әлеуетін дамытудың қозғаушы күші ретінде, ал зияткерлік бағыттылық
студенттің зияткерлік іс-әрекетке өзіне жоғары маңызы бар, әрі оған дербес
құндылыққа сияқты қатынасын білдірумен сипатталады. Зияткерлік әлеуетті
дамытудың өлшемдері негізінде зерттеу феноменінің даму деңгейі анықталды.
Сонымен, тұлғаның зияткерлік әлеуетінің дамуын мына жайттардан көруге
болады: - міндеттерді шешу барысында жауап табу қабілеттілігінде көрінетін
зияткерлік дамуының белгілі бір деңгейі тән болса; - қиылыстыру қабілеттілігінен
(ортақ оймен біріктірілген әрекеттер жиынтығын модельдеу, әрқилы үйлесімдерді
жасай алу іскерлігі); - зияткерлік қиындықтар жағдаяттарында жан-жақты, әрі
шығармашылық ойлай алуы; - еркін ассоциациялау; - сонымен қатар зияткерлік
мотивацияның болуы.
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КИІЗ ҮЙДІҢ ЖАСАЛУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ
Сазанбаев К.Р., Нурмаганбетов К.А.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Юрта - это проявление повседневной жизни казахского народа, которая
является одним из самых выдающихся изобретений за всю историю. Статья о
методике построения юрты.
A yurt is a manifestation of the daily life of the Kazakh people, which is one of the
most prominent inveutions in history.
Киіз үй - құтты мекен
Киіз үй - көшпелі өмірге бейімделген, ерте заманнан келе жатқан көшпелілер
баспанасы. Еуразия далаларындағы жартылай көшпелі және отырықшы халықтардың
арасына кеңінен таралған. Көшіп-қонуға лайықталып жасалады, түйе мен атқа тиеу
арқылы жеңіл көшіріледі, оның киіз туырлықтары мен үзіктерінен жауын өтпейді.
Ыстық күнде киіз үй салқын болса, қысты күні керегесін екіқабат киізбен қаптап, ошақ
жағып, жазға дейін отыра беруге болады. Киіз үй-өзіндік баға жетпес өнер туындысы,
қазақ халқы үшін өмір салты мен әдет-ғұрпының, дүниетанымының, сан ғасырлық
мәдениетінің жарқын айғағы. Көшпелілердің кіші әлеміне айналған киіз үй олардың
өмірінің көп бөлігі өтетін дәстүрлі тұрақты мекенжайы болған.Киіз үйдің пайда болуы
қола дәуіріне саяды. (б.з.б. 3-мыңжылдық). Киіз үй б.з.б. 7 ғасырда кеңінен
пайдаланылып, киіз басу белгілі бір кәсіпке айналды. Киіз үйдің сол кезден бастап кең
таралғанын сол заманда тасқа қашап түсірілген (Алтай,Сібірдегі Баяр жар тасы,
Қырым) суреттерден айқын байқауға болады. Көшпелі сақ тайпаларының киіз үйде
тұратынын алғаш рет ежелгі грек тарихшылары (Геродот, т.б) жазды. Киіз үйдің
сыртқы пішіні байырғы дың, домбауылдарға ұқсас, қабырғалары шеңбер, төбесі
күмбезденіп келеді. Киіз үйдің негізгі қаңқасын (кереге, сықырлауық, уық, шаңырақ)
сүйегі деп атайды. Киіз үйді тіккенде үй сүйегі бір-бірімен бау-басқұрлар (басқұр, құр,
таңғыш, шалма, белдеу, бау) арқылы біріктіріліп таңылады. Оның сыртынан ши (шым
ши немесе ақ ши) тұтылып, киіз әбзелдер (туырлық, үзік, түндік, киіз есік)
жабылады.[1]
Туырлық-кереге іргесінен уықтың ортасына дейінгі жерді, үзік- кереге басынан
шаңырақ шеңберіне дейінгі аралықты, түндік-шаңырақты, киіз есік-сықырлауықты
жауып тұрады. Киіз есіктің сырты киіз, ортасы ши, астары жарғақ теріден жасалады.
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Шиыршықтап түріп қоюға ыңғайлы. Көбінесе, жел болғанда немесе салқын түскенде
пайдаланылады.
Киіз үй сүйегін бір-бірімен ұстастыру, сыртқы киіздерін бастырып тұру
мақсатында бау-басқұрлар қолданылады. Олар: басқұр, құр, таңғыш, шалма; Туырлық;
үзік және түндік баулар, балақ бау,иық бау, жел бау, т.б. Кереге мен туырлық арасынан
айналдыра тұтылатын шилер туырлықты кереге көгінің жыртуынан қорғап, киіз үйдің
сырт пішінін жұмырлай түседі. Алуан түрге боялған қой жүнін шиге орау арқылы
геометриялық өрнекпен тоқылған шиді «шым ши» деп атайды. Ши кейде туырлықтың
сыртынан да ұсталады. Бай жиһаздалған киіз үйлерде, қазан-аяқ жаққа болмаса, ши
ұстамайды.
Киіз үйдің сыртқы әбзелдері( туырлық, үзік, түндік) күн сәулесі мен тамшы
өткізбеу, жылу сақтау қызметін атқарады. Оларды пісірілген шаңқан ақ киізден (кей
жағдайларда киіз түсін ағарта түсу үшін бор қосатын болған) пішіп, ою-өрнектермен
безендіреді. Пішілген киізді таңдай өрнекті жіппен жиектеу, мақпал немесе шұғадан
дөдегеге ою бастыру киіз үйге салтанатты сән береді. Киіз үйдің басқұрлары мен
желбаулары да әшекейлі өрнекпен көмкеріліп, түрлі түсті жіппен тоқылады.
Киіз үйді тігу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тәжірибесіз адам тіккен киіз үй бір
жағына қисайып немес уығы ырғып кетеді. Киіз үйді тіккенде ең бірінші кереге жайып,
оның сағанақтарын таңғыштармен біріктіре таңады, есігін орнатады. Басқұртаңғыштармен мықтап таңылған кереге шеңберінің үстінен бақанмен шаңырақ көтеріп,
оған уық шаншады. 12-18 қанат үйлер өте биік болғандықтан, атты кісі шаңырақты
көтеріп тұрғанда, өзге атты кісілер уықты шаншатын болған. Уықты керегенің басына
балақ бау арқылы байлап, бекітеді. Уықтарды шалма жіппен ортасынан байлап, бірбірінің арасын жалғастырады. Әрбір уық қаламын шапңырақ қаламдығына сұғынта
кіргізіп, екінші жағын құрмен шалмап шығады. Осыдан кейін туырлық, үзік, түндік,
киіз есік деп аталатын киізден жасалған бөлшектермен жабады да, баумен байлап
бекітеді.
Киіз үйге лайықталған ішкі жиһаз (әбдіре, жүкаяқ, тұс киіз, кілем, т.б), төсеніш
(алаша, сырмақ, текемет, т.б) сондай-ақ, тұтыну заттары (аяққап, кесеқап, тұлып,
қоржын, т.б.) болады. Негізінен, киіз үй қазақ үй, ағаш үй, қара үй деп үшке бөлінеді.
Оның себебі- батысы мен шығысы, түстігі мен терістігі мыңдаған км-ге созылған қазақ
жерінің географиялық жағдайы киіз үйдің сырт пішіні, жасалу технологиясына да
аздаған өзгешеліктер енгізген. Оны киіз үйдің әр жерде әр түрлі атауларынан да
байқауға болады. Мысалы, оңтүстік облыстарда оны киіз үй деп атаса, батыс
облыстарда ағаш үй, киіз үй деп қатар атайды.[2]
Жалпы, киіз үйдің үлкен-кішілігін санына қарай белгілейді. Киіз үйдің екі, үш
қанаттан бастап он екі, он сегіз, отыз қанатқа дейін жететін түрлері болған. Киіз үй
керегесінің басы 70-80-нен 360 – қа дейін барады. Ауқатты қазақтардың киіз үйі 8
қанаттан бастап 30 қанатқа дейін баратын үлкен және өте бай жиһазды өрнектермен
безендіріліп, әшекейлеген. Бұларды ақ орда, алтын орда, алтын үзік деп атаған. Ал
орташа шаруаларға тән киіз үйді алты қанат ақ боз, қоңыр үй, қара лашық, күрке отау,
итарқа, жолым үй, көтерме туырлықты, қалмақы үй, жаба салма, жаппа деп атаған. Ең
үлкен киіз үй 30 қанатқа дейін барған.
Қазақтың киіз үйі өзінің мәдени-тұрмыстық, шаруашылық жағдайына
байланысты, негізінен, үш түрге бөлінген:
1. Жаздыгүні тұруға арналған киіз үй;
2. Мереке-жиын кезінде немесе қадірлі қонақты күтіп алатын киіз үй;
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Сурет-1 Киіз үйдің бөліктері
3. Жорық кезінде тігетін киіз үй Бұдан басқа негізгі үйден бөлек асханаға, қоймаға,
сарайға арналған да киіз үйдің түрлері болған.
Жолаушылар мен жорықшылардың тігетін үйлерін Абылайша, ақ қос, қос, қаңқа
(арбаның үстіне тігілетін үй), жорық үй деп атаған. Сондай-ақ, құрым киізден,
қамыстан, шиден-қақыра, доғара, аран, қалқа, тошала сияқты киіз үй тектес үйшіктер
мен күркелер де салынатын болған. Мұндай қақыра немесе қалқа сияқты үйлер,
көбінесе, жаугершілікте, майдан шебіндегі далаға, жауын-шашыннан қорғану үшін
тігілген.
Молшылық пен сәттіліктің белгісі болып есептелген, таңғыштармен, арқанжіптермен байланыстырылатын қаңқасы (сүйегі) құрастырылып-ажыратылатын киіз
жабынды киіз үй үлгісі-ақ боз үй. Ол биіктігі 135-140 см-дей 15 басты алты керегеден,
күмбезін құрайтын ұзындығы 240-250 см-дей 80-90 уықтан, диаметрі 180-190 см-дей
шаңырақтан, босаға, маңдайша, табалдырыққа бекітілетін қос қанатты ағаш есіктен
(сықырлауық) құрастырылады.Төрт туырлықпен, екі үзікпен, түндікпен жабылады.
Жылжымалы тұрғын үйдің көп тараған және мейлінше жетілдірілген нұсқасы. Ақ боз
үй деп аталатыны-көбінесе, шынайы ақ реңк алу үшін бор қосып басылатын ақбоз
киізбен жабылатындығына байланысты.
Ақ боз үйдің өзімен қатар тігілетін қосалқысы-қараша үй деп аталады. Оны асхана
ретінде пайдаланған. Ақ боз үймен салыстырғанда көлемі кішілеу, төрт қанатты, уығы
қысқа, тікелеу болғандықтан, бойы аласалау келеді. Көбінесе, қоңыр киізбен
жыбалатындықтан, қара үй немесе қараша үй деп аталған.
Қазақ киіз үйінің шоқтығы саналатын, құрастырылып- ажыратылатын киіз
жабынды тұрғын жайдың аса сыйымды түрін орда деп атайды. Бұл ел билеген хан мен
сұлтандар үшін көпшіліктің қатысуымен салтанатты, рәсімді жиындар өткізіліп тұруға,
елшілер мен құрметті қонақ қабылдауға, келіссөздер жүргізуге, шартқа қол қоюға
ыңғайластырылған 12, тіпті одан да көп қанатты киіз үйдің үлгісі көлемі 130-140 м2,
керегесінің биіктігі 240-250 см-дей, уығының ұзындығы 310-32 см-дей, шаңырағының
диаметрі 200-220 см-ден кем түспейді.
Киіз үй- қазақ халқының өзімен бірге жасасып, тарих белестерінен бірге асқан
заттық, тұрмыстық мәдениетінің көрінісі. Ол сонымен қатар қазақ халқының
материалдық мұрасының бірегейі ретінде бағаланады. Киіз үй бүгінге дейін өз
маңызын жоғалтпай жетіп, ауылдық жерлерде қолайлы жазғы баспана ретінде әлі де
пайдаланылып келеді.[3]
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ӘОЖ 745/749
ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРЫНЫҢ
ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
Сазанбаев К.Р.
Ө.А.Байқоңыров атындағы жезқазған университеті
Казахские музыкальные генструменты являются культурным наследием
народа, передающиеся из поколения в поколение. В статье приведены методы
изготовления казахских музыкальных инструментов.
Kazakh musical instruments are cultural heritage of a nation which are passed on
from generation to generation. The article presents the methods of making Kazakh musical
instruments.
Қазақтың музыкалық аспаптары — ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа мирас
болып келе жатқан мәдени мұра. Қазақтың музыкалық аспаптарының өзіне тән үні
(әуенділігі мен саздылығы), орындаушылық дәстүрі бар.
Музыка аспаптарын жаугершілік заманда халыққа хабар бергенде, аң
үркіткенде, әнші-күйшілер ән-күй орындағанда, бақсылар сарнағанда пайдаланып
отырған. Мысалы, жау шапқанда елге хабар беру үшін үрмелі аспаптарды (дабыл,
дауылпаз, ұран, керней); бақсылар сарнағанда — даңғара, асатаяқ, шаңқобызды; әншікүйшілер өлең-жыр, терме-ән айтқанда немесе күй шерткенде — домбыра, сыбызғы,
сырнай, қылқобыз сияқты шекті аспаптарды пайдаланғап. Музыка аспаптары
кептірілген қайың, шырша, емен ағаштарынан, қамыстан, сазбалшықтан, малдың терісі
мен сүйегінен, мүйізінен, қылынан жасалған.
Музыка аспаптарына арнаулы қап жасап, қоржынға салып, аттың қанжығасына
байлап немесе асынып алып жүруге ыңғайлаған.
Қазақтың музыкалық аспаптары үрмелі (саз, қос, қамыс және мүйіз сырнайлар,
сыбызғы, адырна, ұран, керней), ішекті (жетіген, шертер, екі және үш ішекті
домбыралар, қобыз), шалып ойнайтын (шаңқобыз), соқпалы (даңғыра, дауылпаз,
шыңдауыл, дабыл, асатаяқтың бірнеше түрлері) болып бірнеше топқа бөлінеді.
Шертер — екі немесе үш ішекті, саусақпен шертіп ойнайтын аспап. Шертердің шанағы
терімен қапталады. Оны көбінесе мал бағатын бақташылар тартатын болған.
Асатаяқ — сілку арқылы үн шығаратын көне музыкалық аспап. Ұзындығы — 110-130
см. Тұтас ағаштан арнайы қалыпта жасалады. Басы күрек тектес. Бас жағына түрлі
темір сақиналардан сылдырмақтар тағылып, өрнектермен әшекейленеді. Асатаяқ
өзіндік үнімен ерекшеленеді. Аспапты ырғап, шайқап ойнайды. Асатаяқ аспабын ертеде
көбінесе бақсылар қолданған. Қазіргі кезде көне үлгілері қайта жасалып, ұрмалы
музыкалық аспаптар тобына қосылды.
Дауылпаз — ұрып ойналатын көне музыкалық аспаптың бірі. Халық тұрмысында
кеңінен қолданылған. Әсіресе, бұрынғы кезде, жаугершілікте дабыл қағып, белгі беру
үшін пайдаланылған. Аспаптың жасалу құрылысы анағұрлым күрделі. Ол тұтас
ағаштан ойылып жасалады. Бет шанағы терімен қапталады. Иыққа асып алу үшін
қайыстан арнайы аспалы бау бекітіледі. Дауылпаз ағаш тоқпақпен ұру арқылы
дыбысталады. Қазіргі кезде дауылпаз аспабы көптеген фольклорлық ансамбльдерде
кеңінен қолданылып жүр.
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Дауылпаз тектес аспаптар түрлі атпен басқа халықтарда да кездеседі. Айталық, өзбек
халқында «Тәбльбасс», қырғызда «Доолбас» деп аталады.
Жетіген — қазақ халқының өте ерте заманнан келе жатқан жеті ішекті шертпелі
музыка аспабы. Аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Құрылысы өте қарапайым.
Жетіген аспабы талай жүздеген жылдар өтсе де, баяғы қарапайым күйінде.
Жетілдірілген түрінде он үш ішек байланып, арнайы тиектер қойылған. Аспаптық үні
өте нәзік, құлаққа жағымды. Ел арасында аспаптың шығуы жайында көптеген аңыздар
айтылады. Сол бір аңыздың бірінде: өткен заманда өмір сүрген бір қарияның жеті
баласынан айырылған қасіретті қайғысынан туындаған деседі. Бізге «жетіген» деген
атау осылай жеткен.
Желбуаз — үрлемелі аспаптар тобына жататын, ерте заманнан келе жатқан, ел көзіне
еленбеген көне музыкалық аспаптың бірі. Аспап иленген мал терісінен жасалады. Сырт
көрінісі меске ұқсас. Аузын бекітіп тұратын тығыны, әуен шығаратын екі сырнай
түтікшесі болады. Мойынға асып алып жүруге ыңғайлап, қайыстан арнайы бау
тағылады. Ұстап жүруге өте жеңіл. «Желбуаз» аспабын белгілі композитор Н.
Тілендиев «Отырар сазы» оркестрінде қолданды.
Қылқобыз — ерте заманнан келе жатқан қазақ халқының екі ішекті ысқышпен
ойналатын аспабының бірі. Өзіндік жасырын сыры мол, адамның еркіне көне
қоймайтын, күрделі аспап. Ішегі жылқының қылынан жасалады. Қобыз аспабының екі
ішектісімен бірге — үш, төрт ішектілері және «нар қобыз», «жез қобыз» деп аталатын
түрлері де бар. Қобызды ағаштан шауып немесе құрап жасайды. Беті жартылай терімен
қапталады. Ол дыбыстың жаңғырып шығуы үшін керек. Ерте заманда қобызды тек
бақсы-балгерлер ғана ұстаған. Халық аңызында қобыздың пайда болуы Қорқыт ата
есімімен тығыз байланысты екені де айтылады.
Шаңқобыз — бітімі бөлек, ойналуы ерекше қазақ халқының көне музыкалық аспабы.
Үні құлакка жағымды, адам даусына жақын. Аспапта ойнау ерін мен тістің арасындағы
қуысқа тікелей байланысты. Ойнау кезінде орындаушы оң қолымен тілшенің ұшын
шалып отырып, шапшаңдата дыбыстайды. Дыбысы тілшені қозғалысқа келтіргенде
шығады, Аспапта жеке ән-күй орындап қана қоймай, басқа да көне музыка
аспаптарымен бірге халық әуендерін сүйемелдеуге болады. Шаңқобыз аспабының
құрылысы қарапайым, жұқа тақтайшадан жасалады.[1]
Домбыра − өзіндік музыкалық сипаты бар, қазақ өмірінде маңызды орын алатын
аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге
қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма – күй жанрының қалыптасуына ықпал
еткен. 6000 жылдық тарихы бар домбыра бүгінде жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға,
халықтық-фольклорлық
музыкада,
классикалық
шығармаларды
орындауға
қолданылатын, мүмкіндігі кең музыкалық аспап. Ендеше назарларыңызға домбыраның
шығу тарихы мен түрлері жайында кеңінен ақпарат ұсынамыз. Әр түрлі
ескерткіштерге, сондай-ақ этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек,
домбыра және өзге халықтардың осы тектес аспаптары тіпті сонау орта ғасырларда
белгілі болған екен. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы
жайында оқимыз. Өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі ішекті дутары алғаш рет әлХусейнидің «Музыкалық канон» деген трактатында ауызға алынды. Қазақтың халық
аспабы домбыра XIV ғасыр жазбаларында кездеседі. Оның бастағы түрі мен құрылысы
қазақтың домбырасынан аумайды. Осындай аспап аттарының ұқсастығы да олардың
түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Өткен жүз жылдықта ұлы халық
композиторы Құрманғазымен бірге Дәулеткерей, Тәттімбет, Сейтек, Байсерке,
Қазанғап секілді саңлақ күйшілер дүйім жұртты аузына қаратқан. Бармағынан бал
тамған майталман домбырашы болуымен бірге нелер бір ғажап күй де шығарған шын
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мәніндегі өнер иелері болды. Олардың арқасында домбырада тартылатын күйлердің
музыкалық формасы үздіксіз жетілдіріле түсті.
Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері де
едәуір өрге басып, байи түсті. Қазақстанның батыс аудандарында домбыра тартудың
өзгелерге ұқсамайтын бөлек дәстүрі қалыптасқанын айту керек. Батыс аудандардағы
домбыраның негізгі өзгешелігі, көлемі үлкен болып келеді, сонымен қатар шанағы
сопақ, мойны жіңішке, перне саны көбірек. Сондықтан мұндай домбыраны тартқанда
қолданылатын техникалық тәсілдерді шанағы жалпақ домбыраға қолдану қиын, өйткені
бұл соңғы домбыраның мойны едәуір еді және ондағы перне де аз. Шанағы жалпақ
домбыраның бірнеше нұсқасы кең тараған. Егер батыс аудандардағы домбыраларға
12—14 перне тағылса, ал шанағы жалпақ домбыраға не бары 7—8 ғана перне
байланған. Перне санын арттыру процесі өте баяу жүрді және оның өзі орындалатын
репертуарға тікелей байланысты еді. Әдетте, жаңа перне онымен алғаш орындалатын
күйдің атымен аталынды. Пернелердің бірі домбырада «Түрікпен күйін» орындағанда
байланды да, «Түрікпен пернесі» деп аталды. Бейтарап терция интервалын беретін
басқа бір перне Қазақстанның батыс аудандарында «Сарыарқа пернесі» деп аталады.
Аңыз-ертегілердің бірінде аспаптағы жоғарғы тиектің қалай пайда болғаны жайында
айтылады. Жаумен шайқасып, одан соң алыс сапар шегіп әбден қалжырап келе жатқан
батыр жолшыбай демалуға аялдайды. Сайдың ішіндегі саялы жерде жайғасып отырған
соң талдан бір шыбық кесіп алады, оған жылқының қылын керіп байлайды да, дыбыс
шығармақ болып көреді. Бірақ қолдан жасаған тым жұпыны аспаптан ешқандай үн
шығатын емес, тым-тырыс, меңіреу күйінде қала береді. Батыр оны жанына тастай
салады да, өзі қисайып жатып ұйықтап кетеді. Ол жанындағы өзі жасаған аспаптан
шығып жатқан дауыстан оянады. Қолына алып қараған батыр аспаптың мойын тұсынан
титтей ағаш тиекті көреді, оны әлдебіреу ішектің астынан келтіріп орнатып қойған
екен. Батыр: «Е, бұл шайтанның ісі болды ғой»,— деп ойлайды. Бәлкім содан бері
қалған сөз болса керек, халық арасында жоғарғы тиекті «шайтан тиек» деп атайды.
Ішекті жылқының қылынан тағу, жоғарғы тиектің болмауы көне аспаптарға тән сипат.
Ән, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8 – 9, әрі кеткенде 14 – 15-ке жетсе,
күй домбырасына 20-дан астам перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне
қарай (кварта, квинта) өзгертіледі. Домбыра, негізінен, екі ішекті және кейде үш ішекті
болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері өте көп. Мысалы, «сермеп
ойнау», «іліп қағу», «шертіп ойнау», т.б.
Домбыра жайлы аңыз әңгіме Ертеде бір хан қызының кедей жігітпен көңіл
жарастырғанын сезіп қалады да жігітті дереу дарға астырады. Екі қабат болып қалған
қыз мезгілі жетіп босанады. Оны аңдыған мыстан кемпір егіз баланы көз көрмес, құлақ
естімес, алыс жерге апарып, жап – жасыл үлкен бәйтерек басына ұлды батысқа, қызды
шығысқа қаратып іліп кетеді. Сәбилердің көз жасы тамған бәйтерек солады, жүрегі
тоқтаған нәрестелермен бірге ағаш та қуарады. Қаңқу әңгіме халық арасында жата ма,
оны естіген ана егізін іздеп жолға шығады. Жолдан шаршаған ана ағаш түбіне келіп,
демалады Құлағына күмбірлеген сарын естіледі. Қайдан шығатын әуен екенін білгісі
келіп ағаш үстіне шығып тыңдаса, жаңағы бәйтерек сынып кетеді. Ағаштың түбінен
басына дейін іші қуыс екенін көреді. Екі басына бұтақтан – бұтаққа керіліп қалған
ішектерді көреді. Екі ішек самал желмен тербеліп, одан әуен шығады екен. “Егіз
құлынымнан қалған жұрнақ осы болар” деп сол ағаштан аспап жасап алады. Батысқа
қараған ішегі бостау, шығысқа қараған ішегін қаттылау керілген екен. “Астыңғы ішек –
жіңішке дауысты қызым Зарлық, ал үстіңгі ішек – бос қоңыр дауысты ұлым Мұңлық
болсын” деп екі ішекке ат қойып, домбырасын тартып, күй шығарып кеткен екен. Бұл
аңыз — әңгіме этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің еңбегінде жазылған.
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Жалпы қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер
жағдайына, тұрмыс-салты мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың
орындаушылық мәнеріне, аспапшы шеберлердің ісмерлігіне байланысты әртүрлі
пішімде дамытылып, өзгеріп отырған. Мәселен, оңтүстік пен батыс өлкелерінде
домбыра пішіні сопақшаланып немесе дөңгеленіп келсе, ал орталық, сол түстік және
шығыс өлкелерінде, көбіне домбыра шанағының бұрыштары үшкірленіп жасалынған.
Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар. Олардың ішінде: • Ән мен күй
домбырасы • Торсық • Тұмар • Кең шанақты (екі нұсқасы) • Балдырған • Балашық •
Шіңкілдек • Аша • Үш ішекті • Қуыс мойын • Шертер Оркестр домбыралары: • Қоңыр
дауысты (альт) • Жіңішке дауысты (прима) • Ащы дауысты (секунда) • Бас домбыралар
(екі нұсқасы) Домбыра құрылысы бірнеше бөліктен тұрады: басы, құлақтары,
пернелер, мойын, шанақ, бетқақпақ, ілгек және ішектер. Сонымен қатар оның көптеген
қосымша бөлшектері бар (тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме,
өрнек, желкелік). Домбыра тиегі үш түрлі болады (шайтан тиек, негізгі тиек,
табалдырық тиек). Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғырту
қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді киелі ағаштардан, негізінен, екі
түрлі әдіспен – құралып немесе ойылып (шауып) жасалады. Құрама домбыралардың
шанағы жұқа тілшелерден құралып жасалса, бітеу домбыра тұтас ағаштан ойылады.
Домбыра – тек күй тартуға ғана емес, ән айтқанда сүйемел үшін де қолданылатын
аспап. Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Мұса, Мұхит, Мәди, Кенен, Әміре Қашаубаев,
М.Ержанов, Ж.Елебеков, Ғ.Құрманғалиев, Қ.Байбосынов т.б. белгілі әншілер
домбыраның әнге әр беріп, әншіге демеу болатынын дәлелдеді. Домбыра аспабының
дәстүрлі үлгілерін, халықтық дәстүрдегі перне байлау, домбыра баптау, күй ойнау,
домбыра жасау жөнінде зерттеулерді Б. Сарыбаев, Б. Орымбеков, Т. Әсемқұлов, А.
Сейдімбек, Д. Шоқпарұлы, т.б. еңбектерінен кездестіреміз. Домбыра құрылымдық,
сапалық дәрежесінің кемел деңгейге жетуі барысында бүгінге дейін бірнеше сатыдан
өтті: 1932 – 1934 жылдары домбыра аспабын жетілдіру бағытында белгілі аспапшы
шеберлер Қ.Қасымов, А.Ермеков, ағайынды И. және Б.Романенколар, Қ.т.б. еңбек етсе,
оны 1960 – 1970 жылдары Ә.Аухадиев, О.Бейсенбекұлы жалғастырды. 1934 жылы
Халық аспаптар оркестрінің құрылуымен байланысты домбыраның прима, альт,
тенор, бас, контрабас сияқты түрлері дүниеге келді. 1990 – 2000 жылдары аспап
жасаушы-қолөнерші шеберлердің республикалық «Үкілі домбыра»
сайыстары
өткізіліп, соның ықпалымен домбыра аспабы жаңаша зерттеу, даму, жетілу бағытына
бет түзеді.[2]
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Сурет 1 Домбыра бөліктері
Кей деректерде "домбыра" сөзі көне шумерден аударғанда "кішкене садақ"
мағынасында екені айтылады. Бірақ, бұл қаншалықты нақты дерек? Ғалымдар не дейді?
Ахмет Жұбановтың айтуы бойынша «домбыра» сөзінің шығу тарихы «қозы құйрық»
сөзімен байланысты «дунбаһ» және «бурра» деген қос араб сөздерінен дүниеге келген.
Расымен де, бұл музыкалық аспаптың пішіні конус секілді, яки қозының құйрығы
сияқты аяқталады. Ал К.Жүзбасовтың мәліметінше, домбыра сөзі музыкалық
орындауға тікелей қатысты: дем және беру сөздерінен тұрады. Тағы бір деректерде
"дом+бұра" сөздерінен шыққан делінеді. «Дом» сөз қазірге дейін "домығып, ісініп
кетіпті" мағынасынта қолданыста жүр. Ал «бұра» яғни, "күйге келтір" дегенге саяды.
Домбыра – топшур, ұйғыр, түркімен халықтарында – дутар, қырғыздарда – комуз,
әзірбайжандықтарда – гопуз, тәжіктердер – думрак, өзбектерде – думбыра, думбрак, ал
ноғай мен башқұрттарда – домбыра деген атау алған. Әрине, олардың құрылыстары да
біздің домбырамен салыстырғанда, айтарлықтай ерекшеліктері бар. XІV ғасырдағы
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жазбаларда көрсетілген орыстың музыкалық аспабы домраның алғашқы түрі қазақтың
домбырасына өте ұқсас. Олардың аттарының ұқсастығы және пайда болуы бірдей
екендігі де атап көрсетіледі. [3]
_____________________________________________________________________
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В статье рассматриваются вопросы использования информационных
технологий на уроках иностранного языка.
The article focuses on using of multimedia technologies in the foreign language
teaching.
Қазақстан өз дамуында жаңа серпілістер жасауды қажет етеді, әлемдегі бәсекеге
барынша қабілетті 50 елдің қатарына енуі үшін білім саласында да үлкен реформалар
жүргізілуі тиіс. Бұл жөнінде Елбасы өзінің Қазақстан халқына кезекті Жолдауында:
«Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге
мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық
жаңару қажеттілігіне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» деп ерекше
атап көрсетті [1].
Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқу үдерісінде инновациялық
технологияларды
енгізудің
негізгі
бағыттары
мен
идеялары
Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру тұжырымдамасында, Елбасы Н.Ә.
Назарбаев ұсынған «Қазақстан – 2030» стратегиясында, Жаңа шетелдік білім беру
тұжырымдамасында ерекше аталып көрсетілген.
Ғылыми әдебиеттерге талдау жасау барысында білім беру саласында ақпараттық
технологияларды пайдалану мәселесі шетелдік және отандық ғалымдардың зерттеулері
бойынша бірнеше бағытта қарастырылған.
Мысалы, ақпараттық технологияларды оқыту үдерісінде пайдаланудың
психологиялық негіздері В.В. Давыдов, Е.И. Машбиц еңбектерінде қарастырылған.
Ақпарат құралдарын қолданудың жалпы педагогикалық негіздері С.И. Архангельский,
В.П. Беспалько, Н.Д. Хмель, В.М. Монахов, Г.В. Габай, В.В. Давыдов, В.Я. Ляудис,
В.В. Рубцовтардың т.б. ғалымдардың еңбектерінде жүйеленген.
Педагогикалық іс – әрекет саласында «технология» деген сөзді еңгізу
«индустриялық» технология (Ф.Б.Гильбрейт, Ф.У.Тейлор және т.б.) деген идеяға
негізделген және ол оқытуда техникалық жабдықтарды қолданумен байланысты.
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«Жаңа педагогикалық технология» сөз тіркесін пайдалану үшін оның мәнін
анықтап алу керектігі туындайды. Ол үшін алдымен «технология» ұғымының мазмұны
жөнінде немесе ұғымның шығу мен қолдану аясын білу керек.
Шетел сөздерінің қысқаша сөздігінде: «Технология - өндірістік процесті
жүргізудің әдістері мен тәсілдері жайлы білім жиынтығы» деген анықтама берілген.
М.В.Клариннің анықтамасы бойынша: «Педагогикалық технология –
педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық дара, инструменталдық
және әдістемелік құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесі».
Педагогикалық, психологиялық сөздікте «Педагогикалық технология –
педагогикалық үдеріс пен оған қатысушылар іс – әрекетін құраушы кезеңі, жай –
күйлері арасындағ өзара байланысты бірізділік пен үздіксіздік жұмысы. Ақпараттық
технология да педагогикалық технологияның құрамдас бөлігі» деп сипатталған.
Н.Ф.Талызинаның пікірінше оқыту технологиясы – белгіленген мақсатқа
нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде оқытудың формасы.
Оқыту
технологиясының әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында
белгіленген оқытудың мазмұны жүзеге асырылады деп айта келіп, оның құрылымын
көрсетеді: оқытудың мақсаты; білім берудің мазмұны; педагогикалық өзара
әрекеттестіктің құралы (оқыту және мотивация); оқыту үдерісін ұйымдастыру; оқушы,
оқытушы әрекеттін нәтижесі.
Педагогикалық технология – алға қойылған дидактикалық мақсатқа қол жеткізу
үдерісіндегі оқытушы мен оқушының біріккен өзара әрекеттерінің мақсаттылық және
бірізділік сипаттамасы. Басқа сөзбен айтқанда, педагогикалық технологиялар қазіргі
түсінік бойынша, оқытудың жете өңделген әдістері мен ұйымдастыру формалары
болып табылады.
Шетел тілін оқыту үдерісініңде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану
оқушылардың жаңа тілдік материалды меңгеруі кезіндегі оқу-танымдық әрекетін
белсендіруге, пәнге қызығушылығын арттыруға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар,
жаңа ақпараттық технология құралдарын ұсынылып отырған материалға жоғары
деңгейдегі көрнекілік ретінде пайдалануға мүмкіндік береді, оқыту үдерісіне алуан
түрлі жаттығуларды енгізу мүмкіндігін кеңейтеді, үздіксіз қарым-қатынас барысында
оқу үдерісінің жандануын қамтамасыз ете алады, міне осының барлығы оқушылардың
оқытылатын материалға жағымды қарым-қатынасының қалыптасуына мүмкіндік
береді.
Ш.Т.Таубаева оқытудың қазіргі технологияларының аттарын атап көрсетіп,
олардың мақсаттарын, тұжырымының және мазмұны мен әдістерінің ерекшеліктерін
сипаттап көрсетеді [2].
Сонымен педагогикалық технологиялардан төмендегілерін бөле жарып
көрсетуге болады:
- ойын арқылы оқыту технологиясы;
- проблемалық оқыту технологиясы;
- деңгейлеп саралап оқыту;
- оқытудың компьютерлік технологиясы;
- дамыта оқыту технологиясы;
- модульдік оқыту
Көптеген зерттеушілер оқушының компьютермен жұмыс істей отырып,
сұрақтың мәніне тереңінен үңіліп, пәнге деген қызығушылығының артуына, оқу және
техникалық әдебиеттермен белсенді жұмыс істеуге дағдыландырады деп түйіндеген.
Компьютер оқушыны ұқыптылыққа, нақтылыққа, қойылған мәселеге назар аудара
білуге үйретеді. Компьютермен жұмыс істеу оқушының өз іс-әрекетін жоспарлай
білуге, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.
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Ресейлік ғалым
М.Д. Рыбаков компьютерді шетел тілі пәні сабағында
қолданудың төмендегідей тиімді жақтарына тоқталады:
- компьютер тіл үйренушінің коммуникативті бағыттағы әріптесі болады;
- тілін үйреніп жатқан ел туралы кең мәліметтер береді;
- балаға шетел тілінің түрлі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық т.б.
ерекшеліктерін көрстеді;
- оқушы мектептен тыс жерде де компьютер арқылы шетел тілін оқуды әрі
қарай жалғастыруға мүмкіндік алады;
- оқушының өз бетімен жұмыс істеу біліктілігін арттырады;
- компьютерді қолдану оқу-тәрбие үрдісіндегі музыкалық, түр-түстік,
сандық, ойындық т.б. мәліметтерді жеңіл шешуге қолайлы жағдай тудырады.
Кеңес Одағы кезінде шетел тілін оқыту існде ақпараттық құралдардан ең әуелі
радиофондар, одан соң барып грампластинкалар шығарылып, қолданылды. Шетел тілді
үйретуде кеңінен қолданылатын ақпараттық құралдардың санына – диафильмдер,
диапозитивтер, оқу фильмдері, лингафон кабениетері жататын. Кеңестік мектептерде
шетел тілін оқытуда дыбысты техникалық құралдар ішінде мектептерде ең кеңінен
қолданыс тапқан - магнитафон. Магнитофонға мұғалім алдын-ала өзіне керек сабақ
материалдарына фонограмма дайындап немесе арнайы диктордың оқуындағы
фонограммаларды пайдаланды. Әсіресе фонетикалық жаттығуларды жасау үшін шет
елдік диктордың оқуындағы жазбалардың шетел тілін дұрыс меңгертуге тигізген
пайдасы өте үлкен. Жеке дыбыстарды, сөздерді, сөйлемдерді, сөз тіркестерін және
мәтіндерді оқушылар үйреніп жатқан тіл елінің дикторы оқуы шәкірттерге шетел
тілінде дұрыс сөйлеудің үлгісін көрсетіп әрі сабақты әдістемелік тұрғыда түрлендіріп,
қызықты ете түсуге сеп болды. Фонетикалық жаттығулардың хормен жасалуы шетел
тілін үйретуде өте тиімді, нәтижелі екендігін ғалымдар күні бүгінге дейін мойындайды,
оған дәлел фонетикалық жаттығулар қазір де мектептерде кеңінен қолданылады.
Сондай-ақ, оқу үрдісінде жаңа мультимедиялық технологиялар үздік әдістемелік
тәсілдермен шебер әрі дұрыс ұштастырылса өте тиімді нәтиже берерін уақыт өзі
көрсетіп отыр.
Ойындар арқылы шетел тілін меңгерту білім беру жүйесінің негізгі
ұстанымдарының бірі болып есептеледі. Түрлі мультимедиядық ойындар
тіл
үйренушінің сөз қорын молайтуға, грамматиканы меңгеруге, тілді естігенде түсінуге,
дұрыс жазуға көмектеседі.
Компьютерді тіл үйренуге пайдалану шетел тілінің сөздерін дұрыс тыңдауға,
сөздерді жеке-жеке бөлуге, сөздердің жазылуы мен айтылуын, микрофонды қолдану,
фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға және үйренуге деген ынта, ықыласты
тудырады.
Шетел тілін оқытуда мультимедиалық, гипермәтіндік, желілік және
коммуникациялық ақпараттық технологиялардың пайда болуы үлкен мүмкіндіктерге
жол ашты. Мультимедиалық технологиялар мәтіндік құжаттарға, графикалық суреттер,
дыбыс және бейне көріністерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мұның барлығы өз
кезегінде оқыту уәждемелігінің, тілдік құралдарды меңгеру жылдамдығының
жоғарылауына мүмкіндік туғызады. Тәжірибе көрсеткендей, мультимедианың
ағылшын тілін үйретуде мүмкіндіктері зор. Педагогикалық зерттеулерге сүйенер
болсақ, ағылшын тілін оқытуда мультимедиалық бағдарламаларды және ресурстарды
пайдалану арқылы мынадай құндылықтарға қол жеткізуге болады [3]:
- оқу ақпаратының көпқырлылығы және бір уақытта көру, тыңдау және
сөйлеу мүмкіндігіне ие болған оқушыларға тілді үйренуде табиғи ортаны құру;
- әр түрлі тапсырмалар беру арқылы коммуникативтік шеберліктерін
(тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) қалыптастыру мүмкіндіктері;
146

- ақпараттың қолжетімділігі, яғни аз ғана уақыт ішінде бір оқу
ақпаратынан келесісіне өту мүмкіндігінің болуы, себебі бағдарламамен жұмыс
жасау барысында оқушылар өткен материалдар және тапсырмаларды еске
түсірмеуі мүмкін емес;
- берілген тапсырмаға берілетін уақыт және мазмұн кеңістігінің
шексіздігі: оқушылар тапсырма орындау қарқынын таңдап алады, яғни орындау
барысында олар кез-келген анықтамалық ақпаратты пайдалануға мысалы,
қажетті лексиканы немесе дыбысталудың бағытын дұрыстау секілді әрекеттерге
мүмкіндік алу.
Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ағылшын тілін
коммуникативті оқытудың негізгі қағидаларына мыналар жатады [3]:
- сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлеріне баса назар аудару;
- грамматиканы оқыту кезінде визуалдық құралдарыда пайдалану;
- дайын жобаларды емес, оқушылардың өз шығармашылық жобаларын
немесе мәтіндерін пайдалануға назар қою;
- бағалаудың дәстүрлі жүйесін жою (дұрыс / дұрыс емес), жауаптың
бірнеше нұсқалы болу мүмкіндігі;
- оқыту үдерісінде шет тілінің көп мөлшерде қолданылуы;
- өзара әрекеттестік: оқушы – компьютер, оқушы – оқушы.
Оқыту үдерісінде оқушылардың ойлау іс-әркеттерінің белсенділігін көтеру,
оқытудың әдіс-тәсілдерінің формаларын жаңарту, дағды мен іскерлікті қалыптастыру
ақпараттық технологияны пайдалану барысында ерекше назар аударылатын мәселелер
болып табылады.
Соңғы кезде шетел тілін оқытуда бейнефильмдерді қолдануға үлкен мән беріліп
келеді. Ғылымның өсіп-өркендеуі елеулі техникалық прогреске жол ашып отырған
жағдайда оқу-тәрбие жумысында жақсы табыстарға жету үшін ғылыми-техникалық
жетістіктерді оқыту процесінде кеңінен қолдану керек.
Бейнефильмдер оқушылардың көру, есту сезімдеріне бірдей әсер етеді. Бұл
жөнінде Я.А.Коменский былай деген: «Алтын ереже - бала сезім арқылы қабылдай
алатын нәрселердің барлығын сезім әсерлерін туғызып білдіргені жөн: көруге болатын
нәрсені көрсет, естуге болатын нәрсені қулақ қойып тыңдасын, иісін иіскеп көрсін,
дәмін татып көрсін, қолына ұстап нәрсенің қатты-жұмсақтыгын байқасын. Кейбір
нәрселерді түрлі сезім мүшелері бірдей түсініп қабылдағаны жақсы» [4].
Сондай-ақ шетел тілі сабағында бейнефильмдерді оқушылардың сойлеу
іскерлігін дамыту үшін де қолданады. Оқушылардың белсенділігін арттырып, өз
бетінше жұмыс істеу қабілетін, ойын, тілін дамытуда, оларды түрлі тақырыптарға
сойлетуге үйретуде бейнефильмдердің пайдасы зор.
Шетел тілін оқыту процесін жеделдету және жетілдіру үшін сабақта
техникалық құралдарды, соның ішінде бейнефильмдерді пайдаланудың дидактика
тұрғысынан маңызы зор:
1. Бейнефильмдер оқушылардың фонетикалық, лексикалық,
грамматикалық материалды жақсы меңгеруіне көмектеседі;
2. Бейнефильмдер оқытушыға оқу-тәрбие жұмысын өмір шындығына
жанастыруға мүмкіндік береді;
3. Сабақта бейнефильмдерді қолдану нәтижесінде оқушылар өздері
меңгерген лексикалық, фонетикалық, грамматикалық материалды өз ойларын айтып
жеткізу үшін қолдануға дағдыланады.
4. Бейнефильмдер тыңдап-түсінуде кездесетін қиындақтарды жеңуге,
оқушылардың бойында тыңдап, түсіну іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға
жәрдемдеседі.
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5. Сабақта бейнефильмді қолдану оқу сапасын жоғарылатады, оқушылардың
шетел тілін үйренуге қызығушылығын арттырады.
Сабақта қолданылатын бейнефильмдердің түрлеріне ағылшын ғалымы
Купер төмендегідей фильмдердің түрлерін жатқызады:
- документальдық фильм;
- көркем фильм;
- тіл меңгеруге арналған фильмдер;
- жарнамалық фильмдер;
- коммерциялық фильмдер [5].
Шетел тілін меңгеруде ақпараттық құралдар пайдалану оқытушы мен
оқушылардың
ізденушілік
және
шығармашылық
қабілеттерінің
дамуына,
оқушылардың тілдік біліктілігінің, тыңдау дағдыларының, сөйлеудің қалыптасуы мен
дамуына, жазу әрекетін жетілдіруге, тұлғаның шығармашылық тұрғыдан шыңдалуына
зор әсерін тигізеді.
Мультимедиадағы бейнелер мен графикада ағылшын тілін сазды
кескіндемелік анимациялық иллюстрациялар арқылы бере отырып, ағылшын тілін
оқытуда үлкен маңызға ие болатындығын аңғаруға болады. Бұл кездегі ұсынылған
формалар, көрсету құралдары, дизайн, көркемдік және бейнелік, т.б шешімдердің
үйлесім табуы ағылшын тілін үйрену үдерісіндегі оның мазмұнын толықтырады. Олар
оқушылардың барлық сезім мүшелеріне әсер ете отырып, оның ойлау қабілеттерін
арттырып, бейнелік қабылдауын, есте сақтауының барлық түрлеріне қозғау салып, оқу
ақпараттын толыққанды қабылдау және тануына негіз болатындығын байқауға болады.
Мультимедиа оқушылардың берілген ақпаратты қабылдау кезіндегі көру және есту
бейнелерін өзара үйлестіріп, салыстырмалы мәнерлігін құрайды.
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Psychological aspects of foreign language teaching in primary school are considered
in this article.

148

Соңғы жылдары шетел тілін үйретудің маңыздылығының жоғарлығы
айқындалды. Бұл пәннің білім беруде ғана емес жеке тұлғаны тәрбиелеуде де
атқаратын рөлі өте жоғары. Бүгінгі таңда шет тілін білмеген адамға жаңаша өмір сүру
мүмкін емес екендігі шынайы фактіге айналып отыр. «Бастауыш мектептің міндеті –
баланың жеке басын бастапқы қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін
анықтау және дамыту. Осы сатыдағы оқу мен тәрбие білім алуға, керекті дағдыларды
үйренуге, тілдік қарым-қатынастың қарапайым түрлеріне бағдарланады, негізгі
мектептің жалпы білім беру бағдарламаларын меңгеруге қажетті база жасалынады» [1].
Ж.Пиаже 1921-1922 жж. француз тіліне аударылған еңбегінде баланы оқытсаң да,
оқытпасаң да психикасының дамуына, ақыл-ойының өріс алуына ықпалын тигізбейді
деді. Сондықтан Ж.Пиажені сынға алушылар әр елде көбейе бастады, соның бірі –
Л.С.Выготский Ж.Пиаженің пікіріне қарсы шығып, бала психикасы тек оқытудың
негізінде қалыптасады - дегенді айтады. Осыған орай баланың ынтасын дамыту үшін
алдымен оны оқыту керек, деді. Выготскийдің айтуынша, оқыту баланың есеюін
тездетеді, яғни оны алға қарай сүйрейді. Егер баланы ақылды етемін десеңіздер, – деді
Выготский, - оқыту тәсілдерін оның қолы жеткен даму дәрежесіне дәл ықшамдай,
шамалы алға қарай оздырып жүргізу керек, сонда ғана бала ой-өрісін алға қарай
сүйрейтін болады, – дейді. Бұл пікірді сол кездегі Кеңес психологтарының бірқатары
қостады. Себебі оқыту бала психикасын алға сүйрейді дейтін қағида аса орынды
көрінді [2].
50-жылдардың басында П.Я.Гальперин ақыл-ой әрекетінің біртіндеп
қалыптастыру теориясының негізгі принциптерін және кейіннен ондаған жылдар бойы
осы теориялық тәжірбиелік негізін жасап, дамытқан басқарылатын психикалық
үрдістердің қалыптасу әдісін жасады.
П.Я.Гальпериннің теориясында талдаудың негізгі объектісі психикалық ісәрекеттің бір тұтас жүйелі ұйымдасуының нұсқасы ақыл-ой әрекеті болып табылады.
Ақыл-ой әрекеттердің қалыптасуы барысында ықшам да шұғыл операцияларға өзгереді
және олар адамның тікелей танымдық болмысын, практикалық болмысын, кез-келген
іс-әрекетін бағдарлауға қызмет етеді. Бұл әрекеттердің басқа формасы олардың
ашылған материалданған формасы болып табылады, яғни сыртқы көрсеткіштер мен
бағдарларға сүйеніп орындалған әрекеттің көмегімен субъект
өзінің әрекетін
әлеуметтік үлгілер мен заттық жағдайдың объективті логикасына қарай икемдейді. Ісәрекет өзінің қалыптасу барысында бірнеше тұрғыда өзгереді және бақылаудан
жасырын процестерге айналады, бұл үрдістер танымның тікелей психикалық аппараты
мен бізді қоршаған дүниенің бейнелері, қабылдау, есте сақтау, ойлаудың елестету және
т.б. дағдылардың бітім-құралы болып табылады.
Бала мектеп табалдырығын аттағаннан кейін, оның әлеуметтік жағдайы өзгереді,
бірақ ішкі әлемі, психологиясы әлі мектепке дейінгі калыпта болады. Баланың ең
негізгі іс-әрекеті әлі де ойын, сурет салу, ойыншықтарды құрастыру болып қала береді.
Оку іс-әрекеті әлі де дамуды кажет ететін деңгейде болады. Оқу іс-әрекетіндегі, тәртіп
сақтаудағы қажетті іс-әрекетке еріктілік беру алғашкы кездерде ғана мүмкін болады,
бұл кезде балаға жақын арада істелінуі тиіс мақсаттар және оның күш салуын қажет
ететін тапсырмалардың мөлшерінің аздығы түсінікті болады. Оқу іс-әрекетіне ерікті
түрде назар аударту ол балаға жеңіл тиеді.
Төменгі сатыда балалардың түсінуі, есте сақтау қабілеті жақсы дамыған.
И.Н.Борисенко, В.Пенфильд, Л.Робертс «Сөйлеу және ес механизмдері» атты
еңбектерінде «тоғыз жасқа дейінгі балалар сөйлеу шеберлігінің маманы. Баланың миы
тілге арнайы икемді болады, бірақ ол есейе келе азаяды» деген. Ал И.Н.Борисенко
оқушыларды шетел тілін оқуға үйретуді жүргізген эксперимент нәтижесінде бұл
жастағы балалар салыстыруға, сараптауға, қорытынды жасауға, жалпы және жеке
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жұмыс істеуге белсенді, қаблетті деп анықтайды. А.Д. Климентенко «баланың
фонемалық естуі жақсы дамыған деңгей 8-9 жас» деп белгілеген. Бала дыбысты тек
қайталап қоймай, әуенін созып, екпінің де айта алады.
Психологтар балалардың есту, көру, түсіну, қайталау қабілеттері ерте
дамитындықтарын дәлелдеген. Балалар салыстыру, сараптау, түсіну құралдарын толық
меңгеретіндіктері Л.В.Тихомирова мен А.В.Басовтың «Развитие логического
мышления у детей» еңбектерінде көрсетілген.
Шетел тілін оқыту әдістемесінде 8-9 жасар өқушылардың өз бетінше оқуына,
ізденуіне, өздік жұмысына көп көңіл бөлінеді. К.Д.Ушинский өздік жұмысты
ұйымдастырудың міндеттерін белгілеп отырып, ес ойлау қабілетін ояту үшін
оқушылардың әрекетін бағыттай отырып, оқушының жаңа танымын дамыту
керектілігіне бас назар аударған.
Өз
бетімен
оқу
іс-әрекет
дағдысын,
қабілетін
қалыптастыруда
В.А.Сухомлинский «бұл тәсіл ақыл ойды дамыту мен тәрбиелік маңызы өте жоғары
оқыту түрі» деп пікір айтқан.
Білім алу іс-әрекетіндегі баланың маңызды әрекеті – бұл онын өз-өзіне деген
рефлекциясы, жаңа жетістіктерін және болған өзгерістерді қадағалай алуы. «Бұған
дейін қолымнан келмеді – енді келеді», «Бұған дейін жасай алмадым – енді жасаймын»,
«Бұрын қандай болдым – қазір қандаймын», – міне, бұлар қол жеткізілгендер мен
өзгерістердің терең рефлекциясы қорытындысына берілген негізгі бағалар. Баланың
өзін-өзі үшін өзгеріс мәні және осы өзгерістерді өзі үшін жүзеге асыратын субъекті
бола алуы өте маңызды. Егер бала өзінің өрлеуіндегі оқу іс-әрекетінің, өзін-өзі
дамытудың жетілген түрінің рефлекциясынан қанағат алса, демек, бала оқу іс-әрекетіне
психологиялық жағынан толықтай кірісті деген сөз [2].
Баланың дұрыс психикасының ерекшелігі – танып-білуге деген белсенділігі.
Баланың құштарлығы өзін қоршаған әлемді тануға және осы әлемнің құрылысын
өзінше бейнелеуге бағытталған. Бала ойнай жүріп тәжірибеден өтеді, себеп-салдарлық
байланыстар мен тәуелділіктің себебін ашуға тырысады. Бала ой-қабілеті жағынан
неғұрлым белсенді болса, ол соғұрлым сұрақты көп қояды және әр түрлі сұрақтар
қоятын болады. Кейбір мәселелер туа қалған жағдайда бала оны өзі шешуге тырысады,
әрине, ол оны тек ойша ғана шеше алады. Бала болып жаткан жағдайды бағамдайды
және оған өзі ойша араласып, іс-әрекет жасайды. Сол жағдайды шешу үшін
образдармен іштей әрекеттесуден туындаған ой – көрнекі образды деп аталады.
Образды ойлау – бастауыш сынып жасындағы баланың негізгі ойлау түрі болып
табылады.
Бастауыш сынып жасындағы бала белгілі деңгейде өзінін атқаратын жұмысын өзі
де жоспарлай алады. Мұңдай кезде ол не істеу керек екендігін және неден кейін нені
орындау керек екендігін өзіне-өзі күбірлеп айтатынын да байқаймыз. Бұлайша
жоспарлау, сөз жоқ, баланың назарын жүйелеп, ұйымдастырады.
Бала төменгі сыныпта жүрген кезінде-ақ өзінін мінез-құлқын өзі үйлестіре алады
десек те, оның назарынын өз еркінен тыс басқа жақка тез ауып кету жағдайлары
көбірек болады. Балаларды біртектес, тез жалықтыратын немесе қызықты болса да,
бірақ ойлануды қажет ететін жұмыстар тез жалықтырады. Ал бала назарының анда –
санда басқа жаққа ауып отыруы оны тез шаршаудан сақтайды. Бұл ерекшелік ойынның
шетел тілі сабақтарына кірісуіне мүмкіндік береді.Сонымен қатар ойын шет тілі
сабағының маңызды элементі екендігін көрсетеді және іс-әрекетті онымен жиі
алмастырып отыру керек болатынын дәлелдейді.
Педагогтар мен психологтардың дәлелдеуінше өздік жұмыс балалардың ойлау
әрекеттерін белсенді ете түседі және оқудың сапасын арттырады. Т.В.Рогованың
пайымдауынша П.И.Пидкасистый ізімен түсінетін болсақ «өздік жұмыс әректі кезінде
150

баланың пәнге деген қызығушылығы арта түседі және жеке тұлғаның мінезі
қалыптасуына себеп болады». Өйткені әрбір оқушы өз тапсырмасын орындауда ақпарат
көздерін қолдана отырып, қажетті нәтижеге жету үшін өздігінен жұмыс істейді, ал бұл
баланы жауапкершілікке итермелейді [3].
Төменгі сыныпта оқитын балалар интеллектуалды тапсырмаларды назарында
ұстауға қабілетті, алайда бұл ерекше ерік-жігерді және үлкен ұйымдастырушылықгы
қажет етеді. Бастауыш сынып жасындағы бала әртүрлі жағдайларды өз қиялын да
бейнелей алады. Ойын үстіндегі бір затты екінші затпен алмастырып көру арқылы
баланың қиялы іс-әрекеттің басқа түрлеріне ауысады. Оқу іс-әрекетінің жағдайында
бала қиялына арнайы талаптар қойылады, олар бала қиялын өз күшімен әрекет етуге
ұмтылдырады.
Мұғалім сабақта балаларға заттардың, бейнелердің, белгілердің қайта пайда
болу жағдайын көз алдарына еслестетіп көруі жөнінде тапсырма береді. Бұл оқу
талаптары бала қиялының дамуына мүмкіндік береді, алайда оны арнайы құралдармен
пысықтап отыруға тура келеді, әйтпесе баланың өз қиялын өз күшімен ілгері
жылжытуы қиын болады. Ол кұралдар заттар, схемалар, макеттер, белгілер,
графикалық бейнелер және т.б. болуы мүмкін.
Бастауыш сынып жасындағы балалардың ішіндегі ер балалардың 5-8 пайызының,
қыз балалардың 1 пайызының ерекше белсенділігі байқалады, бірақ бұл әзірге
психикалық ауытқу емес. Алайда бұл жағдай баланың эмоционалдық, ақыл-ой,
интеллектуалдық дамуының кешеуілдеуімен қатар жүреді. Мұндай мінез-құлық
жүйкеге күш түсуінен пайда болуы да мүмкін және ол баланың жүйкесін ерекше
қоздырып жібереді. Аса белсенді балалар берілген тапсырмаларды орындауда қатты
қиыналады, себебі оларға өз назарын бір жерге аударып, тыныш отыру өте қиын.
Мұндай балалар, әдетте, ата-аналар мен мұғалімдердің ерекше назарында болуы керек.
Мектепке барған алғашқы жылдарында балалар әлі де үлкендер тарапынан
қамқорлықты қажет етіп тұрса да, бірте-бірте ата-аналарынан өздерін алшақ ұстайды.
Балалардың ата-аналарымен қарым-қатынасы, отбасының құрылымы және атааналардын өзара қарым-қатынасы балаға қатты ықпал етеді, алайда, сыртқы әлеуметтік
ортамен араласының кенеюіне байланысты енді оларға үйден тыс жердегі ықпал етуі
күшейе бастайды. Бастауыш сынып жасындағы бала үшін ең маңыздысы – ұстаз,
мұғалім. Балаға қарап жылы жүзбен жымиюдың аса маңызды әсері туралы
И.М.Юсупов былай дейді: «Педагогикалық қарым-қатынаста балаға қарап жымию
баламен диалогтың ең қажетті құралы болып табылады. Сөйлесетін адамың неғұрлым
кішкентай болса, ол өзінің іс-әрекетіне үлкендердің соғұрлым үнсіз де жылы
жымиысына баға беруін қажетсінеді. Тек қана оқу процесінде емес, жай қарымқатынастарда да бастауыш сынып жасындағы балалар мен жасөспірімдерді жылы
жымиыспен ынталаңдырудың маңызы зор. Сондықтан да педагогтың вербальды емес
қарым-қатынаста бет әлпетінің жылылығы
бала мен педагог арасындағы жас
айырмашылығын жақындатпақ».
Мектептегі бағалау өзіндік бағалаудың қалыптасуына әсер етеді. Тұлғаның
толыққанды дамуы компетенттілік (біліктілік) сезімінің қалыптасуына алып келеді.
Э.Риксон бойынша бұл осы кезеңінің орталығы болып табылады. Балада адекватты
өзіндік бағалаудың дамуы үшін сыныпта психологиялық жайлылық және қолдаудың
болуы қажет. Баланың өзіндік бағалауының құрылуы оның ерекшелгіне және
мұғалімнің сыныппен қарым-қатынас ерекшелігіне тәуелді. Сондай-ақ отбасылық
тәрбиенің де рөлі үлкен мәнге ие.
Үлкендердің баламен әр түрлі қарым-қатынасы және олардың балаға беретін
бағасының сипаттамасы оның бойындағы өзіне баға бере алу қасиетін дамытады. Бір
жағдайда оның өзінің ақылды екендігіне сенімі артса, басқа бір жағдайларда өзінің
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көріксіз немесе қателігін мойындайды. Үлкендердің тікелей әсер етуімен баланың
бойында пайда болатын осындай өзіне өзі баға берушілігінен оның басқа адамдарға да
баға беруінің негізі қаланады.
Бастауыш мектеп оқушыларының өз арасындағы қарым-қатынастары үнемі
өзгеріп отырады. Баланың 3 жастан 6 жасқа дейінгі аралықтағы қарым-қатынастары
негізінен ата-аналардың бақылауында болатын болса, 6 жастан 12 жасқа дейінгі
аралықта мектеп оқушылары көп жағдайда ата-ана назарынан тыс қалады. Бастауыш
сынып жасындағы балалардың достық қарым-қатынастары негізінен қыз бала мен қыз
баланың, ер бала мен ер баланың арасындағы достыққа әкеледі [3].
Ата-аналарымен арасындағы байланыстың бұрынғыға қарағанда босаңсығанының
себебі бала енді өзінің жора-жолдастарының қолдауына көбірек сүйенетін болады.
Сонымен бірге оған енді өзінің эмоционалдық кауіпсіздігін де қамтамасыз етуіне тура
келеді. Демек, бала үшін өз құрбы-құрдастары өзіндік бір рөл атқара бастайды, яғни, ол
соларға қарай отырып, бұдан әрі қарай ата-анасы көрсеткен жолдың ішінен қайсысын
алуы керек, ал қайсысынан бас тарту қажеттігін тандай бастайды. Мектеп жасындағы
балалар әдетте жынысына, өз отбасының әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне қарай
өзіндік топтарға бірігеді. Осылайша бастауыш сынып жасы маңызды жағдаймен, яғни,
баланың мектепке баруымен айқындалады. Мектептегі жаңа әлеуметтік жағдай бала
өмірінің бұрынғы өзі үйренген қалыбынан гөрі тереңдеу әсер береді, әрі баланың
жүйкесіне салмақ түсіреді [4].
Бастауыш сынып жасы-бұл айналадағы өзге әлемді баланың өз бойына сіңіре
бастау, білім жинақтау, осыларды басымдылықпен игеру кезеңі болып табылады. Осы
бір аса маңызды өмірлік функцияны табысты орындау баланың өзіне тән бейімділігінің
осы жаста қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды, яғни, ол мынадай бейімділіктер:
адамның беделіне зор сеніммен қарауы, кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап,
оған тез әсерленгіштігі, аңғал да ойын баласының қарым-қатынасы. Бастауыш сынып
жасындағы балалардың бойындағы осы аталған бейімділіктердің әрқайсысы тек жақсы
жақтарымен ғана көрініс табады, ал ол осы жастағы балаларға ғана тән қайталанбас
ерекшеліктер болып табылады.
Бастауыш сынып жасындағы балалардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын
жойылып отырады, кейбір ерекшеліктерінің маңызы өзгереді. Мұндай жағдайдың
балалардың бойында көрініс табуы олардың жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі
деңгейде болатынын атап көрсету қажет. Міне, балалардың танымдық мүмкіндіктеріне
өзіміз қарастырған осы ерекшеліктер зор ықпал етеді және ол баланың жалпы
дамуының келешегінің алғы шарты болып табылады.
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Мақалада балалар мен жасөспірімдерді халық педагогикасы негізінде тәрбиелеу
жолдары қарастырылған.
The article considers the way to use folk pedagogy in upbringing children.
В последнее время мы говорим, что в век стремительных скоростей, в эпоху
глобализации, натиска информационно-коммуникационных технологий, техники,
сильного влияния интернета на каждого человека, вторжение в его личное
пространство, дети и взрослые становятся жестокими, агрессивными, озлобленными,
черствыми, равнодушными и приобретают другие негативные характерные черты.
Возможно, что-то мы упустили в воспитании детей, предоставив их самим себе, улице,
влиянию телевидения, интернета, социальных сетей, мессенджеров и других
приложений. Как же мы можем данную проблему? Надо вернуться к истокам народной
педагогики, которая воспитывала наших прадедов, дедов духовно богатыми,
нравственно чуткими людьми.
Великий чешский педагог Я.А. Коменский обосновал идею «материнской
школы», опираясь именно на опыт семейного воспитания. [1] Знаменитый
швейцарский педагог Г. Песталоцци свою «Книгу для матерей» создал, обобщив опыт
швейцарской народной педагогики. [2] Он был убежден, что природосообразное
воспитание, начатое в семье, должно затем продолжаться в школе. Великий русский
педагог К. Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной
педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных
началах, — писал он, — имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших
системах, основанных на абстрактных идеях...». Он глубоко верил в принцип «народ
без народности — тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал идею
народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу,
что «мудрость предков — зеркало для потомков», и потому ратовал за народное
воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе народного развития. [3]
Народная педагогика истерически сложилась в глубокой древности и поэтому
является предшественником научной педагогической мысли. Народная педагогика
существует столько времени, сколько существует сам народ. В эпоху среднеазиатской
античности (III в. н. э.) уже были известны образцы художественного народного
творчества. Среди сорока тысяч наскальных изображений урочища Саймалы-Таш
Ферганского хребта — своего рода гигантской картинной галереи древности — есть
изображения ритуальной пляски, музыкальных инструментов, домашнего бытового
труда. В художественную культуру народов Средней Азии в период походов
Александра Македонского проникли высокие достижения эллинистической культуры.
Памятники материальной культуры (терракотовые статуэтки, монеты, художественные
изделия из металла) сохранили изображение женщины-матери — воспитателя
потомства, утверждали культ женского божества. Все это легло в основу
педагогической культуры народов Средней Азии и Казахстана. Искусство слова,
родившееся в глубокой древности, прежде всего воплотилось в художественном
народном творчестве — в сказках, легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других
памятниках народной педагогики. [4]
Будучи первопроходцем педагогической мысли, народная педагогика оказала
влияние на формирование законов и правил научной педагогики. Великие педагоги
разных времен и народов в своих произведениях опирались на народное
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художественное творчество, развивали идеи народности, природосообразности
воспитания, широко использовали примеры из народной педагогики как выражение
народной мудрости.
Анализ педагогических идей великих просветителен — ученых, поэтов,
педагогов убеждает, что гуманистические народные идеи воспитания широко
воплотились в их трактатах о воспитании человека. В книге Авиценны «Ва Тадбири
манзел» [5] в разделе «Обучение и воспитание детей» много примеров из практики
семейного воспитания, в «Памятниках минувших поколений» Бируни [6] речь идет о
традициях разных народов, в «Большой книге музыки» аль-Фараби приводит примеры
из народной музыки, в «Книге просветления» и «Книге счастья» Носири Хисрав [7]
прославляет труд простых людей, творчество Абдулло Рудаки [8] полностью
перекликается с народным поэтическим творчеством.
Накопленный на протяжении веков опыт дал народу возможность создать
некоторые дидактические правила и приемы, направленные на воспитание детей. В
условиях бытовой практики имеют место следующие методы, цель которых
заключается в воспитании ребенка: приучение; разъяснение; одобрение; поощрение;
убеждение; личный пример старших; осуждение и укор; наказание. [9]
Сама суть воспитания, применяющегося в педагогике, довольно тесно связана с
мыслями и идеями, высказывающихся в таких элементах народного фольклора как
поговорки, предания, былины, сказки. Народная мудрость о правилах воспитания - это
выражение многовековой педагогической культуры и практики семейного воспитания
проводимой народом.
Бабушки и дедушки воспитывали своих детей, внуков и правнуков через сказки,
басни, предания, былины, пословицы, поговорки, фразеологические обороты:
Кедей болар балалар, түске дейін ұйықтайды. Дети, спящие до обеда, готовят
себя к бедности.
Жаманға жан жуымас, Жалқауға мал жуымас. - Дурня люди сторонятся, лодыря
и скотина обходит.
Еңбек етпесең елге өкпелеме, Егін екпесең жерге өкпелеме. - Не работал – на
людей не обижайся, не сеял – на землю не сердись.
Ермек қуған бәлеге жолығады, Еңбек қуған қазынаға жолығады.
Ищешь только развлечения – наживешь беду, дело ищешь – найдешь казну.
Қолы қимылдағанның ауызы қимылдайды. – У кого руки шевелятся (двигаются,
работают), у того и рот шевелится (кушает).
Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды. - Дело, начатое без души, начатым и
останется.
Есектің жүгі жеңіл болса, жатаған болады. - Когда груз легкий, ишак часто
ложится.
Аз жұмысты қиынсыңсаң, Көп жұмысқатап боларсың. - Будешь выбирать
легкую работу, трудная достанется.
Жеті атасын білмеген - жетімдіктң белгісі. - Если до седьмого колена своей
родословной не узнаешь - сиротой прослывешь.
Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. - Достоинства мужа
прославит добрая жена, и недостатки сгладит она.
Әкені көріп ұл өсер, шешені көріп қыз өсер. - Cын берет пример с отца, дочь - с
матери.
Порой только начала пословицы хватало, чтобы сыновья, дочери, снохи, зятья
понимали смысл и меняли свое поведение, отношение к чему-либо. Какие образные
слова и сравнения: «Мақтаған сиыр, шелек отырады» (Хваленая корова в ведро по
нужде ходит), «Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш боламын деп ойламайды»
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(Голодный ребенок не играет с сытым, сытый ребенок не думает, что может быть
голодным) и др.
Казахские народные традиции и обычаи способствуют воспитанию дружелюбия,
миролюбия, гостеприимства, соучастия, сочувствия, доброты, отзывчивости, других
положительных нравственных качеств в детях.
Традиции и обычаи, связанные с взаимопомощью:
Асар - семья, у которой возникла необходимость выполнить какую-либо
спешную, подчас тяжелую работу, имеет право позвать в помощники родственников,
друзей и соседей. По окончанию дела, для помощников накрывается богатый стол.
Жылу – традиция, связанная с оказанием материальной, моральной и
финансовой помощи людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий (пожаров,
наводнений и т.п.). Все сочувствующие, а не только родственники, имеют право
помочь пострадавшим. В качестве пожертвований могут выступать – скот,
стройматериалы, одежда, деньги.
Белкотерер – традиция, угощать пожилых людей. Для стариков, готовятся
вкусные, а самое главное – мягкие блюда, такие как казы, жент, кумыс, творог и т.д.
Как правило, данная обязанность возлагается на детей или близких родственников,
реже соседей. Традиция белкотерер, является примером заботы о пожилых людях.
Традиции и обычаи, связанные с приемом гостей
Конакасы – обычай, связанный с угощением гостя. Казахский народ издревле
славился своим гостеприимством. Все самое вкусное казахи всегда приберегали для
гостей. Гостей делили на три вида. «Арнайы конак» - специально приглашенный,
«кудайы конак» - случайный путник, «кыдырма конак» – нежданный гость. Следует
отметить, что если хозяин дома по каким-либо причинам, отказался соблюдать обычай
конакасы, в отношении его (в давние времена) могли быть применены штрафные
санкции.
Конаккаде – традиция, в соответствии с которой хозяин дома имеет право
попросить гостя спеть песню или сыграть на музыкальном инструменте. Конаккаде испытание гостя искусством, а также залог веселого застолья.
Ерулик – если в аул прибывали новоселы, в их честь устраивался ерулик –
небольшой праздник, позволявший прибывшим быстрее адаптироваться на новом
месте. Также обычай ерулик включал в себя и помощь в бытовом обустройстве
новичков. Соседи обеспечивали их дровами, питьевой водой и т.д.
Той дастархан - особая форма торжества, организуемого к празднику или во
время него. Помимо посиделок за столом, во время той дастархан, проводятся
спортивные, музыкальные, песенные состязания (айтыс), скачки.
Традиции и обычаи, связанные с рождением и воспитанием ребенка
Шільдехана - торжество, связанное с рождением ребенка.
Бесікке салу, бесік той - праздник, устраиваемый после укладки
новорожденного в люльку. Как правило, организуется на 3-5 день после отпадания
пуповины у малыша.
Есім кою, ат қою - обряд имянаречения. Может проводиться в рамках
праздника шілдехана, либо во время торжества, приуроченного к укладыванию
новорожденного в люльку. Исполнение обряда поручают наиболее уважаемым людям,
которые кроме всего прочего, благословляют младенца.
Кыркынан шыгару - обряд, исполняемый на сороковой день после рождения
ребенка. Включает в себя: купание младенца в 40 ложках воды, а также первую
стрижку волос и ногтей.
Тусау кесу - по казахскому обычаю, в день, когда ребенок сделал свои первые
шаги, в юрту приглашался самый старый и уважаемый в ауле человек. Он должен был
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перерезать ножом специальные веревки, опутывающие ножки ребенка (разрезание
пут). Делалось это для того, чтобы в будущем малыш мог красиво ходить и быстро
бегать.
Сүндетке отырғызу - обряд обрезания. Обряд проводится, когда ребенку
исполняется 5-7 лет. В этот день родители зовут в юрту муллу, который и проводит
данную процедур. За это мулла получает щедрое вознаграждение. По случаю сүндетке
отырғызу, организуется большой праздник, на который приглашают всех
родственников и друзей. Пришедшие на той, делают щедрые подарки виновнику
торжества и его родителям.
Традиции и обычаи, связанные со вступлением в брак
У казахов по адату - брак между родственниками до седьмого колена запрещен,
подобное табу, способствует предупреждению кровно-родственных смешений и, как
следствие – благоприятно отражается на здоровье будущего потомства.
Кроме того, в прежние времена существовало суждение, что ранние браки
способствуют удержанию молодежи от непристойных поступков, а также являются
предпосылками к рождению здоровых детей. Поэтому девушек выдавали замуж в 14-15
лет. Однако сегодня, традиции ранних браков в Казахстане не практикуется.
Любую
свадебную
церемонию
в
казахском
обществе
предвосхищает құдалық (сватовство). В преддверии бракосочетания в дом невесты
приезжают сваты. Их задача – договориться с ближайшими родственниками девушки о
ее замужестве. В ходе сватовства, отец невесты получает от гостей подарки,
являющиеся своеобразным задатком.
Если переговоры проходят успешно, отец, в свою очередь, вручает главному
свату халат. Этот обычай именуется «шеге шапан». Приготовление «құйрық бауыр»,
блюда из печени и курдючного сала, также свидетельствует об удачном завершении
сватовства.
Следующий этап праздника – проводы невесты «қыз ұзату». Вечером перед
началом церемонии в дом девушки вновь приезжают сваты. Количество визитеров
должно быть не четным (5-7 человек). Рано утром, невесту вместе со сватами
отправляют в дом жениха. Процедура прощания, сопровождается исполнением
казахской
ритуальной
песни «Жар-жар».
Торжественный обряд встречи невесты, именуется келін түсіру. Основным элементом
келін түсіру, является исполнение традиционной песни наставлений и пожеланий –
«Беташар».
В древние времена, когда казахи практиковали кочевой образ жизни, жилище
молодоженов (юрта), располагалось позади дома родителей жениха. Согласно
традиции, первой порог юрты должна была переступить невеста, причем обязательно
сделать это с правой ноги.
Также в ходе свадебной церемонии, молодожены должны совместно распить
сосуд с водой, в которой растворены сахар и соль. По приданию, данный ритуал –
гарант счастливой семейной жизни.
Не менее интересен в комплексе свадебных мероприятий обряд расплетания
косы невесты, с последующим раздвоением. Две косы на голове у новобрачной,
символизируют окончание одиночества и начало супружеской жизни.
Древнейшие обычаи казахского народа
Туган жерге аунату – согласно данному обычаю, человека, долгое время
прожившего в дали от родных мест, по возвращению на родину следовало обвалять в
земле. Коротко смысл данного действия можно объяснить следующей пословицей –
«все мы дети родной земли».
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Аузына тукирту – дословно название этого ритуала переводится как
«поплевать в рот». У древних казахов существовало поверье, согласно которому с
капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или
оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека. Благодаря
чему, в будущем этому ребенку будет сопутствовать удача.
Ашамайга мингизу – обряд, в соответствии с которым 6-7-летнему мальчику
полагалось дарить коня и камчу. Подобный ритуал являлся своеобразной
«инициацией», пройдя которую ребенок провозглашался джигитом. В этот день
старики благословляли юного наездника на ратные подвиги. После чего, родители
устраивали в честь сына небольшой той (праздник).
Бастангы – старинный аналог современных молодежных вечеринок.
Традиционно подобные торжества проводились сразу же после отъезда взрослых. Во
время бастангы, гости, как привило, высказывали только одно пожелание - чтобы в
дороге путников сопровождала удача и не настигла болезнь. 10]
Воспитание пословицами, поговорками, сказками, на основе соблюдения
традиций и обычаев во все времена было успешным, эффективным методом развития в
ребенке положительных качеств, духовности подрастающего поколения. И настало,
наверное, время уделять им снова больше внимания, даже конкурируя с потоком
информации в интернете, в приложениях в мобильных устройств, либо используя эти
самые приложения, интернет-ресурсы для воспитания позитивных нравственных
качеств в детях.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF ANGLICISMS IN THE LINGUISTIC
SPACE OF MODERN KAZAKHSTAN
Balabekova M.A., Bukharbayeva A.Zh.
Zhezkazgan Baikonurov University
Мақалада ағылшын тілі әлемдегі ең маңызды тілдердің бірі деп
қарастырылады. Автор шетел тілдерінің асимметриясын ұзақ және күрделі процесс
деп қарастырады, онда олардың кейбіреулері когнитивті тәртіпке ие, ал кейбіреулері
психо-аффективті. Сондай-ақ Қазақстанда лингвомәдениетті жағдайға әсер ететін
кейбір сыртқы және ішкі факторлар талқыланады.
В статье английский язык рассматривается как один из самых важных языков
в мире. Автор рассматривает асимметрию иностранных языков как длительный и
сложный процесс, при котором некоторые из них имеют когнитивный порядок, а
некоторые - психоаффективный. Также обсуждаются некоторые внешние и
внутренние факторы, влияющие на лингво-социокультурную ситуацию в Казахстане.
English is the most important language of wider communication in the world as the
result of British colonial power in the nineteenth century and the first decades of the twentieth
century and the leadership of the US in the twentieth century. English is also the main
language of science and technology in the world and its spread is advancing in many
countries and regions where English has not been traditionally spoken. English is also the
main language of popular culture and globalization as can be seen in advertising. Nowadays
multilingualism usually implies English and other languages. English has also been
considered a threat for linguistic diversity. The spread of English has been visualized in terms
of three circles representing the historical and sociolinguistic profile of English in different
parts of the world. [1;59]
The inner circle includes the countries that are traditionally considered the bases of
English, where English is the first language for the majority of the populations: UK, USA,
Ireland, Canada, New Zealand, and Australia. Nevertheless, English is not the only language
spoken in these countries because it is in contact with heritage languages or languages that are
spoken as the result of immigration. The outer circle includes those countries where English is
not the first language of the majority of the population but English is a second language that is
used at the institutional level as the result of colonization. The expanding circle includes those
countries where English has no official status and is taught as a foreign language.
The contact between English and other languages in the three circles and the
spread of English in the outer and expanding circles has important sociolinguistic and
psycholinguistic implications. At the sociolinguistic level, the spread of English has
implications regarding the ownership of English and the varieties of English. The spread of
English as a lingua franca threatens the traditional ownership of English as a property of
native speakers. At the same time, new non-native varieties of English(Indian English,
Nigerian English, etc.) have been developed as the result of the contact between English and
other languages in different parts of the world. Furthermore, the contact between English and
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other languages and the spread of English also has implications at the psycholinguistic level.
English is being learned by many individuals not only as a second language but also as a third
or fourth language and in many cases English is one of the languages in the multilingual’s
linguistic repertoire.
Without a doubt, the English language has become one of the leading languages in
international business communication in the twenty-first century. This fact also is confirmed
in many studies on the spread of the English language and its role in today's global business
community. It should be noted that the scale of the spread of English in the world by different
researchers (M.Castells, J.A.Fishman, TLMcCarty etc.) is perceived rather ambiguous. Thus,
in most cases, proficiency in English is one of the most important conditions for integration
into the world of community, a mandatory element of positive social change, economic
prosperity and new technologies. Others are concerned about the idea that minority languages
can face the danger of extinction for as English will be distributed as a result of globalization
and integration processes in the world.
In connection with the expansion of international contacts in the business world
companies began to choose English more and more frequently as their official corporate
language. And in most cases, parties of such business communication are those for whom
English is a foreign language. So, according to estimates David Crystal (2003), the number of
speakers of English as a nonnative constantly increasing: currently about a quarter of the
world's population speak English, and by 2060 the number of its speakers themselves will
greatly exceed the number of native speakers. This use of the English language A.Lesznyak
(2002), C.Mauranen (2003) and B.Seidlhofer (2002) and others attribute to communication
carried via an intermediary language lingua franca or ELF - English as a Lingua Franca. To
consider the issues of using English as the lingua franca of business, directly communicating
European explorer L.Louhiala-Salminen (2005) introduced a new term BELF-Business
English as a Lingua Franca (Business English as a lingua franca). [2;89]
In Kazakhstan, as well as throughout the world gets more and more use of the English
language, one of the languages of intercultural communication in business communication. At
present, knowledge of the English language in Kazakhstan includes not only the list of
prerequisites of studying abroad, but also a defining element of the competitiveness of the
young specialist in the labor market, both in the country and abroad. Fluency in English,
along with the Kazakh and Russian languages, by having the Constitution respectively the
status of state and official languages, was now the task of national importance. More recently,
the English language has been identified as prerequisites for successful entry into the global
economy and has been considered as one of the main priorities of the state policy. This is
evidenced and developed in recent years policy documents (State program of functioning and
development of languages for 2011-2020, etc.), in which we are talking about the need to
address the widespread learning of English and other foreign languages as a means of
international communication business. So, in an annual address to the nation on January 28,
2011 President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev noted that " for the modern Kazakhstan
citizen ownership in three languages - it is a prerequisite own well-being". In this regard, has
been tasked to 2020 the share of the population, English speaking, was not less than 20
percent. And in a speech the President of Kazakhstan at the XIX session of the Assembly of
People of Kazakhstan (April 27, 2012) also focuses on the further development of the trinity
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of languages as an important aspect of economic and social modernization of the country,
celebrated the importance and role of English in the way of Kazakhs in the world of
innovation, technology and business.
Assimilation of foreign languages – is a long and difficult process in which different
elements interact, some of them has cognitive order, some of them phycho-affective. Factors,
that influence, may be external and internal. The former refers to the socio-cultural situation
in which the people depend on the available linguistic resources and interoperability with the
language. The latter depend on the person's age, the motivation that drives him to learn a
foreign language, the abilities and learning styles.
The big proportion of people living in a foreign country and posing in it its family, has
no serious problems of adaptation to life: the local customs and demeanor. Professional
activities of these people are usually based on deep knowledge of the language and culture of
another country than the country of residence. They often use the undoubted advantage (but
not always recognize it) to be "different" and "interesting" and not to be judged by the same
criteria as the others. Almost never believe they are unhappy victims of forced displacement,
but even if they chose to leave their homeland, even if integrated into their host country, their
situation will always be characterized by particle inequality often has no practical importance.
Living in another country can be so successful that the comparison with representing life at
home is even unthinkable. [3; 49-52]
According to Karl Abraham, our relationship to the object changes when it gets a new
name while knowing a second language, provoking resistance, which only later becomes a
resistance to the new name. Naturally, the more affective relation to the object, the resistance
is greater. Stengel, trying to understand the nature of the difficulties, considered that it is the
realization of inner self. This influence varies from one individual to another, but has some
general degree of irrationality.
For example, it is common opinion that the mother tongue is the best, the only correct
expression for the complexity of life. "The new language is perceived by the poor and in some
degree primitive. Often the man seizes the feeling that only the words of the native language
in a state to express the truth, while foreign words create a false sense of». Success in
mastering a second language, Stengel continues, often blocked at a certain stage, which varies
depending on the subject: the level of knowledge of the new language seems a compromise
between reality and request emotive resistance against the new way of expression. "Factor
devotion to the mother tongue, partly unconscious, may be important, but there are also
others. Almost everything, to speak a new language, may feel ashamed. Assimilation of the
new language to adults - is an anachronism, regression, which many people cannot accept...
Adult, passing through a foreign language, is subject to regression, for example in the
direction of the primary process, which at the time he created his own language».
R. Greenson discussing the native language writes that the first sound of "mm",
pronounced the baby at the mother's breast, expresses the idea of the unity of the ghost with
her. The language of the child has not organized yet, it's a formula that has not been called
yet, and reports, but only expresses past life through primitive feelings and sensations, but the
first sound of "mm" - the forerunner of all future words - apparently already implements
magical and universal connection between the word and subject. Native language, "mother
tongue» (madre lingua, langue maternelle), is original language: flesh, before being symbolic,
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concrete before being abstract, sound is born, before becoming a complex and structured
system; encompasses the force that affects the person. Mother tongue has a voice memory,
knowledge that is not taught and not learned, but has its results. Moving away from his
mother's words, her language is the same as "get out of the merger, intertwining the two
voices that can only speak in unison". [4; 55-58]
Foreigner – is an emblematic figure of the differences, it is given to him by his
otherness origin: he leaves his native country, native language, renounces his identity, leaves
all to the detriment of self, family, country, becomes a "stranger to myself." Outsider, remote,
indifferent, it seems only those of personal protection, protection from the outside world,
which does not belong to that, may not want to belong, which coordinates the losing of their
identity. "Indifference - is alien`s armor: insensitive, alien, he seems inaccessible to the
attacks and rejections, which in reality perceives vulnerability jellyfish". He does not belong
to any place, has no time, no love. State maladjustment expressed lack of words shared
between the two languages - mother, hidden in the depths, and foreign - mastered, but
ineffective, a foreigner prefers to remain silent. Silence covers him from the risk of being
misunderstood, errors that are always ready to witness it from not belonging to this society. "I
do not speak their native language. Describing the alien at the exposition of the impossibility
of their native language, Julia Kristeva continues: "Do not say anything that cannot be said.
Silence is not concealed anger, which throws the word on the curb thoughts and lips and
silence that empties the mind and fills it with prostration, like a sad sight of a female eye,
tucked away in some non-existent eternity. "It is difficult to imagine that the sounds and
words that were once part of our lives then and that was so natural to say, may disappear
forever from our speech, leaving behind nothing except a thin strip of smoke. Charge would
be too high and unjustified.
It is unable to take root in the future. The future does not give confidence, calm and
self-assertion: it's unpredictable. Each person needs roots in the past, because they have a
confirmation of the reality, a clear proof of this. Native language consists of linguistic and
historical matter, which weaves unconscious echoes of this language during the process of
mastering a foreign contain part of identity, which tell about the subject; continue to be
immersed in the native language - means continue to talk with yourself and with their
present....
Foreign language penetrates us fragments that prevent confuse our seeming
tranquility. This confusion can provoke reactions that occur within two opposite feelings: fear
and attraction. Fear of losing yourself, fear of another, stranger, unknown, fear of doubt in
their own beliefs, habits, fear of the other. This fear can be overcome through a return to their
own roots, through their mother tongue. Many researchers believe the problem that
integration into a new society is not made easier and more difficult training only in the
language of the "new country". Language reflects and strengthens the identity and bilingual
education, supporting the preservation of the native language and culture, "contributes to the
acquisition of a second language from a cognitive perspective, and also helps maintain
emotional and psychological stability".
The best way to continue to be immersed in the native language - is to speak it with
their own children. Knowing two languages enriches the child and allows him build their
relationship with one of the parents being "foreign" half of his family. Acquiring a second
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language, native to the father or the mother, the child learns its culture and has a chance to
better understand himself, his behavior, outlook, mentality and character. This improves the
relationship between parents and children, creates a spiritual connection between them. A
foreigner always lives in two worlds and he needs some trips to his motherland. Children need
to feel that they belong to one and the other world and be able to fully communicate in two
languages.
Talking to the children only in a foreign language, thinking that it would be good for
them, means to abandon the use of native language. Learned languages are not always perfect,
so it is simpler, and sometimes even a mediocre one. Language reflects the relationship
between parents and children, he has the power to keep the child in their 'field of gravity. "Of
course, for bilingual education of the child by one of the parents - "foreigner" (in most cases
we are talking about the mother) would be required patience and persistence. Native language
- it's the law and ethics that govern the relationship with mother, with the world.
If the mother suppresses the urge to speak her native language, considers that it is
unnecessary to teach children her own language, there will be a void, which leaves them with
a heavy heritage and disorder in the senses. Mother's voice, devoid of its original strength,
loses energy and becomes a little convincing. Ability and willingness to speak becomes
extinguished. In the absence of language, which combines the word loses its power, the
children "did not hear" the words of mother and often act on their own convictions. In
addition, the accompanying gestures word often borrowed from other cultures: the body
language of the mother is in conflict with the verbal language. Emotions are not expressed in
the words stuck in his throat. Foreign language does not bear the same emotional charge as
native: a word spoken in the native language, much stronger and full of emotions.
Unexpressed speech either loses or displaces in the unconsciousness. Not being able to
speak her native language, the mother will not tell stories of her past life. Not because she did
not want to, just because they are not related to the present. Usually memories come to us on
their own, at the moment when the sound of the word or the whole phrase is reminiscent of a
certain situation. Stories are born from the words. And less than a mother or father tell stories
about the past, the greater is the past for a child will be blank of white sheet. [5; 745]
Roles are reversed between the generations: the adult becomes «infans» (Latin: baby,
toddler, literally "one who does not speak"), and children acquire "language power" they
possess better communicate and control the validity of the local language. Mother tongue can
be eroded, as foreign looks "stiff" - without halftone emotions and shades. Psycho-affective
contact between mother and child is blocked, causing a sort of "artificial division" in the inner
world of adults and children; in addition, children may feel excluded from the sensual world
of the mother. [6;27]
Foreign language - the language of the environment, social, educational and legal
lacks these essential qualities, which belong to the mother tongue. In addition, "Regarding
grammar, the adult brain will continue to deal with a learned language not as a native." Even
in the absence of foreign language grammatical errors will have a more rigid structure, poor
syntax options for unmatched flexibility with the structures of the native language.
It must be emphasized that mother is always as an example for the child, so the
formation of its bilingualism, need her to know both languages. Usually, if the mother is
fluent in a foreign language and at the same time talking to children on their own, children
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grow up bilingual balanced and have no problems at school. Desire to convey her native
language to children and the realization that, except mother, no one can do it, makes a mother
as much as possible to communicate with children, and subsequently become their first
teacher. Children are vulnerable to the perception of language. Learning a foreign language
contributes to the natural desire of the child to interact with its environment. From early
childhood, children, on the one hand, develop communication strategies, using eye contact,
facial expressions, gestures, on the other - the desire to adopt a reasoned adult language to
communicate with them.
Learning a new language can help to better understand themselves, to reconsider its
inner direction, and, no doubt, to give due importance to their mother tongue and the world it
represents.
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CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF MULTILINGUALISM
IN KAZAKHSTAN
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Мақалада қазіргі қазақ тіліндегі кірме терминдердің аударылу барысы, сондайақ берілу тәсілдері, жолдары мен қолдану жолдары қарастырылған. Автор қазіргі
кезеңдегі кірме сөздерінің қай тілдерден кіріп жатқанын анықтап, олардың белгілі
дәрежеде тұрақтана бастағанын, оларды аудару барысын кірме сөздерінің қолданылу
ерекшеліктерін нақты мысалдармен көрсетіп, мультилингуалдық жағдайды
пысықтап кетті.
В статье рассмотрены вопросы перевода заимствованных слов в современном
Казахстане. Автором статьи показаны способы передачи заимствованных слов, а
также условия развитии мультилингвизма в современном Казахстане.
Проанализированы
переводы
заимствованных
слов
в
казахском
языке,
рассматриваются активно использующиеся заимствованные слова с английского
языка.
Today the Republic of Kazakhstan is a multilingual, multiethnic, multicultural and
multi – confessional country, where more than 140 ethnic groups peacefully live. The place
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and role of Kazakhstan in the world space are defined by its geographical, geopolitical and
geo – economic situation and possibilities.
Multilingualism is an effective tool for training young generation in conditions of an
interconnected and interdependent world, and is one of the components of the general system
of national education, which cannot be seen in isolation from the environment in which it
operates and develops.
The modern development of Kazakhstani society and the cardinal sociopolitical and
changes have generated the need for the state regulation of language development issues.
Language study as one of the main indicators of the population’s adaptation to the new
sociopolitical and social cultural realities, has now becomes a topical scientific and practical
issue. The legal and conceptual basis of this is reflected in all the basic state documents that
define a strategic direction for the realization of the language policy in Kazakhstan. So, in
2007 the implementation of the cultural project “The Language Trinity” was begun, according
to which the most important three elements of the language policy appeared, providing a
worthy conformity to the world standards of development: Kazakh, as a state language;
Russian, as the language of interethnic communication; and English, as the necessary
condition for successful integration into world educational space. [1]
At the same time, learning foreign languages is one of the most important criteria for
ensuring practical and professional life activity of a person in a modern multilingual and
multicultural globalized world. In this regard, Kazakhstan decided to introduce a foreign
language teaching in primary schools with further improvement and development of
acquisition of these languages in variational successive structure of educational institutions of
basic education, secondary profile educationи, post-secondary vocational education and
higher education. To achieve this goal, the country’s universities leading educational
activities towards the development and implementation of multilingual education, started a
differentiated and specialized training of multilingual teaching staff for schools with advanced
study of foreign languages. In higher education institutions of Kazakhstan, leading its
activities towards the development of multilingual education, a growing number of
professional disciplines, including informatics, computer engineering and software,
mathematics, physics, information systems, ecology, economics etc., are taught in
multilingual academic groups in English. For purposeful and successful development of
multilingualism in a higher educational institution it is necessary to take into account some
negative effects that may arise during organization of the multilingual education. Promising
educational objectives of higher educational institutions, which assign primary importance to
the multilingualism development are: establishment of university centers of multilingual
education, organization of the gradual introduction of multilingual education in special
subjects of natural-scientific, engineering-technical, humanitarian- pedagogical directions;
gradual formation of multilingual academic groups; improvement of skills and proficiency of
the teaching staff and students of the university in three languages in equal degree for
simultaneous use in the learning process; organization of free language courses (according to
the levels of language proficiency) for the future multilingual teachers; organization of the
purposeful training of teachers abroad; organization of academic mobility for the exchange of
experience of the teaching staff of the university according to the “Trinity of languages”
project; efforts to attract international scholars, professionals, teachers, and representatives of
foreign companies operating in the region, to give lectures and conduct practical classes in
multilingual groups; assignment of foreign language teachers as advisors in the multilingual
study directions of the university; adoption of the newest pedagogical and information
technologies of foreign language teaching; stocking of the library funds and electronic base of
multilingual educational, methodological, scientific, reference and other literature and
multimedia materials; organization of joint creation of textbooks and teaching aids with
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foreign partners; development of the integrated education programs; preparation of teaching
materials for special subjects taught in multilingual groups and etc. No less important are such
promising areas as the study of the problems of succession of multilingual education at
different levels of the educational system; the study of foreign experience in multilingual
education; making up programs of elective courses, optional subject of multilingual direction;
use of possibilities of the distance learning technologies; enhancement of interactive
telecommunications; creation of the Web environment, and etc.
Multilingual education — is the basis of the multilingual personality formation, whose
level of development largely determines the positive personal self-realization in the present
conditions of public relations, its competitiveness and social mobility. [2]
Foreign experts have also expressed concerns about the premature nature of the
introduction of this program. The Director of the Centre for the Study of Central Asia and
Kazakhstan of Indiana University (Bloomington, USA) William Fierman said, “In my
opinion, in today's Kazakhstan the Kazakh language should be accorded the more essential
role, especially in cities, it is necessary to give more attention to the techniques of teaching
Kazakh. It is necessary to create good children's telecasts which can raise the interest of the
rising generation of all nationalities in the Kazakh language. It is necessary to develop,
introduce Kazakh usage in all fields”.
According to the Western scholars Dave and Sinnott, in Kazakhstan the socalled “Russianalized cultural space” predominated. According to Suleimenova, “In those
conditions there were also shifts in relations between Kazakh and Russian languages when for
a part of the population the ethnic, cultural and language identity has appeared formal and
knowledge of a native language, passive; when the falling prestige of a native language has
to a certain extent led to the falling prestige of the nation, its stories and culture; when part of
the Kazakh population began to use Russian for intra-ethnic communication; when the
Kazakh language has forced out of the sphere of public, official and business communication;
when the principle of parity proclaimed by an official policy in practice has turned into a
decrease of ‘functional health’ and ‘communicative capacity’ of the Kazakh language”. [3]
Substantial reforms are being carried out as part of the implementation of a qualitative
transition to instruction in three languages of secondary education. At present there are six
“Nazarbayev Intellectual Schools” with a combined enrolment of 4,000 students and 33
schools with specialized training in three languages “Murager” (Kazakh, Russian and
English) with an enrolment of about 5,000 students.
Since 2004, 32 schools have introduced an experiment to study the English language
starting from the second grade with two hours per week. In 2011, English was studied from
Grade 2 in 115 schools, involving a total contingent of more than 51,000 students. Besides,
more than 15,000 children are studying in the Kazakh-Turkish tertiaries, where teaching is
conducted in four languages: Kazakh, Russian, English and Turkish.
In general, the number of schools offering education in Kazakh, Russian and English
is planned to increase from 33 to 700 and the number of “Nazarbayev Intellectual Schools”
will be increased from 6 to 20. There is an objective to provide students with electronic
textbooks and facilities for e-learning of languages. It is planned to adapt textbooks and
teaching aids of British publishers such as Cambridge University Press, Macmillan and
Longman; these have been successfully been used elsewhere in the world (Malaysia, China,
Italy, Finland, Hungary, etc.) for many years. In addition, the format and content of the
professional development of teachers is being improved. Centres of teaching excellence,
“Nazarbayev Intellectual Schools” and the JSC National Centre for retraining of teachers
“Orleu” were created, which will enable more than 125,000 teachers to be reached in five
years.
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According to the state programs of development, by 2020 100% of tertiary graduates
must know the Kazakh language, 90% of the population must know Russian and 20% must
know English. Nowadays, the sustainable development of Kazakhstan and the international
integration processes, multilingual education programs are in high demand in Kazakhstani
education system. This is explained by the high academic mobility of students and
practitioners' desire to improve their professional competence and competitiveness in the
circumstances of the international integration of Kazakhstan.
Kazakh (96.3%), Russian (51.6%) and English (75.1%) play an important role in the
further development of Kazakhstan as a competitive partner in the global community. It
should be noted that the percentages indicate a preference of English over Russian. 81.3% of
respondents agreed with the statement that English should be taught from Grade 1, which is
much higher than the data related to the study of English starting from Grade 2 (52.1%) and
Grade 5 (37.2%). The issue of teaching English from Grade 1, which was also considered
from the point of view of the successful learning and development of the Kazakh language,
revealed both a negative influence (55.5% of respondents believed that learning English from
Grade 1 has a negative impact on the assimilation and development of the native language)
and positive influence (55.3%), according to the respondents. Overall, 78.9% of respondents
agreed with the opinion that support for the English language being a deliberate policy of the
state. The policy of the development of three languages was seen positively by the
respondents: 70.4% of respondents believed that the development of the three languages will
strengthen the position of the Kazakh language and 59.6% believed that the development of
three languages will strengthen the position of the English language. However, 59.6% of the
respondents expressed concerns about the weakening of the position of the Kazakh language
in connection with the development of the three languages and 46.6% of respondents agreed
with the opinion that English will replace Kazakh in the future. Regarding the
Russian language, 58.8% of respondents did not agree that English will replace the Russian
language in the future. [3]
Kazakhstan advocates the development of multilingualism in the country: this is
evidenced in the result of sociolinguistic research. The language policy of the state, which
implies the development of multilingualism and multilingual education in Kazakhstan, finds
support among Kazakh youth.
It is recognized that effective language learning is impossible without solving the
problems of intercultural communication in a multicultural and multilingual education in
modern Kazakhstan. Without knowledge of the mentality of the people whose language you
are learning , it is impossible to predict the tactics and strategy of verbal behavior of a native
speaker , language achieve comfort, to find a common language with the communicant .
Therefore, intercultural communication is to be understood primarily as a search and finding
mutual understanding in the process of multi-level communication through the interaction of
national consciousness that goes back to the classical idea of W.von Humboldt. That is why
modern successful intercultural communication is impossible without cultivating tolerance of
other cultures, without striving to meet and to know another culture, and through it - a
different language, a different mentality, a different social culture, a different personality,
other socio cultural, and another person.
Education - a key aspect of quality assessment and social vitality. The future of a state
depends primarily on how and to what extent it is reasonably solved the problems of
education. The main objective of the policy of the Republic of Kazakhstan in the field of
education – is to raise the level of intellectual ability of the nation. Modern international
community has come to realize that from quality and level of education influence the
prospects of development of any country. Need for continuous improvement of the entire
system and practice of education, including language, due to the social changes taking place
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in society. Remain a priority to improve the quality of education and the level of education of
the person at all levels of education. In accordance with the "Concept of language policy" in
Kazakhstan a document of language policy of Kazakhstan "State program of functioning and
development of languages for 2011-2020" developed. It stressed that the development
strategy of the languages of Kazakhstan define the following objectives:
1) expansion and consolidation of the communicative functions of the Kazakh
language;
2) preservation of common cultural features of the Russian language;
3) development of the languages of ethnic groups living in Kazakhstan.
Languages of all ethnic groups living in Kazakhstan, actively functioning in everyday
life, and the Kazakh and Russian - are represented at the level of public use. Great scientific
interest, from a scientific point of view, represented and continues to represent Kazakh
languages. As carriers of different languages are in constant contact, then there is a constant
interaction and language. At the same languages as a means of involving public
communication, information storage, means of influence, as part of the social culture of
Kazakh. [5]
For example, only Kazakhstani people can understand expressions like "All aksakals
gather at 10:00 in front of the city main office", " baursaks, shelpeki, kazy-karta nicely
pleased the eyes ", " Slightly have been drunk with kymis in the spring evening , I decided to
walk around the aul ',' Attention passengers! At the time of Oraza extended time plying the
bus route number 13 to 24.00." Languages are subject to socio- economic and socio-political ,
socio-cultural influences. All socially significant reflected through language and on language.
Linguistic science in the new conditions change the priorities "in the direction of operation,
semantics, pragmatics, communicative nature of language ... problems of language
relations..., language development and language policy at the level of linguistic identity, and
at the level of society".
The key to sustainability, understanding ethnic groups of Kazakhstan, the rational
development of language, political stability for the modern Kazakh society is the formation of
multilingual individuals. A peculiar specificity of linguistic space of Kazakhstan in the new
century was active intrusion of English and other foreign languages. There is a process of
formation of multilingual individuals, therefore the opportunity to fully explore the
phenomenon of multilingualism creates. But weak elaboration mechanism of multilingualism
and techniques approach to its study, existing today, create certain obstacles to deliver quality
language education.
Therefore, you should look for ways to overcome this contradiction. Some scholars
find the language training as good to start it from school, to lead in several languages, for
example , Kazakh - the state language - the main language of instruction; then - Russian
language and literature - to teach in Russian; mathematics and physics - in English. Such
training, in their opinion, is effective for the formation and development of multilingual
identity. Practical implementation of such a proposal is already in the practice of teaching in
some schools of Kazakhstan. For example, secondary specialized school for gifted children
(Shod , Kazakhstan, Karaganda) with the 2007-08 school year is experiential learning in three
languages: Kazakh language of instruction of all disciplines ; in Russian - Russian language
and literature , and, training in these two disciplines in the Kazakh school implemented the
program of Russian schools ; and since the 2007-08 school year - mathematics, physics ,
biology ; 2009-10 school year - chemistry, geography - are taught in English . Judging by the
end result of learning all tertiary graduates go to university, and at UNT (unified national
testing ) results graduates of this school is much higher than the results of UNT in other
schools of the city.
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There are clearly shown two main directions in the approach to learning in modern
pedagogy:
1) modernization of traditional learning in the spirit of effective organization of
learning - in this aspect of the educational process focused update on the traditional didactic
teaching of reproductive teaching, the concept of education as a "technological" process with
concrete results;
2) an innovative approach to training, where learning objects are the development of
students' opportunities to learn new on the basis of purposeful formation of creative and
critical thinking skills. Work on modeling the training, research, modeling some activities,
training as an exchange of views, creative discussion related with this approach. Gradually
innovative type of training is justified as a new didactic concept. The difference between
traditional and innovative learning can be defined as follows: traditional training "is aimed at
mastering the rules work in repeating situations", and innovative teaching "involves the
development of abilities to work together in new, perhaps unprecedented situations". [6]
In selecting the content of multicultural education some facts should be considered.
They are: socio-cultural context of students (ethnic and religious composition, attitudes and
prejudices that dominate the environment , individual interests of students to the problems of
a multicultural society in general and certain sociocultural groups); ethnic and socioeconomic characteristics of the region (the reasons of compact residence of ethnic groups , the
leading forms of economic activity ); changing social and cultural situation in the region , the
country , the world (the processes of convergence countries, ethnic and religious groups, the
development of conflicts and their causes, cultural expansion and formation of nationalism ,
etc.); methodological , methodical and personal capabilities as a single teacher , and the entire
teaching staff of educational institutions.
Need to take account of socio-cultural perspective in language education
dictated by modern realities. Traditionally, Kazakhstan is a bilingual country. But
bilingualism of the Soviet period was one-sided, many Kazakhs have forgotten how to
communicate in their native language, their own language, they have completely forgotten
and consider Russian as their mother tongue. After gaining independence Kazakh language in
Kazakhstan declared a state language, and his knowledge is obligatory for citizens of the
republic. But in quality of multilingual and bilingual person today does not seem that model,
which is focused on our society. Biracial and polylingual person often speaks one of the
languages well, and others - his communicative abilities are very limited, and, sadly, many of
them do not speak their native language. If we want to aim to generate and educate the ideal
multilingual person, who will speak three or more languages equally and freely, we should
make innovations in schools and universities of language education. Of course, this will
require resolve scientific, methodological, institutional, administrative, social-economic,
psychological problems. First of all, should streamline and improve the current bilingualism
in any of its variations: Russian-Kazakh and Kazakh-Russian, Kazak-English, EnglishKazakh. [7]
Bilingualism should be the basis of any training the third or fourth language.
Native language must be the fundamental, at the main training and formation of
multilingual identity. In the future, tertiary graduates must be communicatively competent,
must have multicultural personality, that is by far the state, even national goal of Kazakhstan
education at all its level.
We want to believe that the unique multicultural and interethnic accord will create all
conditions in the Republic for the formation of the state doctrine and the national idea
"Kazakhstan - House of Peace and Prosperity".
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MODEL OF MANAGING THE TEACHING STAFF AS A PART OF QUALITY
CONTROL SYSTEM
Balabekova Merey, Balabekova Moldir
Zhezkazgan Baikonurov University
В статье рассматривается понятие «преподавательский состав»,
его
качественные и количественные характеристики. Автор статьи показывает
конкретное исследование преподавательского состава, модель управления им, способы
рассмотрения преподавательского состава как части системы контроля качества.
Мақалада «педагогикалық кадрлар» түсінігі, оның сапалық және сандық
сипаттамалары талқыланады. Мақала авторы профессорлық-оқытушылық құрамның
нақты зерттеуін, оның басқару моделін, сапаны бақылау жүйесінің құрамдас бөлігі
ретінде педагогикалық қызметкерлерді қарау тәсілдерін көрсетеді.
The realization of management functions of pedagogical staff in educational institution
is considered as a simplified (through a set of actions-arrangements) and model - through a
complex structure that involves the interaction of various factors of management. Such
interaction is dictated by the need to ensure the optimal quality of the educational process.
We supposed that the most efficient implementation of this interaction can be
presented as a model, which includes a variety of components. The organization of such a
model should integrate the efforts of not only managers, also methodists, teachers,
psychologists, social workers and other professionals involved in the educational process at
school.
Modeling - is epistemological procedure that is carried out on the basis of abstract and
logical thinking. Model thinking is creatively and constructively, as it aims to create
something new, to improve the current state of the object. At the same time, it is opportunistic
and realistic, "obliges not only to its vision possibilities and strengths, also its inevitable
weaknesses and limitations». [1; p.57]
In the logic and methodology of science (V.P.Kochanowsky) model is considered as
"analog certain fragment of reality, causing human culture, conceptual and theoretical
images", "representative", "substituent" of the original in the knowledge and practice.
In the social sciences model is understood as "a symbolic image of the structure, the
type of behavior and interaction patterns in social processes». [1; p.46]
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In the context of our research model has concretely practical, not just theoretical,
detached from the real content of the object, since it is related to the direct practice of
administrative activity in the school, it has been tested in specific educational institutions.
Forms and types of the modeling may be different. Structural-functional model responds as
the task of our research [2; p.35], which allows through the establishment of the structural
similarity of the original model and based on the information about the model to obtain the
necessary information about the functions of the original. Our proposed model in this thesis
work is presented in the structural-graphic and descriptive text forms.
In relation to the process of designing the system intraschool management and its
subsystems (our projected model refers to such) models need to perform certain functions.
A.M. Moiseev includes functions of current systems of analytical description and
explanations of the reasons for their lack of effectiveness, predictions of the new requirements
and challenges, as well as the possible consequences of the introduction of innovations and
warnings from errors, standards (norms) concerning to the old or existing models, the
normative description a new type of system, a meaningful base of the project of the real
system. [2; p.57-58]
Model as a sufficiently generalized representation of the norm can be modified
depending on the variety of situations. Such understanding is important in relation to the
conditions of different types and kinds of educational institutions, their internal, specific
features that extend opportunity to the adaptation and application of our proposed model of
management staff of the school-based teaching environment.
In the formation of this model, we relied on the following methodological approaches:
system, optimization, communication and dialogic, student-oriented ones.
Systematic approach allows us to consider the objects as a system that focuses on the
study of the integral nature of the object, to detect multiple types of links in it and mix them
into a single theoretical framework.
Therefore, the system is a key concept of the approach. In its most general form, it is
treated as "a set of elements that are in a relationship and connected with each other, which
forms certain integrity, unity". [3; p.610]
Relying on the theoretical work of scholars such as V.G.Afanasiev,
Yu.A.Konarzhevsky, V.P.Kochanowski, B.C.Lazarev, P.I.Tretyakov, E.G.Yudin and others,
we took into account the following basic requirements of this approach:
a) identification of each element depending on its place and function in the system,
taking into account the fact that the properties of the whole amount of reducible to the
properties of its components;
b) an analysis of how the system's behavior is due to the peculiarities of the elements
and structure as a whole;
c) the research of mechanism of relationship, the interaction of the system and the
external environment;
g) the study of the internal structure, the hierarchy inherent in the system;
e) consideration of the dynamism of the system, and others.
From the system analysis to describe the position of any object as a system - "means to
determine its system objects, their relationships and properties». [4; p.46] We consider the
school as a system that ensures its function through activities involving the activity of all its
members, sub-systems.
Subsystem is the part of the system, which retains its basic quality. From this
definition, we can say that each subsystem is itself a system. Consequently, management
(head, administration) and controlled (refers only to teaching staff) subsystems are also quite
complex systems to be included in the structure of the school as subsystems. In a base of
achieved optimal result is a planned activity on the level of interaction between all the
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elements. Thus, the control model of secondary school teaching staff must also meet the
requirements of the system.
Since every system represents great number varieties of elements connected by a
common structure and organization, and for our model fundamentally important points are
structuring and management. Therefore, the structure is an essential attribute of the system,
it`s structure and internal organization, the unity of stable relationships between the elements.
The presence of the structure makes it possible to describe the system through structure. [5;
p.76]
In the process of development of secondary school teaching staff management model
is mainly considered the decision of optimal implementation of pedagogical conditions of
management tasks.
At the same time we experienced the simulation of different systems, presented in
scientific and educational literature in recent years:
- Management model: a model of administrative interaction by L.H.Aksenovskaya,
reflexive school management model by T.M.Davydenko, structural-functional model of
intraschool management by A.E. Kapto, model of managing the intraschool by V.N.Gurov
and C.B.Stepanova, etc .;
- Model of school providing general education: modern gymnasium and adaptive
school;
- Model of controlling education quality;
- Models of teaching services of school;
- Personnel management model and training of managers.
In our opinion, such model should include three components: organizational informative, technological and professional staff.
In this strategic level of this hierarchy the basic purpose of the school, aimed at the
implementation of the social order, is formulated in the recently adopted Concept of
modernization of Kazakhstani education for the period up to 2020, "contemporary developing
society needs modern educated, moral, enterprising people who can make their own decisions
in situation of choice, capable of cooperation, characterized by mobility, dynamism,
constructive, ready for intercultural interaction, have a sense of responsibility for the fate of
the country for its economic and social prosperity, able not only to live in a civil society and a
legal state, but also to create them".
As an object of management school requires a purposeful system in the development
of forecasts and the development of management solutions through software development,
complex-targeted projects, annual planning of educational institutions and plans of all school
subjects and subsystems. The complex hierarchical planning structure and its focus impart
controllability to objects, to the existence of a common purpose and general purpose of the
whole system`s function.
In our opinion, the formation of a democratic organizational management structure
allows to include with the maximum degree of responsibility of each entity in the educational
system of the struggle for getting effective results management.
Evaluating the effectiveness of management can be carried out for psychological and
non-psychological criteria. [6; p.78] The psychological criteria includes: satisfaction of the
membership in the workplace, the presence of an atmosphere of motivation among staff, the
presence of the head`s authority and objective staff`s self-assessment. But the main factor is
the personality of the leader, his leadership style and actions, as much as the head manager
standing at the head of the organization's staff creates an atmosphere of motivation,
productive communication, teaches staff how to use time efficiently, overcomes obstacles
encountered in the development of the organization.
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On the base of conducted analysis of theoretical and empirical material on the problem
of optimal methods and criteria for evaluating the work of the school as a whole and with the
teaching staff, in particular (V.I.Zvereva, Yu.A.Konarzhevsky, A.Akryazhevskykh,
I.K.Markova, A.M. Moiseev, V.V.Serikov and D.Hawker, V.A. Levin) access to the
following system of criteria was carried out by us including 3 groups of indicators:
The efficiency (quality) of school management:
- full implementation of management functions;
- optimal management structure corresponding to the goals and capabilities of the
organization, the coherence of administrative commands;
- management with processes;
- the creation of the necessary conditions to ensure a positive emotional and
psychological climate in school.
The effectiveness of the teaching staff work (as a group):
- the high level of development teaching staff;
- general emotional background;
- motivation of the teaching staff to productive and creative work;
- development of professional skills;
- participation in research and experimental activities;
- the adequacy of self-teaching activities and professional resources;
- professional competence (psycho-pedagogical, methodical literacy, general and
professional culture).
In this way, presented by us hypothetical model of management of secondary school
teaching staff is relied on the accounting the management of pedagogical conditions, which is
in the central core of this model and what has to determine the mainstream, that is the strategy
and style of management. At the same time, we defined the criteria for effective use of the
model assuming according to the location and control system features, access to a generalized
assessment of the effectiveness of an innovative educational institution and its staff.
Currently, in science and practice of the school management there were developed
various models of such control. However, conducting by us analysis of proposed variants, in
our opinion, does not always provide the complexity of their impact on the quality of
education; it does not take into account a number of newly discovered factors and features of
modern educational situations, such as those associated with the revaluation of the role of
monitoring and other individual administrative functions to the detriment of social and
psychological management side.
In addition, lately in the science and practice of education it is happening rethinking of
those categories as the goal of education, the mission and function of the school, and others.
The problem of education quality began to take the leading position.
We believe that the management of teaching staff of educational institution will be
effective if it provides with a set of pedagogical conditions of such control, including:
- a combination of individually oriented, humanistic, human-centric approaches in the
management of teaching staff;
- the pedagogical principle of cooperation and collaboration in the management;
- the formation of a positive psychological climate in the teaching staff;
- an ensuring conditions for professional growth of teachers.
Exploring the possibility of pedagogical management conditions, we have determined
that this sphere of activity provides the greatest scope in the construction of models of
effective cooperation between various school services and professionals. The basis of our
model is based on the system, optimization, communication and dialogic, student-oriented
approaches. Developed by us the model of management of secondary school teaching staff
includes 3 components: organizational - informative, technological and professional.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ОҚЫТЫЛУ, ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ
Алтайбекова К.Т., Хамитова Э.А. Бектібай Б.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается методология и исследование проблем
терминологии.
The article considers the methodology and resarch of terminology issues.
Кеңестік кезеңде жоғары оқу орындарында терминология лексикологияның бір
тармағы ретінде оқытылып келді. Термин, терминология туралы жоғары білім
алушыларға жан-жақты, әрі толық мәлімет беріліп, бұл мәселенің қыр-сырын жақсы
білетін мамандар дайындалды деп айту артықтау болар. Осы кезеңде жоғары білім
алған көптеген мамандар термин дегенді негізінен шет тілдерінен, латын, грек, европа,
орыс тілдерінен алынған кірме сөздер деп түсінді. Ондай атаулар орыс тіліндегі
қалпында білім жүйесі (мектеп, ЖОО) арқылы санамызға сіңді.
«Әрбір тілдің сөздік құрамында жалпылама ортақ лексикамен қатар ғылым мен
техниканың, өндіріс пен шаруашылықтың әрбір саласына телінді арнаулы сөздері де
болады. Мұны бір сөзбен айтқанда терминдер деп атайды [1, 5].
Терминдердің тууы мен пайда болуы ғылым мен техника атауларына тығыз
байланысты. Ғылымы жоқ, техникасы болмаған елдерде термин жайында сөз де болуы
мүмкін емес. Терминдер негізінен белгілі бір дара ұғымды дәл көрсететін
болғандықтан, көбінесе бір мағыналы болып кездеседі. Сонымен қатар терминдерде
стильдік эмоциялық мән де кездеспейді. Сондықтан да терминдердің мағынасы
жылжымалы, өзгермелі емес, әрқашан тұрақты болады да, бір ғылымды меншіктеп,
соған түпкілікті қызмет атқарады. Сондықтан да терминдерді жалпылама ортақ
сөздерден ерекшелеп арнаулы сөздер деп атайды. Арнаулы терминдер әрбір ғылым
саласында бар. Мысалы:
1.Математика терминдері: логарифм, квадрат, аксиома, алгебра, трапеция,
синус, косинус, радиус, котангенс, биссектриса, теорема, коэффициент т.б.
2. Физика терминдері: вольт, ампер, энергия, амплитуда, генератор, атом,
монокл, квант, вектор, оптика, механика т.б.
3.Химия терминдері: катализ, индикатор, ерітінді, аммиак, озон, азот, қышқыл,
хлор, синтез,бром, йод, сульфат, коллоид, гидрат т.б.
4.География терминдері: материк, глобус, планета, циклон, меридиан, оазис,
экватор, полюс, архипелаг, масштаб, климат, тайфун, муссон, карта т.б.
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5.Спорт терминдері: бокс, атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, штанга,
спартакиада, теннис, физкультура, стадион, шахматшы, хоккейші, акробат,
акробатика т.б.
6.Қоғамдық-саяси терминдер: революция, демократия, конституция, кодекс,
республика, реформа, совет, комсомол, коммунист, социализм, активист, программа,
партия т.б.
7.Әдебиет пен өнер терминдері: театр, поэзия, сатира, опера, драма, комедия,
роман, эпос, образ, филармония, консерватория, актер, либретто, дирижер, режиссер,
пьеса т.б.
8.Лингвистика терминдері: лексикография, стилистика, орфография, фонема,
морфема, фраза, идиома, эвфемизм, табу, синоним, антоним, акцент, архаизм т.б.
9.Медицина терминдері: хирургия,терапевт, аптека, амбулатория, диагноз,
рентгенолог, фармацевт, процедура, препарат, кардиограмма, массаж,
поликлиника, рецепт, диабет т.б.
10.Биология терминдері: ботаника, зоология, белок, протоплазма, аквариум,
клетка, ткань, микроскоп, микроб, коллекция, калория, гибрид, коллекционер,
биолог, ядро т.б.
11.Әскери терминдер: команда, командир, солдат, офицер, генерал, маршал,
танк, снаряд, пулемет, ракета, артиллерист, мина, бомба, штаб, миномет,
стратегия, тактика, маневр т.б.
Мұнан басқа өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының түрлі салаларына,
транспортқа қатысты толып жатқан терминдерде кездеседі.Бір тілдің шеңберінде
қолданылатын терминдерді түгелдей жинақтап, жүйелейтін ғылымды терминология
деп атайды. Қазақ терминологиясы қазіргі таңда жан-жақты қарастырылып, қауырт
жиналып терілуде, қазірдің өзінде терминдердің жетпістен астам сөздігі басылып
шықты.
Сонымен, терминология дегеніміз – шет тілдерінен өзгеріссіз қабылданған кірме
сөздер жиынтығы деген түсінік қалыптастырған маманның, ұлт тіліндегі термин
шығармашылығын дамытып, ғылымды өз тілімде сөйлетейін деген мақсат қоюы да
екіталай. Керісінше, сол шет тілдерінің сөздерін өзгеріссіз қабылдай берсек,
терминқорымыз толыға береді деген тоқтамға келуіне негіз жасалатын тәрізді [2, 1618].
Сондықтан, алдағы уақытта жоғары мектепте терминтануды арнайы оқытып,
термин, терминология туралы шәкірттерге жан-жақты мәлімет берудің маңызы зор.
Филологтарға да салалық мамандарға да арнаулы курстар тиісті бағдарламалармен,
оқулықтар мен оқу құралдарымен қамтамасыз етілсе, жалпы терминтану мәселелеріне
қажетті дәрежеде көңіл бөліне отырып оқытылса, ғылымды өз тілімізде игеруге үлес
қосатын, ұлттық терминқорымызды қалыптастыруға, әрі терминологиялық
жұмыстарды жоғары деңгейде жүргізуге қабілетті мамандар саны арта түсер еді.
Термин шығармашылығы стихиялы түрде жүзеге асып жататын жұмыс емес. Әр
маман өз бетінше термин жасап, оны қалауынша қолданатын болса немесе термин
шығармашылығы жалпыхалықтық, бұқаралық сипат алып термин жасау ісі
үйлестірілмей, кәсіби тұрғыдан қолға алынбай ырқына жіберілсе, онда терминқор
қалыптастыруда жүйесіздік, ретсіздік, жарыспалылық, тілдік нормадан ауытқушылық
сияқты көптеген кемшіліктер орын алады. Сондықтан да, кез келген тілдің ұлттық
терминологиялық қорын қалыптастыру – кәсіби мамандардың белгілі бір жоспарлы
жұмыстарды жүргізуі арқылы жүзеге асырылады. Терминтануда ондай жұмыстардың
басын қосып, жинақтауды – терминологиялық жұмыстар (терминологические
работы) деп атайды. Терминологиялық жұмыстардың қатарына біріздендіру
(унификация), стандарттау (стандартизация), реттеу (упорядочение), жетілдіру
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(усовершенствование), жүйелеу (систематизация), нормалау (нормализация) сияқты
жұмыс түрлері жатқызылады. Сондай-ақ, кейінгі жылдары терминологиялық жұмыстар
қатарына терминологияны реттеуге қатысты жүргізілетін өзге де бірқатар жұмыстар
қосылып жүр. Терминтану саласындағы әдебиеттерде бұл жұмыстар түрлерін нақты
жіктеп-жіліктеп, әрқайсысының ауқымын мейлінше дәл анықтап беру жағы әлі де
болса жетісіңкірей бермейді. Оларға берілген анықтамалар да кейде ішінара бірін-бірі
қайталап жатады немесе бұл ұғымдарды әр зерттеуші түрліше түсіндіретін жағдайлар
да кездеседі. Мәселен, Г.В.Степанов бұлардың ішінен біріздендіру, стандарттау,
реттеу үшеуін негізгі терминологиялық жұмыстар ретінде атап көрсете отырып,оларға
төмендегідей анықтама береді:
Реттеу – терминдердің белгілейтін ұғымдарына мүмкіндігінше толық сәйкес
келуін іздеуге бағытталған мамандардың бірлескен жұмысы.
Стандарттау – әр ұғым үшін бір ғана терминді таңдап, оны арнайы құжаттарда
бекіту. Бұл терминмен қатар кейде кодификация атауы да синоним ретінде
қолданылады.
Біріздендіру – әр түрлі ұлттық тілдердегі терминдермен аталатын ғылыми және
техникалық ұғымдардың сәйкес келуі.
Терминологиялық жұмыстардың атаулары алмастырылып, бұл жұмыстардың
аражігі ажыратылмай, жалпы қолданыла беретін немесе әр ғалымның бір ғана
терминологиялық жұмысты түрліше атауын да кездестіре беруге болады. Тілшітерминолог ғалымдардың терминологиялық жұмыстардың атауларына қатысты
пікірлері әр түрлі болғанымен, әлем халықтарының тілдерінде олар түрліше аталып
жүргенімен терминология дамуының барлық кезеңінде бұл жұмыстар жүргізіліп келген
және жүргізіле де береді. Терминқор қалыптастыру барысында оны ғылым тілінің,
терминологияның талаптарына, тілдік қатысым мен тілдік нормаға сәйкес жүйелеуге
тура келеді. Алайда, бір ұғымды әр түрлі немесе бір ұғымды түрліше атап жұртты
жаңылыстырмас үшін терминологиялық жұмыс атауларының өзін бірізді қолданған
жөн. 90-жылдардан кейін жарық көрген А.В.Суперанская, Н.В.Подольская,
Н.В.Васильева сияқты авторлар өздерінің бірлесіп жазған еңбектерінде реттеу мен
біріздендіру нормалаудың құрамына кіреді деп біледі. «Нормалау» термині мейлінше
дәйекті, әрі оның ауқымы кең дей келіп, олар халықаралық термин болғандықтан оны
аударудың қажетсіздігін және бұл терминнен нормалау (нормализовать) немесе
нормаландыру (нормализировать), нормаланған терминология (нормализированная
терминология), нормалау қызметі (нормализаторская деятельность) тәрізді туынды
терминдер қатары өрбиді дейді [3, 36-39].
Бірқатар шет елдерде терминтанушылар дайындау ісі жолға қойылған. Мәселен,
ғалымдар көрсетіп жүрген мәліметтерге сүйенсек, Испанияның барлық
университеттерінде терминтану бойынша міндетті курстар жүргізіледі. Ал, терминтану
мәселелеріне арналған арнаулы курстар көптеген елдердің оқу орындарында
оқытылады. Бұл мәселеге арналған оқулықтар мен оқу құралдары жарық көрген.
Мысалы, көрші Ресейде Мәскеу полиграфиялық институтының редакторлық
факультетінде Т.Л.Канделаки арнаулы курс жүргізсе, М.В.Ломоносов атындағы ММУдың (МГУ) филология факультетінде В.М.Лейчик терминтануды дербес ғылыми пән
ретінде оқытқан. Осы университетте С.В.Гринев те 70-жылдардан бастап бірнеше
жылдар бойы терминтану бойынша арнаулы курс жүргізіп, соның негізінде
«Терминтануға кіріспе» оқу құралын жазған. Осындай арнаулы курстарды Черновицк
мемлекеттік университетінің роман-герман филологиясы факультетінде Т.Р.Кияк
(«Терминтанудың лингвистикалық негіздері»), Ужгород мемлекеттік университетінің
роман-герман филологиясы факультетінде («Салыстырмалы терминтану және ғылымитехникалық аударма мәселелері») Ф.А.Циткина жүргізген.
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Елімізде 2000 жылдарға дейін терминтану мәселелері бойынша арнаулы курстар
оқылмаған. Мұндай мәселенің көтерілгені, күн тәртібіне қойылғаны да аса қатты
байқалмайды. 2001 жылдан бастап, алғашында Әл-Фараби атындағы ҚазМУ-дың, одан
соң Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың филология факультетінде терминтану
мәселелерін арнаулы курс ретінде оқытыла басталған екен [4].
Алдағы уақытта терминтану мәселелеріне арналған курстардың өзге оқу
орындарында да жүргізіліп, терминтанушы, терминші мамандарды университет
қабырғасынан бастап дайындауды қолға алудың маңызы зор деп ойымызды
аяқтағымыз келеді.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
В КАЗАХСТАНЕ
Балабекова М.А.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада Қазақстанның қазіргі этнотілдік кеңістіктегіндегі «тілдік ахуал»
терминінің мағынасы қарастырылады. Қазіргі заманғы лингвистикалық ахуалға тән
қасиеттер берілген, Қазақстан Республикасының қалыптасуының түрлі кезеңдердегі
оның сипаттамасы көрсетілген. Тіл саясатын жүзеге асыру маңыздылығы
қарастырылған. Мақалада «мемлекеттік тіл» және «ресми тілде» түсініктерінің
анықтамасы
және
сипаттамалары
салыстырылады,
осы
ұғымдардың
делимитациялау туралы мәселесі, оларды анықтау үшін ғылыми анықтамалары және
бөлу критерийлерін әзірлеу мәселесі бұл мақалада көтеріледі.
There is considered the meaning of the term "language situation" in the modern
ethnolinguistic space of Kazakhstan in this article. It is given the characteristic of modern
linguistic situation in the country, its form in the different periods of the formation of the
Republic of Kazakhstan. There is also considered the significance of the language policy
implementation. It compares the definition and characteristics of the concepts of "state
language" and "official language", it is raised the question of delimitation of the concepts of
data, the elaboration of scientific definitions and allocation criteria for their determination.
В статье рассмотрено значение темина «языковая ситуация» в современном
этнолингвистическом пространстве Казахстана. Дана характеристика современной
языковой ситуации, ее описание в разные периоды становления Республики Казахстан.
Отмечена значимость реализации языковой политики. В статье сопоставлены
определения и характеристики понятий «государственный язык» и «официальный
язык», ставится вопрос о разграничении данных понятий, о выработке научных
дефиниций и выделении критериев для их определения.
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Ключевые слова: государственный язык, микросоциальная общность,
официальный язык, социолингвистика, языковые контакты, языковая политика,
языковая ситуация.
Одним из актуальных направлений современной парадигмы антропоцентризма
является социолингвистика, ориентированная на исследование многообразных и
разносторонних взаимоотношений языка и общества. Социолингвистика как
автономная отрасль современной лингвистики оперирует сложившимся на протяжении
всей истории языкознания арсеналом теоретических и прикладных теорий. Структура
социолингвистики отражает те предметные области, в рамках которых решаются
вопросы социальной детерминированности языка.
В рамках социолингвистических исследований объединяются и в то же время
дифференцируются
такие
специализированные
области,
как
макрои
микросоциолингвистика, синхроническая и диахроническая социолингвистика.
Микросоциолингвистика характеризуется как раздел социолингвистики, изучающий
языковые процессы и явления на микроуровне (семья, другие малые группы,
коллективы и т.д.) [1].
При этом в Словаре социолингвистических терминов следующим образом
дефинируется понятие «микросоциальная общность»: малая социальная группа (семья,
школьный класс, студенческие потоки и т.д.), характеризующаяся общностью
демографических и социальных показателей, а также регулярными коммуникативными
контактами в привычной среде общения [1].
Чем меньше микросоциальная общность, тем выше ее языковая однородность,
или ближе микросоциальная общность к идеальному виду группы, тем выше
однородность «моделей языкового поведения...» [2]. Микросоциальная группа как
устойчивая модель этнического и социального состава общества отражает процессы
языкового регулирования, определяемого приоритетами и стратегией языкового
планирования.
Языковая ситуация - макросоциолингвистический феномен, состоящий из
экстралингвистических и собственно лингвистических компонентов, образующих
своеобразный процесс (Сулейменова Э.Д). В научной литературе предшествующих
десятилетий языковая ситуация подменялась понятием «языковое состояние», хотя эти
термины не тождественны. Языковое состояние предполагает фиксацию языковой
жизни общества на определенном этапе его развития. Как известно, в научное понятие
«языковая ситуация» входят различные факторы: национально-демографические
(национальный состав жителей страны, способы расселения жителей разных
национальностей, их социальная дифференциация, образовательный уровень),
лингвистические (структурное и функциональное состояние того или иного языка,
наличие функциональных стилей для применения в разных сферах общения, наличие
терминологических систем, письменных традиций), материальные (наличие словарей,
разговорников, пособий), человеческий фактор (ценностные ориентации носителей
языков, их языковая компетенция, готовность обучаться второму языку
самостоятельно).
Необходимо отметить, что исследования казахстанских лингвистов в данной
области (Г.Д. Алдабергенова, А.М. Кумарова, Г.С. Суюнова, А.К. Шаяхметова, С.Ю.
Сон, Г.А. Досмухамбетова) определили и дальнейшие перспективы по описанию,
анализу функционирования языков в разрезе сложившейся языковой ситуации в
республике, спроецированной на степень востребованности языков в пределах
отдельных микросоциальных групп. Данные исследования стали весомым
теоретическим заделом в сфере изучения явлений двуязычия и полиязычия,
ранжирования уровней освоения второго, неродного языка, определения степени
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эффективности методик овладения неродным языком и т.д.. Актуальность данных
исследований обозначенной проблематики обусловлена также и тем, что характер
диглоссной ситуации, как в разрезе распределения трех языков, так и в плоскости
подсистем одного языка, предполагает наличие социолингвистического мониторинга в
разрезе различных возрастных и социальных групп. Динамика языкового
регулирования характеризуется различной степенью интенсивности в различных
возрастных и социальных группах, поскольку возрастная школа непосредственно
отражается на динамике освоения второго и третьего языков.
Описание языковой ситуации Казахстана в разные периоды его развития
представлено в работах Б. Хасанулы, ведущих учёных-языковедов Э.Д. Сулейменовой,
М.М. Копыленко, С.Т., З.К. Ахметжановой, Д.Д. Шайбаковой].
В целом изучению языковой ситуации в Республике Казахстан посвящено
немало работ, среди которых труды A.M. Абасилова, О.Б. Алтынбековой, Б.А.
Гадзиевой, Г.А. Досмухамбетовой, А.Е. Карлинского, Б.И. Ракишевой, Ж.С.
Смагуловой, К.М. Текжанова, Н.Ж. Шаймерденовой. Исследованиям в области
языковых контактов и билингвизма посвящены труды З.К. Ахметжановой, М.К.
Исаева, А.Е. Карлинского, М.М. Копыленко, Э.Д. Сулейменовой, Г.С. Суюновой, Б.Х.
Хасанулы.
Б.Х. Хасанулы следующим образом определяет содержание понятия «родной
язык»: «Родной язык — любой естественный живой язык, отличающийся по своей
внутренней структуре от всех существующих в мире других языков и исторически
принадлежащий этносу (племени, народности, народу или нации), независимо от его
численности, закрепленный в его этническом сознании, употребляемый или в
различных сферах жизни (по крайней мере, семейно-бытовом общении) для полного
удовлетворения мест проживания, пола, возраста, вероисповедания и убеждений,
профессии и рода деятельности, социального и положения имущественного. Родной
язык может и должен быть в числе основных характеристик признаков этноса. Поэтому
данное понятие должно быть интерпретировано прежде всего как этническая
категория, этнопсихологические и социолингвистические понятия» [3]. В Словаре
социолингвистических терминов конкретизировано определение родного языка как
«языка, усваиваемого ребенком в раннем детстве бессознательно, путем подражания
речи взрослых» [1].
Анализ динамики функционирования казахского и русского языков, а также
английского, в микросоциальных группах позволяет установить те закономерности,
которые характеризуют языковую ситуацию в целом и тенденции, которые
свидетельствуют о процессах, влияющих на ее изменение и трансформацию. Динамика
языкового регулирования определяется тем, что «двуязычие в пределах
микросоциальной общности, как в обществе в целом, развивается согласно социальной
потребности, задается путем сознательного регулирования со стороны государства и
общества, а также постоянными параметрами самой микросоциальной общности» [3].
Анализ языковой ситуации предполагает характеристику ряда универсальных
критериев, в числе которых определение типа двуязычия, либо полиязычия,
установление сбалансированного/ несбалансированного соотношения языков.
Несмотря на то, что население Казахстана представляет собой
многонациональный социум, «языки народов этнических групп неравнозначны по
объему и выполняемым ими функциям» («Концепция языковой политики Республики
Казахстан») и реальное распределение языков в коммуникативном пространстве
осуществляется в пользу двух демографически и функционально мощных языков —
казахского и русского, поскольку большинство двуязычных и трехъязычных сообществ
распределено дисперсно (за исключением уйгурского, корейского и некоторых других)
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и не имеет своих национально-территориальных образований. Следует учитывать, что
дисперсное расселение характерно и для казахского населения (за исключением южных
и западных регионов страны), поэтому казахский этнос, рассредоточенный на
громадной территории, находится в регулярном языковом взаимодействии с другим
коммуникативно мощным — русским языком [4].
К примеру, проведенный центром языковой политики мониторинг динамики
языкового регулирования предусматривал проведение комплексного анкетирования
учеников средних школ Карагандинской области. По вопросу реализации
«Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 гг.»
предлагалось проведение пилотажного исследования, определившего степень владения
языками: казахским, русским и иностранным. Выбор возрастной группы был
обусловлен тем, что динамика усвоения языков по принципу «функциональной
дополнительности» определялась однородностью социально-демографических и
функциональных характеристик анкетируемых.
Понятие микросоциальной общности включает параметр классификации
монолингвальных, билингвальных и полилингвальных микросоциальных групп.
При классификации микросоциальных групп учитывается характер
контактирования образующих группу индивидов, в связи с этим необходима
детализация всех параметров малой группы. Теоретическое обоснование малой группы
было дано У. Мейе, подчеркнувшим что «… в действительности существует столько
особых словарей, сколько имеется социальных групп» [5]. В данном случае лингвист
выделил параметр индивидуализации коммуникативных особенностей каждого
формального и неформального коллектива носителей языков. Актуальность обращения
к данному вопросу подтверждается и Р. Т. Беллом, характеризовавшим
микросоциолингвистику «как анализ, сфокусированный на индивиде в неформальной
внутригрупповой интеракции малых групп» и макросоциолингвистику «как изучение
межгрупповой интеракции на уровне крупных групп, вплоть до контактирующих наций
и государств» [6]. Степень достоверности результатов, полученных при исследовании
микросоциальных групп, подтверждена также и тем, что данные результаты отражают
объективный ход процесса функционирования языков в разрезе комплекса
экстралингвистических переменных, непосредственно влияющих на вариативный
характер языковой ситуации.
Следуя формулировке Л.П. Крысина, классификация микросоциальных групп
предполагает характеристику общности по следующим параметрам: формальная/
неформальная, целевая/ инструментальная и т.д.
Коллектив носителей языка в пределах класса учеников средних школ (в данном
случае старших классов) соответствует обозначенным параметрам.
Социолингвистическая составляющая термина «родной язык» соотнесена с
определением родного языка как языка самоидентификации с этносом, занимающим
важное место в языковом сознании любого народа... » [7].
В социолингвистической литературе обсуждается вопрос о статусе
государственного и официального языков (А.М. Абасилов, Л.Л. Аюпова, В.П.
Нерознак, Э.Д. Сулейменова; Ю.В. Трушкова, Б.Х. Хасанов, и другие). Юридический
статус языков определяется во многих странах в основном законе - Конституции. Если,
кроме того, имеются специальные законы о языках, то они конкретизируют
конституционные установления. Между тем далеко не во всех многоязычных странах
есть такие законы. Канадский исследователь Дж. Тури обнаружил, что из 147
конституций разных стран только 110 содержит статьи, касающиеся языка [8].
Правовой статус языков определяется терминами государственный, официальный;
иногда – национальный.
179

Термин «государственный язык» относится к важнейшим, компонентам
языковой ситуации. До 90-х годов XX века «этот термин либо не употреблялся, либо
отождествлялся с понятием «официальный язык». В социолингвистической литературе
последних десятилетий ставится вопрос о разграничении данных понятий, о выработке
научных дефиниций и выделении критериев для их определения [9,10,11], т.к. объем
значений этих близких понятий не совпадает. Определений этих понятий несколько,
для примера можно взять определения, предложенные ещё в 1953 г. экспертами
ЮНЕСКО.
Государственный язык - язык, выполняющий интеграционную функцию в
рамках данного государства в политической, социальной и культурной сферах,
выступающий в качестве государственного символа. Официальный язык - язык
государственного управления, законодательства, судопроизводства [1]. В Кратком
этнологическом словаре определение более лаконичное: «Язык государственный язык, использование которого законодательно предписано в официальных сферах
общения», официальный же язык рассматривается как «политико-юридический
синоним языка государственного» [12]. По мнению А.С. Пиголкина, государственный
язык - это язык общения власти с населением, язык законов и правовых актов,
официальных документов, вывесок и объявлений, язык обучения в школах и других
учебных заведениях [13].
Языковая ситуация в Казахстане выступает и как самостоятельный сегмент
социального целого, и как элемент других сфер жизни: межэтнического общения,
государственного строительства, развития культуры, науки и образования и т.д. При
этом функционирование двух коммуникативно-мощных в Казахстане языков (русского
и казахского) требует тщательного подхода в своем изучении.
Языковая ситуация так или иначе коррелирует с социальными, экономическими,
культурными и другими процессами, протекающими в конкретном обществе.
Языковые же процессы, как и любые другие, исторически обусловлены,
являются следствием прошлого исторического развития и содержат в себе
предпосылки для будущего.
Анализ ступеней овладения вторым языком с учетом ранжирования возрастных
групп позволяет выявить наиболее характерные тенденции, свидетельствующие об
оптимальности форм социолингвистического регулирования языковой ситуации в
ракурсе стратегии двуязычия и полиязычия как кардинальных направлений языковой
политики в республике.
Анализ в области социолингвистических исследований актуализируются на
современном этапе формирования и развития языковой ситуации в Казахстане в связи с
необходимостью осуществления масштабного мониторинга реализации языковой
политики в республике.
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ТӨЛ ТІЛІМІЗДІҢ СӨЗДІК ҚОРЫН КЕҢЕЙТУШІ – ДИАЛЕКТ СӨЗДЕР
Хамитова Э.А., Алтайбекова К.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье рассматриваются казахские диалектизмы и его особенности.
The article considers Kazakh dialectisms and their peculiarities.
Жергілікті тілдік ерекшеліктер – жалпыхалықтық тіліміздің бір аймаққа тән
тілдік көрінісі. Ол аймақтың тілдік материалы жалпы халықтық тіл арнасымен
жалғасып жатады да, кейбір лексикалық, фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктері
жағынан одан ажырап тұрады. Өзінің изоглостық (сөздердің таралу шегін картаға
түсіру) шекарасы бар нақтылы территорияда өмір сүріп жатқан тілдік ерекшеліктер рутайпалық тілдің қалдықтарынан сол жердің халқының шаруашалық кәсібіне
байланысты қалыптасқан сөздерінен, қонысы, тұрмыс-тіршілігі жағынан жақын көрші
отырған елдер тілінің әсерінен кейбір грамматикалық формалар арқылы семантикалық
өзгеріске түскен жергілікті тілге ғана қатысты сөздер мен формалардан құралады.
Жергілікті ерекшеліктердің қамтитын территориясы, тілдік материалының
көлеміне қарай лингвистикада диалект, сөйленіс терминдері қолданылады. Диалект –
жалпы халықтық сипаты жоқ белгілі бір жерде ғана қолданылатын тілдік ерекшеліктері
бар территория. Ал, сөйленістің қамтитын аясы – шағын. Бірнеше сөйленіс бір
диалектінің құрамына енуі мүмкін [1, 8].
Сонымен, жалпылама қолданыла бермейтін, тек білгілі бір аймақ шеңберінде
ғана жұмсалатын сөздер бар екенін білеміз. Мысалы: Шымкент, Арыс маңында
шайнекті – чәугім, жұмыртқаны – тұқым, Орал өңірінде таразыны – шеккі, бәкіні –
шаппа, қауғаны – бөрлек, Тараз, Меркеде жәрдемші, көмекшіні – жәкенші және т.б.
деп атайды. Осындай жергілікті халық тілінде ғана қолданылатын, белгілі аймақ
көлемінде ғана айтылатын сөздер диалектизмдер болып табылады [2, 31].
Диалект сөздер әдеби тілдің қатысына қарай бірнеше түрге бөлінеді:
1) лексикалық диалектизмдер;
2) лексика-фонетикалық диалектизмдер;
3) семантикалық диалектизмдер.
Лексикалық диалектизмдер деп аңғаратын ұғым жалпы халық тілінде басқа
сөздермен аталатын, әдеби тілде кездеспейтін түбір сөздерді айтады. Мысалы: сәйпіл
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(Алматы, Кеген) – қорған, қамал; сой (Орал обл., Түркім.) – нәсіл, ұрпақ, тұқым; сіле
(Маңғыстау) – дәке, марля сияқты мата; ұтыр (Шымкент, Қызылорда) – қисын, рет,
жөн т.б.
Лексикалық-фонетикалық диалектілерге әдеби тілдегі сөздердің жергілікті
жерлерде фонетикалық өзгерісте айтылатын сөздер жатады. Мысалы: о/ұ сәйкестігінен
сұрақты – сорақы, сұнар – сонар, дұмалау – домалау; а/ы сәйкестігінен шырлау –
шарлау, қымықпай – қаймықпай; а/ә сәйкестігінен дәнә – дана, кәте – қате, кәйтейін –
қайтейін, зәлім – залым, уәйім – уайым т.б.
Туынды диалектизмдер – әдеби тілдегі сөздерге диалектизмге тән жұрнақтар
жалғану арқылы жасалған диалектизмдер. Мысалы: жүрдемел – жүрдек, шәйгөн шайнек, сұрамжал – сұраншақ, мейманқос – меймандос, тұзды – тұздық, белегір –
белес, жұқана – жұғын, немелтай – немере т.б.
Лексикалық-семантикалық диалектизмдер – жалпыхалықтық тіліне тән бола
тұрып, әдеби тілге жат мағынаға ие сөздер. Мысалы: бел – шабылған шөптің ізі, жолы;
баспа – ілгек; баспахана – қастық, дұшпандық, баю-бату (құн туралы); үгіту – салу;
тығу, шалысу – тырысу; сона – сырғаның түрі; сес – әдейі, сәл-құм, қуат; дерек –
керек; деректі – жауапты т.б.
Диалектизм әдеби тілден тыс құбылыс, дегенмен оның әдеби тілді толықтыруға,
байытуға үлесі мол. Халық тұрмысында ғылым мен техниканың дамуына байланысты
көптеген жаңа ұғымдарға атау табу қажеттігі туғанда, халық қазынасы ретінде
пайдаланылатын сөздеріміз – диалектизмдер. Мысалы, марля сөзінің баламасы ретінде
– дәке, носилка сөзінің баламасы ретінде – зембіл, подряд сөзінің баламасына –
мердігер, минералды су мағынасында – арасан сөздері әдеби тілге диалект қатарынан
ауысты. Әрине, диалектизмнен әдеби тіл қатарына өткен сөздер мағынасын кейде
өзгертіп, кеңейту мүмкін. Мысалы, мердігер сөзі Оңтүстік Қазақстан халықтары сөзінде
жалданып жұмыс істеуші деген мағынада қолданылатын. Ал, әдеби тілге енгенде жеке
бас қамын күйттеуші емес, қоғамдық еңбекке негізделген шарт негізінде атқарылатын
ұжымдық еңбекке айтылатын болды [3, 52-53].
Қазақ тілінің диалектсінің зерттелуіне оралатын болсақ, диалектілік
ерекшеліктерді жинауға арналған бірінші экспедиция 1937 жылы профессор І.
Кеңесбаевтың басшылығымен қолға алынды. СССР Ғылым академиясының Қазақ
филиалы ұйымдастырған алғашқы диалектологиялық экспедиция кезінде Нарынқол,
Кеген, Нұра, Мақтаарал ауданындағы тұрғындардың ауызекі сөйлеу тілінде кездесетін
жергілікті ерекшеліктерге байланысты едәуір материалдар жиналды. Бұдан соңғы
уақыттарда Қазақстанның басқа жерлеріне де экспедициялар ұйымдастырылып
отырды. Ғ.Ғ. Мұсабаевтың басқаруымен 1939 жылы Маңғыстау, 1940 жылы Орда
қазақтарының тіліндегі ерекшеліктер зерттелді. Ұлы Отан соғысы кезінде бұл
жұмыстың қарқыны біраз баяулағанымен, 1945 жылы Тіл және әдебиет институтында
қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясын зерттейтін арнаулы бөлім құрылуымен
байланысты халық тіліндегі өзгешіліктерді жинау жұмысы жандана түседі. Осы
жылдары Қазақстанның бірсыпыра жерлеріндегі тұрғындар тілінің ерекшеліктерін
сипаттайтындай біраз материалдар жиналды.
Халық тілінің диалектілік ерекшеліктерін зерттеуге арналған еңбектер де
жазылды. Біраз жылдар бойы жиналған материалдар негізінде Ж. Досқараев «Оңтүстік
диалектісінің кейбір мәселелері» деген тақырыпта кандидаттық, профессор С.
Аманжолов 1948 жылы «Қазақ тілінің негізгі проблемалары» деген тақырыпта
докторлық диссертация қорғайды. 1946 жылдан бастап, қазақ тілінің диалектілік
ерекшеліктерін зерттеуге арналған мақалалар жариялана бастайды. Осындай алғаш рет
диалектологияға байланысты баспа бетін көрген еңбектің
бірі – Ж. Досқараевтың
кандидаттық диссертация негізінде жазылған «Краткий очерк о южном диалекте
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казахского языка» деген көлемді мақаласы еді. Бұдан кейінгі жылдарда да (1946-1955
ж.ж.) Ж. Досқараев, С.Аманжолов, Н.Т. Сауранбаев т.б. тілшілеріміздің
диалектологияға байланысты бірқатар мақалалары республикалық және одақтық
баспасөз беттерінде жарыққа шықты [1, 12-13].
Жоғарыда аталған зерттеулердің, тұжырымдардың, көптеген ізденістердің
нәтижесінде көршілес отырған халық тілінің әсері де диалектизмдерді туғызатынын
дәлелдеді. Мысалы, Ташкент, Сырдария облыстарындағы қазақ мектептерінде көбінесе
өзбек сөздері араластырылып қолданылады: мұнда, онда сияқты есімдіктер – бұ, о яқ;
бір, екі, төрт сан есімдері – біттә, екіта, төртта; төменге түс – пәске түс; жаны,
қасы, маңы – қаптал (сенің қасыңда жүрейін – сенің қапталыңда жүрейін); есік – қапы
(есікті жап – қапыны жап), негіз – тиқар, ұйым – шөлкем т.б.
Басқа тілдердің диалектілеріне сөз жүгіртетін болсақ, оларда да қазақ
тіліндегідей біршама диалектизмдер байқалады. Орыс тілінде грамматикалық, лексикафонетикалық, семантикалық сөздер туғызатын диалектизмдер көп. Мәселен,
грамматикалық диалектизмдер қатарына: мимо избы деу орнына – мимо избе, в степи –
в степе, слабее – слабще сияқты қолданыстар жатқызылады; острый – вострый, паук
– павук, пиджак – пинжак – спинджак, слушать – слухать т.б. лексика-фонетикалық
диалектизмдер; очень сөзі мағынасында – гораздо, внезапный орнына – наглый,
утонуть орнына – залиться сөзін қолдану – семантикалық диалектизмдер; сондай-ақ,
бежать орнына – бечь, блюдце – блюдка, гусинья – гуска, дождик – дожжик деу –
жаңа сөз тудыруға талпыну нәтижесі болып табылады. Сол сияқты орыс тілінде калга –
ағаштан дөрекілеу жасалған чашка (ыдыс); калуга, калужина – батпақ, батып (түсіп)
кетер балшық; лала, лаларь – езбе, сөзуар, қыдырымпаз, адасқақ; лыбиться – езу тарту
т.б. диалектілер де бар.
Ауызекі сөйлеу тіліне де, әдеби тілге де, диалектілік аймақтық лексикаға да тән
аралық құбылыстың бірі – дублеттер болып табылады. Бұлар – тілде құрамы мен
мағынасы жағынан жарыса (параллель) қолданылатын сөздер. Ондай құрамы мен
мағынасы жағынан жақын сөздердің қатарына сөздің фонетикалық варианттары
(жарыспалы сөздер), сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған варианттар
морфологиялық, синтаксистік және стильдік параллелизмдер, орфографиялық,
орфоэпиялық варианттар жатады. Мысалы, қазақша маңдай – маңлай, диірмен –
тиірмен, риза – ырза, кәрия – қария, айқай – айғай, пенде – бенде; сондай-ақ, орыс
тілінде
–
–
–
тәрізді екпінге
байланысты акцентті дублеттер; ағылшынша
–
т.б. фонетикалық
дублеттер де бар.
Қазақша тіл білімі – тіл туралы ғылым, білім-ілім, өкімет-үкімет; орысша
языкознание – языковедение, волчиха – волчица, безвкусие – безквусица, петуший –
петушинный
– cannot (кант – каннот) – могу, не могу модальді
етістіктері т.б. лексикалық дублеттер.
Сондай-ақ, орыс тіліндегі порой – порою, чашка чаю – чашка чая варианттары –
морфологиялық дублеттер; понятный каждому – понятный для каждого,
приверженность к науке – приверженность науке – синтаксиситік дублеттер;
горажанин – гражданин, голова – глав, сторона – страна – морфологиялық дублеттер;
взяться за ум – схватиться за ум, быть на короткой ноге – быть на дружеской ноге,
набить карман – набить мошну – фразеологиялық дублеттер.
Дублеттер мен диалектизмдер, кейде синонимдер бір-бірімен араласыпқұраласып, ұштасып жатады; қант, шекер – секер – құмшекер, қораз – әтеш, қала –
шаһар, қалбыр – елек – елгезер, леген – шылапшын – кірлен т.б [4, 116-117].
Сонымен қатар, таза говорлық дублеттер де болады. Бұл топқа әр говорда әртүрлі
вариантта қолданылатын дублеттер жатады: ілмек – шөтке – ырғақ (ілгек), ұрпақ –
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буызы – күрпі (кебек), ақа – аша (айыр), әсілі – асылы, ләжі – лажы, есек – ешек –
естек, домалау – думалау – жұмалау, серне – деңгене – жара, атауыз – кемпірауыз –
тістеуік, тәте – апа – әпке – әпше, шама – сәме – шәме – шамба – шәмбе, елек –
елеме – елеуіш – елгезер – ұнқаққыш, кәуірт – кеуірт – оттық – сіріңке – шырпы,
күнбағыс – күнбағар – айбағар – күләйлән – пісте – шемішке – шекілдеуік т.б. [5, 31].
Диалект сөздердің мағынасындағы ақпараттың таралу шектеулілігі осы сынды
аумақтық ерекшеліктерге байланысты болады. Егер, қандай да бір диалект сөздің
мағынасындағы ақпараттың таралу шегін анықтау керек болса, оның говорлар тобының
қайсысына жататынын, олардың ішінде қай говорға кіретінін білу арқылы көз жеткізуге
болады. Мысалы, кепеш (тақия), жоян (зор), шылауыш (кимешек және оның сыртынан
орайтын орамал), мұқым (бүкіл), тарпа (қол шалғы), тошала (қарақат тәрізді жеміс
ағашы), деген сөздер шығыс говорлар тобына жатса, зәліс (қу, алаяқ), пансат (зор, дәу),
қолапат (орашолақ, ебедейсіз), жөргентай (кішкене пысық бала), қырбасы (арық,
жүдеу), моты (кескін, пішін, қалпы), жұпын (нашар) т.б. орталық-солтүстік тұрғындар
тілінде қолданылады [6, 5 ].
Лингвистикалық зерттеулерде кейде географиялық фактілерге де назар аударуға
тура келеді. Тіл білімі мен географияның өзара байланысы ғылымының жаңа бір саласы
– лингвистикалық географиядан көрінеді. Лингвистикалық география тілдегі
фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстардың қандай территорияға
тарағандығын және географиялық тұрғыдан алғанда, қай территориямен
шектелетіндігін көрсетеді. Лингвистикалық географияның, әсіресе диалектілерді
зерттеуде белгілі бір диалектінің таралу шегін айқындауда үлкен маңызы бар [1, 7].
Тіл – ғасырлар бойы қалыптасқан халықтың ортақ қазынасы. Керек десеңіз,
қазақты ұлт ретінде ұстап тұрған тіректің өзі – көнеден келе жатқан сол тіліміз.
Шынында да, тіл – халықтың тарихы, шежіресі, халық өмірінің жаңғырығы мен ізі.
Одан сол тілді жасаушы халықтың арманы мен үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі
рухани өмірінің үні естіліп тұрады. Ендеше, қолымыздағы жалғыз асылымызды
көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек деп ойымды түйіндегім келеді.
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Бұл мақалада стерженьдердің термомеханикалық күйін зерттеу сандық түрде
қарастырылған. Жылу мөлшерінің өзгеруінің фундаментальды негізінде ұзындығы
шектелген, тұрақты қималы стерженьдердің қалыптасқан жылу өткізгіштерінің
теңдеуі құрылды.
Бұл есеп құрылымдық компоненттердің жылуэлектрлік қуатын сандық
шешімдеріне арналған.
В данной статье рассматриваются проблемы численного исследования
термомеханического состояния стержней. На основе фундаментального закона об
изменении количества тепла составлено уравнение установленной теплопроводности
для горизонтального стержня ограниченной длины постоянного сечения. Данная
задача посвящена численному решению состояния термоэлектрической мощности
структурных компонентов в виде закрепленных стержней ограниченной длины.
We consider a horizontal rod of limited length and a constant crossed section with
area
. The axis ox of the rod is directed from the left to the right which coincides with
the axis of the rod. At the left end of the rod, the temperature
, is given, and the direction
. In this case
. Through the lateral surface of the rod, heat exchange takes place
with its surrounding medium. In this case, the heat transfer coefficient
, and the
ambient temperature
. The calculation scheme of the process is shown in Fig. 1
hjToc

X

X=0

L

X=L
T2

T1

Picture 1. The calculation scheme of the problem
It is required to determine:
1) The law of temperature distribution along the length of the investigated rod.
2) Determine the amount of thermal elongation of the test rod.
In case of pinching the two ends of the rod, it is necessary to determine:
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3) The arising axial forces.
4) The field of distribution of the components of deformations and stresses.
5) The field of distribution of displacement.
The physical and mechanical properties of the material of the rod under investigation
are characterized by the coefficients of thermal conductivity
, thermal expansion
and elastic modulus
. If we take into account that the investigated process of the
rod material is much larger than the cross-sectional area, then it is possible to neglect the
temperature gradients in the directions perpendicular to the axis of the rod without significant
error, and take the temperature constant at each point of the cross section perpendicular to the
axis . With this assumption, a temperature with a function of only one independent variable ,
and the field of temperature distribution along the length of the rod can be described by an
ordinary differential equation.
According to the fundamental law of thermophysics, the amount of heat passing
through the time dt through the cross sections of the rod at a distance of x [cm] from its left
end will be
(1)
where

is the temperature distribution field, which is still unknown.

At that time, the amount of heat passing through the time
through the cross section,
located at a distance
from the left end of the rod, will be equal to
(2)
In addition, the portion of the rod enclosed between the sections spaced from the left
end of the rod at a distance of and
, due to the thermal conductivity process,
acquires during the time dt the amount of heat equal to the difference of the indicated
quantities (1) and (2) e.
In addition, the portion of the rod enclosed between the sections spaced from the left
end of the rod at a distance of
and
, following the heat conduction process,
acquires in the time dt the amount of heat equal to the difference of the indicated amounts (1)
and (2),
(3)
It should also be noted that during this same time, a heat loss equal to
(4)
where

is the cross sectional.

But since the process we are investigating is steady-state, i.e. stationary, then from (34) we have
(5)
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From this, for the problem under consideration, we determine the equation for
the steady-state heat conductivity
(6)
For convenience, we introduce the notation
(7)
considering that the ambient temperature

, then we have
(8)

hence we also obtain

,

(9)

Taking (7) and (9) into account, we rewrite (6)
(10)
This equation is an ordinary differential equation with constant coefficients. Then its
general integral will be
,

(11)

where and are constants of integration. Their values are determined from the
boundary conditions at the ends of the rod.
;

;

(12)
(13)

From these systems, the values

.

(14)

Substituting (14) into (11), we determine the field of temperature distribution along
the length of the rod under consideration, taking into account the operating conditions [2]
(15)
On the basis of the fundamental theory of thermal physics, it is possible to determine
the elongation of the rod under consideration if it is pinched by one end and the other is free
l

lT

l

T ( x)dx
0

T ( x)dx

Toc l

T2 Toc ch al

0
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1 / a (T1 Toc )(1 ch(al ) / a) / sh (al ) (16)

In the event that both ends of the rod are clamped, an axial compressive force R is
produced in it, which will be directed along its axis ox. Its value is determined by the
corresponding Hooke law [3]
lT EF
l

R

EF
Tocl
l

T2 Toc ch al 1 / a (T1 Toc )(1 ch(al ) / a) / sh (al )

(17)

In this case, according to the length of the investigated rod, the distribution law of the
thermoelastic component of the voltage t can be determined according to the generalized
Hooke's law
R
F

E
Tocl
l

T2 Toc ch al

1 / a (T1 Toc )(1 ch(al ) / a) / sh (al )

(18)

Then the distribution law of the corresponding thermo-elastic component of the
deformation is also determined according to Hooke's law
E

Toc l

l

T2

Toc ch al

1 / a (T1

Toc )(1 ch(al ) / a ) / sh (al ) (19)

Further, according to the theory of thermal physics, the law of distribution of the
temperature component of deformation

T

( x)

T ( x)

Toc

T2 Toc sh (ax) (T1 Toc )sha (l x)
,0 x l
sh(al )

(20)

Then the temperature component of the voltage is already determined according to
Hooke's law

T

( x) E T ( x)

E Toc

T2 Toc sh (ax) (T1 Toc )sha (l x)
,0 x l
sh (al )

(21)

After this, according to the theory of thermo elasticity, it is possible to determine the
law of distribution of the elastic component of deformation
x

( x)
Toc

Toc l T2 Toc ch al 1 / a (T1 Toc )(1 ch(al ) / a) / sh (al )
l
Toc sh (ax) (T1 Toc ) sha (l x)
,0 x l
sh (al )
T

T2

( x)

(22)

Then, according to Hooke's law, we can determine the law of distribution of the elastic
component of the voltage
x

( x) E x ( x)

E Toc

T

( x)

T2 Toc sh (ax) (T1
sh (al )

E
Toc l T2 Toc ch al
l
Toc ) sha (l x)
,0 x l

1 / a (T1 Toc )(1 ch(al ) / a) / sh (al )

(23)

Finally, we can determine the law of distribution of the displacement of the crosssection of the rod. It is determined from the Cauchy relations
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x

( x)

u
;
x

U

x

( x)dx C

(24)

Here the value of the constant C is determined from the pinning conditions U(x=0)=0.
Then we have
U ( x)

Toc

ashal

chal 1
(T1 T2 2Toc ) x
alshal

E=2·10

1
[(T2 Toc )chax (T1 Toc )]
ashal

(25)

(T1 Toc )chal (T2 Toc )

Then we have l=100см,
6

Toc x

0

; h=10

;

C;

=125·10-7

;

0

; T1=600 C; T2=100 C; r=1cm.

Then we get the results shown in Figure-2. In Figure-2, a) the law of the distribution of
temperature along the length of the rod is given. The resulting law of distribution of
deformation components is given in Figure-2, b). It can be seen from the figure that the
thermo-elastic component of the deformation Ɛ -is constant along the entire length of the rod.
At that time, the elastic component of the deformation Ɛ х(х), on stretches near the
jamming, has a stretching character. In the middle section of the rod, Ɛ х(х), has a compressive
character. The temperature component of the deformation Ɛ Т(х) along the entire length has a
compressive character. Its maximum value corresponds to the highest temperature.
The nature of the component stresses is similar to the corresponding deformations.
This is clearly seen from Figure-2, c). In Figure-2, d) the distribution field for the
displacement of the cross-sections of the rod is given. It can be seen from the figure that the
cross-sections of the rod in section 0 x 6,9 are moving in the direction of the x axis. At
that time, the largest displacement Umax1 = 0.0043092 cm corresponds to the coordinate
cross-section of which x = 8 cm;
The cross sections of the rod located in the section 70 <x <l = 100 cm move against
the direction of the axis ox. Here, the largest displacement Umax2=-0,0016472 cm corresponds
to a cross section whose coordinate is x = 94 cm. Moreover, ǀ Umax1ǀ /ǀ Umax2ǀ =2,61639;
a)

The temperature

b)

the deformation
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c)voltage

d)move

Figure - 2. The laws of distribution of temperatures, strains, stresses and displacements
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THE NEW METHOD OF MONITORING AND RESEARCH OF EARTHQUAKES
ON TYAN-SHAN HIGH MOUNTAIN SCIENTIFIC STATION
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Al-farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
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Zhezkazgan Baykonurov University, Zhezkazgan, Kazakhstan
Систематизированы результаты теоретических и экспериментальных
исследований предыдущих лет о новом космофизическом методе прогноза сильных
землетрясений на основе диагностики объемного напряженного состояния земной
коры на глубине формирования очагов землетрясений проникающей (мюонной)
компонентой космических лучей. Метод реализован на Тянь-Шаньской высокогорной
научной станциирасположенной на высоте 3340 метров над уровнем моря. Станция
находится в одном из наиболее сейсмически активных районов Казахстана, где в
прошлом произошли
катастрофические землетрясенияи возможны
сильные
землетрясения в будущем.
Ғарыштық сәулелерді өткізуші (мюондық) компоненті бар жерқыртысының
көлемді кернеулі жағдайын диагностикалау негізінде күшті жерсілкіністерін
болжаудың жаңа ғарыштық-физикалық әдісі туралы өткен жылдардың теориялық
және эксперименттік зерттеулерінің нәтижелері жүйелендірілді. Әдіс теңіз
деңгейінен 3340 метр биіктікте орналасқан Тянь-Шань биік таулы ғылыми
станциясында іске асырылған. Станция Қазақстанның ең сейсмикалық белсенді
аудандарының бірінде орналасқан, онда өткен жылдары апатты жерсілкінісі болған
және болашақта күшті жерсілкінісі болуы мүмкін.
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The Almaty region is covered by numerous networks of seismological stations that
will provide the statistical significance of results. 2018 is anniversary for this direction of
researches because 30 years ago, a new seismic forecasting concept was developed. This idea
is based on registration of an abnormal acoustic response of the tense environment when
exposed to energetic cosmic ray muons born in the wide atmospheric showers (WAS). In
WAS the maximum quantity of muons are formed at height ~15km. At the level of the earth's
surface in WAS born by a primary particle with energy Eₒ=
eV and occupying space in
several hundreds of meters contain ~ 4 muons with energy of E≥3 TEV, and in WAS born by
a primary particle with Eₒ=
eV, their number can increase to ~ 1500 [1,2].
Only muons and a neutrino are capable to get deep into earth's crust. Extending in the
rock, muons lose energy in ionization and radioactive processes.
- dEμ/dX = a + bEμ,
Where Eμ-muon energy, a - ionization losses, b - losses due to radioactive processes.
Estimates [3] show that in standard rock with a density ρ=2.65 g·
, the average way of a
run of a muon with energy of Eμ=10 GEV is ~ 0.05 km of a water equivalent (1 km of w.e. =
g·
of standard rock), and with energy of Eμ=10000 GEV a way of a run of a muon
is more than 6 km of w.e. Intensity of the muons registered in rock depends on energy which
they had in the atmosphere, and muons of high energy have the ability to penetrate deep
enough depths.
Modeling of process of interaction of a stream of muons with rock was carried out [2]
and shown that muons can reach great depths (up to 10 km of rock) and to interact with a
seismically active medium that is in a metastable state. The research of properties of
penetrating radiation in the territory of TSHMSS was carried out using of the underground
neutron monitor located under a layer of soil 11 m thick (20 мw.e.). In order to compare data
on the underground monitor with similar data of the ground-based neutron supermonitor
18HM64 [5], the internal device of the underground monitor (three sections with a set of
counters) is made as close as possible to the ground-based device. When comparing the data
of two monitors, it was noticed that neutron signals of the ground-based supermonitor are
fairly evenly distributed both between sections, and between counters of one section. Spatial
distributions of neutrons in the underground monitor had other appearance: the signal always
concentrated only in one of three sections of the monitor, and more than a half of impulses
came only from one-two counters of this section. This experimental fact allowed to assume
that neutron events in the underground monitor are generated by either single particles, or
narrow groups of particles, but not wide showers of neutron forming components, as inthe
ground-based supermonitor. The analysis of correlation dependences between measurements
of ground and underground monitors made it possible to conclude to that neutron events in
the underground monitor cannot be caused by ordinary hadrons as in the ground monitor, but
are generated either by single particle, or by a narrow stream of particles with the properties
characteristic of the penetrating muons.
Interaction of muons with the geological environment is followed by dissipation of
energy and the thermal emission capable to form in terrestrial breed a germinal microcrack
which begins to grow quickly in seismically active environment,which leads to release of
elastic energy reserved in the stressful environment. The release of elastic energy leads to
generation of acoustic energy. Estimates of a spectral flux of acoustic energy (ω) emitted
during the interaction of muons with terrestrial rockss were performed in the work for two
different mechanisms - "thermal" and "destructive". For the "thermal" mechanism,the
elementary source of an acoustic wave is either a muon track, or a cascade arising from the
interaction of a muon with the ground.
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The results given above show, first, a possibility of monitoring (probing) by a stream
of high-energymuons of level of tension of the rock at the depth of the formation of
earthquake foci that is a key parameter in solving seismic forecast problems, and secondly,
they say that one of the reasons for the" launching " of earthquakes can be the flow of highenergy muons, if it penetrated into a seismically active medium, where tension is extremely
close to the rock destruction threshold[3,4].
In this regard, it made sense to test theoretical predictions of the worksin two
directions:
1) investigate whether acoustic signals in seismically active regions correlate with the
flux ofmuons,
2)establish whether there is a correspondence between temporal variations of intensity
of cosmic radiation flux, the frequency of occurrence of earthquakes on the planet and the
magnitude of the seismic energy releasedwhich may be of interest for the development of a
physical mechanism for the generation of earthquakes.
Within the first direction,a complex installation "Muon Beam" was designed and
implemented in an underground room of TSHMS at a depth of 20m of a water equivalent for
synchronous measurements of the flow of the penetrating muons and acoustic emission
emitted during the opening of microcracks in a stressed seismic environment. The function
chart of the installation is shown in Figure 1.

The figure 1 − the Function chart of the «Muonic Beam» installation for approbation
of a cosmophysicalmethod of the forecast of intense earthquakes
Thickness of the rock abovethe installation provides the absorption of highenergycomponent of WAS, so that only the muon component of shower is reached by
scintillation detectors. Results showed that the acoustic response occurs only for WASborn of
a primary particle with energy of >
ev, in this case, the muon flux is of the order of 10,
and the amplitude of an acoustic pulse depends on the total energy muon component, that is,
on the WAS energy. Also it was revealed that each event in which an acoustic signal was
exceeded above its average background level can usually be matched not by one, but a
seriesof shower events that occurred during one minute before the start of the first time
interval in the acoustic scan. In figure 2, for example, the measurement result for November
17, 2018[5,6].
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Figure 2–Event registration by shower installation and acoustic detector, a)time scan
of acoustic signal intensity; b) particle flux distribution in shower event
It can be seen in the figure2 that at the moment of time 18:46:53 a sharp emission of
acoustic emission was observed, and anincreased density of the flow of charged particles in
wide atmospheric shower was observed at 18:45:48, i.e., in 1 min 5 secondsbefore the
acoustic impulse.
The results, albeit small in number, but showing that the pulsed acoustic emissions,
presumably associated with cracking of the seismicallystrained medium, are accompanied by
earthquakes in the explored territory, suggest the need to collect statistics in this direction
which may confirm the assumption of trigger starting of earthquakes by a flow of the highenergypenetrating muons - and it is the second direction of researches on the complex
installation "Muon Beam". Experimental evidence in favor of trigger start of earthquakes
were received already a few years ago, including, in the territory of Northern Tien Shan where
launched of the MGD-generator (artificial impact on crust of pulse electric signals), and it
was revealed that the number of earthquakes increases in 3-4 days after passing of an electric
signal from the MGD-generator [7]. Further research in this direction is also necessary to
understand the physical reason of observed correlations between long-term variations in the
intensity of cosmic ray flux, the frequency of earthquakes and the seismic energy released on
the planet.
The installation for monitoring of the geoacoustic signals correlated on time with a
flux of high-energymuons of the cosmic rays born in wide atmospheric showers functioning
on the basis of the experimental «ATHLET» complex on TSHMSS in the territory of the
Almaty seismic active region together with co-created here a representative regional network
of seismic stations, represent the unique experimental ground for a set of statistical material
on influence of a flux of cosmic ray muonson the seismic active environment. As a result,
this would not only enhance fundamental knowledge in the field of geocosmic relations, but
will solve the applied problem - to develop a new cosmophysicalmethod for forecasting
severe earthquakes in the region.
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PYTHON КАК БАЗОВЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Балапанова Г.М., Кульсеитова Л.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада қазіргі таңда танымал болып, қолданылысқа кіре бастаған
Python тілінің маңыздылығы мен ерешеліктері көрсетіледі.
This article shows the advantages and features of the Python language, which has
recently become increasingly popular and widely used.
Поскольку изучение информатики в основной школе является начальной
ступенью в подготовке специалистов практически любой современной отрасли, то, от
качества полученных на этом этапе знаний, умений и навыков зависит очень многое.
Одним из критериев качества можно считать актуальность получаемых знаний, их
соответствие текущим и будущим запросам общества, работодателей, поэтому одной из
первоочередных задач при обучении программированию становится проблема выбора
подходящего инструмента.
В последнее время все более активно и популярней становится язык Python.
Популярность языка обусловливается тем, что применять данный язык можно в
различных областях: создания серверов, веб-страниц, математических расчетов и
моделирования, создания приложения на мобильные платформы и др.
"Python - интерпретируемый, объектно-ориентированный высокоуровневый
язык программирования с динамической семантикой. Встроенные высокоуровневые
структуры данных в сочетании с динамической типизацией и связыванием делают язык
привлекательным для быстрой разработки приложений (RAD, Rapid Application
Development). Кроме того, его можно использовать в качестве сценарного языка для
связи программных компонентов. Синтаксис Python прост в изучении, в нем придается
особое значение читаемости кода, а это сокращает затраты на сопровождение
программных продуктов. Python поддерживает модули и пакеты, поощряя модульность
и повторное использование кода. Интерпретатор Python и большая стандартная
библиотека доступны бесплатно в виде исходных и исполняемых кодов для всех
основных платформ и могут свободно распространяться."
Python устанавливается на компьютеры под управлением любой из популярных
ОС, а в дистрибутивах Linux он поставляется по умолчанию [1]. Строгие требования к
структуризации кода воспитывают культуру программирования, а широкое
использование в научной и web-среде делают полученные учащимся знания не только
современными, но и применимыми для решения актуальных задач [2].
Ряд особенностей выделяют Python среди прочих языков программирования.
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1. Простой и легкий в освоении.
Python – простой и минималистичный язык, что дает возможность
сосредоточиться на решении задачи, а не на самом языке.
2. Свободный и открытый.
В основе свободного ПО лежит идея сообщества, которое делится своими
знаниями; само движение руководствуется четырьмя принципами свободы:
o
программу можно свободно использовать с любой целью («нулевая
свобода»);
o
можно изучать, как программа работает, и адаптировать её для своих целей
(«первая свобода») - условием этого является доступность исходного текста
программы;
o
можно свободно распространять копии программы — в помощь товарищу
(«вторая свобода»).
o
программу можно свободно улучшать и публиковать свою улучшенную
версию — с тем, чтобы принести пользу всему сообществу («третья свобода») условием этой третьей свободы является доступность исходного текста программы и
возможность внесения в него модификаций и исправлений.
3. Расширяемый и встраиваемый.
Python можно встраивать в программы на C/C++, чтобы предоставлять
возможности написания сценариев их пользователям или для ускорения работы
программы.
4. «Заряженный».
Python поставляется по принципу «все включено» (англ. Batteries Included) и
имеет обширные возможности в стандартной библиотеке в дополнение к встроенным
возможностям языка.
Стандартная библиотека позволяет решать различные задачи, связанные с
использованием регулярных выражений, генерацией документации, проверкой блоков
кода, распараллеливанием процессов, базами данных, сетью Интернет, электронной
почтой, криптографией, GUI (графическим интерфейсом пользователя) и другим
системно-зависимым функционалом.
В случае, если стандартной библиотеки недостаточно, существует множество
других высококачественных библиотек, которые можно найти в Каталоге пакетов
Python:
Основная идея Python – удобный и легко воспринимаемый код [3]. Исходный
код программы на Python можно читать, как обычный английский текст. Но для этого
код необходимо правильно оформить. В Python структуризация кода не только важна
для удобства, она необходима для правильной работы программы. Например, для i = 0:
while i<10:
i=i+1
print (i)

while i<10:
print (i)
i=i+1

Сравним два фрагмента. Первый выведет на экран число 10, второй же напишет
числа от 1 до 10. Описание такого фрагмента в другом языке программирования
потребовало бы дополнительных символов или служебных слов, Begin end, { }, но в
Python эти слова и символы заменяют отступы. Для того чтобы включить код в область
действия цикла, нужно сделать отступ длиной в 4 пробела. Это укажет компилятору,
что выделенный отступом код является частью какой-либо структуры. Такой способ
обрамления кода является одной из причин популярности языка.
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heap = []
while (True):
data = input()
if(data == 'q'):
break
else:
heap.append(int(data))

Python избавился от множества лишнего из других языков.
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
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int max_x;
if(coordinates.get(i).x > 0)
{
max_x = 255;
}
else
{
max_x = -255;
}
int max_y;

Это Java-код. Вы видите здесь фигурные скобки, обрамляющие условные
структуры, и точки с запятой после каждого оператора. Этого же стиля
придерживаются C, C++, C# и даже JavaScript.
Пример:
Заполнить массив вещественных чисел вводом с клавиатуры.
Посчитать сумму и произведение элементов массива. Вывести на экран сам массив,
полученные сумму и произведение его элементов.
Решение:
1. Присвоить переменной, в которой будет храниться сумма, значение 0, а
переменной для произведения - значение 1.
2. В цикле увеличивая индекс массива от начала до конца
1. считывать с клавиатуры число и записывать его в текущую ячейку массива,
2. увеличивать переменную с суммой на введенное число.
3. умножать переменную с произведением на введенное число.
3. В цикле увеличивая индекс массива от начала до конца вывести все
элементы массива.
4. Вывести сумму и произведение.
Язык СИ
#include <stdio.h>
#define N 10
main() {
float a[10], sum, mult;
int i;
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sum = 0;
mult = 1;
for (i=0; i < 10; i++) {
scanf("%f", &a[i]);
sum += a[i];
mult *= a[i];
}
for (i=0; i < 10; i++) {
printf("%.2f ", a[i]);
}
printf("\n%.2f\n", sum);
printf("%.2f\n", mult);
}
Python
a = [0]*10
s=0
m=1
for i in range(10):
a[i] = float(input())
s += a[i]
m *= a[i]
print(a)
print(s)
print('%.4f'%m)
Внедрение Python в учебные заведения для изучения его как языка
программирования, позволит студентам понять парадигмы объектно-ориентированной
технологии, повысить знания в языках программирования.
_____________________________________________________________________
Кузнецов А.В., Зыбцева К.А. «Python как базовый язык для обучения
программированию»http://elibrary.ru/item.asp?id=23244708
Бухарова Г.А., Комельских П.С. «Важность и необходимость внедрения языка
программирования
python
в
процесс
обучения
студентов»
http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/5
Поляков К.Ю. «Язык PythonГлазами учителя», «Информатика» №9, Изд. Дом 1сентября,
2014 г.
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УДК 002.6
РОЛЬ ПРОТОКОЛА NETFLOW В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
Габдоллаев Н.Б.
Евразийский национальный университет имени Л.H. Гумилева
Желілік деңгейдегі шабуылдарды дәстүрлі әдістермен анықтау ушін белгілі
шабуылдарға сәйкес келетін сигнатуралар жиынтығы бойынша желілік трафикті
жинау және талдау қолданылады. Бірақ, бұл әдіс қазіргі заманның талабына сәйкес
емес, сигнатуралар нөлдік күншабуылдарынан, зиянды кодты жасыру және
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ботнеттерді басқарудың жетілдірілген әдістерінен қорғай алмайды. Аномалияларды
талдау желілік құрылғы трафигінің белгілі бір құрылғысы немесе құрылғылар тобы
үшін «қалыпты» трафик профилінен елеулі ауытқуларын анықтайды.
The traditional detection of attacks at the network level involves the collection and
analysis of network traffic on a specific set of signatures that correspond to known attacks.
But for a number of reasons, this approach is no longer relevant in our time. Signatures are
helpless against zero-day attacks and advanced methods of disguising malicious code and
controlling botnets. Anomalies analysis reveals significant deviations of network device
traffic from the “normal” traffic profile for a given device or group of devices.
NetFlow - это сетевой протокол, разработанный Cisco Systems для сбора
информации об IP-трафике. NetFlow стал отраслевым стандартом для мониторинга
трафика
и
поддерживается
платформами,
отличными
от
Cisco
IOS
(InternetworkOperatingSystem) и NXOS (операционная система Nexus).
Поток сети был определен во многих отношениях. Традиционное определение
Cisco состоит в том, чтобы использовать ключ с 7 кортежами, где поток определяется
как однонаправленная последовательность пакетов, разделяющих все следующие 7
значений:
- IP-адрес источника
- IP-адрес получателя
- Порт источника для UDP или TCP, 0 для других протоколов
- Порт назначения для UDP или TCP, тип и код для ICMP или 0 для других
протоколов
- протокол IP
- Входной интерфейс (SNMP ifIndex)
- Тип услуги IP
Для анализа трафика необходимы 3 компонента в сети:
Сенсор – собирает статистику о входящем и исходящем трафике и
отправляет его на коллектор. В качестве сенсора могут быть
маршрутизаторы, коммутаторы, файрволлы.
Коллектор – получает от сенсора данные и помещает в хранилище.
Анализатор – делает глубокий анализ по полученным данным и генерирует
отчеты [1].
NetFlow использует UDP или SCTP для передачи данных о трафике коллектору.
Как правило, коллектор слушает порт 2055, 9555 или 9995.
Сетевые устройства Cisco поддерживают две версии Netflow: 5 и 9. Потоком считается
набор пакетов, проходящих в одном направлении. Когда сенсор определяет, что поток
закончился (по изменению параметров пакетов, либо по сбросу TCP-сессии), он
отправляет информацию в коллектор. В зависимости от настроек он также может
периодически отправлять в коллектор информацию о все еще идущих
потоках.Собранная информация отправляется в виде записей, содержащих следующие
параметры (для версии 5):
Номер версии протокола;
Номер записи;
Входящий и исходящий сетевой интерфейс;
Время начала и конца потока;
Количество байт и пакетов в потоке;
Адрес источника и назначения;
Порт источника и назначения;
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Номер протокола IP;
Значение TypeofService;
Для TCP-соединений — все наблюдаемые в течение соединения флаги;
Адрес шлюза;
Маски подсети источника и назначения.
Версия 9 также поддерживает дополнительные поля, такие как заголовки IPv6,
метки потоков MPLS и адрес шлюза BGP. Некоторые сенсоры могут также
поддерживать номер автономной системы [2].
В настоящее время информационные ресурсы Интернета активно растут,
проникая во многие сферы общественной жизни. Информационные технологии
внедряются не только в частные предприятия, но и в предоставлении государственных
услуг. Сегодня все больше и больше конфиденциальных транзакций осуществляются
через Интернет. В связи с этими тенденциями вопрос безопасности компьютерных
сетей очень критичен. Злоумышленники разработали и активно используют многие
виды сетевых вторжений большинство из которых невозможно предотвратить
стандартными методами защиты [3].
За последние двадцать лет NetFlow был стандартизован как IETF стандарт
(протокол IPFIX) и получил множество версий и расширений. NetFlow научился
собирать детальную гранулированную статистику о структуре трафика, размерах и
характеристиках пакетов, фрагментации и прочее. В NetFlow можно добавляться
информация о приложениях, если на сетевых устройствах включен DPI (глубокий
анализ пакетов). Таким образом, с помощью NetFlow можно идентифицировать более
1000 приложений и, например, дифференцировать обычный веб-трафик от Скайпа или
P2P файлообменников на 80-м порту. Статистика NetFlow может дополняться
информацией о соответствии потока политике на межсетевом экране, содержанием
HTTP URL и прочей информацией прикладного уровня.Таким образом, информацию
полученную от NetFlow можно успешно использовать для анализа сетевого поведения
и выявления аномалий безопасности.
Еще одно отличие NetFlow – это широта обхвата трафика. NetFlow
поддерживается на всех маршрутизаторах Cisco (включая ISR G2 и ASR), межсетевых
экранах Cisco ASA и коммутаторах Catalyst 2960-X, 3560, 3750-X, 3850, 4500, 6500 и
Nexus 7000. Совсем недавно поддержка NetFlow появилась и на сетевых интерфейсах
серверов Cisco UCS, что позволяет собирать телеметрию серверного трафика и трафика
виртуальных машин. Также NetFlow и IPFIX поддерживается многими другими
вендорами и Open-Source продуктами.
Таким образом, протокол NetFlow может собирать телеметрию и обеспечивать
видимость атак на всех участках сети – от уровня доступа и ЦОДа до удаленного
филиала. Фактически NetFlow позволяет заглянуть в «поведение» отдельной рабочей
станции и сервера без необходимости установки программного агента, используя
только функционал инфраструктуры.
NetFlow может учитывать каждый обрабатываемый пакет, предоставляя
детальный анализ всего трафика. Это отличает NetFlow от аналогичных протоколов
таких как sFlow, которые умеют собирать только агрегированную статистику
(sampledflow), анализируя каждый n-й пакет. Агрегированный и полный NetFlow
можно сравнить с чтением каждой страницы книги и внимательным постраничным
чтением. Агрегированная статистика дает быстрый взгляд на трафик, но хуже подходит
для задач безопасности. Полный NetFlow дает исчерпывающий обзор сетевой
активности с точки зрения безопасности [4].
Именно на протоколе NetFlow основывается решение Cisco для защиты от
киберугроз — CyberThreatDefense (CTD). Решение состоит из нескольких компонентов:
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- сетевая инфраструктура (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) с
поддержкой протокола NetFlow,
- система для анализа сетевого трафика LancopeStealthWatch,
- опциональная система Cisco IdentityServicesEngine (ISE), которая добавляет
информацию о контексте.
Продукт StealthWatch разрабатывается компанией Lancope в партнерстве с
компанией Cisco и является одним из старейших на рынке NBAD систем. StealthWatch
и ISE доступны как в формате аппаратных, так и виртуальных устройств.На начальном
этапе в CyberThreatDefense необходимо описать зоны, из которых состоит сеть
организации. Такими зонами могут быть: локальная сеть, филиалы, комппьютеры,
сервера, сгруппированные по доступным сервисам и приложениям и.т.д.Зоны могут
быть вложенные друг в друга – например, зона-дата-центр, которая включает зоны для
приложений (веб, почтовые сервера, DNS-сервера, ERP). Зона веб серверов, в свою
очередь, разбивается на зоны внешних и внутренних веб-серверов. Чем точнее будет
проведена сегментация сети на зоны, тем точнее решение сможет анализировать
телеметрию и поведение устройств. CTD может подсказывать вероятное назначение
устройств и принадлежность устройств определенной зоне. Например, если сервер
является источником веб-трафика, то будет предложено отнести данный сервер к
группе веб-серверов.
На следующем этапе CTD собирает телеметрию NetFlow с сетевой
инфраструктуры и выстраивает профили сетевого поведения для зон и отдельных
сетевых устройств. Первоначальное самообучение и настройка проходит в первые 7
дней, за последующие 28 дней происходит создание профиля нормального поведения
(baseline). Профили автоматически адаптируются при постепенном изменении
структуры трафика.
При значительном отклонении трафика от нормального или «плохом» поведении
будет происходить уведомление о потенциальном инциденте безопасности [5,6].
Решение CyberThreatDefense может использоваться в разных сценариях
безопасности для защиты от большего количества разноплановых атак.
В частности CTD может выявлять и помогать блокировать следующие типы атак и
аномалий, влияющих на ИБ:
- распространение вредоносного кода и вирусные эпидемии,
- активность ботнетов,
- DDoS-атаки,
- сетевую разведку,
- попытки несанкционированного доступа к ресурсам,
- несанкционированное накопление данных,
- попытки утечек данных,
- использование запрещенных приложений (например P2P, IP-телефонии),
- несанкционированная установка сервисов (например, веб-сайта),
- нарушение политик доступа и выявление брешей в конфигурации МСЭ.
Заключение
Сетевая безопасность современной сети – это не только и не столько
классический набор из межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений и
фильтрации контента. Современные угрозы давно вышли за пределы периметра и
могут попасть во внутреннюю сеть множеством других способов – от проникновения
через незащищенный Wi-Fi или 3G/4G-модем, до заражения с флешки или в рамках
синхронизации с мобильным устройством. Поэтому перед службами ИБ стоит задача
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не только обезопасить свой периметр, но и контролировать то, что происходит внутри.
Используя протокол Netflow, мы можем собрать телеметрическую и контекстную
информацию из уже имеющейся сетевой инфраструктуры (коммутаторов,
маршрутизаторов или беспроводных устройств) и передать другим приложениям для
аналитики. Это позволяет с помощью единого инструментария идентифицировать
подозрительные действия и явные аномалии, получать необходимые сведения о
пользователях и устройствах, участвующих в атаке, определять приложения,
задействованные в инциденте, а также находить другой соответствующий контекст,
требуемый службам безопасности.
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Теңіз деңгейінен 3340 метр биіктікте орналасқан биік таулы ғарыш сәулелер
станциясында 2018 жылы кең атмосфералық нөсерден(КАН) шығатын
радиосәулеленуді тіркеу жұмыстары жаңғартылып жүргізілді. Қазіргі уақытта
тіркеу орталығынан 30 метр қашықтықта солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс
бағытта 4 радио антенналар орнатылды. Тіркеу 30-80 МГц жиілік диапазонында
жүргізіледі. Алдын-ала алынған нәтижелер бойынша, кейбір оқиғалар кандидаттары
таңдап алынды. Олар жақын арадағы КАН-1 келу уақыты - 3 мкм болатын елеулі
радио сигнал импульсінің болуын көрсетеді. Осы оқиғалардағы бөлшектердің
тығыздығын бөлу ерекшеліктері олардың басым бөлігі бастапқы энергиясы E 0> (2-5)
1016 эВ-қа дейін және нөсер орталықтары радио антеннаға жақын болғанын
көрсетеді. Сондықтан, радио эффектінің импульстік бөлігімен оқиғалар толығымен
кездейсоқ болуы мүмкін емес. Демек, Тянь-Шаньда орнатылған радио антенналық
жүйе сигналды жазу үшін әзірленген бағдарламалық жасақтамамен бірге шыныменде
КАН бөлшектерінен радио cәулеленуді тиімді таңдуды қамтамасыз етеді, сондықтан
осы бағытта әрі қарай жұмыс істеу керек.
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At the High mountain station of cosmic rays at an altitude of 3340 meters above sea
level in 2018, work on modernization of registration of radio emission from extensive air
showers was carried out. Currently, 4 radio antennas have been installed in the direction of
north, south, west, east at a distance of 30 meters from the registration center. Registration is
carried out in the frequency range 30-80 MHz. As a result of the preliminary experiment,
some event candidates were selected that demonstrate the presence of a noticeable radio
signal pulse in the vicinity of the nearest EAS arrival time 1 — 3 μs. The features of the
particle density distribution in these events suggest that most of them have a fairly high
primary energy E0> (2–5) 1016 eV and the shower center is close to the radio antenna,
therefore the coincidence time of the observed radio pulse with the arrival time of the shower
front in these events can not be completely random. Consequently, the radio antenna system
installed on the Tien Shan, together with the developed software for recording the signal,
really provides an effective choice of radio emission from EAS particles, and further work in
this direction should be seriously considered.
Исследование источников и механизмов образования космических лучей
высоких и сверхвысоких энергий является фундаментальной проблемой астрофизики
[1]. Для решения этой проблемы особый интерес представляет исследование
первичных космических лучей в энергетическом диапазоне 1016-1019 эВ, в котором, как
предполагается, происходит переход от галактических (вспышки сверхновых,
пульсары, тесные двойные системы и т.д.) к внегалактическим (активные ядра
галактик, квазары, источники гамма-всплесков и т.д.) источникам [2]. Эта область
энергий привлекает особое внимание в связи с ее важностью для понимания природы
источников и механизмов ускорения частиц сверхвысоких энергий, кроме того в
области предельных энергий результаты измерений на разных установках сильно
разнятся [3]. При энергиях Е0=1015эВ уже исключена возможность прямых измерений,
поэтому изучают космические лучи высоких энергий, регистрируя продукты их
взаимодействия с атмосферой. В результате взаимодействия развиваются так
называемые широкие атмосферные ливни (ШАЛ). Значительные расстояния,
проходимые ливнем в процессе развития, позволяют родиться множеству компонент,
среди которых можно выделить адронную, электронно-фотонную, мюонную,
нейтринную, а также черенковское и радиоизлучение. При высоких энергиях в ШАЛ
могут присутствовать практически все элементарные частицы, но до поверхности
Земли доходят преимущественно электроны, мюоны, γ - кванты, нейтрино,
черенковское излучение, флуоресцентное излучение и радиоизлучение (Рис. 1).

Рис.1 – Генерация широкого атмосферного ливня
В большинстве существующих установок для исследования космических лучей
высоких энергий регистрируется заряженная компонента ШАЛ. При этом до сих пор
сохраняются значительные расхождения в результатах измерений на разных
установках. Последнее является следствием как методических и технических проблем в
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калибровке установок, так и значительных флуктуаций заряженной компоненты ШАЛ,
что в конечном счете приводит к большим статистическим и систематическим
ошибкам в результатах измерений [4]. Существенно более точные данные о
космических лучах можно получать, используя метод наблюдений радиоизлучения
ШАЛ. Достоинство этого метода обусловлен тем, что при генерации радиоизлучения
атмосфера играет роль гигантского калориметра, при этом существенно сглаживаются
флуктуации, характерные для заряженной компоненты ШАЛ.
Механизмы генерации радиоизлучения ШАЛ
Радиоизлучение ШАЛ это комплексное явление. В теоретических моделях вклад
в общее радиоизлучение дают несколько видов генерации радиоизлучения, таких как
черенковское
излучение,
эффект
Аскарьяна,
геоэлектрический
механизм,
геомагнитный механизм, радиоэмиссия, вызванная ионизационными электронами в
поле атмосферного электричества, переходное излучение избыточными электронами
ливня, переходное излучение квазистатического диполя ШАЛ и др. На сегодняшний
день обнаружено, что основным механизмом генерации радиоизлучения является
геомагнитный механизм, который вносит наибольший вклад в радиоизлучение (~ 90
%). Ниже представлены описания основных механизмов генерации радиоизлучения
ШАЛ. Рассмотрим их подробнее.
Геомагнитный эффект.
Геомагнитный эффект возникает при прохождении частиц сверхвысокой
энергии через атмосферу, при которой рождается каскад вторичных частиц высоких
энергий. Из-за высоких скоростей большая часть частиц сосредоточена в относительно
тонком фронте ливня, который называют диском [5]. Диск, который предполагается
электронейтральным, содержит большое количество электронов и позитронов. Близко к
ядру ливня диск имеет типичную толщину порядка метра и движется к поверхности
Земли со скоростью близкой к скорости света. Релятивистские электроны и позитроны
в диске под действием силы Лоренца отделяются друг от друга из-за магнитного поля
Земли. Это накладывает на независимое от заряда поперечное перемещение частиц
направленное движение, перпендикулярное и к оси ливня, и к магнитному полю,
причем электроны и позитроны движутся по взаимно противоположным направлениям.
Такое явление имеет формальное сходство с поведением свободных электронов в
проводнике при создании в нем постоянной разности потенциалов. В обоих случаях
такое направленное движение частиц представляет собой электрический ток, значение
которого определяется величиной заряда, прошедшего через условную площадь
поперечного сечения. Такой поперечный ток в ливне можно рассматривать как причину
поляризации нейтрального в целом диска. При движении в магнитном поле диск
позитронов и диск электронов раздвигаются во взаимно противоположных
направлениях, образуя электрический диполь, направление которого совпадает с
направлением поперечного тока. На том участке движения ливня, где число частиц
близко к максимальному, можно считать, что в поперечном направлении имеет место
динамическое квазиравновесие, при котором число рождающихся в стволе частиц
равно числу частиц, выбывающих из ливня. Поэтому широкий атмосферный ливень
можно уподобить движущемуся квазистатическому диполю, в котором поперечный ток
поддерживает дипольный момент. 18 Поляризация геомагнитного радиоизлучения
перпендикулярна к магнитному полю Земли, поэтому, излучение наблюдается
преимущественно в направлении восток-запад.
Эффект Аскарьяна.
Избыток электронов является следствием аннигиляции позитронов ливня и
вовлечение в лавину комптон- и дельта-электронов. В процессе развития ШАЛ
изменяется абсолютное количество избыточных электронов, что приводит к
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радиоизлучению с радиальной поляризацией. Избыток электронов со средней 19
энергией может достигать 10 % от общего числа частиц в ливне. При большом их числе
когерентное излучение избыточного отрицательного заряда может достичь высокой
интенсивности. В радиочастотном диапазоне длин волн нескомпенсированный в ливне
заряд может на порядки повысить интенсивность черенковского, тормозного или
других видов излучения. Это связано с тем обстоятельством, что в этой области
электромагнитных волн интенсивность излучения пропорциональна квадрату частоты и
числу частиц в ливне
Установка для регистрации радиоизлучения ШАЛ.
Удобным местом для развития радио-метода регистрации частиц ШАЛ является
высокогорная станция космических лучей на Тянь-Шане (43 ° 15` с.ш., 76° 57` E, 3340
м над уровнем моря), где расположены установки для комплексного исследования
ШАЛ в диапазоне первичных энергий 1014 - 1018 эВ. Есть возможность проведения
экспериментов как по прямому обнаружению заряженных частиц ливня на уровне
станции, так и регистрации черенковского света, излучаемого выше в атмосфере.
Включение системы для регистрации ШАЛ электромагнитного излучения в диапазоне
радио частот в этом комплексе дает возможность взаимной калибровки всех трех
методов исследования ШАЛ, и позволяет установить пределы точности процедур
определения параметров ШАЛ, основанных на их одновременной работе. В
дальнейшем, с развитием экспериментальной техники и расширением системы
детектора изучение ШАЛ с первичной энергии до 1019эВ должно быть возможным. Это
открывает возможность изучения многих еще неясных проблем, такие как первичный
состав, анизотропия источников частиц космических лучей сверхвысоких энергий,
особенности их взаимодействия с веществом и т.д., которые остаются до современной
физики космических лучей.
В качестве детектирующего элемента используются 2 петлевые антенны типа
SALLA (Short Aperiodic Loaded Loop Antenna) [6], ориентируемые на северо-западное и
северо-восточное направление. Такой тип антенны, разработанный немецким
инженером Оливером Крёмером, обладает двумя основными преимуществами: вопервых, эти антенны недороги и просты в изготовлении, во-вторых, их диаграмма
направленности мало зависит от подстилающей поверхности (Рис.2).

Рис. 2 - Диаграмма направленности SALLA в вертикальной плоскости для
частоты 50 МГц. Различные линии соответствуют разным типам поверхности:
каменистая, сухая, болотистая, влажная.
Каждая антенная станция расположена на расстоянии 30 м от пункта
регистрации в направлении север, юг, запад, восток и имеет две перпендикулярные
антенны, что позволяет восстанавливать поляризацию электромагнитной волны.
(Рис. 3)
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а)

б)

в)

Рис.3 – Расположение антенн на высоте 3340 м над уровнем моря. а)
расположение антенн, б) схематическое расположение антенн на расстоянии 30м от
пункта регистрации, в) радиоантенна SALLA.
Антенны в нижней части замкнуты на нагрузку, а в верхней подключены через
согласующий трансформатор импеданса к широкополосному предусилителю LNA
(Low Noise Amplifier - усилитель с коэффициентом передачи 24 дБ, разработанный на
базе микросхемы MGA-62563). Далее сигнал проходит по 30 метровому кабелю RG213,
который был закопан на глубину 40 см грунта, в центр кластера установки на фильтрусилитель (Рис. 4). Фильтр-усилитель обладает следующими характеристиками: полоса
пропускания фильтра 30-80 МГц, коэффициент усиления 32 дБ, подавление боковых
частот 46 более 90 дБ. Усиленный фильтром-усилителем сигнал подается на вход
платы АЦП системы сбора данных установки Тунка-133, где оцифровывается с
частотой дискретизации 200 МГц и разрешением 12 бит.

Рисунок 4 – Схема подключения антенны типа SALLA.
Быстрая система АЦП, состоящая из пары 4-канальных CAEN DT5720 электронных
модулей итальянского производства была использована для регистрации обнаруженного
сигнала от радио-антенны, установленной в эксперименте

Эта система обеспечивает оцифровку аналогового входного сигнала с
временным разрешением 4 нс и сохраняет в своей внутренней памяти непрерывную
запись времени истории входного сигнала, хранимого как минимум несколько десятков
микросекунд. В настоящее время, выходы всех трех антенных диполей точки A1, и два
горизонтальных диполей в точке А2 соединены с этими модулями АЦП
При регистрации ливня, триггерный сигнал, генерируемый ливневой системой и
весь набор данных хранится во внутренней памяти АЦП и передается специальной
программе в главный управляющего компьютер, а последний, в свою очередь, передает
эту информацию общей базе данных. Одновременно, пространственное распределение
плотности частиц ШАЛ, измеренной с системой детектора центральной ковра также
загружается в ту же базу данных; эти распределения могут быть использованы в
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дальнейшем для определения параметров соответствующего ливня: положение центра
ливня в плоскости установки для ливня, зенитные и азимутальные направления углов
оси ливня, параметры возраста и размера ливня (размер имеет физический смысл
полного числа частиц в ливне. Она пропорциональна первичной энергии частицы E0,
которая генерирует событие, и может быть использована при некоторых допущениях,
для непосредственной оценки). Все записи в базе данных регистрируются с отметкой
времени в момент регистрации ШАЛ с точностью до 1 секунды (в часовом поясе, UT);
часы локальной системы регистрации данных проверяется непрерывно по Интернету и
времени GPS серверов.
3 Эксперименталные результаты
Целью этого эксперимента было выяснить реальные рабочие условия для
регистрации радиосигналов на Тянь-Шане и проверить весь комплекс аппаратных и
программных средств, необходимых для синхронной записи данных из обоих типов
систем детектора. Все записи радио-сигналов, были просмотрены визуально, и был
произведен поиск признаков наличия сигнала радиоизлучения выше обычного уровня с
флуктуацией ± 10 мкс в момент срабатывания триггера для каждого
зарегистрированного радио-события. Общее количество рассмотренных радио-записей
составляет около ~ 30000, из которых были выбраны ~ 400 кандидатов событий,
которые имеют признак заметного радиоимпульса вскоре после времени прибытия
EAS. Характерные примеры такого типа события представлены на графиках рис.5.
Для каждого из событий на рисунке 5 в левой колонке показано пространственное 2D
распределение плотности ШАЛ заряженных частиц, в то время как справа показано
распределение времени, обнаруженных интенсивностей радиочастотного сигнала,
полученных из трех дипольных антенн. Каждый из показанных распределений
регистрируется с временным разрешением 4 нс и состоит из 10000 последовательных
измерений интенсивности сигнала, которые соответствуют полной продолжительности
измеренного временного ряда 40 мкс. Все распределения сосредоточены относительно
времени прибытия триггера ШАЛ, который приходит из сцинтилляционного ливня;
следовательно, первые 20 мкс в каждом временном ряду соответствует «предысторией»
радио-сигнала, который предшествует EAS времени, а следующие 20 мкс описывают
поведение во времени радиосигнала после прохождения ливневого фронта через
антенную систему. Заметный импульс радио-сигнала с амплитудой значительно выше
среднего уровня случайных флуктуаций присутствует во всех событиях рисунок 5, и
этот импульс всегда приходит с постоянной задержкой по времени длительностью 1-3
мкс относительно триггера. В то же время, как видно из распределений плотности
частиц в левой колонке, ось, соответствующая ливню, очевидно, пришел несколько к
северу от центральной сцинтилляционного ковра, то есть на стороне расположения
радио-антенн, по меньшей мере, в событиях в 09:35:43 UT и 18:28:09 UT. Такое
асимметричное расположение ядра ШАЛ характерно для большей части событий,
выбранных наличием видимого радиосигнала, что свидетельствует о том, что
наблюдение обоих типов сигналов (т.е. EAS и радио- импульс задерживается на
постоянное малое время) в этих событиях не может быть просто случайным
совпадением.
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Рисунок 5: Примеры событий радиосигналов от ШАЛ. Левая панель: 2D
распределение плотности заряженных частиц ливня в плоскости центрального
сцинтилляционного ковра; правые панели: временные ряды обнаруженной амплитуды
вертикальных и двух горизонтальных радиосигналов (Восток-Запад и Север-Юг) диполей
антенны. Нулевая точка оси времени на графиках в правой панели соответствует времени
прибытия триггера для ливня.
Из-за бокового расположения ядра ШАЛ в выбранных событиях относящихся к
центральному сцинтилляционному ковру и отсутствие детекторов периферийных
частиц в рабочем состоянии в течение рассматриваемых измерений, запуск любого
строгое определение параметров ливня в представленных событиях невозможно. Если
предполагается, что ось ливня в 9:35:43 UT и 18:28:09 UT событий находится где-то
вокруг области множеств радио-антенн, то есть на расстоянии 30-40 м от центра
сцинтилляционного ковра, то в соответствии с зарегистрированным распределений
плотности частиц можно утверждать, что первичная энергия ШАЛ, E0, в этих событиях
должна быть, соответственно, по меньшей мере, (2-3) · 1016 эВ и 1017 эВ соответственно
(эти оценки должны быть приняты в качестве нижних пределов). Что касается события
22:30:26 UT, его максимальная зарегистрированная плотность частиц составляет
порядка 40000 частиц/м2, что соответствующая первичной энергии E0> (3 - 5) · 1017 эВ.
Значительная оценка E0, которая является результатом для большей части событий,
отобранных при наличии радиоимпульса в непосредственной близости от их события,
является еще одним подтверждением того, что это совпадение не является случайным.
Помня о том, что порог для триггера во время измерений составлял около E0>
(5-7) · 1014 эВ, а подавляющая часть зарегистрированных событий ливня имеют, на
самом деле, энергии около 1014 -1015 эВ (так как интенсивность первичного
космического рентгеновского потока примерно уменьшается с ростом энергии),
высокие значения E0, которые приводятся сразу во всех выбранных событиях не могут
быть полностью случайными. Следует также отметить, что в соответствии с обоими
современными экспериментами и нижний порог регистрации радиоизлучения ШАЛ 10100 МГц в диапазоне порядка 5 · 1016 эВ удовлетворительно согласуется с
существующими оценками для E0 в событиях с осуществляемых наблюдения
радиосигнала.
Кроме того вблизи максимума радио-сигнала в пределах ближайших 1 - 3 мкс
вблизи триггера ШАЛ часто наблюдается еще один вторичный слабый импульс,
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который часто можно увидеть во временном ряду радиоаппаратуры интенсивности
отдельных кандидатов событий, и обычно следует за первичным сигналом в
фиксированное время 5-7 мкс после запуска. Такой вторичный импульс можно
наблюдать во временных распределениях рисунка 5, в частности в случае 9:35:43 UT.
Характерная временная задержка вторичного импульса в 5-7 мкс соответствует
линейному расстояние около 1,5 - 2 км, которая в свою очередь оценивается как
расстояние до ближайших склон гор, окружающих станцию вместе со своей антенной
системы. Следовательно, вторичный радио импульс наблюдаемый во временном
распределении отдельных событий можно интерпретировать как эхо-сигнала в
результате отражения радиоизлучения ШАЛ от местных деталей рельефа станции.
Предполагается, что в будущем, события с заметным сигналом ШАЛ, такие же
события, которые были отобраны вручную в тестовом эксперименте должны служить в
качестве прототипа для разработки автоматического алгоритма распознавания событий
радиоизлучения
ШАЛ,
который
необходим
для
окончательной
версия
соответствующего программного комплекса и любых строгих статистических
исследований.
Вывод
Настраиваемая системы регистрации радио-сигнала в основном чувствительны в
диапазоне 25-85 МГц. Эта система предназначена для одновременной работы с
плотностью EAS частиц и детекторов черенковского излучения, которые присутствуют
на станции, и позволяют проводить взаимную калибровку всех этих независимых
методов исследования ШАЛ. В дальнейшем, с использованием метода регистрации
радиоизлучения ШАЛ, ожидается исследование увеличение энергетического диапазона
первичных космических лучей вплоть до E0 ~ 1019эВ.
В результате предварительного тестового эксперимента, который был сделан с
использованием вновь установленного набора дипольных радио-антенн, отбирались
некоторые кандидаты события, которые демонстрируют наличие заметного импульса
радиосигнала в вблизи ближайшего времени прибытия ШАЛ 1 - 3 мкс . Особенности
распределения плотности частиц в этих событиях позволяют утверждать, что
большинство из них имеют довольно высокую первичную энергию E0> (2 - 5) · 1016 эВ
и близкое расположение центра ливня к радио антенне, поэтому время совпадения
наблюдаемого радиоимпульса с временем прибытия фронта ливня в этих событиях не
может быть полностью случайным. Следовательно, система радио - антенны
установленной на Тянь-Шане вместе с разработанном программным комплексом для
регистрации сигнала действительно обеспечивает эффективный выбор радиоизлучения
от частиц ШАЛ, и дальнейшая работа в этом направлении должны быть серьезно
рассмотрена [1-6].
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