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Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге 

пайдалы болуы мүмкін.  

В сборнике Международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения - 2022» на тему: «НАСЛЕДИЕ 
АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»:  представлены научные статьи по вопросам, создание 

междисциплинарной диалоговой площадки для свободного обмена мнениями и результатами научных исследований по проблемам 

изучения современных политико-правовых, социально-экономических, образовательных и историко-культурных процессов в контексте 
становления и укрепления независимости Республики Казахстан и выработки концептуальных положений и рекомендаций по изучению 

обозначенных проблем.  

Материалы данного сборника могут быть интересны ученым, преподавателям высших учебных заведений, магистрантам и 
студентам.  

In the collection of the International Scientific and Practical Conference " Baitursynov readings – 2022" on the topic: " THE LEGACY OF 

AKHMET BAITURSYNOV AND THE PROBLEMS OF MODERN EDUCATION ": scientific articles on the issues, the creation of an 
interdisciplinary dialogue platform for the free exchange of views and research results on the study of modern political, legal, socio-economic, 
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The materials of this collection may be of interest to scientists, teachers of higher educational institutions, master students and 

undergraduates.  
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Исақаев Ербол Маратұлы –  
И.о. Председателя Правления-Ректора  

Костанайского регионального университета  
имени А.Байтурсынова, кандидат экономических наук, профессор 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ!  
 
Мы рады приветствовать участников конференции, в частности байтурсыноведов - наших 

коллег из вузов, научных организациях, школ Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья – 
Узбекистан, Турция, России. Традиционно высокий интерес к конференции большое количество 
поступивших заявок демонстрируют важность и востребованность этого мероприятия.  

Текущий год для нашей страны и для нашего вуза является юбилейным – 150-летие 
А.Байтурсынова и данная конференция продолжает цикл глобальных мероприятий посвященного 
празднованию юбилея А.Байтурсынова.  

Ахмет Байтурсынов – казахский поэт, ученый, лингвист, педагог, публицист, общественный 
деятель. Он являлся одним из лидеров национально-освободительного движения Алаш. Его главным 
принципом всей жизни являлось служение своему народу.  

Ахмет Байтурсынов является реформатором, теоретиком казахского языка и основатель 
казахского языкознания. Он создал казахский алфавит на основе арабской графики, принятого в 
официальный оборот с 1924 года.  

А.Байтурсынов – ученый-просветитель, заложивший основы методики преподавания 
казахского языка. Специальные разделы «критика», «привитие навыков», введенные в учебнике 
Ахмета Байтурсынова с целью осмысления языковых категорий, не утратили своего значения и для 
современной методической науки. 

Ахмет Байтурсынов является образцом служения интересам своего народа. Человека, 
который посвятил всю свою жизнь защиты прав и свобод казахского народа. Он внес неоценимый 
вклад в развитии таких сфер культуры и науки, как языкознание, журналистика, лингвистика, 
тюркология, музыка, литература, педагогика и другие. Его общественно-политическая деятельность 
является эталоном для всех людей, которые ставят интересы своего народа выше, чем личные.  

Ахмет Байтурсынов как многогранная личность заслуженно получил звание – Учитель Нации. 
В ноябре 2021 года на генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение о 

включении 150-летия Ахмета Байтурсынова в международный календарь памятных дат этой 
организации. 

«Планируется организация круглого стола, фотовыставки, посвященных 150-летнему юбилею 
Ахмета Байтурсынова, в Стамбуле с участием представителей отечественной и зарубежной 
интеллигенции в рамках [Международной организации тюркской культуры] ТЮРКСОЙ. Намечено 
проведение международного Тюркологического конгресса в рамках ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ в городе 
Туркестане». 

Уверен, что сегодняшняя конференция будет способствовать патриотическому воспитанию 
молодежи, интеграции и консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов 
стран, бережного использования исторического опыта и достижений прошлого, выработке новых 
способов и технологий, необходимых для развития научного интеллектуального потенциала. 

На сегодняшней конференции работу будут вести 5 секций по различным отраслям науки, 
будут представлены доклады магистрантов, докторантов, а также педагогов и ученых. 

Пусть наша конференция в Костанайском региональном университете, станет местом для 
дальнейших интересных и плодотворных встреч. Уверен, что результаты конференции будут полезны 
всем участникам данной конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в 
дальнейшей практической деятельности каждого из нас. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, новых открытий, творческих 
достижений, здоровья и благополучия всем участникам! 

 
 

KAZAK TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASININ AYDINLATICISI: ALAŞ ÖNDERİ AHMET 
BAYTURSINULI 

 
Prof. Dr. Nergis BIRAY 

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü  

 
Edebî şahsiyetler, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarından, o dönemin olaylarını dile getirmekten 

uzak duramazlar. Türk dünyasının aydınlatıcı fikir adamlarından Baytursınulı da şiir ve yazılarında ferdî 
konulardan çok yaşadığı dönemin olaylarını ve sosyal konularını ele almıştır.  
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Baytursınulı, hayatını huzur dolu ve rahat bir toplumda geçirmemiştir. 20. Yüzyıl, tarihe Kazak 
Türklüğünün yaşadığı acımasız olay ve baskılar,  var olma mücadelesinin sürdürüldüğü dönemler olarak 
geçmiştir. Türk boylarının çekişmeleri, Rusların Kazak topraklarına yerleşmesi, 1876’da Türkistan valiliğinin 
kurulması ve Kazakistan Rusya birleşmesi, Kazak topraklarının ellerinden alınması, açlık,  ağır vergiler, kıtlık 
toplumun yaşadığı zorluklardan bazılarıdır. Kazaklar baş kaldırsalar da direnemezler. Ayaklanmalar kanlı 
şekilde bastırılır.  

Bölge insanı Ruslar tarafından sadece ekonomik alanda Ruslaştırılmaya çalışılmamış, tarih, dil ve 
kültür alanında da aynı muameleye maruz kalmıştır. Çarlık Rusyasının kabulleri yerine Sovyet-Rus kabul, 
hüküm ve değerlerini yerleştirme amacındaki Ruslar, Türkistan’daki Türklerin kökleşmiş sosyal ve kültürel 
sistemine saldırmışlardır. Dönemin önderi ve yol göstericisi Müslüman âlimler ve bölgenin ileri gelen liderleri 
katledilir. Dini metinler yok edilir, ibadet yasaklanır. Cami, medrese, vakıf ve hanlar yıkılır. Sayısız insan, 
tutuklanır, sürgün edilir, işkence görür, açlık ve kıtlık yüzünden acı çeker, ölür. Bütün bu uygulamaların tek 
amacı: Sovyet sistemi oluşturmak, tek tip Sovyet insanı yetiştirmektir (Devrişeva, 2007: 84). 

Bunun yanında Japon-Rus savaşı (1904), burjuva demokratik devrimi (1905-1907), I. Dünya Savaşı 
(1914-18), 1916’da Kazak ayaklanması (1916), Şubat devrimi (1917), Ekim devrimi (1917) sonrasında 
Rusya’da emperyalizm yayılır. 1916’da başlayan ve 1917 Devriminin gerçekleşmesi sürecini hızlandıran 
başkaldırılarda en büyük zararı gören Türkler olur. Bu isyanlar, Ruslar tarafından acımasızca bastırılır 
(Devlet, 1999: 242–245). 

Baytursınulı, bu karışıklar içindeki bir toplumda 1873 yılında doğmuş ve yaşamıştır. O, doğumundan 
ölümüne kadar geçen sürede sıkıntılı bir toplumda hem maddî hem de manevî buhranlar içinde hayatını 
geçirmiştir. Bu olumsuzluklar elbette onun eserlerine etki etmiştir. O, yazıları ve şiirlerinde ferdî konulardan 
uzak vatanseverlik, memleket meseleleri, millî konular, dil ve eğitim gibi konuları ele almıştır. Bu onun 
yaşadığı problemlerin eserlerine gerçekçi bir yansımasıdır. Onun asıl amacı çocukların eğitimi ve halkı 
aydınlatma çabası olmuştur. Bu çalışmalarını şu şekilde gösterebiliriz. 

1. Aydınlanma ve eğitim ile ilgili düşünce ve çalışmaları  
a. Eğitim sistemi ile ilgili düşünce ve emekleri. 
Baytursınulı’nın şiirleri ben merkezli değildir. Onun amacı, uyuyan Kazakları hatta bütün Türkistan’ı 

uyandırmaktır. O, “Masa” şiirinde gaflet içinde uyuyan Kazakların üzerinde bir sivrisinek olup vızıldamak, 
halkını bir türlü uyanamadığı uykudan uyandırmak ister. Şair, Kazak aydınları için sivrisinek imgesini 
kullanarak hem az ses çıkarmasıyla o dönemin sıkıntılarına karşı koyanların sayıca az ve güçsüz olduğunu 
hem   de hiç durmadan vızıldayan sineğin rahatsızlık verip onları uyandırmasını çağrıştırmaktadır

1
. 

Şairin “Masa” adlı eserindeki
2
 şiirlerinde de devrin Ceditçilik hareketinin ülküleri anlatılır. Bu hareketin 

savunucuları halkı okumaya, ilim ve bilime, sanata, ruhanî bakımdan yücelmeye, medeniyet ve insanlığa 
çağırır, onlara yol gösterir. Baytursınulı bağımsız ve kalkınmış bir Kazakistan’ın imar edilmesi amacıyla 
genellikle eğitim öğretim alanında çalışmalar yapmıştır.  

O, Kazak Gazetesi’ndeki “Okuma Sebebi” gibi yazılarında ana dilin önemini vurgulayıp ana dili bilinci 
oluşturmayı hedeflerken eğitimin psikolojik ve sosyolojik kapsamıyla ilgili bilgiler de verir

3
. Makalelerinde 

ilerlemenin eğitimle olacağını, cehaletin tedavisinin eğitimde olduğunu vurgular. Bunun da Ceditçilik hareketi 
içinde yeni gelişen ‘usul-i cedid’ ve ‘usul-i savtiye’ yöntemleriyle gerçekleşeceği düşüncesine sahiptir.  

Onun, okuma yazma, anadili, millî tarih, matematik, fen bilgisi, din, çiftçilik eğitimi, el sanatları, 
coğrafya gibi derslerin “ilköğretimlerde okutulması şarttır” fikri de aydınlanmacı fikirlerinin bir göstergesidir. 
Aynı görüşten hareketle öğretim yöntemlerini anlatan “Bayanşı” adlı bir eser de yazmıştır. İlerlemenin gayret 
ve çalışma ile mümkün olacağını da sürekli dile getirmiştir.  

b. Eğitim Kurumları ile ilgili düşünce ve emekleri.  
Ona göre mücadele aydınlanmayla olacaktır. Önce ülkenin geleceği olan çocuklar eğitilmelidir. 

Milletin ve vatanın geleceği onların elindedir. Bu amaçla Baytursınulı’nın önderlik ettiği okullar kurulur. O, 
çocukları yeni açılan bu okullara

4
 “Allah boş duran kullarını sevmez” (Oquvga şaqıruv) diyerek çağırır (Tartuv 

Şiiri).  

                                                           
1 “Izıñdap usqan mınav bizdiñ masa, / Sap-şartı, ayaqtarı uzın masa: / Özine bitken tüsi özgerilmes / Degenmen qara, 

yakiy qızıl masa. / Üstinde uyqtagannıñ aynala usıp, / Qaqqı cep, qanattarı buzılgansa, / Uyqısın az da bolsa bölmes pe 

eken, / Qoymastan qulagına ızıñdasa?!”14 (Söz Iyesinen, 23). 
2 Ahmet Baytursınulı’nın şiirleri için “Ahmet Baytursınov – Sıgarmaları”, Almatı, 1989” ve “Dr. Nergis Biray, Ahmet 

Baytursınulı – Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslûp İncelemesi”, İstanbul, 2011” adlı eserlerden faydalanılmıştır. 
3 Bizim öncelikle kendimizi geliştirmemiz, medeniyeti yakalamak için okumamız ve çalışmamız şarttır. İlk olarak edebî 

dili geliştirmemiz gerekir. Dilimiz de edebiyatımız da var. Ancak çaba gösterip geliştirme konusunda sıkıntılarımız var. 

Halkımız Kazak Türkçesini hiç umursamıyor. Yabancı dillerle yazmayı tercih ediyor. Kendi dilimize böyle yaklaşırsak 

bu bizim için iyi olmaz. Atalarımızın bin yıl yasamasının sebebi dillerini korumalarıdır. Biz de dilimizi korursak 

varlığımızı ebedî kılarız (Alibekiroğlu, 2005: 44). 
4 “Balalar bul col bası danalıqqa, // Keliñder, tüsip, bayqap, qaralıq ta. // Bul colmen bara catqan öziñdey köp, // Solardı 

köre tura qalalıq pa?! // Danalıq – öspes carıq, ketpes baylıq, // Cüriñder, izdep tavıp alalıq ta!” (Tartuv,35) 
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İlk Kazak okullarının inşası ve açılması, Kazak Türkçesini öğretecek ilk ders kitaplarının yazılması 
hep onun çabalarıyla onun tarafından gerçekleştirilmiştir. 

c. Mollalar ve halkın eğitimi ile ilgili düşünce ve gayretleri: 
Baytursınulı mollaların eğitimsiz oluşlarına dikkat çeker. Türkistan’ın bu hâle gelmesinde mollaların 

yanlışlarının etkisi olduğunu söyler. Aslında onların görevinin halkı aydınlatmak olması gerektiğini belirtir. 
Ama bu özellikleri taşımayan mollaları “Jıygan Tergen” ve “Ğılım” gibi şiirlerinde eleştirir ve bu konulardaki 
görüşlerini “Aykap” ve “Kazak” gazetelerinde de dile getirir.  

ç. Eğitim camiası ile ilgili düşünce ve gayretleri. 
Baytursınulı geri kalışın birçok sebebinden bahseder, ancak tembelliğin de etkili olduğunu söyler. Bu 

sebeple kendi insanını eğitmek için uğraşır. İçinde bulunulan durumdan kurtuluş, bağımsız ve özgür olmanın 
yolu eğitimden geçmektedir. Mensubu olduğu toplumu geri kalmışlıktan kurtarmanın okuryazarların, 
düşünürlerin ve bilim adamlarının görevi olduğunu söyleyen şair, mücadele ederek Kazak okullarının 
kurulması ve ders kitaplarının yazılmasında ilkleri gerçekleştirir.  

Bu okullarda eğitim verecek öğretmenlerin pedagojik eğitim almış, alanında bilgili kişiler olması 
gerektiğini söyler, okul kitaplarının öğretmenlere yol gösteren kılavuz kitaplarını da hazırlayarak bu alanda da 
ilklere imza atar.  

d. Eğitim araçları ve kitaplar ile ilgili düşünce ve gayretleri. 
Baytursınulı, öğretim yöntemleri, alfabe, konuşma ve imla kurallarını “Bayanşı” (Yöntem Kitabı) adlı 

bir eserde ele almaktadır. “İnsan önce kendi dilini iyi bilmelidir. Dilini kaybeden milletler millet olarak 
yaşayamaz, kaybolur gider” düşüncesinden yola çıkarak Kazakçanın ses düzeni, okuma sistemi, yöntem ve 
türleri gibi bilimsel yazılara ek olarak ders kitapları da yazmıştır: “Til Kural” (Kazakça Dil Bilgisi), “Til Tanıtkış” 
(Kazakça Dil Bilgisi), “Okuv Kuralı” (Okuma Kitabı), “Elip biy” (Alfabe), “Edebiyat Tanıtkış” (Edebiyat Bilimi), 
“Til Jumsar” (Dili Kullanma Yöntemi), vs. 

2. Gazetecilik vasıtasıyla halkı aydınlatması ile ilgili düşünceleri ve gayretleri. 
Baytursınulı, gazeteden haberdar olmayan halka, gazetenin önemini, sosyal hayat içindeki yerini 

göstererek Kazak basın yayın hayatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. O, gazeteyi “Halkın gözü, 
kulağı ve dili” olarak niteler.  

O, önce 1911’de “Aykap” dergisinde, 2 Şubat 1913 yılında “Kazak” gazetesini kurduktan sonra orada 
yazılarını kaleme almıştır. Kazak gazetesi etrafında toplanan yazarlar makalelerinde Kazakların yaşadığı 
topraklara el konulması ve buraların genellikle Ruslara ve başka yabancılara verilmesi, mahkeme ve 
kanunlarla bağlantılı düzenlemeler, medeniyet ve kültüre önem verilmesi ve geliştirilmesi, Kazak folkloru, 
sanat, edebiyat bilimi ve teorisi, estetik, okul kitapları ve bu tür eserlerin nasıl olmaları gerektiği; milli 
meseleler, devrin sosyal ve siyasî olayları, sağlık, eğitim öğretim, alfabe, dil bilgisi, yazım, nezaket ve 
nezaket kuralları gibi konuları işlemişlerdir. 1913’ten itibaren aydınlanma ile ilgili çalışmalar Baytursınulı’nın 
da gayretleriyle baştan sona Kazak gazetesine yönlendirilir (Kara, 2002: 41). Bu çalışmalar toplumda siyasî 
düşüncenin gelişmesini sağlar (Alibekiroglu, 2005: 62).  

3.  Halkı şiirleriyle aydınlatmak ile ilgili düşünce ve gayretleri. 
 Baytursınulı “N.Q.Hanımga” şiirinde halkına “Sen günlük işlerine bakıyor, rahatça yatıyorsun, beni 

anlamıyorsun. Ancak sen, beni anlamasan da ben, doğru bildiğim yolda çalışmayı sürdüreceğim, benim 
bütün derdim yarınlardır!” diye haykırır

5
. Asıl derdi halkın aydınlatılmasıdır. “Masa”daki şiirleriyle onları 

okumaya, sanat ve bilime, manevî açıdan yükselmeye, insanlık ve medeniyete çağırır, onlara aydınlanma 
konusunda öğütler vererek yol gösterir.  

4.  Milliyetçilik konusundaki düşünceleri: 
Baytursınulı “milliyetçi, ceditçi, aydınlanmacı” bir ediptir. Bütün dünya gibi Türkistan’ı da etkileyen 

değişime kayıtsız kalmaz. O, devrimin kendilerini ve bütün Türkistan’ı Çarlık Rusyasının baskılarından 
kurtaracağına inanır. Millî değerlere böylece dönebileceğini ve bunun bir fırsat olduğunu düşünür. Asıl amacı 
ise halkını cehaletten kurtarmak, aydınlatmak, hür, medenî ve millî bir toplum yaratmaktır. Yazılarında da bu 
konulara ağırlık verir. 

5.  Hürriyet konusundaki düşünceleri: 
Baytursınulı, yaşadığı devirdeki zorlukları şiir ve yazılarında açıkça ifade edemediği için ferdî ve 

sosyal hürriyeti birlikte ele almış, duygu ve düşüncelerini fabllar yoluyla hayvan kahramanlarına söyletmiştir. 
O bu tür şiirlerinde temaları karışık ve iç içe kullanmış, hürriyet ve istiklal konularını “Jubatuv” şiirinde 
sorduğu sorularla vurgulamıştır.  

6. Birlik ve beraberlik konusundaki düşünceleri: 
O, “Jurtıma” şiirinde bu konuya değinir. Kazak halkı birlik içinde hareket edememekte, her şeyi hazır 

beklemektedir. Ona göre halkın kendisine sahip çıkmasının yolu birlikten geçmektedir.  
7. Vatana hizmet etme konusundaki düşünceleri. 

                                                           
5 “Men ölsem de ölemin cönimmenen, / Tännen basqa nemdi alar ölim menen?! / ÖIgen küni aparıp tıgarı-kör, / Men 

coq bolman kömilip tänimmenen. / Tän kömiler, kömilrnes etken isim, / Oylaytıñdar men emes bir küngisin. / Curt 

uqpasa-uqpasın, cabıqpaymın, / El büginsil, meniki erteñgi üsin.” (N.Q.Hanımga,39) 
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Baytursınulı, “Ataktı Sibir ulı kart Potanin” şiirinde “Vatana hizmet etmenin her vatan evladı için 
mukaddes olduğu” anlayışını ifade eder. Bunun yolu da eğitim ve bilgiden geçmektedir. 

8.  İnsanların huylarının düzeltilmesi konusundaki düşünceleri: 
Yazar, Kazakların doğru yolu ve zalimlerin parıltılarına kanarak manevî değerleri terk ettiğini, bir an 

önce kendine gelmesi gerektiğini “Jazgan söz janım aşıp” şiirinde dile getirmektedir. Ayrıca halkın tembelliği 
terk etmesi şarttır. Hürriyet de bağımsızlık da hazır gelmeyecektir. Mücadele etmek gerekir (Esek pen Üki).  

9.  Siyasî alandaki düşünceleri ve emekleri: 
Baytursınulı’nın ilk siyasi hareketi 1905’te Rus idaresine halkla birlikte hazırladığı şikâyet dilekçesini 

vermek olmuştur. 1917 yılı Temmuz’unda “I. Genel Kazak Kurultayı” Orenburg’da yapılır, Kazakların ilk 
partisi “Alaş” kurulur. Baytursınulı, “II. Genel Kazak Kurultayı”na Aralık 1917’de katılır, burada geçici millet 
meclisi kurulur, adı “Alaş-Orda” olur. Bu süreçte Sovyet hükûmeti bilgi sahibi, okumuş, yerli ve millî kadrolara 
ihtiyaç duymaktadır. Bu fırsatı değerlendiren Kazaklar, idarî sisteme vekillerini sokarlar. Bolşeviklerle birlikte 
olmayı göze alıp millî hedeflerini gerçekleştirmek için halka hizmet etmeye, ilmi merkezler kurarak eğitim, 
süreli yayın ve birçok alandaki yayın kuruluşundan en üst seviyede faydalanmanın yollarını bulmaya gayret 
sarf ederler. Onların bu gayret ve emekleri, Stalin’in “Kızıl Katliam” da denilen aydın kıyımına kadar büyük 
ölçüde başarıyla gerçekleşir. Baytursınulı, bahsedilen dönemde Lenin’in isteğiyle Kazakistan’ın eğitim 
bakanlığı (1920-23) görevini üstlenir. 

Sonuç 
Sonuçta Baytursınulı’nın aydınlanmacı düşüncelerini şöyle sıralayabiliriz: 
1. Toplumun geri kaldığı malumumuzdur. Bu geri kalmışlığın ve millî yıkımın sebepleri belirlenmelidir. 

Halk cahil ve bilgisizdir. Bilgilendirilmelidir. Cehaleti yenmek gerekir. Halk uykudadır, uyandırılmalıdır. Sosyal 
yaralar iyileştirilmeli, Kazakistan modernleşmelidir. 

2. Halk arasında ve fikir dünyasında kurulamayan birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Ayrılığın felaket 
doğuracağı halka anlatılmalı, problemler millî birlik içinde çözüme kavuşturulmalıdır. 

3. Teslimiyetçi kader anlayışı halk arasında yerleşmiş durumdadır. Halk bu durumdan kurtarılmalı, 
azimli olma, çalışma ve geleceğe ümitle bakmaya yönlendirilmelidir. Önem taşıtan bir konu olarak halkın 
eğitimi yalnızca okullarda değil her mekanda uygulanmalı, ayrıca bu eğitim basın yayın organlarıyla da 
sağlanmalıdır. 

4. Düşünürlerle halk arasındaki uçurum hızla ortadan kaldırılmalıdır.  
5. Çocuk eğitimi ve terbiyesi konusunda ailelere bilgi verilmeli, eğitim için en doğru yöntemler 

kullanılmalıdır.  
6. Teknik ve ilimde ilerlemek eğitimle mümkündür. Genç nesiller, günün şartlarına uygun eğitim 

kurumları yanında iyi yetişmiş öğretmenlerle yetiştirilmelidir. 
7. Üniversite ve yüksek okullarda uzmanlar yetiştirilmeli, dışarıdan öğretmen, ilim adamı getirmekten 

vazgeçilip ülkede yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 
8. Batıdan ilim, fen ve sanat alınırken taklitten kaçınılmalı, bilim ve teknikte modernleşme 

sağlanmalıdır. Teknik ve bilimsel konularla ilgili gelişmeler, millî kimliğe zarar vermeyecek şekilde kabul 
edilmeli, kültürün korunmasına önem verilmelidir. 

9. Vatana sahip olmak gerekir, bu ancak ilimle mümkündür. Sahipsiz vatanın kaybedileceği gençlerin 
ve halkın bilincine yerleştirilmelidir. Vatana ve kutsal olan şeylere saygı göstermek gerekir. 

10. Geçmişle övünüp durman yerine çalışmak ve yükselmek lazımdır. 
11. Marifet ve faziletteki yoksunluk, İslâmî değerlerle Batı medeniyetinin sentezlenmesi yoluyla 

giderilmelidir. Böylece geçmişe bağlı sağlam bir gelecek kurmak da mümkün olacaktır. 
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В настоящей статье приводится анализ актуальности мониторинга позвоночных 

животных Костанайской степи на основании карт растительности атласа Кустанайской 
области. При этом на первый план выходят проблемы сохранения биоразнообразия, выявления 
природно-антропогенных факторов его изменения в пространстве и во времени, оценки 
состояния возобновляемых биологических ресурсов. Сейчас очень остро встают вопросы о 
реабилитации, восстановления утраченных биологических объектов, как на уровне видов, так и 
сообществ Костанайской области и в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: животное население, мониторинг, центральноазиатский пролетный 
путь, биоразнообразие, биологические ресурсы 

 
Введение. Развитие современной экологии объективно требует вовлечения в анализ 

биотического компонента природных комплексов, выявления пространственно-временных 
закономерностей организации растительного покрова и растительного мира, структуры и 
особенностей функционирования биоценозов в различных эколого-географических условиях. 
Выработка принципиально новых подходов к комплексной биогеографической оценке природных 
комплексов разного уровня производилось в ходе экспедиционных исследований географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в различных регионах СССР, и в первую очередь на 
территории Казахстана.  

Материалы и методы. Эти исследования дали мощный импульс развитию мониторинга 
позвоночных животных через биогеографическое картографирование в мире. Была проведена 
разработка принципов создания географических карт, как компонента экосистем, выработка 
методологии и принципов составления карт животного населения, не имеющих ранее аналогов. В 
середине XX столетия зоогеографическое картографирование ограничивалось лишь составлением 
мелкомасштабных карт ареалов отдельных видов и животных и схем зоогеографического, по сути 
фаунистического, районирования. Тогда же объективно возникла потребность в разработке 
принципов и методов составления зоогеографических карт нового типа. Именно в Казахстане такие 
работы начаты биогеографическим отрядом Кустанайской экспедиции МГУ в 1955 году. Целью 
исследований стало составление серии карт природы (в том числе зоогеографической) для 
областного научно-справочного атласа Кустанайской области. Спустя восемь лет этот уникальный 
атлас был опубликован [1]. Затем разработанные на территории Кустанайской области методы и 
принципы сбора эмпирического полевого материала в экосистемах и создания на этой основе карт 
были продолжены при составлении зоогеографических карт в атласах Целинного края [2] и 
Алтайского края [3]. В результате проведенных исследований на территории Казахстана учеными 
МГУ была создана целостная концепция обзорного ландшафтно-зоогеографического 
картографирования биотических компонентов глобальных экосистем [4, 5]. Благодаря работе ученых 
кафедры биогеографии стали приоритетны позиции научной школы картографирования МГУ, 
сформированной на территории Казахстана в области зоогеографического картографирования в РФ, 
а также за рубежом. 

Результаты и обсуждение. В настоящий период эти карты стали основой для нашей работы 
по исследованию современного состояния фауны и населения птиц Центрально-азиатского 
пролетного пути в Костанайской степи Северной Евразии преподавателями и студентами КРУ 
им. А. Байтурсынова. Для нашего мониторинга животного населения Кустанайской степи были 
использованы работы Т.К. и В.Н. Блиновых [6, 7] по анализу орнитокомплексов, а также монографии 
Е.А. и Т.М. Брагиных [8], Т.М. Брагиной, и Е.А. Брагина [9], и Т.М. Брагиной и соавторов [10]. 

Отражение на картах растительности как ценотического объекта, в отличие от животного 
населения, проводилось значительного раньше, и к моменту работ на территории Кустанайской 
области по созданию зоогеографических карт были уже созданы различные направления и школы, 
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создавшие теоретические и методологические основы картографирования растительного покрова. 
Наиболее активно исследования по составлению карт растительности проводятся с 60 годов XX 
столетия, когда начались исследования по созданию комплексных региональных атласов. На 
мелкомасштабных картах растительности, представленных в серии карт природы, растительный 
покров был впервые изображен как компонент экосистемы в тесной связи и взаимодействии с 
другими компонентами, что способствовало уточнению знаний о его структуре и выявлению роли 
растительности в формировании устойчивости ландшафтов и их охране на территории Республики 
Казахстан. Подобные карты растительности были составлены для атласа Северного Казахстана [11]. 

Необходимость разработки прогнозных сценариев изменения биоты и природных комплексов 
в целом в связи с проектами переброски части стока сибирских рек в южные республики СССР 
потребовали углубленного анализа эколого-географических связей растительного покрова и 
животного мира для выявления направленности смен биоценозов при изменении  условий 
окружающей среды. Во второй половине XX столетия коллективом сотрудников кафедры 
биогеографии под руководством Анатолия Георгиевича Воронова составила карты растительности 
Срединного региона (включающую Западную Сибирь, Казахстан и равнинные территории Средней 
Азии) с группировками растительных сообществ. Методы и принципы составления подобных карт 
опубликованы в монографии «Природа Срединного региона» [12] и представляют собой 
определенный этап в развитии экологического картографирования на территории Кустанайской 
области.  

Биогеографическое картографирование, разработанное на территории Костанайской области, 
стало ведущим направлением в последующие годы в исследованиях кафедры биогеографии МГУ. В 
настоящее время все важнейшие закономерности живого покрова Земли, такие как растительность и 
животное население представлены на различных картах. Такие карты, как крупномасштабные дают 
представления о структуре и динамике растительности или животного населения отдельных 
территорий и мелкомасштабные или обзорные отражают важнейшие особенности живого покрова 
материков и океанов в целом. 

Продолжением таких работ в Костанайской области должно стать биоиндикационные 
исследования, связанные в первую очередь с фитоиндикацией. Важным результатом таких работ 
должна стать разработка методов галоиндикационного районирования засушливых регионов 
Республики Казахстан, выработка принципов и создание серии фитоиндикационных карт 
растительности с индикационной направленностью. Наряду с этим направлением сейчас весьма 
актуальна индикация радиационного загрязнения ландшафтов Республики Казахстан, вне территории 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона.  

Медико-географические исследования сотрудников КРУ им. А. Байтурсынова на территории 
Костанайской области и Республики Казахстан весьма необходимы для профилактики клещевого 
энцефалита, лейшманиозов, гриппа птиц и других природно-очаговых инфекций и инвазий среди 
казахстанцев. 

Усиление антропогенной трансформации природных экосистем стимулирует исследования в 
области антропогенной изменчивости биоты, экосистем и охраны природы. Наше воззрение на 
природные экосистемы Костанайской области, как на гармонично организованное единство должно 
лечь в основу разработки мер по охране каждого компонента в связи и на фоне охраны природной 
системы в целом в Республике Казахстан.  

На современном этапе перехода человеческого общества к устойчивому развитию 
необходимо создание условий, обеспечивающих возможность сопряженного, внутренне 
сбалансированного функционирования в Костанайской области и в Республике Казахстан триады: 
природа – население – хозяйство. В состав основных целевых параметров устойчивого развития 
входит обязательный мониторинг характеристики состояния окружающей среды, биологического 
разнообразия и животного населения.  

Выводы. Итак, для успешной реализации работ по мониторингу животного населения 
необходимо наладить системный обмен специалистами, совместные стационарные и 
экспедиционные исследования экологии животных на базе Чановского стационара ИСиЭЖ СО РАН 
РФ и в Костанайской степи.  

Также необходимо проводить совместные научно-практические мероприятия, стажировки и 
работы по анализу и пополнению экспериментальных материалов позвоночных животных Банка 
данных коллективного пользования ИСиЭЖ СО РАН в городе Новосибирске, а также активизировать 
подготовку специалистов высшей квалификации на базе КРУ им. А. Байтурсынова и ИСиЭЖ СО РАН. 

Таким образом, в XXI столетии преподаватели и ученые получили новый импульс к 
дальнейшему развитию научной деятельности профессорско-преподавательского состава КРУ 
им. А. Байтурсынова в регионе.  

При этом на первый план выходят проблемы сохранения биоразнообразия, выявления 
природно-антропогенных факторов его изменения в пространстве и во времени, оценки состояния 
возобновляемых биологических ресурсов. Сейчас очень остро встают вопросы о реабилитации, 
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восстановления утраченных биологических объектов, как на уровне видов, так и сообществ 
Костанайской области и в Республике Казахстан. 
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АХАҢНЫҢ АТЫ АҚТАҢДАҚТАРДА ДА АТАЛҒАН 
 

Серікбай Оспанұлы  
филология ғылымдарының кандидаты, профессор,  

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік  университеті 
Күлзада Мырзағалиева  

филология ғылымдарының кандидаты, тіл және әдебиет теориясы кафедрасының 
қауымдастырылған  профессоры, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік  университеті 

 
 Ахаңның атын кешегі кеңес өкіметі қанша ұмыттырғысы келсе де, халық жадынан өшіре 
алмады. Ұлт ұстазын ардақтай білген азаматтар бір-бірімен жолығыса қалса, оның сан қатпарлы, 
сан қырлы еңбектері жайында сүйсіне әңгіме қозғап, бірінің білмегенін бірі толықтырып, іштегі 
мұң-шерлерін ақтаратын.  

Түйінді сөздер. Әдебиет  теориясы, журналистика, газет, баспасөз, термин, тұжырым, 
ғалым, зерттеу, төте жазу. 

  

 Кеңес үкіметі тұсында өздері жазу-сызудан хабарсыз, газеттің не екенін біле бермейтін, тек 
партиялық басшылық етіп отыратын редакторлар көбейіп кетті. Ахмет Байтұрсынұлы болса, өзі жазып 
үлгі көрсеткен, газеттің қыр-сырын, оның қуатты құрал екенін, міндеттері мен мақсаттарын, 
принциптерін жіктеп, терең талдап, рет-ретімен айта білді. Тіпті журналистика факультетінде оқып, 
білім алғандай жазды. Енді сонау 1913 жылы А.Байтұрсынұлының “Қазақ” газетінің бірінші нөмірінде 
жарық көрген  «Құрметті оқушылар» [1] мақаласы мен Кеңес Одағы тұсында Алматының “Рауан” 
баспасынан  шыққан профессор Темірбек Қожакеевтің “Жас тілшілер серігі” [2] кітабын салыстырып 
оқып көрейікші. 

А.Байтұрсынұлы: “Әуел газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай 
керек болса, халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы 
жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды. Дүниеде не болып жатқанын көру жоқ, не 
сөйленіп жатқанын есту жоқ, өз пікірін айту жоқ. Бүтін дүниежүзіндегі халықтар телеграмм, телефон, 
пошталардың арқасында бір-бірімен хабарласып, газет арқылы жұртқа жайып, бір үйдегі адамдардай 
сөйлесіп отыр”. 

Т.Қожакеев: “Баспасөз міндеттерін саралап айтар болсақ, ең алдымен, ол – хабардың 
сарқылмас бұлағы, жаңалық жаршысы. Баспасөз жұртшылықты елімізде, әлемде болып жатқан 
жаңалықтармен, игі де ізгі істермен таныстырып, партия мен үкіметіміздің қаулы-қарар, 
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нұсқауларынан хабардар етіп отырады. Осы үшін де баспасөз – совет адамдарының көрер көзі, 
естір құлағы, сезінер жүрегі деп бағаланады” [2; 9.]. 

А.Байтұрсынұлы: “Екінші, газет – жұртқа қызмет ететін нәрсе, олай болатын мәнісі жұрттың 
білімді, пікірлі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп адамдары газет арқылы халықтың алдына түсіп, 
жол көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық айтып тұрады”. 

Т.Қожакеев: “Советтік баспасөздің екінші принципі – оның халықтығы. Бұл жоғарыдағы негізгі 
басты принциптен туындайды. Олай дейтініміз, баспасөз партияға қызмет етсе, партия халыққа 
қызмет етеді, халықтың бақыты, болашағы үшін өмір сүреді” [2; 14.]. 

А.Байтұрсынұлы: “Үшінші газет – халыққа білім таратушы. Олай дейтініміз, газеттен жұрт 
естімегенін естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, зейіні өсіп, пікірі ашылып, парасаты 
жетпекші”. 

Т.Қожакеев: «Баспасөз – хабар бұлағы ғана емес, әрі сарқылмас білім бұлағы, жаңалық 
жаршысы ғана емес, әрі ілім, ғылым жаршысы» [2; 10]. 

А.Байтұрсынұлы: “Төртінші, газет – халықтың даушысы. “Жұртым” деп халықтың арын арлап, 
зарын зарлап, намысын жоқтайтын азаматтары газет арқылы халықтың сөзін сөйлеп, пайдасын 
қорғап, зарарына қарсы тұрып, қарғаға көзін шоқытпасқа тырысады”. 

Т.Қожакеев: “Советтің баспасөздің екінші принципі – оның халықтығы. ...Советтік баспасөзге 
жазатын да, оны шығаратын да халықтың өзі, оның сөз етері де, жырлайтыны да халықтың тыныс-
тіршілігі, әрі ол болмыс, құбылысты халықтық тұрғыдан, халықтық позициядан сөз етіп, бағалайды” [2; 
14.]. 

Ұқсастық бар ма, бар. Өйткені жазып отырған тақырыптары ортақ, мақсат-мүдде бір. Ол – 
газеттің, баспасөздің қоғамда қандай қызмет атқаратынын халыққа, оқушыға жеткізу. Сондықтан да екі 
ғалымның ойлары тоғысып, бір-бірімен үндесіп жатуы заңды құбылыс.    

Дегенмен, Темекеңнің Ахаңның ойын пайдаланғаны да айқын аңғарылады. («Халықтың көзі- 
құлағы– адамдардың көрер көзі, естір құлағы», «Халықтың алдына түсіп- халықтығы», «Халыққа білім 
таратушы – сарқылмас білім бұлағы»). Ахаңа сүйенгенімен, атын атауға болмайды, сілтеме жасай 
алмай отыр. 

Т. Қожакеевті кінәламаймыз, кінә сол тұстағы билікте. Жалғыз Темекең емес, ғалымдардың 
көбі Ахаң еңбектеріне жүгінді. Бірақ атын атау ол кезде мүмкін емес еді.  

Қайнекей Жармағанбетов жан-жақты білімді, кезінде КазПИ-де сабақ берген ғалым адам 
болатын. «Қажым Жұмалиев әдебиет теориясын жазғанда Ахаңның «Әдебиет танытқышында» айтқан 
ой-пікірлерін пайдаланып, кейбір тұстарын көшіріп алған» дегенін естіп, Қ. Жұмалиев ағамызды жек 
көріп қалғанмын. Ол ренішімді құрдасым, әріптесім Қ. Жұмалиевтің дәрісін тыңдап, оны ардақ тұтатын 
Темірхан Медетбековке білдіргенім де бар. Ол  қолын бір-ақ сілтеген. Дұрыс. Сөйтсем, Қ. Жұмалиевте 
де кінә жоқ екен. Оны академик Зейнолла Қабдолов былайша ашып көресетіп, түсіндіреді: «Ахаң 
жоқта біздегі әдебиет теориясы басы жоқ кеуде сияқты еді. Ал басы жоқ дене бола ма? Қайтейік, 
болады деп келдік... 

Бүкіл дүниежүзілік әдебиет теориясында Арнау деген бір-ақ түр; шауып шықса, бұған 
Шешендік сұау қосылып қана аздап ажарлануы мүмкін. Ал қазақ поэзиясында Ахаң осының үстіне үш 
түр (сұрай арнау, зарлай арнау, жарлай арнау) қосып, құбылтып, тотының түгіндей құлпыртып әкетеді. 

Әдеттегі дәстүр жалғастығының заңына орай осы үш түрлі арнауды әрқайсымыз өзімізше 
пайдаланып, қисындап, кейде тіпті қиыннан қиыстырып, біз де (Жұмалиев те, Ысмайылов та, 
Қабдолов та) кітаптарымызға кіргіздік. Бірақ, амал не, бұл жаңалықты тапқан Ахаң екенін кезінде ашып 
айта алмай, Қажекеңе сілтеме жасауға мәжбүр болдық...» [3;72]. 

Қ. Жұмалиев те, Е. Ысмайылов та, З. Қабдолов та жоғары оқу орындарында ұзақ жылдар 
сабақ берді.  Алдарынан қаншама шәкірт өтті. Сұрай арнау, зарлай арнау, жарлап арнау жайында 
әңгіме қозғағанда көкейлерінде Ахмет Байтұрсынұлы тұрғаны анық! Ахаңды әр лекция өткен сайын 
естеріне алды. Бұл Ахаңның аты өшпегені, бұл әрі Ахаңның жазған еңбектерінің, өзі жоқ болса да, аты 
аталмаса да елге қызмет жасағанының айғағы. 

Қ. Жұмалиевтің «Әдебиет теориясының» кітабына тек арнау түрлерін ғана емес, басқа да Ахаң 
«Әдебиет танытқышында» қазақ тілінде тұңғыш қалыптастырған терминдер мен теориялық 
тұжырымдардың біразын қолданғанын, бірақ Ахаңа сілтеме жасай алмағанын ғалым Айгүл Ісімақова  
«А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышы» мен Қ. Жұмалиевтің «Әдебиет теориясы» деп аталатын 
еңбегінде егжей-тегжейлі қарастырып, түсіндіріп айтқан[4;186-197].  

«Бүгінгі ғалым-тілшілер қолданы келе жатқан лингвистикалық атаулар мен парадигмалар А. 
Байтұрсынұлынікі екені айтылмай, қолданылып келіпті. Оларды атап айтсақ: зат есім, сын есім, етістік, 
есімдік, анықтауыш, одағай, үстеу, шылау, бастауыш, баяндауыш, сөйлем, қаратпа сөз, қыстырма сөз, 
леп белгісі, сұрау белгісі, т.с.с. «пән сөздері». Әрқайсысы сол өзі атауы болып тұрған категорияның 
мағынасын дәл білдіріп тұр. Бұлардың осыншама уақыт бойы авторы аталмай, қолданылып келгені– 
ғалымның ғылымға енгізген жаңалығының тарих сынынан өткен лингвистикалық дәлдігі және еңбегінің 
зая кетпегенінің тағы бір дәлелі.» [4;166]-деп филология ғылымдарының докторы, профессор, 
әдебиеттанушы ғалым Айгүл Ісімақова атап көрсеткендей, ғалым-тілшілердің А. Байтұрсынұлы тапқан 
атаулар мен парадигмаларды қолданбауы мүлде мүмкін емес екен ғой! Сондықтан да тіл 
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мамандарының ғылыми еңбектерінде де Ахаң айшықтаған қисын, тұжырымдар, терминдер кездесері 
даусыз. Бізді орыстар «қырғыз» деп жүргенде газет атауын «Қазақ» деп қоюы, «Ана тілі» деген 
терминді де Ахаңның ұсынуының өзі де  оның ұлтын, ұлтының тілін ұлықтаған ұлы тұлға екенін 
айқындай түседі. 

Ахаң түзеген төте жазу да халық арасында өз қызметін атқарып жатты. Кешегі аталарымыз 
бен ағаларымыз осы әріпті қолданды. Шет елдерде тұратын қазақтармен байланыс орнату 
мақсатында 1976 жылдың желтоқсан айынан бастап шыға бастаған «Біздің Отан» (2000 жылан 
«Шалқар-2») газеті осы құран әрпімен жарық көріп келеді. Өйткені қазақ халқы көп шоғырланған Қытай 
Халық республикасында тұратын қандастарымыз Ахаң Әліп-биімен сауаттарын ашқан. 

Бұл да Ахаң еңбегінің зая кетпегенінің айғағы. 
Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбековтерге еріп Ахаң ақталмай тұрғанда Ақкөл ауылына 

барғанымда Ғафекең А. Байтұрсынұлы дүниеге келген  Мәшен қажы үйінің жұртына құран оқып, 
тағзым етті. Бұл– ол кезде ерлікпен пара-пар болатын. 

Ахаңа қай жағынан да Сыр ағаң жақын, рухтас еді. 
Ғалым, тіл білімінің білгірлерінің бірі Сейітбек Нұрханов «Сырағаң туралы сырымды айтсам» 

деген мақаласында Сырағаңмен ертеден таныс болса да, онша араласа қоймағанын, кейін  
Сырекеңдер Зенков көшесіндегі соңғы пәтеріне көшіп келгеннен кейін,  үйлерінің арасы жақындап, 
күнде кездесіп, бірге серуендеп жиі әңгіме-дүкен құрғандарын айтып: «Шынын айтсам, Сырекеңмен 
Ахаң (Ахмет Байтұрсынов) туралы сөйлескім келетін. Оның бірнеше себебі бар еді,-дейді.-Қазақ ССР 
Ғылым академиясында жұмыс істеп жүргенімде  60 жылдары Есім Байболов деген кісінің көмегімен 
«Труды Общества изучения Киргиского края» (Оренбург, 1922, вып. 3) дейтін кітапты (ол кезде бұл 
қолға берілмейтін) алып, соның ішінен Міржақып Дулатовтың «Ахмед Байтурсунович Байтурсынов 
(Библиографический очерк)», Елдес Омаровтың «Ученая деятельность А. Байтурсунова» дейтін 
мақалаларын көшіріп алған болатынмын. 

Сәкен Сейфуллин ақталғаннан кейін ол кісінің «Тар жол, тайғақ кешу» атты кітабы Алматыда 
1960 жылы 3-рет басылып шықты. Әрине, бұл кітаптардағы Ахаң туралы және ол кісімен идеялас 
қоғам қайраткерлері туралы пікірлер бір-біріне өте кереғар көрінетін. 

Ахмет Байтұрсынов туралы айтылған белсенді пікірлерге біршама су сепкендей болған еңбек 
1974 жылы Москвада түрколог академик А.Н. Кононовтың басқаруымен шыққан «Библиографический 
словарь отечественных тюркологов» (дооктябрьский период)» дейтін кітап еді. (115 бетін қараңыз.) 

Одан әрі С. Нұрханов Ахаң қазақ филология ғылымдарының негізін салған кісі болғандықтан, 
әрі өзі де осы салада жүргендіктен ол туралы көбірек білгісі келгенін, Алматыдан  елге– Торғайға 
барған сайын Ахаң өлеңдерін ел аузынан жинастыра жүргенін, 1969-1970 жылдары Баспақ баласы 
Бек ақсақалдан жазып алған Ахаңның кейбір өлеңдері үйінде сақтаулы тұрғанын айтады.  

Ахаңның 50 жылдығына орай жазылып, Ташкентте « Ақжол» газетінде жарияланған Мұхтар 
Әуезовтің   мақаласын сол тұста Алматыда шығып тұратын «Тілші» газеті де басыпты. Соның 
әдебиетші ғалым Мекемтас Мырзахметовтен алған бір көшірмесі Секеңнің (С. Нұрхановтың) қолында 
болыпты. 

Ахаң бастаған он төрт кісі түгел ақталғаннан кейін олар жайында баспасөз беттерінде  
мақалалар жарияла бастағаны белгілі.  С. Нұрханов газеттердің бірінен Б. Дәрімбетовтің  Мағжан 
Жұмабаев туралы жазған мақаласын көрісімен Сырбайға барып, екеуі Мұхаңның Ахаң жайындағы 
мақаласын бастыру үшін газет редакцияларының біріне бет алады. Жолда 28 гвардияшы-
панфиловшылар паркінде отырып,  мақаланы дауыстап тағы бір оқып шығады. Редакцияға барса, 
Қазақстан Орталық партия комитеті құрған комиссияның қорытындысы шықпай тұрып Мағжан туралы 
мақаланың жарияланып кетуіне байланысты автор мен редакция қызметкерін Ақ үйге шақырып 
жатқан үстінен шығады. Жігіттер үрпиісіп қалған екен. Мұны көрген Сейітбек пен Сырбай ойлары іске 
аспай, үйлеріне қайтыпты. 

«Шаш ал десе, бас алатын» заман еді ғой. Алаш қайраткерлерінің ақталғанына қуанудың 
орнына олар туралы  ойын білдірген мақала авторы мен оны дайындаған газет қызметкеріне қысым 
көрсетулері өрескелдік қой! 

Сырекеңнің Ахаң әулетіне әрі сол елге (Үмбетейге) жиен екенін Бекен атасынан Бекен 
атасынан естіген Секен (Сейітбек) Күлжамал жеңгесі (Сырағаңның жары) отырған үйді Ахаң қара 
шаңырағының бір отауындай көріп, жиі барып тұратын. Әркімдерден Ахаң туралы естіген жақсы 
лебіздерді Сырекең екеуі бір-біріне айтып, сыр шертісіп, іштегі шерлерін тарқататын. 

1965-1966 жылдары Академияның Тіл білімі институтына Әлімхан Ермеков келіп, екеуі ұзақ 
әңгімелеседі. Секең Сәділмен бір бөлмеде отыратын. Әлекең барынша шешен сөйлейтін кісі екен. 
Сөздің бір иіні келгенде Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынұлы туралы: «Әлекең Әлекең 
болсын, қалайда анау қозғалыстың басында тұрды. Ахаңның жазығы не? Ол кісіні жұрт «Совесть 
народа» деуші еді ғой»,-дейді. 

Секең Алаш қозғалысының қос көсемі туралы осынау пікірді кейін Сырекеңе айтып береді, ол: 
«Сен мұны бір жерде жарияласаң ғой»,- дейді.  Алайда Ахаң мен Жақаң бастаған топты 1988 жылдың 
4 қарашасында ССР Жоғары соты ақтағанға дейін, ал Әлекеңді (Әлихан Бөкейхановты) келесі 
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жылдың жазында ССРО Жоғары сотының пленумы жазықсыз деп тапқанға шейін Әлімханның 
жоғарыда келтірілген пікірін  ол уақытта еш жерде жариялау мүмкін емес еді. 

«Шынын айтсам, Алаш қозғалысы мен Алашорданың айтулы көсемі Әлихан Бөкейхановтың 
көзінің тірісінде  қалайша Ахаңды «Совесть народа» деп айтты екен деп көп ойланып жүрдім. «Халық 
айтса – қалт айтпайды» деген ғой, осынау бағаның әділ әрі ақиқат екеніне көзім кейінірек жетті»[6; 
252-253],– дейді Секең. 

Бұл да Ахаңның, Ахаң үзенгілестерінің ақталмай тұрған кезінің өзінде ел аузында құрметпен 
айтылып, халық жадында сақталғанының айғағы. 

Ал, Ахаң қаншама адамның жүрегінде?! 
Сейітбек Нұрханов (1927)- Жангелдин ауданының Көкалат ауылында туған, тілші-ғалым, 

доцент. 1949 жылы Меңдіқара педагогикалық училищесін, 1957 жылы Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік педагогикалық институтын, 1957-1960 жылдары аспирантурада оқып, еңбек жолын Қазақ 
мемлекеттік университетінде оқытушылықтан бастаған. «Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі 
институтында ғылыми қызметкер (1961-1968; 1971-1988). Қазақ кеңес энциклопедиясының бас 
редакциясында аға ғылыми редактор (1992-1993) болып істеді. Елуден астам ғылыми-зерттеу 
еңбектері жарық көрген. Ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыты қазақ тілінің синтаксисі, сөз тіркестері, 
этнолингвистика, этномика және топонимика мәселелері»[7; 368]. 

Кейбір байлар алтынын тыққан заманда, ауылдың қарапайым қарты Смағұл Ахмет 
Байтұрсынұлының өзіне сыйлаған «Қырық мысал» мен «Маса» жинағын Ахаңның өзі түгілі, туған-
туыстарын қудалап жатқан 1937 жылы ктізге орап көміп, баласы Ерденге тыққан жерін көрсетіп, 
«Түбінде Ахаң ақталады, сонда осы жерден аласың»,- депті. Ерден Сұмағұлов баға жетпес қазынаны 
1990 жылы қазып алып Ахаң мұражайына табыстады. 

Ахаңның араб әрпімен басылып шыққан жинағын құран кітап сияқты етіп шүберекке орап 
төріне іліп қойғандар да болған.   

 Біз атын атауға зар болып жүргенде Түркия ғалымдары Ахаң еңбектерін зерттеп, қаншама 
мақала жазып кітап шығарды, Қазаақстанда еленбеген  жүз жылдық мерейтойын атап өтті. 

Америка, Қытай, Жапония, Башқұртстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей басылымдарында да  
аты-жөні аталып, еңбектері айтылып жатты. 

Біздің білмейтініміз қаншама?! 
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 АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ: АЛАШ ПАРТИЯСЫ 

 
Исенова Г.Б. - С.Мәуленов атындағы гимназияның тарих пәні мұғалімі 

 
Мақалада ұлт көсемі Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдық-саяси қызметі 

және «Алаш партиясы» мүшелерінің қоғамдық-саяси қызметтерімен байланыста қарастырылады. 
Түйінді сөздер: Алаш,партия, ұлт зиялылары, Алашорда, алаштанушы, кеңес өкіметі, 

революция. 
 

Қазақ елінің тәуелсіздігі мен бостандығы жолындағы ұлт зиялыларының күресі мен қоғамдық 
қызметі осы уақытқа дейін ғалымдар тарапынан терең зерттеліп келеледі. Әрине, ұлт зиялыларының 
тәуелсіздік жолындағы күресі мен қызметі 90-жылдардан кейін, яғни еліміз тәуелсіздік алғаннан 
бастап, терең зерттеле бастады. Осы мәселеге қатысты мұрағат құжаттары мен деректер де ғылыми 
айналымға түсті. Соңғы жылдары Отан тарихының түрлі салаларында қарқынды түрде зерттеу 
жұмыстары жүргізіліп, кеңестік дәуірде тыйым салынып келген тақырыптардың сыры мен қырын 
саралауға мүмкіндіктер туды.  

Академик Манаш Қозыбаев: «Егер тарих ғылымының алдына тұрған міндеттерді бетбұрыс 
кезеңінің талаптары тұрғысынан саралайтын болсақ, тарихшылардың туған халық алдындағы қарызы 
белшесінен екені айқын көрінеді. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы тарих ғылымы алдымен 
субъективизмнің тоқырау идеологиясы мен психологиясының шырмауында болып келді. Мен бұл 
тұжырымды тарих-шылардың талай ұрпағын ақтау үшін ғана келтіріп отырғаным жоқ» [1], – деп 
тұжырымдауы осының дәлелі деуге болады деген болатын. Белгілі алаштанушы ғалым Кеңес 
Нұрпейісов әлеуметтік тегі әркелкі қазақ интеллигенциясы саяси күрес сахнасына шыққан 
либералдық-демократиялық партиялар мен топтардың жағында болумен қатар сол уақытта қоғамдық-
саяси қозғалыс ретінде пайда болған ресейлік мұсылмандардың саяси қызметіне де тікелей араласты 
деген құнды тұжырым айтады. Сондай-ақ автор азаттық күрес барысында дүниеге келген «Қазақ 
конституциялық-демократиялық партиясын» кейбір зерттеушілердің кадет партиясының филиалы 
ретінде бағалауы орынсыз болып табылатындығын сынға алып, «Алаш» партиясының бастау көзінде 
тұрған қайраткерлер кадеттердің қазақстандық филиалын құруды мақсат еткен жоқ, олар кадеттер 
үлгісіндегі жалпы-ұлттық саяси партия құруды көздеді» [2], – деп тұжырым жасады.  

Отандық тарихтың көмескі деп саналып келген немесе анығына жетіп зерттелмеген 
мәселелерін қайта қарауда дәстүрлі тоталитарлық жүйенің әдіс-темелік негіздерінен бас тарта 
отырып, оны алмастыратын тың негіздер батыл тұрғыда іздестіріліп, зерттеу барысында қолданысқа 
енгізіліп келеді.  

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін ұлт зиялы қауымы өкілдері жүргізген қоғамдық-саяси 
қызметіне байланысты заман талабына сай бірқатар құнды еңбектер жазылды. Мәселен бұл тұрғыда 
белгілі алаштанушы ғалым М.Қ. Қойгелдиев «Алаш қозғалысы» атты монографиясын «1905-1916 жж. 
қазақ зиялыларының қоғамдық саяси қызметі» және «Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің 
құрылуы» деген тараулармен бөліп жан-жақты қарастырған. Онда автор: «Алаш зиялыларының 
қоғамдық-саяси қызметі тарихын зерттеуді олардың өз-дері бастап берген болатын. Бұл ретте ...өз 
замандастарының өмірі мен қызметіне байланысты түрлі басылымдарда жарияланған еңбектерін 
айтқан жөн» [3], – деп жазды.  

Тарихи тұлға Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдық-саяси және құқықтық көзқарасы туралы А.К. 
Мамыраеваның [4] мұрағат құжаттарын пайдалана отырып зерттеп жазған еңбегінде талданаған. Бұл 
ғылыми зерттеу Ахметтануға қосылған сүбелі еңбек. 1920-1930 жылдардағы қазақ қоғамының дәстүрлі 
әрі табиғи дамуына жат саяси-экономикалық науқандардың қазақ қоғамының әртүрлі ерекшеліктеріне 
үйлеспейтіндігін айтып, халыққа ара түскен және сол себептен де жаппай қудалау көрген қазақ 
зиялыларының тағдыры туралы Б. Садыкова [5;6], Б. Қойшыбаев [7], Қамзабекұлы Д. [8], Әбдиманұлы 
Ө. [9] ғылыми-зерттеу еңбектерін атауға болады.  
           1919 жы

 
лы «Жизнь национал

 
ьностей» апталығында Ахм

 
ет Байтұрсынұлының «Револ

 
юция 

және қаза
 
қтар» атты мақала

 
сында автор Ал

 
аш қозғалысының бас

 
тау көздері, Ал

 
аш автономиясын 

жари
 
ялау мен он

 
ың үкіметін құру

 
дағы себептерді аш

 
ып көрсеткен. О

 
л Алашорданың құры

 
луын 1917 

жылғы Қаз
 
ан төңкерісінің жең

 
ісі әкелген анарх

 
ияға қарсы тосқ

 
ауыл болған ед

 
і, деп баға

 
лады. Мұны 

Ахмет Байтұрсынұлы қаза
 
қтар арасында «тап

 
тық жіктелудің жоқты

 
ғына және же

 
ке меншіктік затт

 
арда 

белгілі ме
 
же болмауына байла

 
нысты ...оларға әзі

 
рше социалистік қоға

 
мға деген қажеттіліктің 

жоқты
 
ғымен» [10;11] түсіндірді. 

Мәс
 
кеу Мемлекеттік университ

 
етіндегі белсенді студе

 
нттік ортасы мен «Қазақ» газ

 
еті мен он

 
ы 

ұйымдастырып, қоға
 
мдық пікір тара

 
тушы Алаш қозғал

 
ысының жетекші

 
лері Ә. Бөкейх

 
анұлы, А. 
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Байтұр
 
сынұлы, М. Дула

 
тұлы, Ш. Құдайбе

 
рдіұлы, Р. Мәрс

 
еков, Ж. Ақб

 
аев сынды азамат

 
тардың 

ықпалы күш
 
ті болғандығын 1916 жыл

 
ғы көтеріліс көрс

 
етті [12].  

Қазақтың мұң
 
ын мұңдап, жоғ

 
ын жоқтаған азамат

 
тардың қатарында Ахмет Байтұрсынұлының 

ор
 
ны ерекше. Ахаңның саналы ғұмыры қайрат

 
керлік қарымы, қоғамдық-сая

 
си өмірі «Ал

 
аш» 

партиясымен, Алаш
 
орда үкіметіме

 
н тығыз байла

 
нысты болды. Алаш қозға

 
лысы тоқтатылғанға дей

 
ін 

қазақ интеллиге
 
нциясының көсемі Әли

 
хан Бөкейханмен, Мірж

 
ақып Дулатов жә

 
не тағы бас

 
қа 

алашшыл азамат
 
тармен бірлесе қаз

 
ақ халқының күй

 
ін күйттеді, қаз

 
ақ елінің қоға

 
мда жеке мемл

 
екет 

болып өм
 
ір сүруін қолдай отырып, со

 
л жолда ұз

 
ақ қажырлы күрес жүрг

 
ізді.  

Халқымыздың ғасы
 
рлар бойғы азат

 
тық аңсаған арман-тілегі XX ғас

 
ыр басында жүз

 
еге асырған 

ал
 
аш арыстарының айт

 
улы тұлғасы, ұлтж

 
анды күрескер, қоғ

 
ам қайраткері, көсе

 
мсөз шебері Ахмет 

Байтұрсынұлының ба
 
р ғұмыры Ал

 
аш қозғалысы аясы

 
нда, онымен тығ

 
ыз байланыстағы бірл

 
ікте өтті. 

Х
 
Х ғасыр басы

 
нда қалыптаса баст

 
аған ұлт зиялы

 
лары қазақ халқ

 
ының тәуелсіздігі жолын

 
дағы 

күресі қи
 
лы қауіптерге то

 
лы болды. Алаш

 
шыл азаматтардың барл

 
ығы да пат

 
ша үкіметі тұсы

 
нда да, 

кеңе
 
стік билік кезі

 
нде де үкі

 
мет тарапынан қуғ

 
ын-сүргінге ұшыр

 
ады. 1919 жылы үкі

 
мет тарапынан 

Ал
 
аш қозғалысына қаты

 
сқан ұлт зиялыл

 
арына кешірім жасал

 
ынып, түрлі қызм

 
етке тартылғанымен д

 
е 

оларға дег
 
ен сенімсіздік бас

 
ым еді. 20-жыл

 
дың басынан-а

 
қ құпия түр

 
де олардың бас

 
қан қадамдарын 

аң
 
ду, әрбір істе

 
ген істерін, сөйл

 
еген сөздерін тізбе

 
ктеу кейіннен «хал

 
ық жауы» реті

 
нде айыптауға нег

 
із 

болды.  
Ахмет Байтұр

 
сынұлы бірге ұлт теңдігін мұрат еткен,  Ә. Бөкей

 
ханов, М. Дула

 
тов, Р. Мәрс

 
еков, 

Ж. Ақб
 
аев, М. Тыныш

 
баев сияқты қайратке

 
рлерімен бірге ұлт

 
тың мүддесі, ұлт

 
тың ұлттығы жолы

 
нда 

өмірлерін құр
 
бан еткен үзенг

 
ілес азаматтардың қат

 
ары өте кө

 
п. Олардың бі

 
рі ел арас

 
ына танымал 

бол
 
са, бірі іздеуші

 
лерінің жоқтығынан әл

 
і де атау

 
сыз қалып от

 
ыр. Бұрындары құп

 
ия болып кел

 
ген 

архив [13] мұрағатт
 
арындағы құжаттардың ашы

 
луы, сол азама

 
ттар өмір сүр

 
ген кезеңдегі мерз

 
імді 

баспасөзде ба
 
р материалдар ме

 
н тірі кезі

 
нде көзін көр

 
ген көрегендердің айт

 
қан естеліктерінен ұз

 
ақ 

жылдар бо
 
йы елеусіз қал

 
ған, зерттеу ныса

 
нына айналмаған азамат

 
тардың есімдерін қалп

 
ына 

келтіруге, олар
 
дың өмірі ме

 
н қоғамға сіңі

 
рген саяси қызмет

 
терін ашуға қазі

 
рде бар мүмкін

 
діктің орайы 

ту
 
ып тұр.  

Ал
 
аш қозғалысына қаты

 
сқан азаматтарды тұр

 
ған өлкесіне, тег

 
іне қарай ғалы

 
мдар Шығыстың, 

Баты
 
стың, Оңтүстіктің алашорд

 
ашылары деп бөл

 
іп қарастыру үрд

 
ісі орын алғ

 
ан. Осыған ор

 
ай 

өңірлердегі зертте
 
ушілер, өлкетанушылар, әуес

 
қой азаматтар қол

 
да бар дерект

 
ермен еліне, жер

 
іне, 

халқына еңбе
 
гін сіңіріп, атау

 
сыз қалған алаш

 
шыл қайраткердердің есімде

 
рімен көпшілікті 

қауыш
 
тырып-ақ жат

 
ыр. Дегенмен әл

 
і де бол

 
са есімдері жалпы

 
лама ғана ата

 
лып, өз деңге

 
йінде 

зерттелмей жат
 
қан қайраткерлердің, азамат

 
тардың, Алашқа ниет

 
тес болғандардың қат

 
ары 

баршылық.  
Ахмет Байтұр

 
сынұлының қоғамдық-саяси қызметі «Алаш» партия

 
сымен, Алашорда үкім

 
етімен 

тығ
 
ыз байланысты. Ал

 
аш қозғалысы тоқтаты

 
лғанға дейін қаз

 
ақ интеллигенциясының көс

 
емі Әлихан 

Бөкейх
 
анмен, Халел Ғаббасов, Міржақып Дула

 
тов және та

 
ғы басқа алаш

 
шыл азаматтармен бірл

 
есе 

жүріп Ахмет Байтұр
 
сынұлы,  қазақ халқ

 
ының күйін күйт

 
теді, қазақ елі

 
нің қоғамда же

 
ке мемлекет бол

 
ып 

өмір сүр
 
уін қабалй оты

 
рып, сол жол

 
да ұзақ күр

 
ес жүргізді. 

1920 жыл
 
дан бастап Кең

 
ес үкіметі бұры

 
нғы Алашорданың құрам

 
ында болғандардың үсті

 
нен 

жасырын түр
 
де мәліметтер жинас

 
тыра бастады. Ал

 
аш қайраткерлеріне кеші

 
рім жасалған кез

 
де 

олардың өтк
 
ен өмірлері қудал

 
ануға жатпайтындығы, жа

 
ңа билікке қызм

 
етке тартылатындығы айты

 
лса 

да, і
 
с жүзінде бә

 
рі керісінше бол

 
ып шықты.  

1922 жы
 
лы құпия түр

 
де ҚКСР бойы

 
нша ГПУ өкіл

 
дері Бабиков, Шиш

 
ков және Якубовс

 
кийлер 

Қазақстанда әре
 
кет жасаушы негі

 
згі топтар тур

 
алы зерттеулер жүргі

 
зіліп, үш бір

 
дей тотың барл

 
ығын 

анықтап, он
 
ың бірінші бұры

 
нғы алашордашылардан құра

 
лған Әлихан Бөкейханов тоб

 
ын, екіншісіне 

Торғайлық тобы Ахмет Байтұрсынұлының басшыл
 
ығымен қалыптасқан, кеңе

 
стік жүйеде жұм

 
ыс 

істейтіндердің, яғ
 
ни Кенжиннің соңы

 
нан ерген топ

 
ты, ал үшін

 
шіге коммунистерден құры

 
лған Мендешев 

тоб
 
ын жатқызды. Бөкей

 
ханов тобындағылар коммун

 
истік партияның қата

 
рын әлсірету арқ

 
ылы 

«Алаштың» жүз
 
еге асыра алма

 
ған бағдарламасын қайт

 
адан насихаттауды көзд

 
ейді [14] делінді. 

А. Сейдімбек, Х. Әбжанов, Қ. Салғараұлының «Ұлт
 
тық идея: тар

 
ихи тағдыры ме

 
н болашағы» 

ат
 
ты ғылыми зерттеу

 
лерінде: «Ұлттық идея

 
ның мәні мәңгі

 
лікке ұмтылуда. Он

 
ың мазмұнына кө

 
з 

жүгіртсек, ек
 
і бөліктен тұр

 
ады. Бірі – ұл

 
т, екіншісі – ид

 
ея мәселесі. Х

 
Х ғасыр қаз

 
ақ тарихына ұл

 
ы 

өзгерістер әке
 
лді. Олардың іші

 
нде ұлтты ұлықтағ

 
андары да, ұлт

 
тың қасіретіне айналғ

 
андары да ба

 
р. 

ХХ ғасы
 
рдың алғашқы ек

 
і он жылд

 
ығы ұлттық ид

 
ея тарихына тер

 
ең із қалдыр

 
ғанын байқамау мүм

 
кін 

емес. Торл
 
аған тұманнан жо

 
л таппай тұр

 
ған халқын өр

 
ге сүйреген кү

 
ш Алаш қозға

 
лысы еді. Сая

 
си 

мәдениетті әлем
 
дік деңгейге көте

 
рген, кәсіби даяр

 
лығы заманның сұран

 
ысына сай, адамге

 
ршілік-

имандық қасие
 
ттері ұлы дала

 
ның сан ғасы

 
рлық қастерлі құндылық

 
тарымен суғарылған А. 

Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, М. Дулатов, М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, С. Лапин, Б. Қаратаев, Хал
 
ел 

Ахметжанұлы сия
 
қты ұлт жаншырлары баста

 
пқыда осынау қозғал

 
ыстың тұлғалық-интеллек

 
туалдық 
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әлеуетін сомд
 
аса, іле-ша

 
ла Х. Досмұх

 
амедов, М. Жұма

 
баев, С. Сейфу

 
ллин, Т. Рысқ

 
ұлов, С. 

Сәдуа
 
қасов, М. Әуе

 
зов, Ж. Аймау

 
ытов, М. Шоқ

 
ай, тағы басқ

 
алар әрлендірді.  

Бұд
 
ан әрине Х

 
Х ғасырдың басын

 
дағы қазақ зиялы

 
лары шетінен алашшыл болды дег

 
ен ой-

түй
 
ін шықпауы кер

 
ек. Міржақып Дула

 
тұлы жазғандай, «ұлт

 
шыл болуға жара

 
май, өз басы

 
ның қамын 

ойл
 
ап, жылтыр түй

 
ме таққанына мә

 
з болып, перев

 
одчик болып па

 
ра алып, прис

 
тав болып халы

 
қтың 

қанын сор
 
ып, болыс бол

 
ып ел бүлд

 
іріп, тыңшы бол

 
ып, шағым жүрг

 
ізіп жүрген соғылғ

 
андар» қай 

айма
 
қтан да табыл

 
атын. Мұндайлар тар

 
ихи прогрестің өзег

 
інде тұрған жо

 
қ», - деп ат

 
ап айтқан [15, 

219-220 б.].  Осы мәс
 
еле бойынша Ресе

 
йлік тарихшы-ғал

 
ым Д. Аманж

 
олова: «Аса ір

 
і тарихи оқиғ

 
алар, 

біріншіден, инерц
 
иялық сипатта бол

 
са, екіншіден, ұза

 
ққа созылатын сая

 
си салдарға и

 
е болады. 

Осы
 
ған байланысты, Ал

 
аш тарихы ме

 
н Қазақстанның мемлеке

 
ттілігі арасында өза

 
ра тарихи байл

 
аныс 

пен сабақт
 
астық бар. О

 
л біріншіден, Х

 
Х ғасырдың ба

 
сы империялық жә

 
не кеңестік мемлеке

 
ттілік 

дағдарысқа ұшыр
 
ады. Осының өз

 
і қоғамның белг

 
ілі бір бөліг

 
інің, атап айтқ

 
анда, Алашорданың 

идея
 
лық дем беруш

 
ілері мен кеңе

 
стік және постке

 
ңестік Қазақстанның сая

 
си жетекшілерінің шеш

 
уші 

қимылдар жаса
 
уына түрткі бол

 
ды. Екіншіден, ек

 
і жағдайда д

 
а ұлттық қозғал

 
ыстар саны ар

 
та түсті. 

Үшінш
 
іден, алашордалықтар қазақт

 
ардың мемлекеттік құрылы

 
мының түрін, еураз

 
иялық геосаяси 

кеңіст
 
іктегі орнын, өкіле

 
ттігі мен мәрте

 
бесін өз көзқар

 
астары тұрғысында дам

 
ыта білді. Х

 
Х ғасырдың 

басы
 
нда саяси қайрат

 
керлер де сая

 
си сауаттылық, күрд

 
елі міндеттерді шеш

 
уде шапшаңдық тан

 
ыта 

білді. Өйтк
 
ені, Кеңес Ода

 
ғы деп атал

 
атын аса қуа

 
тты империя дам

 
ып жатты. Ос

 
ы кезде қоға

 
мды 

сақтап қал
 
ып, жаңа мемле

 
кетті, ұлттың ілг

 
ері дамуы үш

 
ін қажетті жағдай

 
ларды жаңадан құ

 
ру керек 

бол
 
ды. Бұдан бөл

 
ек, аталған жағд

 
айда мемлекеттілік – ұлт

 
тық мәселелерді шеше

 
тін және он

 
ы 

шешудің кіл
 
ті жатқан негі

 
згі құрал бола

 
тын» [16, 22 б.], – де

 
п қорытынды түйін жасаған.  

Жапони
 
ядағы Хоккайдо универси

 
тетінің Славян зерт

 
теу орталығының Орта

 
лық Азия бойы

 
нша 

маманы, профе
 
ссор Уяма Томохи

 
коның пікірінше: «Алашо

 
рдада әлдебір идеол

 
огия болды де

 
п айтпас 

ед
 
ім. Бұл қозға

 
лысқа қатысушылардың әртү

 
рлі идеялары бол

 
ды. Егер олар

 
дан нені үйр

 
ену керек 

деге
 
н әңгіме ту

 
са, онда адамгер

 
шілікті, азаматтылықты жә

 
не қарапайымдылықты де

 
п жауап бер

 
уге 

болады. Олар
 
дың идеясы – халы

 
ққа қызмет ет

 
у болатын. Пат

 
ша тұсында ол

 
ар Алашордалықтар 

хал
 
ық игілігі үш

 
ін жұмыс істе

 
ген адамдардың жақ

 
сы үлгісі реті

 
нде қала бер

 
мек. Автономиялы үкім

 
етті 

құрған кез
 
де өздерін мини

 
стр деп ем

 
ес, жай ға

 
на Алашорда мүше

 
лері деп ата

 
ды. 

Алашордалықтардың қазақт
 
ардың мәдени деңг

 
ейін дамытуға талпы

 
нысы мен жапонды

 
қтардың өз 

халқ
 
ының мәдени жә

 
не экономикалық деңг

 
ейін көтеруге ұмтылы

 
стары арасында әлде

 
бір ортақ 

дүни
 
елер бар, де

 
п ойлаймын» [17, 12 б.], – десе, а

 
л тарихшы-ғал

 
ым М. Қойге

 
лдиев: «1917 жылы 

Ал
 
аш автономиясын құ

 
ру туралы хабар

 
лама ұлттық мемлекет

 
тілікті жаңғыртудың әрек

 
еті болды. 

«Рес
 
ей империясының құрамы

 
ндағы Алаш автоно

 
миясы» деген сөз

 
ді айта о

 
тыры

 
п, Әлихан 

Бөкей
 
ханов қазақтар ө

 
з мемлекетін құр

 
уға әлі да

 
яр емес деге

 
нді білдіргісі кел

 
ді. Ол же

 
ке 

мемлекеттілікке өт
 
у үшін даяр

 
лық кезеңі қаж

 
ет, тәуелсіздік тур

 
алы мәселені болаш

 
ақта айтуға бол

 
ады 

деді. Желтоқ
 
санның сол бі

 
р күндерінде бі

 
р кездері Ал

 
аш қозғалысы ө

 
з алдына қой

 
ған мәселелер 

көте
 
рді. Қазақстанның 1991 жы

 
лы мемлекеттілік ал

 
уы Алашорда идеяс

 
ының заңды жалғ

 
асы деп 

есепт
 
еймін» [18, 3 б.], – деп көрсетті.  

Акад
 
емик, алаштанушы ғал

 
ым Кеңес Нұрпей

 
совтың тұжырымы бойы

 
нша: «Алаш» нем

 
есе 

«Алашорда» қозға
 
лысы бірнеше құра

 
мдас бөлімдерінен тұра

 
тын күрделі ұғ

 
ым, олар, бірін

 
шіден, саяси 

пар
 
тия ретіндегі Ал

 
аш, екіншіден, мемлек

 
еттік құрылым түрін

 
дегі Алаш автоно

 
миясы, үшіншіден, ос

 
ы 

автономияны (Ал
 
аш атты қаза

 
қтың мемлекеттілігін) басқа

 
руға тиісті бол

 
ған Алаштың орд

 
асы 

(Алашорда үкім
 
еті) туралы мәсел

 
елер. Басқа сөз

 
бен айтқанда, ос

 
ы нақты ү

 
ш мәселе жиын

 
тығы Алаш 

нем
 
есе Алашорда қозға

 
лысы деген ұғы

 
мды білдіреді» [2, 5 б.].  

Қазіргі қаз
 
ақ мемлекеттілігінің қалыпт

 
асуына және ұлт

 
тық идеяның туынд

 
ауына ұлт көсемі 

Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алашордашылардың рө
 
лі өте үлк

 
ен екенін біле

 
міз. Кеңес өкім

 
еті билік 

құр
 
ып, Алашорда таратыл

 
ғаннан кейінде қаз

 
ақ халқына қыз

 
мет жасау үш

 
ін Кеңес өкім

 
еті жағына өтк

 
ен 

алашордалықтар сая
 
си жағынан сауа

 
тты және азама

 
ттық жауапкершілігі ба

 
р тұлғалар бола

 
тын. Олар 

е
 
ң алдымен халқ

 
ының патриоттары болған

 
дықтан ұлттық қағида

 
ларды ұстанды. 1920 жы

 
лы Қазақ 

автоном
 
иясының шекарасын белг

 
ілеу үшін ұл

 
т зиялылары ора

 
сан зор картогр

 
афиялық, 

этнографиялық, ізд
 
еу, іс жүрг

 
ізу, дипломатиялық жұмы

 
стар жүргізді. «Ал

 
аш» қозғалысының өкіл

 
дері 

байқатқан та
 
ғы мына бі

 
р сипат, бұ

 
л – диалогқа, компро

 
миске қабілеттілік, өт

 
е күрделі жағдай

 
ларда өз 

халқ
 
ының мүдделерін қор

 
ғап қалу үш

 
ін заңды түр

 
де әрекет етк

 
ен еді. Әртү

 
рлі саяси күште

 
рмен өзара 

бірл
 
есіп жұмыс іст

 
еу кезіндегі олар

 
дың жинақтаған тәжіриб

 
есінің қандай маңы

 
зды болғанын 

алашорда
 
шылардың тәжірибелері біз

 
ге кәзіргі уақы

 
тта шынайы көрс

 
етіп отыр. Ол

 
ар мұндай сая

 
си 

икемділікке алды
 
мен Ресей импери

 
ясымен, содан со

 
ң азамат соғ

 
ысы, революция жағда

 
йында жұмыс 

іст
 
ей жүріп қо

 
л жеткізді. Мұн

 
дай тәжірибелер, принцип

 
тілікті сақтай біл

 
ген жағдайда, ірг

 
елі 

мәселелердің шешіл
 
уіне көмектесіп оты

 
рды [19].  

Жапон ғал
 
ымы Томохико Уяма

 
ның «Азаттық» радио

 
сына берген сұхба

 
тында былай дей

 
ді: 

«Қазақстанның террит
 
ориясы орасан зо

 
р аймақты ал

 
ып жатыр, о

 
л біріншіден, табиғ

 
аттың өзі осын

 
дай 

жағдай жас
 
ады. Мұнда ма

 
л жаюға қола

 
йлы өріс, қон

 
ыс жетерлік. Екінш

 
іден, бұл - тіп

 
ті кейбіреулерінде 
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нақ
 
ты ұлттық қозғал

 
ысының белгілері жо

 
қ халықтардың өзі

 
не автономия б

 
ерге

 
н кеңес өкіме

 
тінің 

ұлттық саяс
 
аты. Әрине, бұ

 
л жерде алашордал

 
ықтардың да еңб

 
егі бар. Ол

 
ар қазақ дала

 
лары жай ға

 
на 

далалық облыс
 
тарға ғана бөлі

 
ніп қоймай, бірт

 
ұтас кеңістікті құрай

 
тынын көрсетті. Жал

 
пы, қазақ 

халқ
 
ының өмір сүру

 
інің қасында қазақт

 
ардың жүзге бөлін

 
улері екінші кезек

 
тегі мәселе екенд

 
ігін 

көрсетіп бер
 
ді. Әрине, алашорд

 
алықтар да, қаз

 
ақ коммунистері д

 
е революция тұсы

 
нда, азамат 

соғ
 
ысы кезінде, Орта

 
лық Азияның ұлт

 
тық мемлекеттік бөлі

 
нуі кезеңінде қаза

 
қтар тұрып жат

 
қан 

жерлердің барл
 
ығын Қазақстанға енгіз

 
гісі келді. Соны

 
мен бірге, мен

 
ің білуімше, Қост

 
анай облысы ме

 
н 

елдің оңтүсті
 
гіндегі территориялардан айыр

 
ылып қалу қа

 
упі д

 
е болды», [19] дег

 
ен болатын.  

Бұ
 
л пікір бойы

 
нша алаштанушы профессор Мәм

 
бет Қойгелдиев: «Ме

 
н Уяма мырз

 
амен 

келісемін. Шыны
 
нда да, 1919 жы

 
лы Бүкілодақтық орта

 
лық атқару коми

 
теті Мәскеуде Қаз

 
ақ әскери 

ревко
 
мымен келіспестен, Қост

 
анай уезін Чел

 
ябі облысына бе

 
ру туралы шеш

 
ім қабылдады. Осы

 
дан 

кейін Қаз
 
ақ әскери ревк

 
омы өз мүш

 
есі Ахмет Байтұрс

 
ынұлына осы мәс

 
еле бойынша Орта

 
лық атқару 

комит
 
етіне қарсылық даярл

 
ауды тапсырады. О

 
л аталған тапсы

 
рманы орындайды. Сон

 
ың нәтижесінде 

Орта
 
лық атқару коми

 
теті Қостанай облы

 
сын Қазақстанның құра

 
мына қайтарып бер

 
уге мәжбүр бол

 
ды. 

Алашордалықтар қазақт
 
ардың 1917 жылғы желто

 
қсан съезі қаулы

 
сының бірінші бөлім

 
інде Қазақстан 

аума
 
ғын біздің республ

 
иканың қазіргі террито

 
риясына тең шам

 
ада көрсетті. Рес

 
ей империясы 

құрам
 
ында болған қазақт

 
ардың мемлекеттік басқа

 
руға қатысуға мүмкі

 
ндігі болған жо

 
қ. Бірақ, бі

 
з қалай 

болғ
 
анда да кеңес өкіметі тұсы

 
нда қазақтардың мемле

 
кетті басқаруға қатыстыр

 
ылғанын және дә

 
л осы 

кезе
 
ңде қазақтардың ос

 
ы өнерді үйр

 
ене бастағанын ат

 
ап өтуіміз кер

 
ек. «Қазақстан тәуелс

 
іздік алған 

кез
 
де қазақтың сая

 
си элитасының мемл

 
екет басқару тәжір

 
ибесі болған» [19], деген ой

 
ын білдіре 

отырып, қол
 
дау көрсетеді. 

Қорыта келе, Х
 
Х ғасырдың басын

 
дағы қазақ халқ

 
ының тарихы өзі

 
нің аса күрд

 
елі әлеуметтік 

жә
 
не қоғамдық-сая

 
си қайшылықтарымен ерекше

 
ленді. Сонымен қат

 
ар рухани азат

 
тық пен 

демокра
 
тиялық-ағартушылық идеял

 
арға толы бұ

 
л кезең халқым

 
ыздың небір ал

 
ып ой иеле

 
рін жарыққа 

шыға
 
рған шын мәнін

 
дегі қазақ ренес

 
сансы дәуірі бол

 
ды. Ширек ғас

 
ыр аралығында ға

 
на дамыған 

қоға
 
мдық-саяси жә

 
не құқықтық о

 
й-пікірлердің оз

 
ық философиясы рух

 
ани ғақлиясы ме

 
н жоғары 

иде
 
ялы тұжырымдары бі

 
р ғасырлық мерз

 
імге жүк бола

 
рлық көкейтесті мәселе

 
лерді заман сахна

 
сына 

көтерді. Ат
 
ап айтқанда ол

 
ар: ұлттық тәуелс

 
іздік, өзін-өз

 
і басқару, құқы

 
қтық мемлекет принци

 
птерін 

қазақ қоға
 
мына енгізу, аға

 
рту ісін жақс

 
арту, тілді дам

 
ыту, әдеттік құқ

 
ық жүйесін жаңа

 
рту сияқты би

 
ік 

мұрат, мақсат
 
тардан тұрған-д

 
ы.  

Ел тағдыры таразыға түскен қиын кезе
 
ңде қоғамның осын

 
дай ізгілікті да

 
му бағытын 

арман
 
даған зиялы азама

 
ттар - өз хал

 
қын жалпы адамз

 
аттық биік ру

 
хан

 
и қағидаларға бау

 
лып, өз ел

 
ін 

өркениет биіг
 
інен көргісі кел

 
ген нағыз ұлтж

 
анды қайраткерлеріміз - Ахм

 
ет Байтұрсынұлы, Әли

 
хан 

Бөкейханов, Мұхам
 
еджан Сералин, Мірж

 
ақып Дулатов, Хал

 
ел Ахметжанұлы Ғаб

 
бас, Барлыбек 

Сырт
 
анов, Бақытжан Қара

 
таев, Ғұмар Қара

 
шев, Жанша Сейд

 
алин, Райымжан Мәрс

 
еков, Дінмұхамед 

Сұлтан
 
ғазин, Жақып Ақб

 
аев сияқты қоға

 
мдық-саяси, құқы

 
қтық ой-пікі

 
рдің өкілдері реформа

 
циялық, 

жаңару ме
 
н бостандық идеяла

 
рының нағыз жанашы

 
рлары танылды.  

 
Әдебиеттер тізімі 

1. Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқ
 
аты: оқу құр

 
алы. – Алматы: Қаз

 
ақ университеті, 1992. – 272 

б.  
2. Нұрпейсов К. Алаш һә

 
м Алашорда. – Алм

 
аты: Ататек, 1995. – 256 б.  

3. Қойгелдиев М.Қ. Ал
 
аш қозғалысы. Бірі

 
нші том. Өңде

 
ліп толықтырылған екі

 
нші басылым. – 

Алм
 
аты: «Мектеп» басп

 
асы, 2008. – 480 б. ;Бөке

 
йхан Ә.Н. 1866-1937. Шығармалаларының 7 том

 
дық 

толық жин
 
ағы. – Астана: Сары

 
арқа, 2009. – 564 б. 

4. Мамыраева А.К. Общест
 
венная-политическая деятел

 
ьность и пол

 
итик

 
о-правовые взгл

 
яды 

А. Букейх
 
анова. – Караганда: Бола

 
шақ-баспа, 1998. – 201 с. 

5. Садыкова Б.И. Исто
 
рия Туркестанского леги

 
она в докум

 
ентах – Алматы: Кай

 
нар, 2002. – 

248 с.  
6. Сады

 
кова Б.И. Мустафа Чок

 
ай в эмигр

 
ации. – Алматы: Мек

 
теп, 2009. – 248 с.  

7. Қойшы
 
баев Б. Сұлта

 
нбек Қожанов. – Алм

 
аты: Қазақстан, 2007. – 320 б.  

8. Қамзабекұлы Д., Садуақасов С. Ғұмырнамалық дере
 
кті хикаят. – Алма

 
ты: Қазақстан, 2009. 

– 288 б.  
9. Әбдиманұлы Ө. Ахмет Байтұр

 
сынұлы: зерттеу эс

 
се. – Алматы: Ар

 
да, 2007. – 296 б.  

10. Байтұр
 
сынов А. А

 
қ жол: өлең

 
дер мен тәржі

 
мелер, публ. мақал

 
алар және әде

 
би зерттеу / 

құр
 
аст. Р. Нұрға

 
лиев. – Алматы: Жал

 
ын, 1991. – 464 б.  

11. Байтұр
 
сынов А. Ал

 
ты томдық шығар

 
малар жинағы. – Алм

 
аты: Ел Шеж

 
іре, 2013. – Т. 6. - 

384 б.  
12. Әбжа

 
нов Х.М. Азаттық тар

 
ихы және зерт

 
теу методологиясы // Қазақ

 
стан мұрағаттары. – 

2010. – №4 (16). – 20-26 б.  



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

17 
 

13. Әлма
 
шұлы Ж. Сұлта

 
нбек Қожанұлы (Түрм

 
еде сөнген шыр

 
ақ). – Алматы: Қазақ

 
стан, 1994. 

– 128 б.  
14. Брай

 
нин С., Шаф

 
иро Ш. К вопросу о роли казах

 
ской национальной интелли

 
генции в 1917 

г. // Большевик Казах
 
стана. – 1933. – №4. – С. 27-50.  

15. Сейді
 
мбек А., Әбжа

 
нов Х., Салға

 
раұл Қ. Ұлт

 
тық идея: тар

 
ихи тағдыры ме

 
н болашағы. – 

Аст
 
ана: Фолянт, 2012. – 248 б.  

16. Аманжолова Д.А. Ал
 
аш исторический смы

 
сл демократического вы

 
бор

 
а. – Алматы: 

Тай
 
мас, 2013. – 400 с.  

17.Әзіретбе
 
ргенова Э.Ж. Сералы Лап

 
ин: өмірі, қоға

 
мдық қызметі, шығарм

 
ашылық мұрасы: 

та
 
р. ғыл. ка

 
нд. ... автореф. – Алм

 
аты, 2004. – 30 б.  

18. Қойге
 
лдиев М.Қ. Ұлттық сая

 
си элита. Қызм

 
еті мен тағд

 
ыры (ХVІІ

 
І - ХХ ғ

 
ғ.). Зерттеулер. – 

Алм
 
аты: Жалын, 2004. – 400 б. 

19. Бөке
 
йхан Ә.Н. 1866-1937. Шығармалаларының 7 том

 
дық толық жин

 
ағы. – Астана: 

Сары
 
арқа, 2009. – 564 б.  

 
 
ӘОЖ 82.0 (574) 

 

АХМЕТ ПЕН ҒАЗЫМБЕК (ҰСТАЗ БЕН ШӘКІРТ) 
 

Ихсан Д.М. – «қазақ филологиясы» мамандығының 2-курс магистранты, Ахмет 
Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 

 
Мақалада Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы мен Ғазымбек Бірімжанның бір-бірімен 

байланысы туралы жазылған. Ахмет пен Ғазымбек аталас туыс. Алайда мақалада екі тұлғаның 
ұстаз бен шәкірт есебіндегі қарым-қатынасына мән беріліп, жүйелі көрсетілген. Екі тұлға 
маңызды істердің басы-қасында бірге жүргендігін мақаладан оқып, танысуға болады. 

Түйінді сөздер: Алаш, «Алаш» партиясы, «Қазақ» газеті, Ташкент, Халық Ағарту 
Комиссариаты. 

 
«Қарқара зиялыларының ісі 1910 жылы ақпанда Ішкі істер министрлігінің Ерекше Кеңесінде 

қаралып, 19 ақпанда Омбыдағы генерал-губернатор кеңсесіне «А. Байтұрсыновқа екі жылға Дала 
өлкесінде, Жетісу және Торғай облыстарында тұруға тыйым салынады деген министрдің бұйрығы 
келеді. А. Байтұрсынов министрдің бұйрығынан соң екі жылға тұруға өз еркімен Орынбор қаласын 
таңдап алады [1; 174]». 

1909-1917 жылдар аралығында Ғазымбек Орынбор қаласында білім алған. 1909 жылы, 26-
тамызда №796 бұйрық бойынша Орынбордағы реалды училищенің стипендиаты атанады. 1917 
жылдың 28-маусымында 7-сыныпты аяқтап, 21-шілдесінде Орынбор реалды училищесін бітірген [2].  

1910 жылы Орынбор қаласына келген Ахмет Байтұрсынұлы 1911 жылы «Маса» жинағын, 
1912 жылы «Оқу құралын» (қазақша әліппе), 1914 жылы «Тіл-құралын» (бірінші), 1915 жылы «Тіл 
құралын» (екінші) шығарған. 1913 жылдың ақпанынан 1918 жылға дейін Орынбор қаласында шығып 
тұрған «Қазақ» газетінің редакторы болған [3; 632]. Ғазымбек 1929 жылдың 24 қаңтарындағы тергеу 
көрсетіндісінде: «Дулатов в это время был в Ташкенте. С ним я был еще раньше знаком по 
Оренбургу. Работал в газете» [4;21], – деп Міржақып Дулатұлымен Орынбор қаласында танысқанын 
айтуына қарағанда, Ахметтей кемеңгермен де осы кезде танысуы мүмкін. 

 Ғазымбек «Оқушыларға» атты мақаласында («Ақ жол», №10, 1921 ж.): «Газет шығару қиын 
жұмыс. Сөзге жүйрік, «төрт аяғы тең» жазушы болу тумысынан болатын нәрсе. Оның бер жағында 
жоқты аз демей-ақ, барды базарлап газетті қолдан келгенінше дұрыстап шығарып тұрудың өзі төрт 
аяғы тең жорғаның жоқтығынан да қиын» [5; 32], – деп газет шығарудың қиындығын оқушыларға 
түсіндіреді. – «Мінеки, біздің қазақ газеттерінің жоғалып кететін себептерінің көбі осы. Біздің қазақта 
алғаш газет шыға бастағанына 10 жылдан асқан жоқ, біздің мәтбуғатымыз жаңа ғана қаз басып келеді, 
әлі жас. Бізде жалғыз-ақ «Қазақ» газеті неше түрлі өзгеріс, төңкеріске ұшырап тоқтап қалған. «Қазақ» 
газетінің де үзілместен шығып тұруына себеп болған газетке қанша сөз жазылса да әр жолдың 
хәріптерін бас-басына өз көзімен қарап өтпесе көңілі көншімейтін, газет шыққан сайын қатыны ұл 
тапқандай қуанып, ол газетті шығару үшін түн ұйқысын төрт бөліп, бір минут дамыл таппай қара 
жұмысында өздері істейтін газет жұмысына шын берілген 1-2-ақ кісінің бейнеті еді. Газет жұмысына 
шынымен берілген адамдардың саны біздің қазақты қай газетте болса да үшеуден артық көрмеген 
шығар» [5; 33], – дейді. «Қазақ» газетін шығарудағы Ахмет пен Міржақыптың мехнатты жұмысын 
көзімен көрген Ғазымбек 1920-22 жыл аралығында «Ақ жол» газетінде қызмет атқарған. «Шеген», 
«Шын», «Ш-н», «Қошқар», «Ғ-бек», «Ғ» бүркеншік есімдерімен әртүрлі тақырыпта қалам тербеген 
дарынды публицист. 
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Ғазымбек «Ақ жол» газетінің жауапты редакторы да болған. Газеттің сатылымы, басылымы 
туралы жазылған құжаттың бірінде (16.11.1921 ж.) : «... а киргизская газета «Қазақ», которая стала 
выходить в 1913 году, набрала достаточное количество подписчиков (6-7 тысяч) только через 4 года, 
благодаря мобилизации киргиз на тыловые работы» [6], – деп «Қазақ» газеті туралы ақпарат береді. 

1916 жылы қазақ жігіттерін майдан жұмысына алына бастайды. Бұған қарсы болған халық 
жер-жерде көтеріліс жасағаны мәлім. Сол кезде «Қазақ» газетінің редакторлары патша әскеріне қарсы 
шығуды қолдамай, үндеу мақалалар жариялайды. Одан да тылдағы жұмысқа бару керектігін, жұмысқа 
алынған қазақ жігіттеріне көмектесу үшін оқыған азаматтарды тарту керектігін жазады. «Білетіндері, 
білмейтіндеріне түсіндіріп басшылық етіп, жұмысқа алынбаған Алаш азаматтары алынғандардың 
жабдығында болуы мойындарына борыш» деген ойды айтып, содан соң мәселе есебінде жігіттердің 
жағдайына байланысты жұрт алдына екі нәрсені қояды. Олардың бірі жігіттерге барған жерінде бас-
көз болып, олардың мұң-мұқтажын тиісті орындарға жеткізіп тұратын орыс және қазақ тілдеріне 
бірдей, білімді жігіттердің керектігі болса, ал екіншісі, қазақ жұмысшыларына қандай жерде болса да 
қазақ тамағын жеткізіп тұру жұмысына жарайтын, бұл істің ретін білетін адамдардың қажеттігі еді» [1; 
263]. Осылайша, «Қазақ» газеті оқыған азаматтарға үндеу жариялап, аты-жөндерін жариялайды. 
Ғазымбек 1917 жылдың наурыз-сәуір айларында барып, қазақ жігіттерін майдан жұмысынан елге 
қайтару кезінде көмегін тигізген. Т.ғ.д., профессор Дина Аманжолованың «На изломе. Алаш в 
этнополитической истории Казахстана» атты еңбегінде Әлихан Бөкейханның шақыртуымен 
Ғазымбектің 1917 жылы тылдағы қазақ азаматтарына көмектесуге барғандығын, сол жылдың 
тамызында Ә. Бөкейханның ұсынысымен Орынбор округтік сотына аудармашылық қызметке 
ұсынылғанын жазады [7; 150]. 

1917 жылы, 21 қарашада «Қазақ» газетіне «Алаш» партиясының бағдарламалық жобасы 
жарық көрген. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Елдес Омарұлы, 
Есенғали Тұрмұхамедұлы, Ғабдулхамид Жүндібайұлы, Ғазымбек Бірімжан жасаған бағдарламалық 
жоба мемлекет қалпы, жергілікті бостандық, негізгі хұқық, дін ісі, билік һәм сот, ел қорғау, салық, 
жұмысшылар, ғылым-білім үйрету, жер мәселесі сынды 10 бөлімнен тұрады. Ғазымбектің маңызды 
істердің басы-қасында жүруі біраз нәрсені аңғартады. Ә. Бөкейхан Ғазымбек туралы: «...оказался 
весьма способным и работающим не за страх, а за совесть работникам. По убеждениям, как 
большинство моих близких знакомых молодых киргиз, народник в духе народников 70-х годов» [7; 
150] , – десе, Ғазымбек ХХ ғасыр басындағы «Алаш» ұлт-азаттық қозғалысының саяси жетекшісін: 
«атын естігенде бүкіл алаштың жүрегі лүпілдейтін, қазақтың тұрмысын, жәйін білгіш атақты Әлихан 
Бөкейханұлы» [5;65], – деп құрметтейді. 

Ғ. Бірімжан тергеу көрсетіндісінде (24.01.1929 ж.) : «Я присоединился к «Алаш Орде», это со 
стороны Оренбурга. Во главе был военсовет с Бокейхановым, Байтурсыновым и Каратлеуовым. В 
отношении руководителей или участников Алаш Орды я лично не знал, ни у кого не бывал. В то 
время меня в Тургае не было, я находился в ауле. ... Мы решили командировать Байтурсынова в 
Москву» [4; 20], – деп жауап берген. Одан бөлек, 1918-1920 жыл аралығында Алаш Орда үкіметі 
атынан адмирал Колчак басқарған Сібір үкіметі мен А.З.Уәлиди-Тоған басқарған Башқұрт үкіметімен 
байланыс орнатуға барған қайраткерлердің қатарында болғанын тергеу көрсетіндісінде де айтып 
өтеді. 

1920 жылдың басында Ғазымбек Семейдегі Губревком жанындағы Шетелдік бөлімнің іс-
жүргізушісі болып қызмет істейді. Ал, 1920 жылдың күзінде Ташкенттегі Орта Азия университетіне 
оқуға түседі. «Устроился в работать в Губревкоме. Это было начало 1920 года. Потом уехал в 
Оренбург, оттуда в Ташкент. Это было осенью 1920 года. Я поехал учиться. После я работал в какой-
то школе, а затем меня взяли» [4; 21]. Ташкент қаласына оқуға келген Ғазымбек кейіннен «Ақ жол» 
газетіне жұмысқа орналасқан. ТурЦИК-тің жатақханасында Міржақып Дулатұлы, Ахмет-сапа Жүсіпұлы 
үшеуі бірге тұрған. Ресей мемлекеттік әдебиет және өнер архивінің қорынан табылған «После нас 
хоть потоп» атты мақаласының соңына Ғазымбек «ТурЦИК жатақханасы, №36 бөлме» деп көрсеткен. 
Тергеу көрсетіндісіндегі «Потом уехал в Оренбург, оттуда в Ташкент» атты сөзіне зер салып 
қарайықшы. Семейден Орынборға барып, кейін Ташкентке аттанған. Ал, Ахмет Байтұрсынұлы 1920-22 
жылдары Қазақ АСР Оқу-ағарту комиссары және Орталық атқару комитетінің мүшесі, Орынбордағы 
Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының құрметті мүшесі болған [3; 633]. Т.ғ.к., профессор Құрманғали 
Дәркеновтің Ахмет Байтұрсынұлы туралы мақаласын оқып, Ғазымбек 1920 жылы үшінші қарашада 
өзінің өтініші бойынша оқуын жалғастыру үшін Ташкенттегі оқу орнын таңдағанын, Халық Ағарту 
комиссариаты талапкерден «оқуды бітіргеннен кейін елге келіп жұмыс істеймін» деген қолхат 
алғанын, айына 3 мың сом стипендия тағайындағанын, жолақысына 10 мың сом көлемінде ақша 
бергенін, тіпті Халық Ағарту комиссары А. Байтұрсынұлы Ғазымбекті оқуға қабылданғаны я 
қабылданбағаны жөнінде, комиссариат бухгалтериясынан жолына бөлінген 10 мың сомды алған я 
алмағаны жөнінде қызметтік записка жазып, сұратқанын білдік. 

«Подписка 
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Нижеполписавшиися Газымбек Беремжанов, командированный Комиссариатом Народного 
Просвещения Киргизской («Казахской» деп оқыған жөн. –  Қ.Д.) Республики для продолжения 
образования в Ташкентской Университет, настоящей подпиской обязуюсь по окончании университета 
все цело отдать себя в распоряжение Киргизской (Казахской) СС Республики. 

Ноября 4 дня 1920 г.» [8] 
Құрманғали Дәркенов мақаласында Ғазымбектің құжаттары өз қолында болмағанын, Москва 

ауыл шаруашылық Петров-Разумовский Академиясына конкурстан өткенімен оқи алмағанын, алайда 
құжаттары Академияда қалғандықтан ХАК қолына куәлік бергендігін жазады. Таяу күндері Мәскеу 
қаласындағы Орталық архивтің ауыл шаруашылығы университетінің қорынан (ЦГА, Р-691-5-1) 
Ғазымбектің суреті мен құжаттары табылған болатын. Ол құжаттарды Мәскеу қаласында тұратын 
Нұрхан Қорғанбекұлының ұрпағы Лейла Нариманқызы жіберді.  

Араға екі жыл салып, 1922 жылы Ташкентке Ахмет Байтұрсынұлының өзі де барады. 
Ташкент сапары туралы Ғазымбек «Ш-н» бүркеншік есімімен «Лайықты қошемет» («Тілші» газеті, 
10.09.1922 ж.) атты мақала жазған. Бұл мақаланы 1991 жылы «Социалды Қазақстан» газетіне ҚР ҰҒА 
академигі, алаштанушы Дихан Қамзабекұлы кириллицаға көшіріп, жариялаған-тын. 

Ғазымбек мақаласында Ахмет Байтұрсынұлының Түркістанға бірінші келуін, Түркістандағы екі 
облыс қазақты Қазақстанға қосып, қазақ елін біріктіру мәселесі бойынша келгендігін, мәжіліс Қазақ-
қырғыз инситутында өткені туралы жазады. Ғазымбек «қазақ халқының қаламға жүйрік, алты алашқа 
аты шыққан азаматы; қашанда болсын қазақ халқының қамын жеп жүрген қамқоры, қажымайтын 
қаһарманы; ардақты қонақ Ахмет ағай» деп Ахмет Байтұрсынұлын айрықша құрметтейді. Түркістан 
жұртының қарсы алуын «жер жаңғырып, қан шымырлап, көңіл бұзылып, кісі өзінің қайда екенін 
білмейтіндей халге келді» деп бейнелейді. Түркістан қазақ азаматтары атынан сөз сөйлеген 
Иемберген Табанбайұлының сөзін келтіреді. Иемберген Табанбайұлы өз сөзінде: «сауаты, саңлауы 
жоқ қазақтың надан халқын жау еңсесін басып, қара бұлт қаптап, тауша түнеріп тұрғанда, кеудесінің 
күшін аямай жанын құрбан қылып, жарыққа қарай өрге сүйреген бірінші ұстазымыз, қажымайтын 
қаһарманымыз – Ахмет ағай Байтұрсынұлы, Ахмет ағай – қазақ халқының бірінші мұғалімі, ұстазы. 
Бірінші рет басталған, бұрын ескермеген жұмыстың барлық ауыртпалығы Ақаңның басына түсті. Ойға, 
қырға бірдей қуылды, түрмеге түсті. Бірақ, Ақаңның қайраты таспаса – қашпады, ақылы аспаса – 
саспады. Өзінің тізесін, түрменің терезесін үстел қылып, Ақаң қаламын тартпай, жазумен болды. Сол 
кезде жазылған «Маса» деген кітаптың тарихы осы отырған көпке мәлім болса керек. Бұл 
жазуларының һәммасының мақсаттары – патшаның залымдығын, қазақты қаңсыратпақ саясатын 
халыққа көрсетпек еді. Өзінің қарсы пікірін жазып тұру һәм болашақты көздеп, өзіне тетелес жеткіншек 
інілеріне үлгі беру үшін Ахаң бірінші рет «Қазақ» газетін шығарған. Патша заманында «Қазақ» 
газетіндей қуғын-сүргін көрген газет Ресейде болмаған. Қазақ халқының мұңын тауып, қышыған жерін 
қасып жазғандықтан, Ақаңның өлеңдерін қазақтың кәрі-жасы, бала-шағасы бірдей айтады. Ұйықтаса – 
түстен, оянса – естен кетпейді. Өткен күннің белгісі жоқ, бірақ нақ осы күні біз жақсы білеміз. Ахмет 
ағай Байтұрсынұлы – қазақтың әдеби тіліне негіз салушы, қазақты «а», «б» деп бастап оқытып, 
надандықпен күрескен бірінші ұстазымыз. Оқу ісіне, жазуға жаңалық кіргізген данамыз. Патшашыл 
хүкіметтің зұлым саясатымен қажымай күресіп, қарсы пікірін таратқан қаһарманымыз. Һәм қазақ 
халқының атақты ақыны Ахмет ағай – қай жағынан да болса қазақ халқының көсемі» [9], – деп 
Ахметтей тұлғаның ел үшін істеген ерен еңбегін бағалап, омырауына алтын житон қадайды. 
Житонның бір жағына «Түркістан зиялыларынан белгі. 1922 жыл. 2 ауғыст» делінсе, екінші жағына 
«Ақа! Күшті сенің қаламың, халық ісі – сенің тамағың» деп жазылған. Мақалада Ахмет 
Байтұрсынұлының мәжілісте сөйлеген сөзі де берілген. «Алдымен қошеметтеріңізге рахмет айтамын. 
Мен бұрын өз жайым туралы өмірде сөйлеген кісі емеспін. Мен – халық мұғалімімін. Оқуым көп емес, 
аз. Бірақ өз білімімді халық мақсаты үшін жұмсағаным рас. Оның да себептері бар. Менің істеген өз 
жұмысым сендердің де қолдарыңнан келеді. Мен де өздеріңіздей адаммын. Мені тудырған – заман, 
патша заманының зұлым саясаты, зорлығы, зомбылығы, қорлығы. Соның бәрін көріп тұрып мен қарап 
тұра алмадым. Біздің қазақ сияқты өгейлік көрген халыққа басқа жол қалмады. Қазаққа қарай тарта 
жүрмесек болмайтын болды. Бізді ұлтшыл дейтін де бар шығар. Бірақ, қазақ үшін қызмет қыламын 
деген жастарға жалғыз-ақ айтарым – бауырмалдық жолы тиімді. Жөні дұрыс жастар біздің арамыздан 
басқа жол таба алмайды», –  деп Ахметтің сөзімен мәжіліс те, мақала да аяқталған. 

Ғ. Бірімжан 1922 жылдың күзінде мемлекеттік бағдарламамен Берлинге аттанып, Берлин 
ауылшаруашылығы университетінде 1923-1927 жылдар аралығында білім алды. Елге келгеннен кейін 
аз ғана уақыт қызмет істеп, 1928 жылдың соңына қарай Алаш қайраткерлерімен бірге қуғын-сүргінге 
ұшырады.  

1929 жылдың 17 шілдесіндегі №1675 бұйрық бойынша Мәскеудегі «Бутырка» түрмесіне 8 
қайраткер (Ахмет пен Ғазымбек бар) айдауылмен апарылып, бір-бірінен оңаша ұсталынды. 1930 
жылдың 4 сәуірінде Ахмет Байтұрсынұлы бастаған 12 қайраткерге ату жазасы кесілді (Ғазымбек те 
бар). 1931 жылдың 8 қаңтарында 4 сәуірдегі іс қайта қаралып, Ахмет Байтұрсынұлына, Міржақып 
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Дулатұлына, Мырзағазы Есболұлына, Ғазымбек Бірімжанға шығарылған үкім өз күшін жойды [4; 74-
76]. 

1931 жылдың 13 қаңтарында №78754 іс бойынша Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Мырзағазы Есболұлы, Ғазымбек Бірімжан Кем қаласына жер аударылды [10; 376]. 

Ахмет Байтұрсынұлы 1937 жылдың 8 желтоқсанында Алматы қаласында [11; 36] , Ғазымбек 
Бірімжан 1938 жылдың 19 наурызында Мәскеу қаласында [5; 33] НКВД үштігінің шешімімен ату 
жазасына кесілді.  

Алаш қайраткерлері 1988 жылы ақталды. Ғазымбектің есімі ақталған кезде «Өрелі өрім еді», 
«Сара сөздің сардарлары», «Арыстардың ағартушы шәкірті» сынды мақалалар жазған ғалым, ф.ғ.д., 
профессор Темірбек Қожакеев: «Ол Ахметтен 23 жас, Міржақыптан 11 жас кіші болса да, солардың 
тәрбиесінде, жетегінде жүріп, ұстаздарының ісін алға апаруға, ілгері жалғастыруға тырысқан. Ағарту 
саласында бірсыпыра еңбек жазып, келелі ойлар қалдырған. Бұл орайда Ғазымбек, әсіресе, Ахметті 
пір тұтып, атын аузынан тастамай, көп ретте сол кісіге жүгініп, соның пікірлеріне сілтеме жасап 
отырады» [12; 221] , – деп ерекше баға берген. Сонымен қатар, ахметтанушы Серікбай Оспанұлы 
2022 жылы халықаралық «ТҮРКСОЙ» ұйымының қолдауымен Анкара қаласында жарық көрген «Ұлт 
ұстазы» атты кітабындағы «Ахаңның асыл інісі» мақаласында Ғазымбек Ахметпен қатар Ыбырайдың 
да жолын жалғастырғанын тілге тиек етеді. 

Сөзімізді қорыта айтсақ, Ғазымбек те, ағасы Ахмет пен інісі Мұхтар да ұлы мұрат жолында 
қызмет етті. Ахмет Байтұрсынұлы мен Ғазымбек Бірімжанның арғы ата-бабалары да бір. Алайда 
«Ахмет аға – Ғазымбек іні» байланысынан «Ахмет ұстаз – Ғазымбек шәкірт» байланысы анағұрлым 
биік, анағұрлым жақын. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ ПАРТИЯСЫ 
 

Шуренбаева Э. Ә. - философия магистрі, Тарих және құқық кафедрасының аға оқытушысы,  
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қаласы 

 
 Мақалада Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолдары, қазақ қоғамына қосқан үлесі қаралады. 
Ұлт тарихы тек саяси, әлеуметтік-қоғамдық оқиғалардан ғана емес, сондай-ақ ұрпақтар 
сабақтастығынан, өміршең дәстүрлерден қалыптасатыны белгілі. Сондықтан да осындай игі 
дәстүрлерді ескере отырып, мемлекет, қоғам, жеке тұлға өз күштерін түзетіп, бағытын 
анықтайды. Алаш партиясы өкілдері жүріп өткен жолдар, қазақ еліне, жеріне деген шексіз 
жанашырлық, жасалған өнегелі істері қарастырылады. 
 Түйінді сөздер: тарих, ұлт, халық, тұлға, дәстүр, мемлекет 
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Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ақыны, публицист, ұлы ғалым, педагог, қазақтың біртуар 
қайраткері. Ол 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай округі, Торғай уезі, Тосын болысының 5-ауылына 
қарасты Сартүбек елді мекенінде дәулетті отбасында дүниеге келген. Қазақ ғылымы тарихында 
ұлттық әліпби жасаған ұлы реформатор. 1912 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ әліпбиін (төте) 
қолданысқа ұсынады. Осы жылы «Оқу құралы» қазақша әліппесінің бірінші кітабы шығады. «Айқап» 
журналында «Қазақ жерін алу турасындағы низам» тағы да бірнеше мақалалары жарық көреді. 
Кейіннен «Қазақ» газетінде «Көшпелі һәм отырықшы норма», «Шаруа жайынан», «Жер жалдау 
жайынан», «Земство», «Білім жарысы», «Оқу жайы» т.б. келелі мақалалары басылады. 1913-1918 
ж.ж. қырғыз атанған жұртының атауын қайта жаңғыртып, «Қазақ» газетін шығарады. Өзі осы газеттің 
ұйымдастырушысы әрі бас сарапшысы қызметін атқарады. А.Байтұрсынұлы «Қазақ» газетінің бірінші 
санындағы халыққа арнауында былай деп келтіреді: «Аталы жұртымыздың, адуынды ұлтымыздың 
аруақты аты деп газетіміздің есімін «Қазақ» деп қойдық. Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күшін қосып, 
көмектесер қызмет ету қазақ баласына міндет. Қызмет етем десеңдер, азаматтықтың зор жолының 
бірі осы» [2, 3 б.]. 
 «Қазақ» газетінің ел қоғамында алатын тарихи мәні жөнінде Ахмет Байтұрсынұлы осы 
басылымда: «Әуелі, газет-халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, 
халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, 
тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды. Дүниеде не болып жатқанын білу жоқ, не сөйленіп жатқанын 
есту жоқ, өз пікірін айту жоқ. Газет жұрттың уланбасына медет нәрсе. Олай болатын мәнісі жұрттың 
білімді, пікірлі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғалым адамдары газет арқылы халықтың алдына 
түсіп жол көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық етіп тұрады. Газет халыққа білім таратушы. Олай дейтініміз, 
газеттерден жұрт естімегенін естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте молайып, пікірі ашылып, қыр асты 
жетпекші. Газет халықтың дауысы. Халқым, елім деп халықтың сөзін сөйлеп мерзімді баспасөздің 
қоғамда алатын орнын, оның саяси маңызын барынша айқындап береді. 

«Қазақ» газеті либералдық-демократиялық бағыттағы идеяларды білдірді. Тұтас алғанда қазақ 
өлкесінің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өмірінің дамуымен таныстыра білген «Қазақ» 
газеті «Алаш» партиясының дауысына айналды. 

Осы кезеңде оған әлеуметтік жағдайды айтып, цензураға жақпайтын мақалалар жариялағаны 
үшін әкімшілік А.Байтұрсынұлына бірнеше мәрте (1914-1915) айыппұл төлетіп, кейіннен абақтыға 
қамайды. [1, 18 б.]. 

1918-1919 ж.ж. «Алаш» партиясының жетекшісі, «Алашорда» үкіметінің жетекшілерінің бірі әрі 
оқулықтар жазу жөніндегі комиссияның құрамында қызмет етеді. Осы жылы «Революция и киргизы» 
мақаласы «Жизнь национальностей» атты басылымда жарияланады. «Алаш идеясы» - қазақтың 
мемлекеттік, елдің ұлттық идеясы. Себебі, Алаш - халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын 
тартып мінгенде бойына күш-қуат және сенім берген ұлттық идея. Қазақ тарихында Алаш 
арыстарының алар орны ерекше. Алаш арыстары қазақ елінің сонау ғасырлық дамыған тәжірибесін, 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрін өзгерту емес, қайта оларды өркениетті елдердің өмір тәжірибесін бақылай 
отырып, одан ары қарай дамытып, білім алып, сауаттылығымызды артып дамуды, басқа елдермен 
теңесуді көздеді. Ең алдымен, қазақтың өз жеріне ие болуын мақсат етеді. Сол жолда аянбай 
күреседі. ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде қоғамдық саяси ойларға белсене араласқан Ә.Бөкейханов, 
М.Қаратаев, Ж.Сейдалин, М.Шоқаев, Ж.Досмұхамедов және тағы да басқа бір топ қазақ жастары 
болды.  Сондай-ақ, біраз қазақ жастары Ресейден тыс, шетелдік жоғары оқу орындарында оқыған. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ интеллигенциясының басым бөлігін гимназия мен мұғалімдер 
даярлайтын семинариялардың түлектері құрады. А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Е.Омаров, М.Жұмабаев, 
Ж.Аймауытов, С.Торайғыров секілді белгілі қайраткерлер болды. Олар өз кезеңдерінде қазақтарды 
ояту барысында көп ұрандады. Бостандық, теңдік мәселелеріне басты назар аударады. Қазақ 
жеріндегі әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайларды шешуге сонымен қатар ұлттық сұраныстарға 
барынша жауап беруге тырысты. Қазақ зиялы қауымының шығармаларының өзекті тақырыптарына 
теңдік, еркіндік мәселелері, ұлттың тең провалық халықтық мәдениетін көтеру, әйел теңдігі мәселесі, 
отаршылдардың жер мен суды тартып алуына наразылық білдіру сияқты мәселелер қаратырылды.  
1917 жылғы патшаның тақтан құлауы Ахмет Байтұрсынұлы үшін үлкен жақсы жаңалақтардың бірі 
болады.  Ол Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен қазаққа бостандық, теңдік әперу үшін саяси күрес 
майданына араласады. 1917 жылы Ақпан революциясының жеңісінен кейінгі елдегі революциялық 
процестердің қарқынды дамуы барысында Әлихан Бөкейхановтың төңірегіне топтасқан либерал-
демократиялық көзқарастағы қазақ интеллигенциясының өкілдері ұлттық партия құру жоспары 
бойынша өз жоспарларын жүзеге асыруға кіріседі. 1917 жылы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында І-ші 
жалпықазақтың съезде Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов «Тәуелсіз автономия» құру 
идеясын ұсынады.  І-ші жалпықазақтық съез қортындасында «Алаш» ұлттық саяси партиясы 
құрылады. Әлихан Бөкейханов қазақ халқының көсемі, партия басшысы болып сайланады. Бірақ 
қоғамда аласапыран ахуал қалыптастырған большевиктердің төңкерісі Ахмет Байтұрсынұлы және 
оның серіктерінің қазаққа дербес ұлттық автономия алып береміз деген әрекеттерін тұйыққа тірейді. 
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Алаш қозғалысы білімсіз кедей-кемшіктің қалың тобырына арқа сүйеген жүгенсіз коммунистік 
қозғалысқа қарсы тұруға ол заманда қауқарсыз еді. Осыны түсінген және халқымен бірге болуды 
ойлаған Ахмет 1919 жылдың наурызында Кеңестер өкіметі жағына өтіп, алғашқы өлкеде құрылған 
Революциялық комитет құрамына енгізіледі. Осындай кезеңде ірі тарихи тұлғаның беделі уақытша 
болса да большевиктерге де қажет болды. Ол екі жылдай Республика халық ағарту комиссары 
қызметінде болып, қазақты ағарту ісіне, осы саланы аяғынан тұрғызуға көп еңбегін сіңіреді. 

Қазақ халқының қоғамдық ой-санасының дамуындағы барлық саяси қозғалыстар 
А.Байтұрсынұлының есімімен байланысты еді. Патшалық Ресейдің қанаушылық-отаршылдық 
саясатын, шенді-шекпендінің алдында құлдық ұрған шенеуніктердің опасыздығын сынады. Ақынның 
алғашқы өлеңдері "Қырық мысал" атты аударма жинағында 1909ж. Санкт-Петербургте жарық көреді. 
Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын оятуға бар 
жігер-қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, айтайын 
деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес 
қосып отырған.  Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, 
жұртшылықты оқуға, білім-ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге 
шақырады. 

Байтұрсынұлының екінші еңбегі- "Маса" (1911). Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын 
қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке жалқаулық секілді қазақтың бойындағы  
кемшіліктерді сынады. Ахмет Шоқан, Абай, Ыбырай қалыптастырған дәстүрлерді, гуманистік, 
демократиялық бағыттағы ойларды жалғастырушы десек қателеспейміз. Ахмет Байтұрсынұлы 
қаламынан туған, бірақ оның 1911 жылы Орынбордағы «Маса» жинағына цензура енгізбей тастаған 
мына жолдары: 
 
Қазағым, елім 
Қайқайып белің 
Сынуға тұр таянып 
Талауда малың 
Қамауда жаның 
Аш көзіңді оянып 
 

Қазақты ояту, оны қараңғылық пен мешеуліктен құтқару «өнерін халық пайдасына жұмсап 
жүрген оқығандар» мен өсіп келе жатқан көзі ашық жастардың іс-әрекетіне байланысты екендігін 
жазады. "Қазақ салты", "Қазақ, қалпы", "Досыма хат", "Жиған-терген", "Тілек батам", "Жауға түскен жан 
сөзі", "Бақ" және тағы басқа өлеңдерінің мазмұны осыны танытады. Ахмет Байтұрсынұлы халық ауыз 
әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруға да өзінің зор үлесін қосқан ақын. Қазақтың "Ер Сайын" 
атты эпостық жырына алғы сөз бен түсініктемелер жазып, оны 1923 жылы Мәскеуде шығарады. 

Алаш қайраткерлері өз өмірлерінің алдына төнген қауіпке қарамастан халықты ағарту, оның 
өзіндік санасын дамыту жолында қазақ зиялылары тоқтап не болмаса шектеліп қалған жоқ. Өйткені 
олар қазақ халқының болашағын көруді армандады, ерте ме кеш пе халық өз егемендігіне жететіне 
сенді. Сол сенімнің негізінде олар бәрін сарп етті. Ахмет Байтұрсынұлының: 
 Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, 

Сахара көлге қонып саңқылдаған. 
 Бір өртке қаудан шыққан душар болып,  

Не қалды тәнімізде шарпылмаған,-деген шумақтары қазақ халқының тәуелсіздігін алу 
жолындағы еркіндікті, бостандықты арман еткен ойлары адамды ойландырары сөзсіз. Алашорда 
қайраткерлерінің идеясы азат Қазақстанның мақсат-мүдделерімен үндесіп жатыр. Ахмет 
Байтұрсынұлы кезінде қазақ әліпбиін ең бірінші болып қолға алған болатын. Қазіргі таңда елімізде 
қолға алынып жатқан латын әліпбиін жүзеге асыру мәселелері қаралып жатыр. Латын әліпбиіне көшу 
еліміздегі басым бағыттардың бірі. Ұлт зиялыларының бірі Мұстафа Шоқайдың «Ұлттық рухсыз ұлттың 
тәуелсіздігін елестету мүмкін емес» деген болатын. Қазіргі таңдағы іске асып жатқан «Рухани 
жаңғыру» бағытындағы жұмыстар осы мақсаттарға сай деп айтуға болады.  

Алаш зиялыларының қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Н.Назарбаев өзінің 
«Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы және осы заман» атты тарауында: «ХХ ғасырдың 
басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық 
идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар әрі ең 
алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы 
қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» деген 
болатын. 

Н.Ә. Назарбаев "Тарих толқынында" атты еңбегінде: "Сырым Датов, Кенесары Қасымов және 
басқалар бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын орнықтыруға, ортақ жау - Ресей патшалығына 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

23 
 

қарсы күресте қазақтардың барлық күшін біріктіруге талпынған әрекеттер еді",-деп көрсетуі тарихи 
ақиқатқа негізделген [3, 28 б.]. 

Қазақтың елдігі мен тұтастығын аңсаған, армандаған Алаш қайраткерлерінің мақсат, 
ниеттерінің орындалғанын қазіргі таңнан көре аламыз. 

Сәкен Сейфуллин «... Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа 
көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында 
жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, 
тілмәш болып, кейбірі арын сатып ұлықтық іздеп жүргенде, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет 
қылды...халықтың арын іздеп, өзінің ойған алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті»,- деп жазған болатын. 

Ахмет Байтұрсынұлын қазақ мәдениетінің тарихындағы үлкен бір дәуірді алып жатқан алып 
тұлға, өз талантын туған халқына деген сүйіспеншілікпен, еңбекпен шыңдаған ғалым. Ахмет 
Байтұрсынұлы жұлдыздай жарқыраған, жан-жағына білім нәрін сусындатқан ағартушы. Қазақ 
халқының болашағына үмітпен қараған көсем тұлға. Ол ұлтына, еліне, қазақ қоғамына қызмет ете 
білді. Шың мәніндегі қазақтың ұлт ұстазы елдің рухани көсемі бола білді. 
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Мақалада Аристотель, Әл-фараби, Ахмет – үш тұлғаның шығармашылық байланысы сөз 

етіледі. Үш тұлғаны да өз ұлтының ұлы ұстаздары десек артық айтқандық емес. Үш тұлғаны 
біріктіретін ортақ нәрсе – ұлтына адал қызмет ету. 

Түйінді сөздер: Ұстаз, Шығыс, философия, ағартушылық, поэзия. 
 
Көптеген ғылымдардың, солардың ішінде логика ғылымының негізін қалаушы, ежелгі грек 

философы Аристотель ілімін дамытып, әлемге танытқан Әбу Наср әл-Фараби (Мұхаммед бин 
Мұхаммед бин Тархан бин Уздағ).Сондықтан да оны дүние жүзінің ғылыми-мәдени жұртшылығы 
Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз», «Шығыстың Аристотелі» деп бағалайды.Оның еңбектерін 
ғасырлар бойы қаншама ғалымдар өздеріне ғылыми-рухани азық етіп, елге танылды, ғұлама атанды. 
Бір ғана Қазақстанның өзінде әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы жайында жазылған 
монографиялар мен ғылыми еңбектер, мақалаларды кітап етіп басып шығарса,бірнеше том болары 
анық. 

Әл-Фарабидің шығармашылығын тұстасы, өзіне дейінгі дәуірдің отыз томдық тарихын жазған 
оқымысты әл-Байхаки: «Исламда Әбу-Насыр әл-Фарабиге тең келер адам туған жоқ, оның ілімін 
қастерлегендер «Екінші ұстаз» деп дәріптеді. Дүниеде төрт-ақ ғажап ғалым болған. Атап айтқанда, 
екеуі исламға дейін: Аристотель мен Александр Афродзейский, екеуі – Әбу-Насыр әл-Фараби мен Әбу 
Әли иби-Сина»,– деп сол он екінші ғасырдың өзінде-ақ керемет бағаласа, еуропалық шығыс 
зерттеушісі А.Мюллер де: «Әл-Фараби бүкіл мұсылман шығысының кемеңгер ойшылы, ол ғажайып 
еңбектер тудырды. Одан бұрынғылар тек бетін қалқып өткен еді» деп әділдігін айтқан. 

Шындығында да өз тұстарынан оған жеткен ғалымдар аз. Әбу Әли ибн Синаның өзі әл-Фараби 
шығармаларын пайдаланғанын, соның арқасында мәшһүрлікке қол жеткізгенін жасырмаған. 

Әл-Фараби алдымен философ, Аристотельден кейінгі философия ғылымын ілгері дамытушы. 
Ол сонымен бірге математик – атақты Евклидтің геометриялық негіздерін әрі астроном – Птолемейдің 
«Алмагесін» жетілдіруші. Ол – логика пәнін алға бастырушы, педагогика,география, медицина, 
минералогия, акустика, биология проблемаларын да зерттеген, сондай-ақ композитор, әдебиетші, 
ақын… 

Әбу-Насыр әл-Фарабидің «Өлең өнерінің қағидалары» туралы трактаты көп ғасырлар бойы 
жоғалған саналып келді, кейін ғана (1936) табылды. Оны тапқан арабист Артур Дж.Арберри. Бұл 
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туралы ф.ғ.д. Н. Төреқұлов: «Ғұлама ғалымның көпке дейін белгісіз болып келген бұл зерттеуін 
арабист Дж.Арберри 1937 жылы үнді ұлттық кітапханасынан тапқан еді»[1;56], – деп жазады. Деректі 
қайдан алғаны айтылмайды. Ал шығыстанушы ғалымӘ.Дербісалиев «Шыңырау бұлақтар»(1982) деп 
аталатын кітабында: «1972жылы СССР мемлексттік Ленин атындағы кітапханасының Азия және 
Африка халықтары әдебиеті бөлімінде Италияның Шығыстану журналы «Ориэнто модерноны» 
(«Қазіргі Шығыс») қарап отырып арабист Артур Дж.Арберри 1936 жылы Индияға барған сапарында 
осы ұлттық кітапханадан («Индия оффиге лейбари») әл-Фарабидің «Өлеңдер өнерінің қағидалары 
туралы трактатының» табылғанын қуана хабарлағанын оқыдық», – дейді. Артур Дж.Арберри 
мақаласын өз көзімен көрген кісі Ә.Дербісалиев болғандықтан, біз осы ғалым көрсеткен 1936 жыл 
дегенді негізге алдық. 

Ғұлама ғалымның бұл трактатын ақын Аян Нысаналин қазақ тіліне аударды. Ол сол кездегі 
СССР Ғылым академиясы Шығыс зерттеу институтының аспиранты (кейін филология ғылымдарының 
докторы, профессор болды – С.О.). Ә. Дербісалиевтің алғысөзімен «Лениншіл жас» («Жас Алаш») 
газетінің 1973 жылғы 20 шілдедегі санында жарияланды. Ұлы ғалымның бұл еңбегі 1979 жылы 
«Жазушы» баспасынан «Трактат және өлеңдер» деген атпен жеке кітап болып шықты. Ғұлама ғалым 
Аллаға сыйынып «Рахматы күшті раббымның атынан, бұл зерттеудегі негізгі мақсатымыз – тынық ой 
маржанын сүзіп, онымен танысқандарға философтың (Аристотельді айтып отыр – С.О.) поэзия 
туралы айтқандарын түсінуге қол ұшын беру еді», – дей келіп, өлең өнеріндегі белгілі жайларға 
токталмайтынын, өйткені Аристотельдің өзі софистика өнері, әсіресе поэзия өнері жайындағы 
тұжырымдарын әлі аяқтамағанын, зерттеуде тек пайдалы қағида, сана салихалылығын танытатын 
сөздерді ғана жеткізуді көздегенін айтады. Сөйтіп өлең шығарудағы грек поэзиясының 
ерекшеліктеріне, түрлеріне тоқталады. Аристотельдің өлең өнері хақындағы трактатына түсіндірме 
жасай отырып,әл-Фараби алдымен сөз өнеріне тоқталып, оның жай және күрделі түрлері болатынын 
баян етеді. 

1975 жылы «Ғылым» баспасынан әл-Фарабидің орыс тілінде «Логикалық трактаты» жарық 
көрді. Бұл трактат әл-Фарабидің өз туындысы. Жоғарығы трактаттың заңды жалғасы деуге болады. 
Оны қазақ тіліне аударып, алғаш жариялаушы Әбсаттар Дербісалиев. 

«Ахмет Байтұрсынұлы 1926 жылы өзінің «Әдебиет таныткышын» кітап кып бастырып 
шығарды,– деп жазады академик З.Қабдолов.– Бұл – біздің жыл санауымыздан үш жүз жиырма алты 
жыл бұрын Эллада елінде жарық көрген – Аристотельдің атақты «Поэтикасы» тәрізді, сөз өнерінің 
болмысы мен бітімін жүйелі байыптайтын қазақ топырағындағы тұңғыштеориялық зерттеу еді. 

Егер Лессинг өзінің «Гамбург драматургиясында» Аристотель «Поэтикасын» мінсіздік 
тұрғысынан «Евклид элементтерімен» қатар қойған болса, біз бүгін Ахаңның «Әдебиет танытқышын» 
Аристотель «Поэтикасымен» салыстырар едік» [2; 96-102],– дейді. 

Енді әл-Фарабидің «Трактат және өлеңдер» деген еңбегі мен Aхмет Байтұрсынұлының 
«Әдебиет танытқышындағы» «өлең шығару» жөніндеайтқандарын салыстырып оқып көрейік: 

Әл-Фараби: «Егер айтылмыш сөз еліктейтін заттан ғана тұрып өлең өлшеміне түсірілмесе, 
ырғақ жүйесінен мақұрым болса, онда ол өлең емес, онда ол қара сөз болып шығады». 

Ахмет Байтұрсынұлы: «Жорғағы келмеген сон, өлең болмай тұр. Тармақтарыбірдей, тармақ 
ішіндегі бунақтары бірдей, аяқтары ұйкас келген сөздің бәріөлең бола берсе, бұл да өлең болар еді, 
амал нешік, бұл өлең бола алмайды» [3; 388]. 

Әл-Фараби: «Ал егер айтылмыш сөз өлең өлшеміне кұрылып,бөлшектерге бөлінсе, мұндай ол 
өлеңге айналады». 

А.Байтұрсынұлы: «Егерде өлең тармақтарының мағына жағын өзгертпей, бунақтарын бірыңғай 
келтіру үшін азырақ сөздерін өзгертіп айтсақ, жорғағы түзеліп, өлең болып шығады». 

Яғни әл-Фараби логикалық тұжырым мен пайымдауларға гармония (үйлестік) қажет екенін 
нақты мысалдар арқылы көрсетсе, Ахмет Байтұрсынұлы да өлең ғана емес, көп нәрсенің 
жарастығымен ұнамды екенін айта келіп: «Сөйлем сөзден құралатын нәрсе болғандықтан, сөз ішіндегі 
буындар, ырғақтар сөзбен бірге түгелімен сөйлемге кіреді»,– дейді. – Өлең сөйлемдерінде сөз 
ырғақтарының үстіне өлең ырғақтары қосылады. Өлең ырғағы, жорға жүрісінің тайпалуы, теңселу 
сияқты, екінші өңді ырғақ болады. Бұл ырғақ – сөйлемдердің ішіндегі буын санының бірдейлігімен, 
кестелерінің реттілігімен, сөздерінің әуездес, ұқсастығымен келетін ырғақ, буын ырғағынан өлең 
ырғағын айыру үшін, бұл ырғақты жорғақ деп атаймыз» [3;380]. 

Әл-Фараби: «Біздің жазбамыздың осы жеріне жеткенде акындық түйіндеудің әр қилы түрін 
белгілеу ләзім. Ақындық түйіндеуді өлшеміне, яки мазмұнына қарай топтау мүмкін. Өлшеміне қарай 
топтау әуенділікке немесе екпінге, тұжырымдау кай тілде екеніне байланысты, сонымен қатар 
музыканың деңгейіне де қатысты». 

Ахмет Байтұрсынұлы әр тармағы төрт буынды бунақпен басталатын өлең мен әр тармағы үш 
буынды өлеңді бір-бірімен салыстыра келіп: «Бұл өлеңдерді айтпай тұрып, әр шумағындағы 
тармақтарының бунақтарын санағанда, бастапқы екі шумақ өлең мен соңғы екі шумақ өлең екеуінің 
арасында еш айырмасы жоқ сияқты көрінеді. Бунақ саны да, буын саны да, бірдей, бірақ оқи 
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бастағанда, оқи келе бірінен-біріне түскенде дауыс ағыны өзгеріп, екеуі бірдей болмай шығады. Егер 
де әнмен айтып қарасақ, екеуінбір әнмен айтуға болмайды. Екеуіне екі түрлі ән болады» [3;388]. 

Ахаңның Абай Құнанбайұлы туралы жазған «Қазақтың бас ақыны» мақаласында «Жалғыз-ақ 
міні бар. Ол мін – өлең бунақтары тексеріліп орнына қойылмағандық.Оның оқығанда я әнге салып 
айтқанда кемшілігі зор болады.Дауыстың ағымын бұзып, өлеңнің ажарын кетіреді; мысалы,төселіп 
желіп келе жатып шоқытып кеткен сияқты, тайпалып,жорғалап келе жатып тікіректеп кеткен сияқты»,– 
деп сын пікір білдіруі осы өлең әуезділігіне байланысты.Ахаң бұл кемшілікті түзетуге болатынын, ол 
үшін өлеңнің үш буынды бунақтары мен төрт буынды бунақтары алмасып кеткен жерлерін алып, өз 
орнына қою керектігін айтады[3;219]. 

А.Байтұрсынұлы «Әдебие танытқыш» еңбегінде де «Бұл кемшіліктен қазақ ақындарының 
көбінің-ақ сөзі аман емес. Әсіресе, Абай өлеңдерінде көбірек ұшырасады» деп тағы да атап көрсеткен 
[3;389]. 

Яғни, он бір буынды өлшеммен жазылған өлеңнің алғашқы бунағы үш буынмен басталса, 
кейінгі тармақтары да үш буынмен, төрт буынмен басталса,кейінгі тармақтары да төрт буынмен 
басталуы керек. 

Қазіргі кейбір ақындардың өлеңдерінде де ырғақ өрнегін, бунақтардың реттелу қалпын сақтай 
бермейтіні байқалады. Сондықтан да өлең ырғағы (Ахаң «жорғағы» дейді) өзгеріп, оқуға ауыр соғады. 

Сондай-ақ күнделікті басылымдарда, кітаптарда жарық көрген өлеңдердің бәрінде дерлік 
бірінші тармағының соңына үтір, екінші тармағының соңына нүкте,үшіншісіне үтір, төртіншісіне нүкте 
қойып жаза беру қалыпты жағдайға айналып келеді. А.Байтұрсынұлы өлеңдерін оқып көріңіз, тыныс 
белгілері дұрыс қойылған. Бірде-бір қате таппайсың. Мәселен ой аяқталмай тұрса, тыныс белгісінің не 
қажеті бар?! 

Әл-Фараби поэзияның бейнелеу, сурет өнерімен де байланыстылығын айтады. Сонымен бірге 
ол бейнелі (образды) сөзге үлкен мән берген. Ахаң: «Бір нәрседе болмайтын күйді, екінші нәрседе 
болатын күйді көрсететін сөзбен айту бейнелеу болады» [3;356]– дейді. 

Әл-Фараби «Ғылымдар жүйесі» деген еңбегінде де поэтика, риторика мәселесіне тоқталып, 
өлең сөздің ырғақ өлшемдерін математика заңдылығымен ұштастыра қарайды. Ол осы ойын 
«Философиялық трактатында» әрі қарай дамытады. Ұйқас, ырғак, буын өлшемдерін математика 
заңдарымен ұштастыра жүргізу Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» аталатын еңбегіне де 
тән. 

«Асылы үздік қасиеттері бір-бірінен неғұрлым ерекше болса, бір-біріне соғұрлым ұқсас 
болады» [2; 96],– деп академик З.Қабдолов айтқандай, мұндай үндестіктер ұлы 
қаламгерлершығармаларында жиі ұшырасады. 

Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық тарихымызға ешкіммен 
салыстыруға болмайтын ерекше тұлға екендігін, оған дейін де бұл далада Фараби, Иасауи, Қорқыт, 
Асанқайғы, Ыбырай, Шоқан, Абайлардың өткендігін, алайда Ахмет Байтұрсынұлының оларға 
ұқсайтын да, ұқсамайтынын да айтып, ұқсайтыны: ол да аталмыш алыптар сияқты, ұлттық 
дамуымыздың үрдісімен қарқыны қалған дүниедегі даму үрдісі мен қарқынына сәйкес келмей қалып, 
көрер көзге тығырыққа тірелген халқына адастырмас жол іздеді – дейді. Ұқсамайтыны: Ахмет 
Байтұрсынұлы ондай жол Қорқыт пен Асан қайғыдай үйреншікті үрдісті аман сақтап қалатындай жаңа 
қоныс іздеумен табылады деп түсінбеді; Фараби мен Иасауидей өз тұсындағы кең жайылған 
антикалық немесе исламдық дүниетанымға уақытылы көшу арқылы барлық мәселені шешуге болады 
деп ұқпады; Абай, Шоқан, Ыбырайлардай теңдікке жетудің жолында тек ағартушылықпен шектелгісі 
келмеді. Оның үстіне, бұлардың ешқайсысын да Ахмет Байтұрсынұлының рухани қалыптасуына 
тікелей әсер етті деу тым асыра айтқандық болар еді. Ол кезде жұрттың көбі Фараби мен Иасауидің 
заты түгілі, атына қанық емес еді[4;81-103]. 

Шоқан Уәлихановтың атына қанық қазақ оқығандары еңбектерімен соншалықты таныс емес 
еді.   

Тұңғыш рет әл-Фараби еңбегі («Философияны үйрену үшін оның алдында не білу керек?») 
Қазақстанда қазақ тілінде 1962 жылы «Білім және еңбек» («Зерде») журналында жарық көрді [5;192]. 

Сондықтан да Ахмет ұлы ғалым еңбектерімен таныс болған жоқ. Әл - Фараби мен Ахмет 
ойларының үндестігі жоғарыда келтірілген мысалдардағы сияқты ұлы максат жолында такырып, айтар 
ой, тұжырымбірлігінен, логикалық қисыннан туындаған үндестік. 

Әл-Фарабидің өзі де өлең шығарған, суырып салмалылығы да болған. «Кейбір ғалымдардың 
жазуына қарағанда Фараби өлең, рубаиларды парсы тілінде де жазған сияқты»,– дейді Нысанбек 
Төреқұлов.Парсы ғалымы Ризакули Хидояттың «Мажму әл-Фусахо» деген 1878 жылы Тегераннан 
басылып шыққан кітабында Әбу-Насырдың парсы тіліндегі екі рубаиын мысал еткен...» 

Түрік ғалымы Нафиз Данишман Стамбул университетінде «Фараби поэзиясы» деген 
тақырыпта дәріс оқыса, 1960 жылдың тамыз айында Фараби зерттеушісі өзбек ғалымы М.Хайруллаев 
осы тақырыпта 1960 жылы Мәскеуде өткен дүниежүзілік ХХV конгресте баяндама жасаған. 
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Ұлы ғалымның поэзия өнері, шайырлық туралы көсемдігі мен жол бастаушылығын 
замандастары жоғары бағалап, оны «ақындар падишасы» деп құрметтеген.  

Академик З. Қабдолов: «Бұл бөлімнің ең бір құнды жері – әдебиеттің Аристотель белгілеген 
негізгі үш тегін, яки жанрын (эпос, лирика,драма) грек тілінен түп-түгел қазақ тіліне ауыстырып алады 
да, әр жанрдың жанрлық түрлерін өзіміздің төл әдебиетімізден іздейді»,– дейді.Мысалы, лириканың 
алғашқы үлгілерін қазақтың сонау тұрмыс-салт жырларынан іздеп табады,– деп эпитафияға – жоқтау, 
одаға – мақтау, сатираға –даттау деген балама тапқанын, дәл осы ретпен әдебиеттің үшінші  тегін 
Аристотельше «Драма» деп емес, Ахаңша «айтыс-тартыс», трагедияны – мерт әлекті тартыс, 
драманы –сергелдең, яки азапты тартыс, комедияны –арамтер яки әурешілік деп алғанын айтады. 
Сөйтіп Ахаң әдебиет теориясының негіздерін қазақтар ортасына осылай әкеліп, орнықтырып, әдебиет 
теориясына айрықша ұлттық  сипат дарытудың жолын, әдісі мен амалын, міне, осылай іздейді» [2; 
47],– дейді. 

Сондықтан да А.Байтұрсынұлы әл-Фарабиді оқымаса да әдебиет мәтіндерінің, жанр түрлерінің 
туып, қалыптасуы жөнінде алғаш сөз қозғаған ғұламалар Платонның (б.з.д. 427-347 ж.ж.), 
Аристотельдің (б.з.д. 384-322 ж.ж.) еңбектерімен таныс болған.  

Әл-Фараби өлеңдері көбінесе философиялық ойға құрылған, астрономиялық құбылыстарға, 
аспан мен жерге,жұлдыздар сырына арналған: 

Он екі ай қыс пенен жаз айналмасы, 
Айдың жиырма сегіз аялдасы. 
Есебін екі санның келтіре алмай, 
Сол еді даудың басы,науның басы. 
Ай-орақ үш жаңасы – Үркер-тоғыс, 
Қыс кеткен жылдың басы, Ол наурыз. 
Толған ай қарсы шықса Үркер жаққа, 
Шілде өтіп басталғаны тағы да күз... 
Ол кезде –ХІ-ХІІ ғасырда аспан әлеміне арналған мұндай өлеңдер жиі жазылған.Оны Жүсіп 

Хас Хажыб Баласағұнның әйгілі «Құтадғу білік» кітабының бір тарауындағы жеті ғаламшар-жұлдыз, 
бұржы (зодиак) шоғырының он екі белгісі туралы баяндалатын өлеңнен де байқауға болады: 

Жасыл көкке шоқ жұлдыздар қадапты, 
Қара түнді, жарық күнді жаратты. 
          Зер сияқты көкте олардың қайбірі,- 
          Бірі-жолбасшы, шолғыншыдай ал бірі.... 
Әл-Фарабимен тұстас Сайф ад-Даула сарайында өмір сүрген арабтың сері әрі жауынгер 

ақыны Әбу Фирис (932-968) досына хат жолдап: «Поэзия – дөңгеленген алтын түйе, оның басы – 
Әбунасыр Мұхамедке, өркеші –Әбу Науасқа, иығы – Омар Ибн-Абн-Рабиаға, кеудесі – Әбу Таммаға 
тиді,қалғаны – ішек-қарын біз екеуміз бөліп отырмыз»,– деп жазыпты.Бұдан біз Фараби бабамыздың 
ғұлама ғалымдығымен қатар атақты ақын болғанын да аңғарамыз. Бүкіл ғұмырын ғылым жолына 
бағыштаған әл-Фарабидің мына өлең жолдарынан оның өмірлік мақсатын тап басын танимыз: 

Кеткенім жоқ елім, сенен атақ, бақыт, тақ іздеп, 
Шықтым, жұртым, шалғай шетке ғылым атты шам іздеп! [6;65]. 
Ол сол шамды тапты, оның жарығын бүкіл дүние жүзіне түсіре де білді.Ұлы бабасына ұқсаған 

Ахаң да айналасына нұрын шашып,халқының қамын ойлап, бұл өмірден «Адамдық диқаншысы» 
болып өтті. 
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Бұл мақалада XV-XVIII ғғ. Алтын Орда орнына құрылған түркі-татар мемлекеттерінің, 

соның ішінде Қазан хандығы мен Астрахан хандығының экономикасының тарихы қарастырылады. 
Халықтың айналысқан шаруашылық түрлері, сауда-саттық, айырбас саудасының дамуы мен 
керуен жолдарының сол кездердегі түркі-татар мемлекеттерінің дамуына тигізген әсері 
баяндалып, зерттелді. 

Түйінді сөздер: Алтын Орда, түркі-татар мемлекеттері, Астрахан, Қазан, экономика, 
сауда. 

 
ХV-XVIII ғасырлардағы түркі-татар мемлекеттерінің экономикалық тарихы, өкінішке орай, 

жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Бұл жағдай бірқатар факторларға байланысты. Олардың ішіндегі ең 
маңыздылары мыналар: 

1. Мәскеу патшалығының Қазан хандығымен және басқа түркі-татар мемлекеттерімен өзара 
әрекеттесу процестерінің шамадан тыс саясаттандырылуы, сондай-ақ Иван IV кезінде «Қазанды 
басып алу» және татар жерлерін кейіннен жаулап алу үшін дайындалған идеологиялық негіздеме [1, 
3-6 б.]. 

2. Еуразияның осы бөлігі – Қырым мен Еділдің төменгі ағысынан бастап Сібір мен Каспий 
теңізіне дейінгі жерлердің табиғи-географиялық жағдайының әртүрлі болуы; бүкіл материк бойымен 
созылған тау жүйелері: Орал таулары, Оңтүстік Орал таулы аймағы, Тянь-Шань мен Алтайдың тау 
жүйелерінің батыс жоталары. Оңтүстіктен Кавказ таулары Қара және Каспий теңіздерінің арасындағы 
дала аймағын жауып тастады. Мұның бәрі халықтың өмірінің өзіндік ерекшелігін айқандады және 
татар мемлекеттеріндегі басқарудың әртүрлі тәсілдері мен экономикалық даму модельдерін тудырды. 

3. Түркі-татар мемлекеттерінің экономикалық дамуының ерекшеліктері мен жалпы 
заңдылықтарын ашатын құжаттық дереккөздердің болмауы. «Қазан хандығының тарихы туралы 
шығыс тілдеріндегі жазбаша деректер 1552 жылы Қазанды басып алу кезінде толығымен 
жоғалтылды», – деп жазды ХХ ғасырдың ортасында белгілі кеңес деректанушысы С. О. Шмидт [2, 189 
б.]. Сол уақыттан бастап жағдай онша қатты өзгерген жоқ. Қазан хандығының тарихы туралы деректер 
өте аз, тек онға жуық. Қырым хандығы тарихы бойынша жазбаша дереккөздерге қатысты жағдай сәл 
жақсырақ, бұл оның XVIII ғасырға дейін өмір сүргендігіне байланысты. 
 Түркі-татар мемлекеттерінің экономикасын зерттеу тек дереккөздерді жалпы талдауды ғана 
емес, сонымен қатар нақты экономикалық және құқықтық құжаттарды, хан билігінің жарлықтары мен 
ережелерін, қалалық кітаптар мен басқа да материалдарды зерттеуді қажет етеді, бұл бізге 
ауылшаруашылық және мал шаруашылығы, қала мен ауылдық елді мекендердің агломерациялары, 
балық аулау және аң аулау, осы салалардың өнімдерін нарықта ұсыну сияқты әртүрлі өндірістердің 
арақатынасын ашуға мүмкіндік береді; шаруашылықтың әртүрлі экономикалық түрлерінің 
арақатынасы –заттай, аралас немесе қарапайым тауар; шаруашылықтың әртүрлі түрлері – шаруа, 
қолөнер, Қазан ханы Сақып Керейдің жарлықтарында аталған және, әрине, өз шаруашылықтары 
болған лауазымды адамдар мен шенеуніктердің 13 санаты, сондай-ақ нарықтың әртүрлі субъектілері 
– кәсіби көпестер, қолөнершілер, шаруалар және басқа да қалалық, ауылдық тұрғындар және көшпелі 
топтар. 
 Өкінішке орай, тарихи дереккөздердің, ең алдымен жазбаша құжаттардың болмауы татар 
мемлекеттерінің экономикасы тарихының салыстырмалы, бірақ толық көрінісін ашатын және 
қарастырылып отырған кезеңнің көрінісін көрсететін осы сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік бермейді. 
 Қолөнердің, өнеркәсіптің сипаттамасы, ішкі және сыртқы сауда тауарларының номенклатурасы 
сияқты проблемаларды ашу үшін археологиялық зерттеулердің маңызы зор; нумизматикалық, 
метрологиялық материалдар, олардың мәні сауда байланыстарын, айналым құралдары мен сауда 
құралдарын, ішкі және аймақаралық және мемлекетаралық сауда жолдарының бағыттарын, қалалар 
ішіндегі және сыртындағы жәрмеңкелерді сипаттау үшін баға жетпес. 

Алайда, түркі-татар мемлекеттерінің ескерткіштерін археологиялық зерттеу ауқымды 
археологиялық қазба жұмыстары мен материалдарды талдау қажеттілігімен байланысты екенін атап 
өткен жөн. Өкінішке орай, Қазан Кремлі, Русско-Урматский қонысы, Арск және басқа да ескерткіштерді 
қоспағанда, мұндай жұмыстар жүргізілген жоқ.  

4. Экономиканы зерттеуді қиындататын маңызды жағдай – сапалық және сандық талдау 
әдістерін біріктіретін әдістеме. Мемлекеттік билік хан қазынасын толықтыруға бағытталған қаржылық 
мақсаттарды көздеп, бүкіл елді осы тармақта, ауданда, даруғада алым-салық жинайтын салық 
мекемелерінің желісімен қамтығаны белгілі. Дінбасылары, жаршылар, салық жинаушылар, 
кеденшілер және басқа адамдар салықты есепке алу және жинау бойынша үлкен жұмыс атқарды. 
Заставаларда көпестерді тасымалданатын тауарлардан баж жинайтын заставщиктер мен кеденшілер 
күтіп тұратын. Барлық қоғамдық және жеке өмір қатаң түрде реттелді, жеке тұлғалар арасындағы 
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іскерлік қатынастар келісімшарттар бойынша жасалып, олар таңбалармен және мөрлермен, аса 
маңызды жағдайларда антпен бекітілді [3, 206-207 б.]. Алайда, әсіресе кедендік баждарға қатысты бұо 
материалдар жоқ десек те болады. Өз кезегінде олар татар мемлекеттерінің қалаларында 
экономиканың, атап айтқанда сауданың көлемін, ассортиментін, даму динамикасын ұсына алар еді. 
Жекелеген үй-жайларда, шаруашылықтарда, экономикалық салаларда, нарықтық тауар айналымы, 
бағаның жай-күйі мен қозғалысы, сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы, көпестік пайданың мөлшері 
туралы статистикалық деректер жоқ. Осы тақырыптар бойынша материалдарды сапалы талдау 
мүмкін емес. Олар тек XVIII–XIX ғасырларда пайда болып, тек жаңа уақытты сипаттайды. Сондықтан 
бұл жағдайда салыстырмалы-тарихи талдау ғана мүмкін. 
 XV-XVIII ғасырлардағы түркі-татар мемлекеттерінің экономикасы б.з. II мыңжылдықтың бірінші 
жартысында өмір сүрген егеменді елдер мен мемлекеттік құрылымдар – Еділ Бұлғариясы, Дешті-
Қыпшақ, Қырым, сонымен қатар Еуразия аумағының осы бөлігінде өмір сүрген әртүрлі халықтардың 
жетістіктері арқылы қол жеткізілген деңгейді мұра етті. Алтын Ордада өмір сүрген отырықшы-егіншілік 
және көшпелі компоненттердің симбиозы оның экономикасының дамуының қуатты факторы болды 
және ұзақ уақыт бойы Жошы ұлысының экономикалық әл-ауқатын анықтады [4, 37 б.]. 
 Бірақ бірыңғай орталықтандырылған мемлекеттің өмір сүру кезеңінде Жошы ұлысының 
экономикасының дамуы оның құрамына кіретін нақты географиялық аймақтардың ерекшеліктерімен, 
егіншіліктің немесе мал шаруашылығының, отырықшы-қалалық, көшпелі және халықтың әртүрлі 
санаттарының басымдығымен, ішкі құрылымның, шаруашылық жүргізу әдістерінің саралануымен және 
қоғамдық және мәдени дәстүрлер мен байланыстарды ұйымдастырудың сипатымен анықталды [5, 68-
80 б.]. Алтын Орданың ыдырауы және әр түрлі дәрежеде егемендікке ие болса да жаңа хандықтардың 
пайда болуы осы мемлекеттердің әрқайсысының экономикасының ерекшеліктерін де, Жошы 
ұлысының Еуразиялық кеңістігі аясында қалыптасқан экономикалық дамудың жалпы заңдылықтарын 
да ерекше атап өтті. 
 Түркі-татар мемлекеттерінің экономикасы көп салалы болды: егіншілік, мал шаруашылығы, 
металлургия, қыш, зергерлік, былғары, сүйек кесу, құрылыс, сондай-ақ қолөнер және сауда сияқты 
өндірістің әртүрлі түрлері. Әлеуметтік еңбек бөлінісі айқын болып, бұл қарапайым тауар өндірісінің 
белсенді дамуына әкелді және ол күнкөріс шаруашылығымен қатар өмір сүрді. 
 Түркі-татар мемлекеттерінің экономикалық дамуына келесі факторлар ықпал етті: 

1. Бұл мемлекеттік құрылымдардың аумағы бай табиғи ресурстармен ерекшеленді. Сонымен, 
Еділдің орта ағысы мен Орал табиғаты солтүстіктегі ормандарды, оңтүстігінде орманды дала мен 
даланы кең шалғындар мен қара топырақты аймақтармен, көптеген өзендер мен көлдермен 
сипаттады. Өзендердің кең алқаптары мал азығына, аңшылық алқаптарға және басқа да табиғи 
ресурстарға бай болды. Астрахан хандығының, Үлкен және Ноғай Ордасының, ішінара Қырым және 
Сібір хандықтарының жерлері Қара және Каспий теңіздеріне шығып, шөптер мен жайылымдардың, 
көлдердің, өзендердің, аңдар мен құстардың көптігі бар дала аймағында болды. 

2. Еділ Бұлғариясында, Хорезмде, Қырымда, Алтын Ордада X–XV ғасырларда қол жеткізілген 
қолөнер өндірістері мен технологияларының, әсіресе қалалық өндірістердің айтарлықтай әлеуеті 
басқа ортағасырлық мемлекеттердің өнімінен өзгеше болды. Қолөнердің белсенді дамуы, олардың 
кейбіреулері, атап айтқанда, түрлі-түсті металды өңдеу, шойын, зергерлік бұйымдар, керамика, 
құрылыс кірпіштерін өндіру, тастан ою және шыны жасау қолөнердің таза қалалық түрлері болды. 
Темір ұстасы, қыш, былғары және сүйек кесу сияқты қолөнер де қалаларда жақсы дамыды, дегенмен 
бұл өндірістердің түрлері ауылдық елді мекендерде де кездесетін. 

3. Түркі-татар мемлекеттерінің Батыс пен Шығысты, Солтүстік пен Оңтүстікті жалғайтын 
Еуразияның халықаралық, өңіраралық сауда жолдарының торабында қолайлы географиялық 
орналасуы. Нәтижесінде ішкі және мемлекетаралық тауар айналымы халықаралық саудаға қосылды. 
Еділ, Кама, Вятка, Ертіс және басқа да ірі су магистральдары, сондай-ақ керуен маршруттары осы 
ортағасырлық мемлекеттердің Еуразия тарихындағы маңыздылығын анықтады. Алтын Орда кезінде-
ақ Бірыңғай экономикалық кеңістіктің прототипі құрыла бастады. XIII-XV ғасырларда халықаралық 
сауда жаңа функцияларды, атап айтқанда ішкі аймақтық сауданы ала отырып, жекелеген 
аймақтардың табиғи-географиялық айырмашылығына емес, олардың аумақтық-экономикалық 
саралануына негізделді. Жалпы нарықтық механизмдер Италиядан Константинопольға, Қырымға, 
Сирияға, Солтүстік Африкаға, Испанияға дейін жұмыс істеді [6, 4-5 б.]. Алмасу саласының кеңеюімен 
салыстырмалы түрде бірыңғай коммерциялық жүйе қалыптасты және Оңтүстік және Солтүстік 
(Балтық-Солтүстік теңіз) аймақтарының әртүрлі сауда орталықтарының өзара байланысы анықталды 
[7, 29-51 б.]. 
 Алтын Орда хандары Батыс Еуропадан Қытайға дейінгі сауда жолдарының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп, мемлекеттің экономикалық өркендеуін қолдай алды. Әмір Темір Алтын Орданың 
Еділ бойындағы қалаларын талқандағаннан кейін шығысқа қарай сауда жолдары өзгерді. Жерорта 
теңізі елдеріне дәмдеуіштер мен жібек енді Оңтүстік жолмен Орта және Алдыңғы Азия елдері арқылы 
жеткізіле бастады [8, 213-220 б.], Иосафат Барборо бұл туралы былай деп жазды: «Шынында да, 
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Темірлан оны жойып жібергенге дейін барлық дәмдеуіштер мен жібек Астраханға, ал Астраханнан 
Танаға (қазір Сирияға барады) жеткізілетін. Тек бір Венециядан Танаға осы дәмдеуіштер мен жібекті 
алып кету үшін алты-жеті үлкен кеме жіберілетін. Сол күндері венециандықтар да, басқа шет елдердің 
өкілдері де Сирияда сауда жасамайтын» [9, 157 б.]. 

XV–XVIII ғғ. халықаралық сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін саяси жағдайлар 
өзгерді, бірақ Еуразиялық кеңістіктің кеңдігін жоғалтса да, қолайлы географиялық факторлар өмір 
сүруді жалғастырды. Шын мәнінде, Алтын Орда хандарының күшті орталық билігінің құлдырауы және 
осыдан кейін қалалардың құлдырауы Ұлы Жібек жолының негізгі трассалары оңтүстікке ауыстырылып, 
Орта Азия, Иран және Левант арқылы ескі бағыттар бойынша қайтадан өтті. 
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РЕПРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
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В статье раскрываются особенности репрессивных акций советской государственной 

системы, пагубно повлиявших на развитие общества, исказивших истинный смысл социальных 
преобразований после социалистической революции, которые должны были бы принести 
справедливость, социальный прогресс, защиту интересов всех наций и народов.  

Ключевые слова: репрессии, голод, «Алаш», «враг народа», коллективизация, лагеря, 
депортации.   

 
За тот исторический период, который прошёл с периода Февральской буржуазно-

демократической и Октябрьской социалистической революций 1917 года, произошло много 
исторических событий, кардинально изменивших оценку этих событий. Тем более идеологическая 
изощрённость советской модели государственного управления постоянно демонстрировала 
подавление любых проявлений свободомыслия, объективного и справедливого рассмотрения 
проблем в любой сфере жизнедеятельности общества, все события регулировались с применением 
насилия и репрессивно-административного потенциала.  

К примеру, с самого начала революционных событий, российский император Николай II, со 
всей своей семьёй был пленён и зверски расстрелян, и, добит штыками винтовок. Безусловно 
император был виноват во многом что происходило во внутренней и внешней политике империи, но 
он должен был быть предан справедливому суду народной власти. А то что случилось, это был акт 
вандализма, невиданной жестокости, безнравственности и беззакония, тем более были убиты 
безвинные дети. Таким образом это есть наглядный пример преступного характера новой советской 
модели государственной власти.  

С первых мероприятий советской власти в Казахстане также главный упор был направлен на 
подавление национальной интеллигенции, отстаивавшей национальные интересы своего народа, на 
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их устранение надуманными идеологическими ярлыками, прежде всего посредством репрессивных 
акций. Весь цвет казахской интеллигенции в течении конца 20-х и в 30-е годы ХХ века были 
расстреляны.  

Репрессии по своему масштабу охватили весь Советский Союз в общественной, военно-
политической, хозяйственной и иной деятельности людей.  

В Казахстане особенно трагическими по своей жестокости и потерями миллионов людей были 
годы «военного коммунизма» и их последствия (к ноябрю 1921 г. общее число голодающих составило 
1 млн. 558 тыс. 927 человек; весной 1922 г. голодом охвачено было 2 млн. 832 тыс. человек) [1, с.193 
- 194]., годы индустриализации и коллективизации (голод 1932-1933 г.г., более 1 млн.750 тыс. 
казахского населения умерли от голода) [2, с.285], годы массовых репрессий против личности и 
депортации отдельно взятых народов в Казахстан как в предвоенный период так и в годы Великой 
Отечественной войны. В исследовательской исторической литературе советского периода главным 
направлением в оценках и освещении событий всегда доминировала точка зрения о закономерности 
революции и победе социализма над капитализмом, о том что деятельность партии «Алаш» и 
правительства «Алаш-Орды» являются антинародными и контрреволюционными. По сути своей 
акции советского государства и являются проявлением антинародной политики подавления личности 
и его самосознания, пренебрежения укладом жизни и бытом народа, преступной деятельности 
ставленников партии и правительства по искусственному навешиванию ярлыков «враг народа», 
«национал-уклонист», «феодально-байские прихвостни», «агент иностранной разведки» и т.д.  

Идея огосударствления собственности на средства производства с самого начала стала 
альфой и омегой большевистской революции. По всей стране прошли широкомасштабные 
конфискации и контрибуции, а также другие чрезвычайные акции, направленные против «городской 
буржуазии и буржуазной интеллигенции» [3, с.460]. По своей антинародной и антигосударственной 
сути это были реквизиции имущества и ценностей, денежных сбережений и иных материальных 
ресурсов без всяких ограничений и каких-либо возмещений, носящие преступный характер изъятия.  

На основе положения о национализации конфисковались земли помещичьих и крупных 
частных владений, которые затем передавались безземельным и малоземельным крестьянам…. 
Концентрированным выражением политики «военного коммунизма» в сельском хозяйстве стала так 
называемая разверсточная система заготовки сельхозпродуктов. Проводниками большевистских 
кампаний по продовольственной разверстке выступали сельские комбеды и земельно-водные 
комитеты, а также вооруженные рабочие отряды, экспроприировавшие «в пользу революции» 
производимые крестьянами продукты [4 с.464, с.465].  Следствием всех изъятий и экспроприаций 
вкупе с бедами и катастрофами гражданской войны стал массовый голод 1921 года. Классовый 
подход в любой сфере жизнедеятельности общества лишил созданную большевиками 
государственную систему объективности, реального понимания экономических законов, лишил от 
понимания ценности человеческой судьбы и личности, попрал право человека на свободу, 
вероисповедание, свободное выражение своих мыслей. Процесс коллективизации сельского 
хозяйства обернулся небывалым голодом в Казахстане, когда на грани исчезновения стоял казахский 
народ, один из самых крупных по численности этносов из числа тюркских народов.  

Если в 1928 г. в Казахстане было коллективизировано 2% всех хозяйств, то уже к осени 1931 
г. в республике насчитывалось 78 районов (из 122), где обобществлению было подвергнуто от 70 до 
100 процентов хозяйств [5 с.192,].  

Причиной «колхозного взрыва» в крае послужила отнюдь не крестьянская инициатива, как это 
пытались представить органы официальной пропаганды. Здесь прямо сказывались методы 
откровенного давления. Нарушения принципа добровольности и элементарной законности вообще с 
самого начала приняли повсеместный характер….Так, источники сообщают о таких фактах, как 
имитация расстрелов (когда по нескольку раз умышленно стреляли выше головы, якобы 
приговоренного к расстрелу, что, естественно, доводило жертву до потери рассудка), раздевание на 
морозе и вождение под конвоем по снегу через всю деревню, «купание» в ледяной проруби и т.д. [5 
с.193,].   

Показателем отсутствия элементарных норм соблюдения законности являются годы 
массовых политических репрессий, когда для содержания заключенных по политическим мотивам в 
Казахстане были созданы специальные концентрационные лагеря.  

На территории Казахстана существовал Карагандинский лагерь (Карлаг), созданный в 1931 г. 
… Кроме Карлага на территории Казахстана функционировали и другие лагеря под названиями 
Степной, Песчаный, Луговой, Дальний. На территории Акмолинской области был открыт печально 
известный АЛЖИР – Акмолинский лагерь жён изменников родины, в котором срок отбывали жёны и 
дочери известных в стране государственных и общественных деятелей, в том числе и Казахстана [7 
с. 434-435]. 

…В Казахстане репрессии имели столь же массовый характер как и по всей стране. … С 1920 
по 1953 г. было подвергнуто политическим репрессиям 110 тыс. человек. Жертвами сталинской 
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террористической диктатуры стали все народы Казахстана. В списках печального мортиролога 
представители более 80 национальностей. ….Был физически уничтожен цвет национально-
либеральной интеллигенции. Почти сразу же после внесудебного разбирательства были расстреляны 
Ж.Аймаутов, Ж.Акпаев, А.Габбасов, Х.Досмухамедов, Ж.Досмухамедов, М.Жумабаев, М.Тынышпаев 
и другие сподвижники алашской идеи. Всего по так называемому делу «Алаш-Орды» было 
репрессировано 4297 человек, из них 2062 человека расстреляны. … В Казахстане в эти годы, наряду 
со старой, ещё дореволюционной волны, интеллигенцией (А.Букейханов, М.Дулатов, А.Байтурсынов и 
др.) – представителями и идеологами национально-либерального движения – репрессиям 
подверглись видные партийные и советские функционеры, обвиненные в принадлежности к 
«правому» или  «левому» уклонам, так называемые национал-уклонисты (С.Садвакасов, С.Ходжанов 
и др.) [8 с.304-305].  

В тридцатые годы ХХ века в Казахстан по надуманным обвинениям были массово переселены 
с Дальнего Востока корейцы, а с приграничных западных районов СССР поляки, позднее после 
присоединения западных областей Украины и Белоруссии поляки второй волны.  

Накануне войны в Казахстан было депортировано 102 тыс. поляков. В административном 
порядке были переселены более 360 тыс. немцев Поволжья. ….Эта же участь постигла в годы войны 
калмыков, карачаевцев, ингушей, чеченцев, балкар, крымских татар, турков-месхетинцев. [9 с.527].  

В условиях военного времени карательная политика существовавшей системы набирала 
новые обороты. Курс на уничтожение малых этнических групп и народностей продолжался. В 
Казахстане в 1937 – 1944 г.г. нашли вторую родину более 1 млн. 210 тыс. депортированных, а вместе 
с эвакуированными – около 1 млн. 740 тыс. человек. По существу, в Казахстане каждый пятый 
человек был спецпереселенцем, республика напоминала гигантский ГУЛАГ СССР. По данным на 1 
декабря 1946 г. в Казахстане находилось 890698 сосланных. …по отраслям народного хозяйства 
трудились 1489089 выселенцев и спецпоселенцев [10 с.171]. 

Политика советского государства, как видим на примере Казахстана, представляла из себя 
набор методов и мер физического, идеологического,  психологического, идейно-политического 
подавления прав и свобод человека на вполне узаконенной законодательной основе. Для достижения 
поставленных целей применялись любые акции несовместимые со свободой слова, свободой 
митингов и собраний, свободой выражения собственных мыслей. В послевоенный период была 
продолжена политика мнимых разоблачений «врагов народа», идеализации социалистического 
образа жизнедеятельности общества, подавления инакомыслия, преследования по надуманным 
обвинениям и т.д. После смерти в марте 1953 года И.В.Сталина была проведена частичная 
либерализация в жизни страны, что позволило обрести импульс определенного дальнейшего 
развития. Впервые в жизни общества в сфере правовой защиты появился институт презумпции 
невиновности. Но по-прежнему идеологическое противостояние с капиталистическим миром было 
константой государственной политики, что и предопределяло соответствующую закрытость от 
внешнего мира, благонадёжность гражданина страны Советов, гонку вооружений, забвение 
социального положения людей во имя победы над странами Запада и США. Общественно-
политическая мысль вхолостую трудилась во имя прославления социалистического строя. 
Оторванность миллионов людей страны от действительности, когда в угоду партийной номенклатуре 
воспевались несуществующие победы социалистической экономики, когда вся социальная и 
экономическая сфера пришли в упадок, привели к разбалансированности и затем к кризису. На 
волнах этого кризиса были попытки в годы перестройки реанимировать умирающую 
социалистическую экономику с помощью точечных манипуляций с элементами рыночной экономики. 
Но процесс зашел очень далеко, результатом которого стал распад СССР.  

Но распад СССР был не только продуктом неэффективной экономики и технологической 
отсталости от стран Запада, США и южноазиатских высокоразвитых стран. Это был распад 
национальных республик, которые в своей истории в составе СССР были вовсе лишены возможности 
самим определять свои приоритеты, распоряжаться своими национальными богатствами, заботиться 
о своих культурно-духовных ценностях, строить свою государственно-политическую систему. Этот 
распад был в немалой степени подготовлен идейно-теоретическими и практическими изысканиями 
духовных вождей своих народов, в частности в Казахстане А.Байтурсынова, А.Букейханова и др. Они 
прекрасно осознавали еще в тот исторический период многие провалы и ошибки политики Советов, 
оторванность их политики от национально-государственных интересов того или иного народа. Во 
главу угла они ставили президентскую форму правления, наличие парламента, защиту частной 
собственности, многопартийность, возможность деятельности конструктивной оппозиции.  
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АХМЕТ  БАЙТҰРСЫНОВ – АЛАШ ПАРТИЯСЫНЫҢ КӨРНЕКТІ ҚАЙРАТКЕРІ  
 

Дауесова А.Ж. – тарих ғылымдарының магистрі, тарих және құқық кафедрасының аға 
оқытушысы, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қаласы 

 
Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың саясаттағы жолы мен жетістіктері, адамгершілік 

ұстанымы мен тарихи тағылымы туралы баяндалған. Сондай-ақ,  Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 
Дулатов және олардың пікірлес серіктестері ұлттық-либералдық зиялылар қауымының алдыңғы 
қатары болып, кейіннен «Алаш» партиясын құрып, құқықтық мемлекет қалыптастыруды 
көздеген  реформаторлар, жас буын ұрпақтың жаңашылдары туралы мәліметтер беріледі. 

Түйінді сөздер: реформатор, саяси күш, «Алаш» партиясы, «Қазақ» газеті,  
 

Адам баласы дүниеге келген кезден бері қарай тарихқа шолу жасасақ, халық жарқын 
болашаққа патшалар артынан ілесіп жүре бермеген. Халық тек әр патшаның кезекті билігі кезінде 
қолдау жасап, кезекті билік басына жаңа патша келгенше қолдау жасады. Бірақ, барлық халықтар 
данышпандардың даналығының артынан еріп, әлі күнге адамзаттың билік басында тұрған 
данышпандар Будда, Конфуций, Аристотель, Гегель, Лев Толстой және Махатма Ганди, Әл Фараби 
және Абай сияқты ұлы ұстаздарды пір тұтады. Олар адамдарға қараңғылықтан, надандықтан, аштық 
пен суықта өз-өздерін табуға көмектесті. Олар жасап кеткен рухани-адамгершілік жүйесі әлі де бізді 
нәрлендіреді және шабыттандырады. 

Адамзатқа рухтың жарқын тасымалдаушысы ретінде олардың қатарына Ахмет Байтұрсыновта 
жатады.  

Біз оның дүниетанымын, философиялық рухын неғұрлым толық және тереңірек түсініп білген 
сайын оған саналы түрде ұлттық рухымыздың алыбы Абайдың жанынан құрметті орын береміз. 
Ұрпақтары үшін Ахмет Байтұрсынұлының есімі Абайдың есімі сияқты, жан-жақты, жаһандық-тарихи 
мазмұнға ие. Ахмет Байтұрсынов ұлттық мәдениетіміздің шыңдарының бірі ғана емес, ол рухани әке, 
тәлімгер және мұғалім, туған халқының көпғасырлық ұйқысынан оятып, қоғамдық болмыс, сана, 
дүниетану, жалпыадамзаттық құндылықтарды түбегейлі қайта құруға ұмтылды [1, 29 б.].  

Оның қайғылы тағдырында жоғары адамгершілік ұстанымы мен тарихи тағылымы жатыр. Екі 
қайғылы ғасырдың тоғысында дүниеге келген ол қазақ даласы жусанының ащы иісімен бірге еркін 
ойлау идеяларды бойына сіңіре білді. Ахмет Байтұрсынов шыншыл, әділдік жолында өз айтқанынан 
қайтпайтын, үнемі ізденісте жүретін тұлға қатарынан болған. Ол даңқ пен жеке әл-ауқат іздемеді. 
Барлық саналы өмірін  әлеуметтік қайшылықтардың күрделілігі мен жеңу жолдарын түсінуге тырысып, 
кейде сол дәуірде мүмкін емес жобалар мен жоспарларды ұсынып, өзінің қателіктері мен кемшіліктері 
болса мойындап, жаңа белестерден асуға ұмытылды. 

Ахмет Байтұрсыновтың өмір кезеңі Әлихан Бөкейхановтың, Міржақып Дулатовтың және басқа 
да көрнекті қайраткерлердің өмір жолымен ұштасып жатыр.Көптеген оның тағдырына түскен қатал 
сынақтар оның өміріне және тәуелсіздік туралы ойларн алға қойды. Хандық түріндегі ұлттық 
мемлекеттіліктің түпкілікті жойылуы Қазақстанның Ресей империясының ішкі отарларының біріне 
айналуына алып келді. Орыс шаруаларын қазақ жеріне жаппай қоныстандыру, жерді жоғалту, табиғи 
ресурстарды жан-жақтан тәркілеп қолдану, күштеп орыстандыру саясаттары жүргізіліп,  қазақ 
халқының алдына өз-өзін сақтап қалу проблемасын тудырды. 

Осындай қайғылы және қорқынышты жағдайда Қазақстанның саяси аренасына жаңа және жас 
саяси күш - ұлттық-либералдық интеллигенция келді. Олар өз ұлтының отарлық жүйеде тұтастығын 
сақтап, этнос ретінде сақталып қалу тарихи жауапкершілігін өз мойнына алды. Атап айтсақ, Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және олардың пікірлес серіктестері ұлттық-
либералдық зиялылар қауымының алдыңғы қатары болып, кейіннен «Алаш» партиясын құрып, 
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құқықтық мемлекет қалыптастыруды көздеген  реформаторлар, жас буын ұрпақтың жаңашылдары 
болды.  

ХХ ғасырдың екінші онжылдығында зиялы қауымның арасына жік түсіруге тылдың қара 
жұмысына қазақ жастарын шақыруға байланысты патшаның 1916 жылғы маусым жарлығына көзкарас 
пен 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясының нәтижесінде орын алған жаңа 
саяси ахуал ықпал етті. 1913-1918 ж.ж. қырғыз атанған жұртының атауын қайта жаңғыртып, «Қазақ» 
газетін шығарды. Газеттің ұйымдастырушысы әрі бас сарапшысы қызметін А.Байтұрсынов атқарады. 
Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды. «Қазақ» газетінің дәл сол кездегі тарихи мәнін 
Ахмет Байтұрсынов осы басылымның бірінші нөмірінде былай деп көрсетті: «Әуелі, газет-халықтың 
көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ 
жұрт басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды. 
Дүниеде не болып жатқанын білу жоқ, не сөйленіп жатқанын есту жоқ, өз пікірін айту жоқ.  

Екінші, газет жұрттың уланбасына медет нәрсе. Олай болатын мәнісі жұрттың білімді, пікірлі, 
көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғалым адамдары газет арқылы халықтың алдына түсіп жол 
көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық етіп тұрады. 

Үшінші, газет халыққа білім таратушы. Олай дейтініміз, газеттерден жұрт естімегенін естіп, 
білмегенін біліп, бірте-бірте молайып, пікірі ашылып, қыр асты жетпекші. 

Төртінші, газет халықтың дауысы. Жұртым деп халықтың арын арлап, зарын зарлап, халықтың 
сөзін сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы тұрып, қарғаға көзін шоқытпасқа тырысады», деген 
тұжырым арқылы мерзімді баспасөздің қоғамда алатын орнын, оның саяси маңызын барынша 
айқындап берді. 
«Қазақ» газеті либералдық-демократиялық бағыттағы идеяларды білдірді. Тұтас алғанда қазақ 
өлкесінің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өмірінің дамуымен таныстыра білген «Қазақ» 
газеті «Алаш» партиясының дауысына айналды. А.Байтұрсынов «Қазақ» газетінің бірінші санындағы 
халыққа арнауын былай деп аяқтады: «Аталы жұртымыздың, адуынды ұлтымыздың аруақты аты деп 
газетіміздің есімін «Қазақ» деп қойдық. Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күшін қосып, көмектесер 
қызмет ету қазақ баласына міндет. Қызмет етем десеңдер, азаматтықтың зор жолының бірі осы» [2, 
78 б.].  

1916 жылғы Ресейдің әскерге елден жігіттерді жинау туралы жарлығы шыққанда 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов “Қазақ” газетінің 1916 жылғы № 192 санында “Алаштың 
азаматтарына” деген атпен өз ойларын халқына ашық айтты. Олар жағдайды талдай келе, әскерге 
баруды, тыл жұмысын істеуді қолдады. Олай болмаса ел ішіне патшаның жазалаушы әскері шығып, 
ер-азаматтарды қырып-жоятындығын болжай білді. Байтұрсыновтың Орынбордағы өмірі мен қызметі 
Ресей үкіметінің қатаң жандармдық бақылауында болды. Ол «Қазаққа» жабылған негізсіз жала 
салдарынан абақтыға отырып шықты. Байтұрсынов 1917 жылы революциялық өзгерістер арнасында 
өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған Қазақ съездері мен Қазақ комитеттері сияқты тарихи 
құбылыстың қалың ортасында жүрді, оларға тікелей араласып, «Қазақ газеті» арқылы саяси 
теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған 
шағын топтың құрамында болды. Байтұрсынов пен Дулатов қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ру 
– жүзаралық алауыздыққа байланысты Алаш Орда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды, 
бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары 
жақсы біліп, мойындады.   

Алаш қозғалысы білімсіз кедей-кемшіктің қалың тобырына арқа сүйеген жүгенсіз коммунистік 
қозғалысқа қарсы тұруға ол заманда қауқарсыз еді. Осыны түсінген және халқымен бірге болуды 
ойлаған Ахмет Байтұрсынов 1919 жылдың наурызында Кеңестер өкіметі жағына өтті. Ахмет 
Байтұрсыновтай ірі тарихи тұлғаның беделі уақытша болса да, большевиктерге де қажет болды. Шын 
мәнінде, Ахмет Байтұрсынов және оның серіктерінің Кеңес өкіметі жағына кездейсоқ өтпегені белгілі. 
Бұл туралы Ахмет өзі "Жизнь национальностей" журналында 1919 жылы 3 тамызда жазған. 

"Егер де бұрын бір топ адамдар патша чиновниктері атынан қырғыздарды (қазақтарды) 
жауапсыздықпен қамап, әр түрлі зорлық-зомбылықтарға жол берген болса, дәл осындай қылықты шет 
аймақтарда большевик-коммунистер деген атты жамылған осындай және басқадай адамдар тобы 
байқатты. Патша өкіметі кезінде, бұрын мұндай жағдаймен ымыраға келмеген мен және менің 
пікірлестерім, енді тағы да осындай істер Советтік Ресейде түгелдей орын алуда деп ойлап ымыраға 
келмей, кеңес өкіметін мойындауға қарсы болдық. Бірақ монархиялық билік бағытындағы Колчактың 
пайда болуы осы және басқа билік туралы ойлауға мәжбүр етті. Сонда біз қырғыз (қазақ) халқының 
ежелгі арманы оңшыл ма әлде солшыл ма әйтеуір, жүзеге асар болар дегенге көзіміз жеткендіктен 
жергілікті большевиктердің іс-әрекеті біздерге ұнамды көріне қоймаса да, кеңес өкіметі жағына 
шыққанды жөн көрдік", - деп жазды Байтұрсынұлы [3]. 

Байтұрсыновтың ықпалымен сәуірде Алашорда басшылары мен мүшелеріне Кеңес үкіметінің 
кешірімі жарияланды. Байтұрсынұлы бұл тарихи кезеңде «патшалардың төрінде отырғаннан, 
социалистердің босағасында өлгенім артық» деген пікірде болды. 1920 жылы В. И. Ленинге үкіметінің 
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Қазақстанды басқару ісіндегі алғашқы қадамын қатал сынға алған хатын жолдады. Қазревком мүшесі 
ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының қалыптасу ісіне белсенді түрде араласты. 
Бүкілресейлік ОАК-нің 1919 ж. 27 тамызда Қостанай уезін Челябинск облысына қосу туралы шешіміне 
қарсы Б-тың жазған саяси наразылығы Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 
1920 ж. тамызда құрылған Қазақ АКСР-і үкіметінің құрамына еніп, 1920–1921 жылы Қазақ АКСР-і 
халық ағарту комиссары қызметінде болды. 1922 жылы Өлкелік халық комиссариаты жанындағы 
Академиялық орталықтың, 1922–1925 жылы Халық ағарту комиссариаты ғылыми-әдеби 
комиссиясының, Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсынұлы 
түрлі мемлекеттік қызметке ат салыса жүріп, сонымен бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық-
ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921–1925 жылы Орынбордағы, 1926–1928 жылы Ташкенттегі 
Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ 
берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуына байланысты 
ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда 
43 Алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына 
қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. КСРО Халық комиссарлар кеңесі 
жанындағы ОГПУ «үштігінің» 1930 ж. 4 сәуірдегі шешіміне сәйкес Байтұрсынұлы ату жазасына кесілді. 
Бұл шешім бірнеше рет өзгерістерге ұшырады: 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерьге 
ауыстырылса, 1932 ж. қарашада 3 жылға Архангельскіге жер аударылсын деп ұйғарылды. 1933 жылы 
мамырда денсаулығы нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген 
отбасымен (әйелі мен қызы) бірге өткізуге рұқсат беріледі. 1934 жылы М.Горькийдің жұбайы 
Е.П.Пашкованың көмегімен Байтұрсынұлы отбасымен мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға 
оралады. Бұл жерде тұрақты жұмысқа қабылданбай, түрлі мекемелерде қысқа мерзімдік қызметтер 
атқарады. 1937 жылы 8 қазанда тағы да қамауға алынып, екі айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды 
[3].  

Тұтас буынның төл басы болған Байтұрсыновтың алғашқы кітабы – «Қырық мысал» 
1909 жылы жарық көрді. Ол бұл еңбегінде Ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын, елдің 
тұралаған халін жұмбақтап, тұспалдап жеткізді. Байтұрсынұлы мысал жанрының қызықты формасы, 
ұғымды идеясы, уытты тілі арқылы әлеум. сананың оянуына ықпал етті. Ақынның азаматтық арман-
мақсаты, ой-толғамдары кестеленген өлеңдері «Маса» деген атпен жеке кітап болып жарық көрді 
(1911). «Масаның» негізгі идеялық қазығы – жұртшылықты оқуға, өнер-білімге шақыру, мәдениетті 
уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық, енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты 
кемшіліктерден арылуға шақырды. Абайдың ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта отырып, 
Байтұрсынұлы 20 ғ. басындағы қазақ әдебиетін төңкерісшіл-демократтық дәрежеге көтерді. Сондай-ақ 
Байтұрсынұлы қазақ тіліне А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. Вольтер, С. Я. Надсон өлеңдерін 
аударды [4, 89 б.]. Бұл аудармалар Байтұрсыновтың тақырыпты, идеялық-көркемдік деңгейі жоғары 
туындылар. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ 
жастарының рухани көсемі болды. Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласы – 
әдебиеттану ғылымындағы алғашқы зерттеу еңбектердің бірі. Мақалада ұлы ақын Абайдың тарихи 
миссиясы, рухани болмысы, өлеңдерінің ұлттық сөз өнеріндегі маңызы, көркемдік-эстетик. сипаты 
баяндалды. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, «сөзі аз, мағынасы көп, тереңдігін», сыншылдығын 
ұғындырды. Байтұрсыновтың Абайдың ақындық шеберлігі, поэзияға деген көзқарасы туралы ғылыми 
тұжырымдары қазақ әдебиеттану ғылымында жалғасын тапты. Оның «Әдебиет танытқыш» деген 
зерттеуі (1926) қазақ тіліндегі тұңғыш іргелі ғылыми-теориялық еңбек. Байтұрсынұлы әдебиет 
тарихына, теориясы мен сынына, методологиясына тұңғыш рет тиянақты анықтама беріп, қазақ 
әдебиеттану ғылымының жүйесін жасады. Халық тілінің бай қоры көзінен мағынасы терең, ұғымдық 
аясы кең сөздерді термин етіп алып, соның негізінде қазақ әдебиетінің барлық жанрлық формаларын 
топтап, жіктеп берді. Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқышымен» қазақ әдебиеттану ғылымының негізін 
салды. Сондай-ақ ол – әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған зерттеуші 
ғалым. Көркемдігі айрықша «Ер Сайын» жыры (1923) мен қазақ тарихының төрт жүз жылын қамтитын 
«23 жоқтау» жинағын (1926) кітап етіп шығарды. Халық мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған 
Ахмет Байтұрсынұлы «әдебиет тіліне негіз етіп ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кететіндігін» 
айтты. «Қазақ» газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айналды. Байтұрсынұлы – әлеум. 
мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге ықпал жасаған публицист. Оның мақалалары ғылыми 
байыптауымен, өткір ойларымен сол кезеңнің шындығынан хабар береді. Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ 
тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Ол Қазақ білімпаздарының тұңғыш 
съезінде (Орынбор, 1924), құрылтайында (Баку, 1926) араб жазуындағы әліпбидің қажеттілігін, 
құндылығын жан-жақты тұжырыммен дәлелдеген ғылыми баяндама жасады. Бұл әліпби ұлттық 
жазудың қалыптасуындағы ірі мәдени жетістік болып табылады. Ол халыққа ғылым-білімнің 
қажеттілігін түсіндірумен ғана шектелмей, білім беру ісін жолға қоюға күш салды. Орыс, татар 
мектептерінен оқып шыққан ұлт мамандарының өз тілін қолданудағы кемшіліктерін көріп: «Әр жұрттың 
түрінде, тұтынған жолында, мінезінде қандай басқалық болса, тілінде де сондай басқалық болады. 
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Біздің жасынан не орысша, не ноғайша оқыған бауырларымыз сөздің жүйесін, қисынын нағыз қазақша 
келтіріп жаза алмайды не жазса да қиындықпен жазады, себебі, жасынан қазақша жазып 
дағдыланбағандық» деп жазды [ 5, 127 б.].  

Алаштықтардың ұлттық мемлекеттік құру жолындағы күресін зерттеуші отандық тарихшылар 
мынадай ғылыми тұжырымдар жасайды: 1) Совет  басшылығы қазақ халқына 1918 жылғы 
көктемде уәде еткен советтік негіздегі автономиядан басқа мемлекеттіктің  өзге түрін беруден бас 
тартты. 2) Азамат соғысының тәжірибесі Алашорданың ұлттық-мемлекеттік құрылыс мәселесінде 
басқа шешімге (советтік автономиядан  басқа) қол  жеткізу  мүмкін еместігін көрсетті. 3) Соғыс 
барысында ақтар да, қызылдар да Алашордамен қарым-қатынас мәселесіне тек қана соғыс тағдырын 
шешуге әсер етуі мүмкін фактор ретінде қарады [6, 116 б.]. 

Қорыта айтсақ, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов бастаған қазақ ұлтының бетке ұстар 
саяси тұлғаларының қоғамдық қызметінсіз Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің өмірге келуі 
мүмкін емес те еді. Алаш қозғалысы жетекшілерінің өзгелермен терезесі тең автономия туралы 
идеялары тар таптық саяси шеңбермен шектелген жоқ, олар ұлттық мемлекет құру мұратын әйгілі 
1905 жылғы патша самодержавиесіне қарсы петицияны ұйымдастырудан бастап, Алаштың 
Жалпықазақтық съездеріне дейінгі аралықта қазақ жерін талаған ресейлік отаршылдық жүйені құрту, 
патшалық самодержавиені жою, монархиялық басқаруды республикамен алмастыру, 
Ресей құрамында болса да өзгелермен терезесі тең автономияға ие болу арқылы саяси жүйені 
түбірімен өзгертуге бағытталған асқақ саяси идеяны ұстанды. Сол кезеңдегі қоғамдық санада ақиқат 
жол болып көрінген тап күресін мүмкіндігінше қантөгіссіз, бейбіт жүзеге асыруды ұсынды. 

Алаш партиясы ұлттық саяси күш ретінде Алашорда үкіметін құрып және Алаш автономиясын 
жариялап, тәуелсіз қазақ мемлекетін құруды көкседі. Тағдырлары қайғылы аяқталғанына қарамастан, 
Алаш қайраткерлері елі мен жерінің, қазақ ұлтының қамын жеп, оның жарқын болашағы үшін күресті. 
Олардың идеялық мұрасы саяси санасы толыққан, тәуелсіздік идеясын ту еткен бүгінгі ұрпаққа 
аманат, атқарған ерен істері өнегелі өсиет, ал ардақты Алаш азаматтарының есімдері халқымыздың 
жадында мәңгі сақталады. 
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Бұл мақалада XVIII ғ. Қара теңіз проблемасындағы Қырым хандығының рөлі мен 

мемлекеттердің саяси мүдделері қарастырылады. Сонымен қатар Қырым хандығының тәуелсіздік 
жолындағы саяси шешімдерді қабылдауы баян етіледі.  

Түйінді сөздер: Қара теңіз, Қырым хандығы, Ресей империясы, Осман империясы, 
халықаралық келісімдер, қарым-қатынас. 

 
Бүгінгі қоғамда жиі талқылайтын мәселе  «Қырым» тақырыбы. Бұған қалам тартпаған 

журналистте, дипломатта, ғалымдарда кем де кем.  өз шын-дығы бар. Оны      аннексиялау және оны 
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Ресей империясының ортақ кеңістігіне қосу тарихына тоқтала отырып, ең алдымен, «бұл іс-шараның 
қандай саясатпен аяқталғанын, қандай сыртқы және ішкі жағдайлармен бірге болғандығын, ол қандай 
мақсатпен қолға алынды және қандай міндеттер шешілді»деген проблемаларды  анықтап алған жөн. 

XVIII ғасырдағы Ресейдің Қара теңіз аймағындағы стратегиялық мүдделері екі міндетпен 
анықталды: 1) Босфор және Дарданелл бұғаздары арқылы Жерорта теңізіне ену қажет болған Қара 
теңіз бен Жерорта теңізінде ресейліктердің еркін сауда жасау мүмкіндігін алуға ұмтылыс және 2) 
Ресей мемлекетінің оңтүстік шекараларының қауіпсіздігі [2, б. 36].  

XVIII ғасырдың басында Ресей өзінің кемелерінің Қара теңізге және одан тыс жерлерге кіру 
мүмкіндігін табандылықпен іздеді. 1699-1700 жылдардағы І Петрдің Азов жорықтарынан кейін болған 
орыс-түрік келіссөздерінде орыс дипломаттары Ресей кемелерінің бұғаздар арқылы Жерорта теңізіне 
еркін өтуі туралы мәселе көтерді. Алайда Түркия үзілді-кесілді қарсылық білдіріп, тек ресейліктердің 
Азовтан Керчьке қарай жүзуіне келісіп, одан әрі тауарларды түрік кемелеріне тиеу керек болды. 
Осылайша, Ресей Азов теңізінде қалып қойды [3, б. 31]. 

Ресей мен Түркия арасындағы қатынастардың келесі кезеңі 1735-1739 жылдардағы соғыс 
болды, ол Белград бейбітшілік келісіміне қол қоюмен аяқталды. Бұл соғыстың нәтижелерін былайша 
бағалауға болады. Біріншіден, Ресей әскерлерінің Қырымға қайта-қайта енуі Ыстамбұлға және бүкіл 
әлемге Қырым татарлары милициясының әлсіздігі мен ноғай қалқанының сенімсіздігін көрсетті. 
Екіншіден, Осман империясы солтүстік Қара теңіз аймағында, Солтүстік Кавказда және Украинаның 
дала аймағында белсенді саясаттан аймақтағы бар иеліктер мен ықпалды сақтауға бағытталған 
қорғаныс әрекеттеріне көшті. Үшіншіден, Қырым хандығы Осман империясына одан да тәуелді болды. 
Төртіншіден, хандық билеушілерінің оның солтүстік шекараларының осалдығын және Османлы 
империясының сыртқы саясатының өзгеруін білуі орыс жерлеріндегі үлкен шабуылдардың 
төмендеуіне, содан кейін тоқтатылуына әкелді [4, б.12]. 

Екінші жағынан, Белград келісімі Ресей коммерциясы үшін түбегейлі жаңа ештеңе берген жоқ. 
Ресей Қара теңіз аймағында тек түрік кемелері арқылы сауда жасау құқығын сақтап қалды. «Қара 
теңіздегі ресейлік коммерцияға келетін болсақ, бұл түрік азаматтарына тиесілі кемелерге жіберу үшін 
жіберілді» - делінген келісімде. Сонымен қатар, Азов бекіністері құлатылып, Азовтың өзі екі империя 
арасындағы тосқауыл аймақ деп жарияланды. Осылайша, Ресей еркін жүзу құқығын ала алмай, іс 
жүзінде теңізге шығу құқығынан айырылды. Ал бағдар мен саудадағы шектеулер тек пайдасыз болған 
жоқ, өйткені түрік кемесінің жүктері тасымалдау құнын және, тиісінше, тауарларды едәуір арттырды, 
сонымен қатар сенімділік пен қауіпсіздікке кері әсерін тигізді: капитандар, көбінесе грек, навигацияға 
нашар дайындалған, циркульдары болған жоқ және оны ұмытпай, үнемі жағалауда ұстауға мәжбүр 
етті; Түрік кемелерінің жабдықтары қатты зардап шекті [12, б.15]. 

Тағы бір мәселе бар: тіпті Түркиямен жасалған келісімдердің әрқашан толық орындалуы 
мүмкін емес еді. Мысалы, 1762 жылы Қырым ханы Түркия үкіметімен ешқандай келісім жасамай, 
Түркиядан Қара теңіз бойымен және одан әрі Днепр бойымен және артқа қарай сауда кемелерін 
жүзуге тыйым салды; барлық кемелер Қырымның гавандарына тиелуі керек еді. Ресей сотының 
наразылықтары нәтиже берген жоқ. Оның үстіне 1767 жылы Константинопольдегі Ресей елшісі 
Обрезков хандар түрік порттарында төленгеннен басқа қосымша баж жинай бастағанын хабарлады [6, 
б.14]. 

Жерорта теңізі елдеріне, оның ішінде Түркияның өзіне - Польша жері арқылы тағы бір сауда 
жолы болды. Бірақ бұл жағдайда Польшаға салықтар төлеуге тура келді, бұл әрине тауарлардың 
құнын да арттырды. Ресейдің Сауда комиссиясы бұл жағдайдан шығудың жолын келесіден көрді: 1760 
жылдардың басында түрік саудагерлеріне сауда жасауды Польша шекарасы арқылы емес, Қырымның 
солтүстігінде, арасында жүрген ноғайлардың жері арқылы ұсынуға шешім қабылданды. Осылайша, 
саудагерлер Қырым ханының жерлерін айналып өтіп, Очаковқа теңіз арқылы бара алады, содан кейін 
құрлықпен межелі жерге жетті. Бұл нұсқа, біріншіден, көлік шығындарын төмендетіп, екіншіден, 
Польшаға баж салығын төлеудің қажеті болмады. Алайда бұл жоба да жүзеге асырылған жоқ. Іс 
жүзінде Қырымнан тыс жерде терең су айдыны болмаған. А.М.Обрезков, Сауда жөніндегі 
комиссияның мүшесі Д.Ладыгинге жазған хатында кемелердің сапасыз жабдықталуы мен 
оқытылмаған экипаждар туралы хабарлайды, ал Очаков бұл жерді «бірде-бір порт жоқ, баспана жоқ 
және тек қана жерде кішігірім кемелер барады, тіпті көп емес» деп сипаттайды [25, б.36]. 

Ресей Балтық, Атлантика, Гибралтар және Жерорта теңізіне қарағанда Қара теңіз арқылы 
өтетін сауда жолы әлдеқайда арзан болған Түркиямен ғана емес, сонымен қатар басқа Жерорта теңізі 
елдерімен, соның ішінде Венециямен сауда байланыстарын дамытуға тырысты. Сонымен қатар, 
Алжирмен соғыс Гибралтарға қарай жүзуді қауіпті етті. Алайда, осы келісімдерді жүзеге асыру 
жолында Ресей мен Венецияның жақындағанын қаламайтын Түркияның қарсылығы және тағы да 
солтүстік жағалауда қолайлы және қауіпсіз порттың болмауы сияқты проблемалар болды [1, б.45].  

Ресейдің Қара теңіз жағалауына кіруге деген ұмтылысы және Қара теңіз-Жерорта теңізі (оның 
ішінде Левантия) сауда-саттыққа белсенді қатысуға деген ұмтылыс түрік саудасының белсенді 
қатысушылары болған еуропалық мемлекеттер арасында сақтық тудырмады. Ең алдымен, бұл 
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Францияға қатысты болды, өйткені Түркия бүкіл еуропалық тауар айналымының жартысын құрайтын 
Франция басқа еуропалық елдерден гөрі леванттар саудасына тәуелді болды: мысалы, 1783 жылы 
110 миллион ливрдің ішінен француз саудасы 60 миллион ливрді құрады. 1740 жылы француз 
саудагерлері түрік сұлтаны берген капитуляцияларды қолданды, оған сәйкес олар бірқатар 
артықшылықтарға ие болды: импортталған және әкетілетін тауарларға баж салығы төмендетілді (3%), 
баждардың өздері қысқартылды (тек кедендік төлемдер мен жолдар «портты ұстау үшін алынады), 
салықтарды төлеу кезінде баждарды бірнеше рет алу және тауарлардың құнын жоғарылату 
мүмкіндігінен қорғау. Сонымен қатар, француз субъектілері мен олардың меншігіне қол 
сұғылмаушылыққа кепілдік берілді. Бұл Сұлтанның Францияға берген капитуляциясының негізгі 
баптары [7, б.36]. 

Ресейдің Солтүстік Қара теңіз аймағындағы тағы бір маңызды стратегиялық міндеті, жоғарыда 
айтылғандай, оңтүстік шекаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі болды. Қауіп Түркиядан 
да, Қырым хандығынан да келді, бұл фактілердің дәлелі ретінде түрік үкіметінің еркіне қарсы әрекет 
етуі мүмкін еді. 

Бірнеше ғасырлар бойы Қырым хандығының экономикасы, біріншіден, түбектегі татар емес 
халықтың (гректер, армяндар, карайттар) сауда-саттық қызметі, екіншіден, құл саудасы (Кафа екені 
белгілі) - Теодосия сол кездегі ең ірі құл базарларының бірі болды), оған тауарлар жорықтарда 
татарлар тұтқындаған тұтқындар болды. Қырыммен іргелес жатқан аймақтарға - оңтүстік орыс және 
поляк жерлеріне, Кабардаға шабуыл жасау - татарлар үшін қолөнердің бір түрі болды. Бір түрік 
шенеунігі бұл туралы былай деп жазды: «Татарлардың жүз мыңнан астамы жоқ, оларда егіншілік те, 
сауда да жоқ: егер олар рейд жасамаса, онда олар немен өмір сүреді?». Сонымен бірге 1739 жылғы 
Белград келісімі және кейбір басқа шекаралық келісімдер Азов облысының дала аймағын (Азов 
ауданының жерлерін қоса алғанда) бекіністер салу және күтіп-ұстау жүргізілетін 
демилитаризацияланған аумақ ретінде анықтады. Алайда, П.А.Румянцев (көп ұзамай Задунайский 
атағын алды) оңтүстік шекараларды әскерлермен күзетудің мүмкін еместігін де атап өтті: 
әскерлер бөлшегі гарнизондардың болуы күтілмеген, бірақ қасақана корпус көптеген 
күштерге төтеп бере алмайды ...». Қырым татарларының үнемі шабуылдау қаупімен оңтүстік 
шекаралары мүлдем қорғансыз болды [8, б.15]. 

Санкт-Петербург Порттың позициясына еуропалық соттар үлкен әсер еткенін жақсы білді. 
Соғыстың өзі, сіздер білетіндей, Түркияның басты сауда серіктесі - Францияның ең белсенді 
арандатуынан басталды. Еуропалық дипломаттар Ыстамбұлға қолдау көрсетуге уәде бергенде, 
Түркия үкіметі айқын әскери сәтсіздіктерге қарамастан, Ресейдің талаптарын қабылдаудан бас 
тартты. Вольтермен жазысқан хатта, мысалы, Франция түрік армиясына өзінің офицерлер-
нұсқаушылары мен инженерлерін жіберіп жатқандығымен, императрицаның тітіркенуін байқауға 
болады. Императрица Еуропалық соттарды Ыстамбұлдағы анти-ресейлік сезімдерді қоздырды деп 
қана емес, сонымен бірге жалпы түрік дипломатиясының өрескел, кейде ырымсыз сипатта 
болғандығында айыптады. Сонымен, Екатерина Түркиямен қақтығысқа түскен елдердің елшілеріне 
кешірілмейтін, кейде адамгершілікке жатпайтын қатынас туралы сол Вольтерге жазған хатында 
мынаны айтады: - олардың Константинопольдегі елшілері бастан кешірген азаптар, сақалды еркектер 
өздерін тым көп ойлауы: өздерін қызықтыратындай етіп көрсету немесе шағылысу оларды өздерін 
құрметтеуге мәжбүр етпейді. Англия королі Уильям түріктермен сыйластықты сақтайтын ешнәрсе жоқ 
деді. Екіншісінен соң әрдайым Еуропа жүрді және бұл варварларды бүлдірген нәрсе» [16, б.15]. 

Ресей бейбітшілікті қалайды, егер көмек болмаса, кем дегенде Еуропадан оппозиция болмау 
керек. Түріктерді соғысқа итермелеген, содан кейін адмирал Спиридов бастаған орыс флотының 
Жерорта теңізіне қарай жылжуын қадағалап, тіпті Ресей эскадрильяларын Архипелагқа жібермеуге 
тырысқан Франция да өз көзқарастарын біртіндеп өзгерте бастады. Шын мәнінде, француздардың 
жағдайындағы өзгерістер 1770 жылдың жазында архипелагтағы орыс адмиралдарының жеңістерінен 
басталды. Ең алдымен, Еуропа түнде болған кезде Чешмедегі түріктердің қатты жеңілісі туралы 
жаңалықты таң қалдырды 1770 жылы 25-26 маусымда Чешме шығанағы толығымен жойылды, 
капитан Пашаның флоты онда ең жақсы түрік кемелерімен бірге тұрды [14, б.17]. 

Экспедицияның өзі мен керемет теңіз шайқасының барысы туралы ойланбастан, осы жеңістің 
сыртқы саяси салдарына көшейік. Дарданелл мұхитының және Түркияның бүкіл Жерорта теңізі 
жағалауының ең апатты блокадасы француздарға және олардың Түрік Левантпен жедел саудасына 
әсер етті. Сонымен қатар, түріктер барлық қиындықтар үшін Францияны кінәлай бастады, бұл 
Портуды соңғысы үшін сәтсіз болып шыққан соғысқа итермеледі. Бір ағылшын агенті (сол 
оқиғалардың куәгері) үкіметке берген есебінде Шығыс Жерорта теңізіндегі жағдайды өте шебер 
айтады: «Левантта сауда толығымен тоқтады, француздар қатты зардап шекті, түріктер 
оларға қатты ашуланды француздардың оларды осы соғысқа араластырғаны, түріктер 
оларды тонап, оларға өте жаман қарайды: француздар Мистрада және Морейде өте 
пайдалы сауда жасады, бірақ қазір ол қирады, қазір бірде-бір француз кемесі көрінбейді» [9, 
б.13].  
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Келесі 1771 жылдың өзінде Қырым хандығын Түркиядан тартып алу және Ресей әскерлерінің 
Қырым хандығын басып алуы басталды. Мұндай жағдайда Францияның ешқандай көмегі Порттағы 
жағдайды түзете алмады. Осыған орай, 1771 жылы қыркүйекте Кэтрин Вольтерге осындай әзіл-
қалжың хат жазды: «Константинопольде олар Қырымның жоғалуына қатты қайғырады. Біз олардың 
қайғысын сейілту үшін комикс операсын және қуыршақ комедиясын жіберуіміз керек. Поляк 
бүлікшілері; бұл оларға Францияның жіберген көптеген офицерлерінен гөрі пайдалы болар 
еді» [10, б.12]. 

Бұл жағдай неғұрлым ұзаққа созылған болса, тоқтатылған сауданың үлкен шығындары 
Версаль соты тарапынан болды және түріктер Францияның жеңілістеріне кінәлі болған сайын, 
француз дипломатиясы бейбітшілік туралы көбірек ойлады. Санкт-Петербург Париждің шығыс 
саясатындағы мұндай өзгерістің нақты себебін жақсы түсінді және Версаль соты түріктермен 
бейбітшілік орнатуда өзінің делдалдығын ұсына бастағанда, Н.И. Панин «біз оны Леванттағы 
сауда-саттығының бұзылуына байланысты, оны біздің соғысымызға байланысты жасауға 
шақырамыз» деген пікір білдірді. Францияға тек медиация ғана емес, келіссөздерде оның «жақсы 
кеңселерін» қабылдаудан да бас тартқанымен, бұл өзгеріс, әрине, Ресей үшін қолайлы болды [11, 
б.17]. 

Осы дипломатиялық салада тағы екі ойыншы қалды - бұл екі болашақ Ресей қатысушылары 
(Ресейдің өзімен бірге) - Польша - Пруссия мен Австрия. Соңғысының ұстанымы Австрияның 
қолдауына үлкен үміт артқан және Вена сотының дипломатия бағытына байланысты позициясы 
өзгерген түріктермен келіссөздерде кілт болды. Ресей бейбіт келіссөздер туралы мәселе көтерілген 
бойда үшінші елдердің делдалдығынан бас тартқанымен, Ресей оларды дипломатиялық процестен 
толықтай шеттете алмады. Австрияны өз жағына жаулап алу өте қажет болды, егер ол 
ынтымақтастық жасамаса, онда ең болмағанда түріктермен келіссөздердің ашылуына кедергі 
болмады. Австрияның позициясы, Пруссиямен (сол кездегі Ресейдің дәйекті одақтасы) 
салыстырғанда, тұрақтылығымен ерекшеленбеді. Қарастырылып отырған кезеңдегі Венаның сыртқы 
саясатындағы метаморфозалар жай көзге ұрып тұр [13, б.32]. 

Австрия саясатындағы Шығыс мәселесі бойынша өзгерістерді біршама егжей-тегжейлі 
қадағалайық, өйткені біз жоғарыда атап өткеніміздей, Түркияның ұстанымы және сәйкесінше ерте 
бейбіт келіссөздер жүргізу мүмкіндігі осыған байланысты болды. 

Соғыс басталғаннан бастап Австрия орыс қару-жарақтарының жетістіктерін қызғанышпен 
бақылап отырды және Ресей қаншалықты ұрыс далаларында жеңіске жетсе, соғұрлым Вена сотының 
наразылығы мен қорқынышы күшейе түсті. Бәрінен бұрын Иосиф II мен Мария Терезаның назары 
Польша істеріне және Дунай князьдіктерінің тағдырына - Молдавия мен Валахияға аударылды, 
олардың тәуелсіздіктері өз кезегінде Ресейден талап етілді. Австрия бұл туралы тікелей мәлімдемесе 
де, Дунай княздіктерін иемденгісі келетіні белгілі болды, әйтпесе ол бұл жерлердің Порттың артында 
қалуын жөн көрді. Сол кездегі Австрияның сыртқы саясатын Э.И. Дружинин, «Австрия ара-тұра 
әрекет ете отырып, нашар қорғалатын шетелдік территориялардың бәрін тартып алуға 
тырысты» деп атап өтті [28, б.14]. 

Княздіктердің тәуелсіздігінің орысша нұсқасы олардың Петербург сотына айқын тәуелділігін 
білдірді, бұл, әрине, Австрияға сәйкес келмеді. Молдавия мен Валахияны орыс әскерлерінің басып 
алуы және Н.И. Паниннің өз нұсқасы (яғни князьдіктердің Түркиядан тәуелсіздігі) Австрияны 
түріктермен жақындасуына итермеледі. 1770 жылдың соңынан бастап Венаның Стамбулдағы елшісі 
Тугут Сұлтанмен одақтасу туралы келіссөздер жүргізді. 1771 жылдың көктемінде Австрияның 
ұстанымы категориялық болды: барлық жолдармен Қырым мен Дунай княздіктерінің Түркиядан 
бөлінуіне жол бермеу. 1771 жылы сәуірде Алексей Орлов Ресейдің бейбітшілік шарттарын 
(Қырымның, Молдавияның және Валахияның тәуелсіздігі) Венадағы Австрия сотына тапсырған кезде, 
ол Порта ешқашан бұл шарттармен келіспейтіні туралы тікелей және категориялық жауап алды. 
Бірінші кезекте, өйткені Австрияның өзі мұны қаламады [15, б.12].  

Дунай княздіктерін түріктерге қайтару туралы талаптарға Кеңестің жауабы қысқа болды: 
«Түріктер біз бұл соғыста олардан тартып алған жерлерді ешқашан өздері қайтара алмайды» [29, 
б.56].  

1774 жылы қаңтарда Сұлтан Мұстафа III Ыстамбұлда қайтыс болды, бұл оның бітіспес 
жағдайына байланысты соғыс әлі де жалғасып жатты. Бұл жаңалық Санкт-Петербургте шынайы 
оптимизм туғызды және дәл жаңа келіссөздерге белсенді дайындық кезінде өте пайдалы болды. 
Панин 1774 жылы 13 ақпанда Екатерина жаңа түрік сұлтанымен бірге «менмендіктің және оның басқа 
жағдайлары мен сезімдерінде өлген адамда болған барлық қорқыныш талап етілмейді» деген үміт 
білдірді.  

Қырым проблемасы түрік дипломатиясының әлі де бас ауыртатын мәселесі. Кез келген 
күрделі проблема оның тарихын жақсы білгенде ғана дүрыс шешімін табуы анық. 
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 «XX ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет 

қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың 
реформаторы, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы». 
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Ахмет Байтұрсынұлы (15.1.1872, қазіргі Қостанай облысы, Жангелді ауданы Сарытүбек ауылы 

– 8.12.1937, Алматы қаласы) – қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы 
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. 

Атасы Шошақ немересі Ахмет өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан 
шақырып атын қойған. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне 
береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895–1909 жылы 
Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс-қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық 
училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Байтұрсыновтың саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға 
тұс келеді. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясы 
(арыз-тілегі) авторларының бірі Байтұрсынұлы болды. Қарқаралы петициясында жергілікті басқару, 
сот, халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, 
дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, күні өткен Дала 
ережесін қазақ елінің мүддесіне сай заңмен ауыстыру мәселелері көтерілді. Онда қазақ даласына 
орыс шаруаларын қоныс аударуды үзілді-кесілді тоқтату талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап 
жандармдық бақылауға алынған Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілдеде губернатор Тройницкийдің 
бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. Ресей ІІМ-нің Ерекше Кеңесі 1910 жылы 19 
ақпанда Байтұрсыновты қазақ облыстарынан тыс жерге жер аудару жөнінде шешім қабылдады. Осы 
шешімге сәйкес Байтұрсынұлы Орынборға 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін 
сонда тұрды. Байтұрсынұлы өмірінің Орынбор кезеңі оның қоғамдық-саяси қызметінің аса құнарлы 
шағы болды. Ол осы қалада 1913–1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары Ә.Бөкейханов, 
М.Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпыұлттық 
«Қазақ» газетін шығарып тұрды. Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды. Байтұрсыновтың 
Орынбордағы өмірі мен қызметі Ресей үкіметінің қатаң жандармдық бақылауында болды. Ол 
«Қазаққа» жабылған негізсіз жала салдарынан абақтыға отырып шықты. Байтұрсынов 1917 жылы рев. 
Өзгерістер арнасында өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған Қазақ съездері мен Қазақ 
комитеттері сияқты тарихи құбылыстың қалың ортасында жүрді, оларға тікелей араласып, «Қазақ 
газеті» арқылы саяси теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Байтұрсынұлы Алаш партиясы 
бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсынов пен Дулатов қазақ 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

40 
 

арасында бұрыннан келе жатқан ру – жүзаралық алауыздыққа байланысты Алаш Орда үкіметінің 
құрамына саналы түрде енбей қалды, бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы 
топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп, мойындады. Алаш Орда құрамын бекіткен 2-
жалпықазақ съезі Оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсыновты бекітті. 1919 
жылы наурызға дейін Алашорда үкіметінің Торғай облысы бөлімінің мүшесі болды. Байтұрсынұлы 
1919 жылы наурызда Алашорда үкіметі атынан Мәскеуге Кеңес үкіметімен келіссөзге аттанды, осы 
жылғы шілдеде РКФСР Халық Комиссарлар Кеңесі мен Қазақ әскери-революциялық комитеті 
төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Байтұрсыновтың ықпалымен сәуірде Алашорда 
басшылары мен мүшелеріне Кеңес үкіметінің кешірімі жарияланды. Байтұрсынұлы бұл тарихи кезеңде 
«патшалардың төрінде отырғаннан, социалистердің босағасында өлгенім артық» деген пікірде болды 
[1,  6-т., 44-п] 1920 жылы В.И.Ленинге үкіметінің Қазақстанды басқару ісіндегі алғашқы қадамын қатал 
сынға алған хатын жолдады. Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының 
қалыптасу ісіне белсенді түрде араласты.Бүкілресейлік ОАК-нің 1919 ж. 27 тамызда Қостанай уезін 
Челябинск облысына қосу туралы шешіміне қарсы Ахмет Байтұрсынұлының жазған саяси наразылығы 
Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 1920 ж. тамызда құрылған Қазақ АКСР-і 
үкіметінің құрамына еніп, 1920–1921 жылы Қазақ АКСР-і халық ағарту комиссары қызметінде болды. 
1922 жылы Өлкелік халық комиссариаты жанындағы Академиялық орталықтың, 1922–1925 жылы 
Халық ағарту комиссариаты ғылыми-әдеби комиссиясының, Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының 
төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсынұлы түрлі мемлекеттік қызметке ат салыса жүріп, 
сонымен бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық-ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921–1925 
жылы Орынбордағы, 1926–1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен 
әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтының ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына 
профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда 43 Алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол 
Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына 
жөнелтілді. КСРО Халық комиссарлар кеңесі жанындағы ОГПУ «үштігінің» 1930 ж. 4 сәуірдегі 
шешіміне сәйкес Ахмет Байтұрсынұлы ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгерістерге 
ұшырады: 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерьге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға 
Архангельскіге жер аударылсын деп ұйғарылды. 1933 жылы мамырда денсаулығы нашарлап кетуіне 
байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен (әйелі мен қызы) бірге өткізуге 
рұқсат беріледі. 1934 жылы М.Горькийдің жұбайы Е.П.Пашкованың көмегімен Ахмет Байтұрсынұлы 
отбасымен мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға оралады. Бұл жерде тұрақты жұмысқа 
қабылданбай, түрлі мекемелерде қысқа мерзімдік қызметтер атқарады. 1937 жылы 8 қазанда тағы да 
қамауға алынып, екі айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды [ 2. 95 б.] 

Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың 
ауыр халін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім-ғылымға, рухани 
биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Патшалық Ресейдің 
қанаушылық-отаршылдық саясатын, шенді-шекпендінің алдында құлдық ұрған шенеуніктердің 
опасыздығын сынады.[3, 45 б.] 

А.Байтұрсынұлының қазақша әліппе жасауы,араб жазуына кіргізген реформасы, қазақ тілі 
білімнің негізгі терминдерін жұртымыздың образды ойлау мүмкіндігімен сабақтастырып, өз 
топырағымыздан тауып, оларға тұңғыш анықтама бергені, дыбыс жүйесін (фонетика), сөз жүйесін 
(морфология), сөйлем жүйесін (грамматика) қалыптастырып шығарған ұлы еңбегі өз кезінде де 
айтылған болатын. «Ахметтің Қазан төңкерісіне шейін қазақ халқын ояту ретінде көп еңбегі сіңді. Қазақ 
мектебі, қазақ тілі сықылды орындарда оның еңбегі мол… Әр тілдің айдауында жүрген қазақ 
балаларына қазақ тілінен кітап жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған 
алғашқы адам – Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес. Мұны пролетариат та 
бағалайды», – деп жазды Сәбит Мұқанов. «Бір кезде сары маса боп ызыңдап оятқан Ахметті қазақ 
еңбекшілері де қадірлей біледі, сөзін оқып сүйсінеді», [4, 52 б.]- деген Хаббас Тоғжанов пікірі де 
С.Мұқанов пікірімен сабақтас келеді. 

Халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруда Байтұрсынұлы зор еңбек сіңірді. 
Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп оның «Қазақ» газетінің 1913 жылғы үш санында шыққан 
«Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласын атауға болады. Онда қазақ халқының рухани 
өмірінде Абайдың аса ірі тұлға екені, өмірбаяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі, ақындық 
шеберлігі, поэтикасы, орыс әдебиеттерімен байланысы туралы ойлы пікірлер айтылған, ақын 
мұрасының эстетикалық қадір-қасиеттері ашылған. Қазақтың эпостық жыры «Ер Сайында» алғы сөз 
бен түсініктемелер жазып, оны 1923 ж. Москвада шығарды. 
Қазақ ауыз әдебиетінде молынан сақталған жоқтау-жырларын арнайы жүйелеп, сұрыптап, 1926 ж. «23 
жоқтау» деген атпен жеке кітап етіп жариялады. Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану ғылымы мен 
әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі — «Әдебиет танытқыш» (1926). Мұнда көркем сөз 
өнерінің табиғаты, сыры, мазмұны, ерекшеліктері, жанрлары, жаңа терминдер, ұғымдар жайлы жан-
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жақты зерттеулер, тұжырымдар сөз болды. Бұл еңбегінде Байтұрсынұлы ауыз әдебиеті мен жазба 
әдебиетінің әлеуметтік, қоғамдық мән-маңызын ашудан гөрі адамгершілік, эстетикалық әсемдік әуенін 
талдауға көбірек көңіл бөлген. Сондай-ақ мұнда жазба әдебиеттегі ағымдар, әдістер туралы ой-
түйіндер айтылған. Кітаптың бірінші бөлімі «Сөз өнерінің ғылымы» деп аталады да, онда көркем сөздің 
толып жатқан қыры мен сыры, тараулар мен тармақтар, тіл әуезділігінің қыруар шарттары, «сөздің 
өлең болатын мәнісі», өлең айшықтары, «шумақ түрлері», «тармақ тұлғалары», «бунақ буындары», 
«ұйқастығы» т.б. сөз етіледі [5, 60 б.] 

Екінші бөлімі «Қара сөз бен дарынды сөз жүйесі» деп аталады да, көркем қара сөз табиғаты, 
оның тараулары — шежіре, заман хат, өмірбаян, «мінездеме», тарихи әңгіме, «әліптеме, әліптеу 
тәртібі — мәнді әліптеме, сәнді әліптеме, жол әліптемесі, байымдама, байымдау әдістері, түрлері — 
пән, сын, шешен сөз, оның түрлері, саясат шешен сөзі, білімді шешен сөзі, уағыз көркем сөз» деп 
жүйелеп келіп, әңгіме, романға сипаттама береді. Еңбектің «сындар дәуірі, онда шығарма түрлері» [6, 
15 б.] атты тарауы өте маныз-ды. Онда сыншыл реализм туралы алғашқы пікірлер нышанын 
кездестіруге болады. 
Байтұрсынұлы Еуропа жұртындағы сындар әдебиетінің бай тәжірибесін меңгеруге бет алушылық, 
қазақ көркем сөз ізденістерінде сәйкестік, үйлесімділік тапқанын айтады. Байтұрсынұлы әдебиет 
зерттеушісі ретінде қазақ әдебиетінің даму процесін жеке дара бөліп қарамай, барлық халықтар 
әдебиетіне ортақ сипаттармен ұштастыра талдауға тырысады. 
Байтұрсынұлының жыраулардың мұрасын жетік білетінін осы еңбегінен айқын көреміз. Сөз өнерінің 
көне дәуірдегі үлгілері, 15-17 ғ-лардағы жыраулар поэзиясының біразы ақын назарына іліккен. Асан 
Қайғы, Нысанбай жырау, Бұдабай ақын, Наурызбай би, Құбыла ақын, Жарылғап ақын, Алтыбас, 
Ақмолда, Әбубәкір, Шортанбай, Байтоқ, Сүгір ақын, Мұрат, Досжан, Орынбай, Шернияз т, б. ақын-
жазушылар шығармаларынан үзінділер бар. 

Байтұрсынұлы қалдырған бай мұраның тағы бір саласы — көркем аударма. Ол орыс 
классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның бұл саласын байытуға мол 
үлес қосты. И.А. Крылов мысалдарының бір тобын қазақ тіліне аударып, «Қырық мысал» деген атпен 
жеке жинақ қылып бастырды. И.И. Хемницердің «Атпен есек»,А. Пушкиннің «Балықшы мен балық», 
«Алтын әтеш», «Ат», «Данышпан Аликтің ажалы» шығармаларын, орыстың белгілі лирик ақыны С.Я. 
Надсонның өлеңін қазақ тіліне аударды [7, 26 б.].  

Байтұрсынұлы тілші-ғалым ретінде қазақ тілінің табиғаты, өзгешеліктері, араб әліпбиінің жайы, 
терминдер, қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы мақалалар жазды. 

Қорытындылай келгенде, Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармалары, саяси ағартушылық 
қызметі-ұрпақтар үшін қазыналы мол мұра деуге болады. Кеңес империясы дәуірінде Ахмет есімін 
атаудың өзін қылмыс саналса, еліміз тәуелсіздік туын тіккеннен кейін халқымыз өзінің ұлы перзентімен 
қайта қауышты . Баспалар ақын, ғалым, зерттеушінің көп шығармаларын басып шығарды. Қазақстан 
өкіметінің арнаулы қаулысы бойынша республикамыздың әр жерлерінде мектептерге, 
көшелерге,Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының Тіл білімі институына А. 
Байтұрсынұлының есімі берілді. Сондай-ақ Ақынның туған жері Торғай ауданы, Ақкөл ауылында 2009 
жылы жаңадан мектеп салынып, Ахмет есімі берілді. 2011 жылы Ақкөл ауылында Ахмет 
Байтұрсыновтың құрметіне ескеркіш қойылды. Торғай қаласында Ахмет Байтұрсынов атында 
Мұражай бар. 2012 жылы Арқалық қаласында Ахмет Байтұрсынұлына ескерткіш қойылды. Тәуелсіздік 
еркіндігі үшін жан аямай күрескен ұлы Ахмет есімі мәңгі жадымызда сақта.  
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Касымов К.М. -  «Тарих» мамандығының 1 курс магистранты А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай өңірлік университеті. Қазақстан, Қостанай қ. 

Наурызбаева Э.К. -  тарих ғылымдарының кандидаты, профессор А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай өңірлік университеті. Қазақстан, Қостанай қ. 

 
Бұл мақалада 1929 жылы 1-9 қараша аралығында болған Қостанай өлкесінің Батпаққара, 

Наурызым, Торғай жерін қамтып өткен ұжымдастыру саяасатының озбырлық тұстарына қарсы 
бас көтерген Батпаққара көтерілісіне арналған. Ұжымдастыру, тәркілеу іспетті кеңестендіру 
саясатына жергілікті шаруалардың наразылығы туралы соңғы 31 жылда жарияланған еңбектерге 
барынша тарихнамалық шолу жасалынып талданды. Қазақстан жеріндегі Кеңестік өкіметінің 
билігінің саясатына наразылықтың алғашқы белгілері 1928 жылғы тәркілеу кезінде байқалды, бірақ 
толық ұжымдастыру науқаны басталуымен асыра сілтеушілікке, ет және астық салығының жөнсіз 
салынуы мен астық шықпай қалуына байланысты бірқатар аймақтарда нақты көтерілістер 
басталып, олардың негізгі қозғаушы күші орта және кедей шаруалар болды. Бұл көтерілістердің 
алғышарты ретінде тағы ұлт зиялыларының қудалана бастау себепкер ретінде де көрсетіледі. 
Кеңес үкіметінің Қазақстанның ауыл шаруашылығында жүргізген солақай саясатының, қазақтың 
дәстүрлі шаруашылығының күйреуінің, байларын тәркілеудің, шаруаларын күштеп 
отырықшыландыруына халық наразылығы көрсетіледі. Көтеріліс нәтижесінде ұйымдастырушылар 
ретінде  алаштықтарға қатысы барлардың басым бөлігі қуғынға ұшырап қамауға алынуы. 
Жазықсыз немесе түкке тұрғысыз айыптар тағылғаны баяндалады, зерттеледі. 

Түйінді сөздер: Қостанай, Батпаққара, Алаш, көтереіліс, ұлт зиялылары, халық 
наразылығы. 

 
Осынау кеңестік дәуірде тарих ғылымы Қазақстандағы кеңестік саясатқа халық 

наразылықтары туралы, оның себептерімен барысы, салдары жайында ашып айтуға рұқсат еткен жоқ. 
Осыған байланысты қазақтардың өткен ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы халық наразылығы 
тақырыбы  жеке ғылыми ізденістің объектісі мен пәніне айналған жоқ. Қазақстан өз тәуелсіздігін 
алғаннан кейін зерттеушілер ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдарының жаппай ұжымдастыру барысындағы 
кеңетік саясатқа саясатқа наразылық процестері туралы бұрын тыйым салынған тақырып туралы 
ашық жазуға мүмкіндік алды.  

Қоғамдық сананы деколонизациялау, бұрынғы евроцентристік тәсілдерден бас тарту, қоғамды 
рухани жаңғырту процесін бастау, пәнаралық тәсілдерді пайдалану, 1929-31 жылдар аралығындағы 
республикамыздың әр аймағында өткен халық наразылық процесін зерттеу мәселесі өзекті болып 
саналды. Қазақстандағы, сондай-ақ жақын шетелдердегі бірқатар мұрағат қорлары және отандық беті 
жабық қорлардың беті ашылуы отандық ғалымдар үшін біршама қолжетімді болды, бұл Қазақстанның 
әр аймағындағы халықтық наразылық тақырыбын ашық зерттеуге мүмкіндік берді. 

1929 жылы күзде Қостанай уезінде көтеріліс болды. Көтерілістің шығуына бірден-бір себебі – 
дайындаушы  алу органдарының, әсіресе, салық инспекцияларының аса құлшыныстағы әкімшілік 
заңсыздықтары. [1, 278 б.] 

Көтерілісшілер облыс орталығын басып алып, партия және кеңес мекемелерін, полицияны 
талқандап, тұтқынға алынғандарды босатады. Көтерілісшілерді Ә.Бекежанов, С.Қадиев, Ә.Смағұлов, 
О.Бармақов және Торғай аудандық партия комитетінің үгітшісі Оспанов басқарды. 

2 қарашада Батпаққарда өлкенің барлық ауылдары өкілдерінің съезі өтіп, онда кеңес өкіметін 
құлату туралы шешім қабылданды. Ауылдарда үш ақсақалдар кеңесі сайланды, әр ауыл 
көтерілісшілер әскеріне 50 атты жігіт беруі керек болды, үгітшілер көршілес аудандарға, сондай-ақ 
Қызылорда, Ақмола уездеріне жіберілді. Омарбай Бармақов хан болып жарияланды. 

Аз уақыттың ішінде Торғай, Жетіғара, Науырзым аудандарының ауылдары батпаққарлықтарға 
қосылып, жекелеген көтерілісшілер топтары жиналды. Алайда көтерілісті басу үшін жіберілген 
әскерлер Батпаққардағы көтерілісшілерге қолдау көрсету әрекетінің жолын кесті, көп ұзамай 
көтерілісшілер орталығы жергілікті жерге орналастырылды, содан кейін жойылды. 

Көтеріліс басшыларының ішінде бір кездері төңкеріс ісіне шын жүректен сенген адамдар да 
болды. Демек, Ә.Смағұлов Торғай ревкомының бірінші төрағасы , Ә.Бекежанов Науырзым 
милициясының бастығы болды. Халыққа қарсы геноцид саясаты бұл адамдарды билікке қарсы қарулы 
күрес жолына итермеледі. Алайда күштер тең емес еді. ОПТУ отрядтары далаға жіберіліп, 8-9 
қарашада көтерілісшілер талқандалып, көтеріліс басылды. 200-ге жуық адам тұтқындалып, Қостанайға 
жөнелтілді.  [2] 

Енді осы оқиғаларға байланысты Қостанай уездік комитетінің Батбаққара аймағындағы 
көтеріліске байланысты партияның уездік комитеттеріне жолдаған ақпараттық хабарламасына көз 
жүгіртіп шығайық: 

Қостанай 1929 жылдың қарашасы 
«Қостанай уезі ВКП(б) барлық уездік комитеттеріне. 
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Батбаққара өңірінде көтеріліс басталып, ағымдағы жылдың 8-9 қарашасына дейін созылды. 
есеп бойынша 400-500 адам ғана қатысқан, оның 50-ден аспайтын қарулы болған. Жергілікті билік 
өкілдерінің барлығы тұтқындалды, партия және кеңес мекемелерінің барлық істері, кооператив 
орналасқан молда үйі тұтқындалды. ұйымдар орналасқан, сот, полиция, т.б. 

Көтерілісшілердің ұрандары: «Кеңес өкіметі жойылсын», «жер аударылған байлар, тәркіленген 
мүліктер мен жерлер бұрынғы орындарына қайтарылсын», «коммунистер жойылсын», «шіркеулерді 
(мешіттерді) қалпына келтіру» т.б. Бұл ұрандардан бұл Байско-Атқаминер ұлтшылдық көтерілісі екені 
аңғарылады. Оған дәлел ретінде бірқатар істердің (бүлікшілердің) лихан сайлануы , ұйымдасқан ауыл 
старшиналары, ақсақал билері, т.б. Әр әкімшілік ауылдан 50 адам жинап, «Сарбаз» деген лақап атпен 
1000 адамға дейін әскер құруды көздеді. 

Көтеріліс олардың отрядын екіге бөлуді жоспарлады. Біріншісі Торғай бағытында күшейіп, 
көтерілістің уақытша орталығын құрады. Қалған бөлігі барып Наурызымды басып алып , Қостанайға 
шабуылын жалғастырады. Көтерілісшілер орыс шаруаларымен байланыс орнатуға тырысты. Олар 
астық сатып алуды жоюды талап етті. Кезінде жұдырықтай жұмылған алқалы жиындар бірі 
Қостанайда, екіншісі Семиозерное ауылында өткен «Шапағат» жәрмеңкесінде өтті . Көтеріліс кезінде 
саяси-ұйымдастыру мәселелерін талқылау үшін екі мәжіліс шақырылды. Хан кандидатурасын 
талқылай келе, олар Омар Бармақовтың кандидатурасымен уақытша тоқтады . Жер мәселесі де сөз 
болды, бірақ шешімін таппады. 

Ауданда көтеріліс басшылары «Калинин өлтірілді, Сталин қашты», «Кеңес өкіметі жойылды, 
жақын арада Садвокасов келеді », «Барлық құтқару тек сонда ғана» деген қауесет тарады. Ол 
Қазақстанды басқарады-мыс, Сәдуақасов оларға азаттық символы болып көрінбейді. Бұл жағдай 
кездейсоқ емес деп есептейміз және бұл көтерілісті бұрынғы және қазіргі алашордалықтар 
басқарғанына әлі де тікелей дәлелдер мен фактілер болмаса, бұл көсемдердің ұрандар, әдіс-тәсілдер 
мен ұйымдастыру шаралары бұл жерде үйлесімді жүйенің орнағанын растайды. «Алаш Орда» басым 
болды. 

Басшылар барлық мәселені «либералды-гумандық» жолмен шешуді, аз қан төгу әдісін 
ұстанды. Ауданның бірқатар жел қызметкерлерін қамауға алған олар ешқайсысын да сабаған жоқ. 
Керісінше, олар коммунистердің бір бөлігін өз жағына тартуға тырысты... Бұл фактілер байсалды желі 
партия-кеңес адамдарын ( мәтіндік ред . солай) іске барынша тартуға бағытталғанын растайды . Олар 
жасаған төңкеріс туралы. Бұдан кем емес сенімді мотив... көтерілісшілермен байланысы, 
алашордашылар тарапынан олардың ықпалы мен «ойнауы» көтеріліс басшыларының негізгі 
деректері мен сипаттамалары: 

1. Бекжанов Абайділда – Науырзым ауданының тұрғыны , бұрынғы Науырзым полициясының 
бастығы, Дулатов басқарған белгілі Алашордашылар тобымен жақын араласып, келісімге келген ; 

2. Қалиев Сейітбек – ықпалды бай, бірқатар жауапты кеңестік қызметтерді атқарған; 
3. Баймұратов ( Шоптыбай ) 
4. Бармақов Омар – бұрын көпес, ақша жымқырғаны үшін екі рет сотталған (хан болып 

сайланған); 
5. Смағұлов – зиялы , бай, кезінде бірқатар жауапты қызметтер атқарған, Торғай ревкомының 

бірінші төрағасы; 
6. Юсупов – Торғай ауданы ауылының 15-байы, жасақ жетекшісі; 
7. Баялин ; 
8. Әлімбаев Мағзұм ; 
9. Қдыралин Нарбай – беделді байлар, салт аттыларды шақырушылар. 
Көтерілістің себебін былайша айқындаймыз: уездік басшылықты жаңарту жөніндегі шешуші 

шаралардан кейін барлық практикалық жұмыс кедейлердің таптық бірлігінің желісін және бүлікке 
қарсы күресу мен оған қарсы тұрудың таптық саясатын жүргізуге бағытталды. Сонымен қатар, 
аймақтың шалғайлығы мен патриархалдық-тайпалық қарым-қатынастар өз рөлін атқарды. 

Торғай уезі ( Батбаққарин , Науырзым және Торғай уездері) алашордалық контрреволюциялық 
кадрлар қалыптасып, қалыптасып, байско-атқаминер элементтерінің өз билігі жолындағы белсенді 
күресінің терең ізін қалдырған ұлтшылдық қозғалыс жоғары дамыған орталық болып табылады. қазақ 
халқының қалың топтарына ықпалы мен үстемдігі. 

Аудандық атқару комитеті мен аудандық партия комитеті шамадан тыс әкімшілік жүргізді, 
революциялық заңдылық нормаларын бұзды, мешіттерді заңсыз басып алу мен жабуды жүзеге 
асырды. Көтерілісшілер сонау 1928 жылы тәркіленген Ишан Сатыбалдиннің үйін өртеп жіберді . 
Сонымен бірге олар қазақ дініне қиянат жасауға жол бермейміз деп мәлімдеді. Осының барлығы 
жалпы, оның ішінде қазақ ауылдарында дінге қарсы күрес партиялық бағытты барынша қатаң сақтау 
қағидаттарында жүргізілу керектігін көрсетуге негіз береді. Соңғы екі айда басшы органдардың 
хабарынсыз және жеткілікті түрде жаппай түсіндірме жұмыстары жүргізілмей 10-нан астам мешіт 
тұрғындардан алынды. 
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Батбаққара аймағындағы бандиттік көтерілісті жоюдың барлық шаралары қарақшылар 
қозғалысының жетекшілері мен ұйымдастырушыларына қатаң таптық репрессия принциптерінде 
жүргізілуі керек. 

Қарақшылар қозғалысын жою үшін біз бірнеше қарулы жасақтарды, оннан астам қазақстандық 
жауапкерлерді жаппай жұмыс жүргізуге жібердік . Қарақшылар көтерілісі қазір негізінен аяқталды, 
жетекшілерді анықтау жұмыстары сол жерде жүргізілуде. 

БКП (б) Қостанай уездік комитетінің хатшысы Диконтов.[3, 863-865 б] 
Ал енді осы хабарламаның мазмұнына мән бере кетсек. Көтерілістің негізгі себепкерлері Алаш 

Ордалықтар ретінде сипатталған. Батпаққара көтерілісінің туындауының өзі тек Кеңестік билікті 
тайдыру ретінде ғана ұйымдасқан ұлтшылдық және діни ұстанымдар сипатталған.  

Оған дәлел ретінде ұрандары ұлтшылдық сипатта деп атап кетеді де, бірақ келесі жолында 
«Көтерілісшілер орыс шаруаларымен байланыс орнатуға тырысты» - деп жазып кетеді. Осы жердің 
өзінде ақ сұрақ туындайды «Ол қалай сонда?» деген. 

Яғни есеп берген сол кездегі хабарламалардың өзінде-ақ қисынсыз айыптаулар байқалады. 
Яғни олардың көбінесе келтірген айыптауларына өсек-қауесет аурқау болған секілді. 

Осыған орай осы көтеріліске байланыс зерттеу жүргізген Талас Омарбеков ағамызда 
«Зобалаң» кітабында өз ойын дәлелдермен келтіре отырып айтып кеткен болған. 

ОГПУ қызметкерлерi өздерінің ресми кұжаттарында Батпаққара көтерiлiсiн, алдын ала байлар 
мен дінбасылары ұзак уакыт, белгiленген жоспар бойынша жан-жақты даярлаған контрреволюциялық 
бүлiк ретінде көрсетуге күш салды. Бұл кұжаттарда мынадай мәліметтер бар: Байлар Батпаққара, 
Наурызым және Торғай аудандарында көтерiлiстi даярлау мақсатымен бiркатар жиналыстар өткiзген. 
Олардың бірі Қостанай қаласында өткен Порков жәрмеңкесi кезiнде Абайдiлда Бекжановтың, Сейтбек 
Қалиевтiң және Ахмедия Смағұловтын басшылығымен болған. Оған қазақтар ғана емес, орыстар мен 
татарлар да, сондай-ақ Семиозер және Боровский аудандарының өкiлдерi де қатысқан (172-п.). Осы 
жерде бір ескерте кетеріміз: архив койнауындағы бұл мәліметтерде ол кісілердің есімдері жоқ, тек 
әкесінің аттары берілген. 

ОГПУ мәлiметтерiнде жәрмеңкеден қайтар өткізген жиындарға қазақтар ғана емес, орыстар 
мен татарлар да яғни Семиозер мен Боровский аудандарының өкiлдерi де қатысқан болып шығады 

Айта кеткен жөн, ОГПУ органдары Бекжановты, Қалиевті және Смағұловты жиналыс еткiздi 
деп айыптап кінәласа да, бұл жиналыстың қалай болғаны және онда не айтылғаны туралы дәлелді 
ештеңе келтірілмейді. Шындығына келсек, жәрмеңкеге барған адам онда кіммен кездеспейді дейсіз. 
Мұнын кейбір қолайсыздығы да осында. Олар бұл жерде ешкiммен кездеспедім, ешкіммен 
сөйлеспедім деп жалтара алмайтын да еді. Себебі мынаны адамдар үшін да ескергенiмiз жөн: ОГПУ 
атап отырған Семиозер жане Боровский аудандарының орыстары мен татарлары Батпаққара 
көтерілісі басталған кезде оны колдап көтерiле қойған жоқ. Мұнын өзі ОГПУ-дың «жиналыс өткiздi» 
деген айыбының кисынсыз екенiн нақты далелдейдi. [4, 72-73б] 

Бұл олардың Қостанайдағы жәрмеңкеден Батпаққараға қарай шыққаннан кейiнгi тағы да 
Семиозерск селосына тоқтап, онда да мәжiлiс өткiзгенiң дәлелдегенмен. Бiрақ онда олардың не 
айтканын тап басып далелдеп бере алмайды. Осының ОГПУ келтіріп отырған мәліметтер нақты 
дәлелесіз болып отырғаның көрсетеді. 

Қазақстандағы антисоветтік шерулер тарихында Батпаққара көтерілісі «№702 іс» деп 
аталды. Айыптау, сол «контрреволюциялық» жылдардағы әдеттегідей, негізінен РСФСР 
Қылмыстық кодексінің 58-бабына сәйкес жүрді. №702 іс 1930 жылы 5 қаңтарда басталып, 22 
қаңтарда аяқталды. 

Міне сол іс бойынша Әмір Қалиев жауап алу кезінде көтеріліске деген көзқарасын былайша 
айтты: 

«В конце октября 1929 года я перекочевал из аула № 1 Тургайского района по причине 
отсутствия кормов для скота и поиска лучших сенокосных угодий. По приезде в аул № 7 услышал 
от гражданина того же аула Б. Карабаева о том, что в Батбаккаре - восстание, разгромили 
кооператив и РиК. Я из аула № 7 никуда не выезжал, прожил там 7 дней и был арестован 
уполномоченным ГПУ по Карсакпайскому району по неизвестной мне причине. Я просидел в 
Карсакпайском ГПУ 20 суток, затем был отпущен. Прожив 8 дней, я снова был арестован и 
направлен в город Кустанай. 

Националиста Ахмета Байтурсынова знаю. Ахмет является родным братом моего отца. 
Ахмета видел в 1926 году, когда он приезжал в аул. Галимжан Бектемисов летом 1929 г. получил 
через Рустема Абдулгафарова письмо от Ахмета Байтурсынова, содержание которого я не знаю. 

Галимжан Бектемисов - зять Кали Байтурсынова. Летом Г. Бектемисов ко мне не 
приезжал, и его последний раз я видел в мае 1929 года в Тургае. Последний имеет связь с Ахметом 
Байтурсыновым» 

РКФСР СНК ОГПУ Өкілетті өкілінің 1930 жылғы 24 сәуірдегі «үштік» хаттамасына сәйкес № 
702 іс бойынша 115 адам атылды, 170 адам ұзақ мерзімге еңбекпен түзеу лагерлерінде қамауда 
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болды, 28 адам Қазақстаннан тыс жерде үш жылға жер аударылған адам шартты түрде сотталып, 
тағы 194 адам байлар мен молдалардың ықпалына түсіп, бостандыққа шықты. Кейбір басқа 
қатысушылардың істері қосымша тергеуге жіберілді. [5] 

Көтерілісшілер қатарында 5 ауылдық кеңес мүшесі, 3 комунист, 12 комсомол,2 «Қосшы» 
одағының төрағалары болды.Көтеріліс басшылары аудандағы барлық ауылдардың өкілдерімен 
жиналыс өткізіп, ауылдарда «ақсақалдар үштігін құрды. [6] Осындай сипатта құрылған көтерілісті 
қалай бандиттік деп сипаттауға болады. 

Қорыта келе, Батпаққара көтерілісі жоқтан пайда болмады, ол күндері қазақ даласында болып 
жатқан озбырлыққа қарсылық байланысты шыққан халық жан айқайы болды. Сол кездегі билік 
органдардың іс қимылы шынайы проблеманы көрудің орнына осы көтерілісті сылтау етіп 
алаштықтарға қатысы барлардан құтылу сипатта болды. Ендігі тарих ғалымдарының міндеті сол 
жылдары жазаланғандардың тағдырын болашақ ұрпаққа паш ету. 
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Мақалада Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы мен даму тарихы, мемлекеттік 
институттардың құрылуы, оны үйлестіру жолдары, қоғамның демократиялық жолға түсуі, 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани дамудың алғышарттары, сонымен бірге егемен ел 
ретіндегі сыртқы саясаттағы басымдықтарды айқындау мәселелері қарастырылған.  

Түйінді сөздер: Тәуелсіз Қазақстан, әлеуметтік экономика. 

 
Елдегі мемлекеттік өкімет билігі мен экономиканың шұғыл күйреуі жағдайында 1990 жылы 25 

қазанда республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы декларация 
қабылдады [1,119б.]. Мемлекеттік егемендіктің жариялануы – республика өміріндегі аса маңызды 
саяси оқиға болды. Егемендік туралы құжатта Қазақстанның алдағы уақытта ұстанатын бағыттары 
белгіленді. Халықаралық қатынастардағы мәселелерді шешуде республиканың дербестік танытатыны 
айқындалды. Сонымен қоса, бұл құжаттың шын мәніндегі мемлекеттік тәуелсіздікке толық жауап бере 
алмайтын жақтары да болды. Олар ең алдымен декларациядағы «Одақты сақтауға» қатысты 
баптардан көрініс тапты.  

1990 жылдың жазына қарайғы кезеңдегі саяси оқиғалар тағы сол КСРО-ның тағдырына 
қатысты өрбіп жатты. Егеменді республикалар енді одақтық шарт қабылдау мәселесіне келіп тірелді. 
Одақтас республикалардың егемендікке деген жаппай ұмтылысы – 1991 жылдың сәуірінен 
маусымына дейін Мәскеу түбіндегі Ново-Огареводағы президент резиденциясында одақтас 
республика басшыларының бірнеше дүркін басқосуларына алып келді.  

Осы түста 1991 ж. 1 желтоқсанда Қазақстан тарихында тұңғыш республика Президенті болып Н.Ә. 
Назарбаев ашық сайланды. Мұның әзі елде және халықаралық аяда оның беделін көтеруге үлкен 
әсерін тигізді. Н.Ә. Назарбаевтың президент сайлануы, сондай-ақ республиканың өз ішіндегі саяси-

https://www.regionacadem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Aq-q-5-7-2022-&catid=6%3A2011-09-05-18-10-49&Itemid=13&lang=ru
https://www.regionacadem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Aq-q-5-7-2022-&catid=6%3A2011-09-05-18-10-49&Itemid=13&lang=ru
https://e-history.kz/ru/news/show/4598/
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экономикалық мәселелерді шешуге де ықпалын тигізді. Көп үзамай президент өзінің өкімімен вице-
президент, премьер-министр мен оның орынбасарлары, мемлекеттік кеңесшілер мен Президент 
және Министрлер Кабинеті аппаратының басшылары арасындағы міндеттерін бөліп бекітті. Бұл 
өзгеріс республика басшыларының алдына қойылған міндеттерді атқаруға жағдай жасады. 

1991 ж. 16 желтоқсанда Республика Жоғарғы Кеңесінің жетінші сессиясында парламент 
депутаттары «Казақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» заң қабылдады [1, 120б.]. 

КСРО-ның ыдырауы жағдайында республиканың қоғамдық саяси өмірінде де үлкен өзгерістер 
өрби түсті. 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ КСР Жоғарғы кеңесі «Қазақ КСР-нің Президенті лауазымын 
белгілеу туралы» Заңды қабылдаса, 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкілхалықтық Президент қызметімен 
бірге бірге вице-президент қызметіне сайлау өтті. Қазақстанның тұңғыш Президенті болып 
Н.Ә.Назарбаев, Вице-президенттің лауазымына Е. Асанбаев сайланды. 

1991 жыл, 8 желтоқсан КСРО-ның таратылуы туралы шешім қабылдаған Беловьеже келісімі 
негізінде КСРО өмір сүруін тоқтатсымен Қазақстанның болашақ тізгінін өз қолына алған алғашқы 
қадамдары басталды. 1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңы Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігін жариялап, біртұтас, бөлінбейтін, қол сұғылмайтын аумақтарға ие болатын, барлық 
мемлекеттермен өз қарым-қатынасын халықаралық құқық принциптері негізінде жүргізетін егемен 
мемлекет ретінде мемлекеттік тәуелсіздігін заң жүзінде бекітті.  

1991 жылы 16 желтоқсанда Республиканың Жоғары Кеңесі «Қазақстанның мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» Заңды қабылдауымен халықаралық қоғамдастықта бұл акцияның әсері туралы 
мәселе пайда болды. Жаңа мемлекет дипломатиялық тануға зәру еді, онсыз шынайы тәуелсіздік 
жайында сөз қозғау мүмкін емес еді. 

Ново-Огаревода 1991 жылы 23 сәуірде РКФСР, Украина, Қазақстан, Беларуссия, Өзбекстан, 
Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан басшылары кездесіп, нәтижесінде «9+1» деп 
аталатын жаңа Одақтық шарт дайындалды. Бұл одақ енді Кеңестік Егеменді Республикалар Одағы 
деп аталатын болды. Құжатта мемлекеттердің егемендігі, одақтық өкімет орындарының қайта 
сайлануы мен одақтық жаңа Конституцияның қабылдану қажеттілігі айтылды. Мәлімдеменің мәтінінде 
болашақ Одақ турасында «КСРО» деген түсінік аталынбады.  

Бұдан кейінгі оқиғалардың бәрі осы одақтық шарттың жасалу және қабылдану мәселелеріне 
байланысты өрбіді. Әсіресе, Егеменді мемлекеттер одағы тұрақтылығының кепілдіктері туралы 
Россия Федерациясы мен Қазақстан басшылары бірлескен мәлімдеме жасайды [2]. Алайда тағдыр 
бұл одақтың бұдан былай өмір сүруін қаламапты. Шарттың жобасы Одақтың кейбір басшыларына 
өрескел қателік болып көрінсе керек. Осындай қайшылықты жағдайдағы Н.С. Хрущевты орнынан 
алғандай, мемлекеттік төңкеріс жасау жобасына итермеледі. Ақыры, олар республикалар өкілдерінің 
шартқа қол қоюға жиналуына үш күн қалғанда мемлекеттік төңкеріс әрекетін жасады. Тарихта тамыз 
бүлігі деп аталған бұл акцияны ұйымдастырушылар өздерін «Кеңес басшылығы» деп атап алдарына 
керегесі босап, шаңырағы шайқалған КСРО-ны қалпына келтіруді мақсат етіп қойғандарын мәлімдеді. 
1991 жылы 19 тамызына қараған түні – КСРО президенті М.С. Горбачев Қырымдағы Фороста 
демалыста жүрген жерінде биліктен кетті [3, 260б.].  

 «Тамыз бүлігі» республика басшыларын бұдан әрі жауапкершілікті өз мойнына алудың 
қажеттілігіне көзін жеткізді. Тамыз оқиғаларынан соң тағы жүз күн М.С. Горбачев КСРО-ның шартты 
түрде Президенті болып қала бергенімен, ештеңе өзгерте алмады. М.С. Горбачевтің сөз жүзіндегі 
демократиялық қағидасы бұрынғы саяси жүйенің сақталып қалған қайшылықтарын шешпеді. 

Компартияның жоғары лауазымды шенеуніктері басқарған және оның Орталық Комитетінің 
хатшылығы қолдаған мемлекеттік төңкеріс әрекетінің сәтсіздікке ұшырауы КОКП-ны ауыр жағдайға 
душар етті. 

1991 жылы тамыздың 23-інде Н. Назарбаев КОКП Орталық Комитеті Саяси Бюросының 
құрамынан шығатыны жөнінде мәлімдеді. Кейіннен Қазақстан Компартиясының өзі де тұтастай КОКП-
ның құрамынан шықты. 1991 жылы тамыздың 28-інде өткен Қазақстан КП Орталық Комитетінің 
пленумында сөз сөйлеген Н. Назарбаев: «КОКП өзінің орталық басшылығы арқылы халықтық 
абройынан айырылды, - дей келіп, - біртұтас құрылым ретінде ол енді жоқ біздің Орталық Комитетте 
Қазақстан Компартиясы да бұрынғы күйінде қала алмайды»- деп көрсетті.  Пленум Қазақстан 
Компартиясының төтенше съезін шақыруды ұйғарды. Төтенше съезд 1991 жылы қыркүйектің 7-сінде 
болды[4,245б.].  

Осыған орай Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1991 жылы қазанның 16-сында қаулы қабылдады. Бұл 
қаулы бойынша президенттікке кандидаттарды тіркеу қарашаның 10-ына дейін, ал сайлау 
желтоқсанның 1-күні өтетін болып белгіленді». Бұл кезде енді ғана құрыла бастаған саяси партиялар 
президент сайлауына қатысуға дайын емес болатын. Таяуда ғана құрылғаны туралы жариялаған 
Қазақстан Республикалық партиясы мен Халықтық Конгресс партиясы жиналыстарын өткізіп, 
кандидаттарын даярлауға үлгірмеді. Нәтижеде республиканың президенттігіне жалғыз үміткер болып 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі ұсынған Н. Назарбаев тіркелді. 
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1991 жылы 10 желтоқсан күні республика атауын өзгерту туралы заң қабылданды. Бұдан 
былай Қазақ Кеңестік Социалистік республикасы Қазақстан Республикасы деп аталатын болды 
[5,69б.]. 

1991 жылдың аяғына қарай Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауға болатын қолайлы жағдай 
қалыптасты. Дүние жүзіндегі және бұрынғы КСРО-дағы саяси ахуал - 1991 жылғы тамыз бүлігі және 
оны ұйымдастырушылардың жеңілуі, КСРО-ның өмір сүруін тоқтатуы, ТМД-ның құрылуы, одақтас 
республикалардың жеке мемлекет болып бөлініп шығуы Қазақстанның да тәуелсіздігін жариялауын 
тездетті.Бұл жерде өзге республикалардың бәрінің дерлік, соның ішінде Ресейдің өзінің мемлекеттік 
тәуелсіздігін жариялауы шешуші рөл атқарды. Ақыры тамыз бүлігінен кейінгі төрт ай ішінде аса 
шиеленіскен саяси күрес үлкен тарихи маңызы бар ұлы оқиғамен аяқталды. 1991 жылы желтоқсанның 
16-сында «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңы» қабылданды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
жарияланды. 

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін жариялаудың тарихи маңызы өте зор. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы қазақ халқының тарихындағы шын мәніндегі 
ұлы оқиға болды. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік қауымдастыққа төте енуі бұған 
дейін тоталитарлық әкімшілік жүргізіп келген қазақ халқын ассимиляциялау, қазақ жерін Ресей 
империясының бөлігіне айналдыру саясатының күлін көкке ұшырды. Қазақ халқы ұлт ретінде жойылып 
кету қаупінен құтылды. Ұлттық тіл, мәдениет, дәстүр, мораль қайта жанданып, сырттай кедергісіз, 
өзінің табиғи даму жолына қайта түсуіне жол ашылды. Ұлттық зиялы қауымының қалыптасуына және 
дамуына жағдай жасалды. Большевиктер билеген жылдарда еріксізден шет елдерге тентіреп кеткен 
Қазақстан азаматтарының тарихи отанына қайта оралуына жол ашылды. Қазақ ұлты қайта түледі. 
Әлем халықтарымен терезесі тең, іргелі ел болу құқығына қолы жетті [3,261б.].  

1991 жылдың желтоқсаны ірі саяси оқиғаларға толы болды. Олардың ең бастысы – КСРО-ның 
ыдырауы еді. Дүние жүзінің алтыдан бір бөлігін иемденіп, онда қоныс тепкен екі жүзге жуық ұлттар 
мен ұлыстарды 70 жыл бойы темірдей уысында ұстаған, жарты ғасыр бойы атом соғысы қаупімен 
дүниені тітіреткен алып империяның күйреуі көп күттірмеді. Желтоқсанның 8-де Минскіде бас қосқан 
үш славян мемлекеттерінің басшылары өзара келісіп, 1922 жылғы КСРО-ны құру туралы шарттың өз 
күшін жойғанын жариялады. Көрсетілген ол құжатта: «Біз, Беларусь, Ресей, Украина 1922 жылғы 
Одақтық шартқа қол қоюшы яғни KСPО-ның құрылтайшылары болған мемлекеттер ретінде КСРО-ның 
халықаралық құқық субъектісі ретінде және геосаяси ақиқат тұрғысында өзінің өмір сүруін тоқтатқанын 
мәлімдейміз» деп жазылды. Қол қоюшылар дайындаған бұл құжатта КСРО заңдарының күшін 
жойғандығы, одақтық орындардың жұмысын тоқтататындығы да атап көрсетілді.Сонымен қатар, 
аталған үш мемлекеттің басшылары Тәуелсіз Мемлекеттер Одағының (ТМД) құрылғандығы туралы 
мәлімдеді [4, 246б.]. 

1991 жылғы 13 желтоқсан күні Ашғабадта Орта Азия республикалары мен Қазақстанның 
жетекшілері бас қосты. Олар Белоруссияда үш славян республикалары басшыларының кездесуінен 
кейін пайда болған қолайсыздықтарды жеңе отырып, Минскіде қабылданған шешімдерді 
жақтайтындықтарын білдірді. Бұрын КСРО құрамында болған, кейін өздерінің тәуелсіздіктерін 
жариялаған республикалар – Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, 
Өзбекстан, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түрікменстан, Украина басшылары 20 желтоқсан күні 
Алматыда бас қосты.  

Алматыдағы кездесудің нәтижесінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) дүниеге келді. 
Бұрынғы Кеңес Одағын ойға түсірмеу үшін жаңа шартта «одақ» деген сөз «достастық» сөзімен 
алмастырылды. Алматы кездесуінен кейін Кеңес Одағы іс жүзінде өмір сүруін тоқтатып, ресми құжатта 
айтылғандай, «Армения Республикасы, Әзірбайжан Республикасы, Беларусь Республикасы, 
Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Молдова Республикасы, Өзбекстан 
Республикасы, Ресей Федерациясы (РФ), Тәжікстан Республикасы, Түрікменстан Республикасы және 
Украина тең құқықты негізде және жоғары дәрежеде Келісуші Жақтар ретінде Тәуелсіз 
Мемлекеттердің Достастығын құрды».Хаттамаға жоғарыда аталған республикалардың басшылары, 
тиісінше Л. Тер-Петросян, А. Муталибов, С. Шушкевич,    Н. Назарбаев, А. Ақаев, М. Снегур, И. 
Каримов, Б. Ельцин, Р. Нәбиев,  С. Ниязов және Л. Кравчук қол қойды.Алматы кездесуінде қол 
жеткізген уағдаластықтың маңыздыларының бірі – ядролық қаруға байланысты біріккен шаралар 
туралы келісім болды. Оған сол кезде аумағында ядролық қаруы болған Беларусь, Қазақстан, Ресей 
Федерациясы және Украина басшылары қол қойды. Келісім бойынша оған мүше мемлекеттер 
ядролық қару жөнінде біріккен саясат қалыптастырып, ТМД мүшелерінің ұжымдық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге тиіс болды [5,99б.]. 

1999 жылы іс жүзінде барлық өңірлерде «ҮЕҰ ақпарат орталықтары» ашылды, олардың басты 
міндеті өңірлік үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау, оларға консультативтік көмек, 
ақпараттық және әдістемелік қолдау көрсету болды. 2000 жылғы қазанда Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Еркін де еңселі әрі қауіпсіз қоғамға» атты Қазақстан халқына Жолдауында халықтың 
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түрлі топтарының мүдделерін іске асырудағы рөлі күннен-күнге артып келе жатқан үкіметтік емес 
ұйымдарды дамыту үшін жағдайлар жасау жөнінде Үкіметке алғашқы тапсырмалар берілді.  

2000 жылы мемлекеттік билік органдарымен (бұдан әрі – билік) өзара іс-қимыл тетіктерін 
жасау үшін ҮЕҰ күш-жігерін шоғырландыратын  Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарының 
конфедерациясы құрылды  [8;24].  

2002 жылғы шілдеде қабылданған және күшіне енген «Саяси партиялар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы елдің партиялық жүйесіндегі одан арғы сапалық құрылымдық өзгерістерге 
алып келді.  

2001 жылы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2002 
жылы – Үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдау тұжырымдамасы қабылданды. 

2003 жылы ел Үкіметі үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдаудың 2003-2005 жылдарға 
арналған бағдарламасын бекітті, соған сәйкес облыстық  (қалалық) бағдарламалар әзірленді. Сол 
жылдың өзінде ақ Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің  бірінші съезіөткізіліп, оған көптеген 
көрнекті дін қайраткерлері, әртүрлі конфессиялардың өкілдері қатысты, «Бейбітшілік пен келісімге» 
декларациясы қабылданып, Бейбітшілік пен тұрақтылық форумы құрылды. 

2003-2005 жылдары бірін бірі алмастыра отырып, азаматтық қоғамды одан әрі 
демократияландыру және дамыту жөнінде ұсыныстар тұжырымдау жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін 
кеңес пен Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Демократия мен азаматтық қоғам 
мәселелері жөніндегі ұлттық комиссия жұмыс істеді. Екі құрылымның да жұмысы мемлекет пен 
азаматтық қоғам институттары арасында Қазақстанның саяси дамуының аса маңызды мәселелері 
жөніндегі жалпыұлттық үндесуді тереңдету және саяси жүйені жетілдіру мен елде демократиялық 
қайта құруды жүргізуге бағытталған шараларды бірлесіп тұжырымдау үшін жағдай жасауға мүмкіндік 
берді.  

2006 жылғы наурызда Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар 
бағдарламасын әзірлеу және нақтылау жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды, оның жұмысына 
саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Барлық деңгейдегі әкімдердің халық 
алдында есеп беруінің шеңберінде елде әкімдерге қоғамдық сенім комитеттері (бұдан әрі – ӘҚСК) 
сияқты азаматтық бақылау нысаны дами бастағанын атап өтуге болады.  

Азаматтық қоғам – онда болып жатқан процестер мен қатынастардың басты әрекет етуші 
тұлғасы мен субъектісі ретінде өз қажеттіліктерінің, мүдделері мен құндылықтарының барлық 
жүйесімен бірге адам болып табылатын қоғам. Қоғам демократиялық дамудың белгілі бір сатысында 
ғана азаматтық болады және елдің экономикалық, саяси дамуына, халықтың әл-ауқатының, мәдениеті 
мен сана-сезімінің  өсу шамасына қарай қалыптасады. Елде азаматтық қоғамды қалыптастыру және 
демократияны дамыту өзара тығыз байланысты: азаматтық қоғам неғұрлым дамыған болса, мемлекет 
соғұрлым демократиялырақ болады.   

Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекеттің міндеті жаратылысы 
жағынан әртүрлі азаматтар мен заңды тұлғалардың бірлестіктері (партиялар, ҮЕҰ, БАҚ, одақтар, 
қауымдастықтар, бастамашылық топтары және басқалары) адам мен мемлекет арасындағы 
байланысты жүзеге асыратын және соңғысының билікті бір қолға алуына мүмкіндік бермейтін 
азаматтық қоғамды жан-жақты дамыту үшін қажетті жағдай жасау болып табылады  [6, 25б.]. 

Республикамыздың 2003-2015 жж. индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясының 
басты мақсаты да тұрақты өсім траекториясына шикізаттық бағыттан сервистік-технологиялық 
экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын диверсификациялау көзделген.  

Индустриялық-инновациялық саясат Қазақстанның 2015 жылға дейiнгi кезеңге арналған 
мемлекеттiк экономикалық саясатын қалыптастырады және экономика салаларын әртараптандыру 
арқылы дамудың шикiзаттық бағытынан қол үзу арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзуге 
бағытталған. 

Қорытындылай келе, Қазақстан тәуелсіздігін жариялап, егемен ел атанды. Тәуелсіздікке қол 
жеткізу арқылы қазақ халқы ғасырлар бойы армандаған «мәңгілік ел» орнату туралы ұлы мұратын 
ақиқатқа айналдырып, төрт құбыласы тең, шекарасы айқындалған, қазығы берік толыққанды мемлекет 
қалыптастырды. Бұл-халықтың өршіл рухы мен өшпес жігерінің жеңісі еді. Қазақ халқы дербес 
мемлекет құрудың сан ғасырлық сатысынан өтті. Тамырын тереңге тартқан қазақ халқы жеке ел 
болып, дербес мемлекет құрғанға дейін талай белестерден аман өтті. Тарихы талқыға түсіп, 
шыңдалған Ұлы дала тағдыры ортақ алуан ұлыстың құтты қонысына айналды. 
  

Әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінгі күнге дейін.  Т. 5. – Алматы: Атамұра , 2010 – 679 б. 
2. ҚРПМ. - Қ. 7.- Т. 1.- Іс. 399. 
3. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы: Раритет, 2010. – 

448 б. 
4.  Г.В. Кан, Н.У.Шаяхметов Қазақстан тарихы. Алматы: Алматыкітап баспасы,2012.-320б 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

49 
 

5.Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазақстанның жаңа тарихы:кеңес жүйесіндегі 
дағдарысы және ыдырауы.Т.1.-Алматы, 2012.- 320б. 

6. Маханбетова Ж.Ш. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі аясындағы азаматтық қоғамның 
дамуы // Қазақстан тәуелсіздік жолында: жетістіктері мен даму бағыттары: атты облыстық ғыл.-практ. 
конф. еңбектері. – Ақтау, 2010. –  26 б . 
 
 
ӘОЖ 116.8 
 

А.БАЙТҰРСЫНОВ ЖӘНЕ АБАЙТАНУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Көпбаева М. Р.- филология ғылымдарының докторы, Филология және журналистика 
кафедрасының профессоры, М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университет 

 
Мақалада қазақ қоғамына  Абайды ең алғаш таныстырған Алаш зиялыларының әдеби-

ғылыми ізденістері қарастырылған. Алғашқы Абай танушы Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов,  
Ж.Аймауытов және М.Әуезовтің мақалаларындағы авторлық концепциялар, шығармашылық 
ізденістер, гуманистік танымдар зерттеп, сарапталған.  

Түйін сөздер:  Абайтану, рухани құндылық, ұлттық сана, тұлға,  концепция, бағыт, сала.  
 

      Қазақ әдебиет  тарихы   ғылымының  іргелі  саласының   бірі -Абайтанудың  қалыптасу процесі  
мен зерттелу  тарихының жайы үлкен сала. Бұл саланың  негізгі  зерттелу  нысанасы  болып  отырған 
Абай  мұрасын тану, бағалау  жайы революцияға  дейін-ақ  басталып, бүгінге дейін  үздіксіз  зерттелу  
үстінде. Абай мұрасының   зерттелу  процесі  ертеректен  басталып, ол негізінен  екі  түрлі  жолмен  
жүргізіліп  келді. Еліміз тәуелсіздігін жариялағанан кейін екі ғана бағытта жүргізілген зерттеудің ауаны 
кеңейіп, және бір бағыт қосылды. Қазіргі таңдағы Абайтану төмендегі салалы үш бағытта өрбіп отыр:   
 1. Абай шығармаларын  әр түрлі   көлемде   топтастырып  жариялау, оларды  бірте-бірте  
толықтыру  жолымен  бұл  мұраның  тұрақтана  бастаған  түпнұсқасын  туған  халқына, дүние  жүзі  
тілдеріне  аудару  арқылы  тану; 
 2. Бүкіл әлемге   танылып  отырған  Абай  шығармаларын  арнайы  зерттеу  нысанасына  
алып, түрлі  ғылым саласында   да зерттеу  жұмыстарын  қатар жүргізумен  бірге ол  мұра жөніндегі   
әрқилы  деректер  көзін  де жинастырып, толықтыру; 
            3. Абай Құнанбаевтың рухани мұрасын ХХІ ғасырдағы тәуелсіз таным тұрғысынан зерттеп, 
түрлі ғылым саласына негіздеу арқылы ұлттық сананы биік деңгейге көтеру.  
 Міне, осы аталған үш бағыттың бастау биігі, Абайтанудың алғашқы баспалдағы болып 
табылатын Ахмет Байтұрсыновтың  «Қазақтың бас ақыны» деп аталатын көлемді ғылыми 
мақаласынан басталған болатын.  Бұл жөнінде тарихи дерекке сүйенер  болсақ, 1913 жылы  Ахмет 
Байтұрсыновтың  өзі редактор  болған «Қазақ» газетінің үш нөмірінде көлемді мақаласы 
жарияланды. Ұлы ағартушы Абайды тануға қалай келгендігі туралы мақалада былай дйді: «1903-ші 
жылы қолыма Абай сөздері жазылған дәптер түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың сөзіндей емес. 
Олар сөзінен басқалығы сонша, әуелгі кезде жатырқап, көпке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, 
мағынасы көп, терең. Бұрын естімеген адамға шапшаң оқып шықсаң, түсініп, көбінің мағынасына жете 
алмай қалады. Көп сөздерін ойланып дағдыланған адамдар болмаса, мың ара оқыса да түсіне 
алмайды. Не мағынада айтылғаны біреу баяндап ұқтырғанда ғана біледі.Сондықтан Абай сөздері 
жалпы адамның түсінуіне ауыр тиетіні рас. Бірақ ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан кемшілік 
емес, оқушылардың түсінерлік дәрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік. Олай болғанда, айып 
жазушыда емес, оқушыда. Не нәрсе жайынан жазса да Абай түсіндіріп, тамырын, ішкі сырын, қасиетін 
қармай жазады. Оның сырын, қасиетін біліп жазған соң, сөзінің бәрі оқулыққа тіреліп, оқушылардың 
біліміне сын болып табылады. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыны да сынайды. Абай сөзі заманындағы 
ақындардан оқшау, олар сөзінен үздік, артық» [1.120] . Осы жолдардан А.Байтұрсыновтың Абайдың 
тек шығармашылық әлеуетін ғана емес, тұтас адамдық болмысын танып әрі көпке танытып тұрғанын 
байқаймыз. 

Жалпы Абайды тану мәселесі ХІХ ғасырдың соңында ілкімдеп қолға алынды. 1950 
жылдардағы зерттеулерге сүйенетін болсақ, Абайдың шығармашылығы  жайлы  пікірлер  1889  
жылдан  бастап  ресми  баспасөздерде  жарияланғанына көз жеткіземіз. Ал, Абайдың  өмірі мен 
ақындық өнері жөнінде бірінші ғылыми ой айтқан адам - Әлихан Бөкейханов. 1903 жылы «Киргизский 
край» атты кітапқа кірген қазақтың тарихы мен рухани өмірі жайлы зерттеуінде ол «Қырғыз» (Қазақ) 
поэзиясындағы жаңа бағыттың өкілі есебінде Құнанбаевты (Кітапта «Кномбия» болып қате басылған) 
(Семей) атауға болады, ол поэтикалық түрі мен мазмұны жағынан көптеген әсем өлеңдердің авторы 
(әсіресе, табиғатты суреттеуі). «Евгений Онегин» мен Лермонтовтың көп өлеңдерінің жақсы 
аудармаларын жасаған да сол (олар қырғыздарға (қазақтарға) тым түсінікті түрде аударылған)», - деп 
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жазған. Ол кейін Тұрағұл мен Кәкітайға Абай өлеңдерін жинап бастыру жөнінде хат жазып, солар 
арқылы ұлы ақынның шығармаларымен толық танысқан. Соның нәтижесінде 1905 жылы «Абай 
(Ибрагам) Құнанбаев» атты азанама - мақала жазған. Мақалада автор Абайдың шыққан тегі, өмірі, 
шығармашылық жолы жайлы тұңғыш мәліметтер береді. Ақынның  шығармашылық ізденісінің негізгі 
бағыттарына, көркемдік табыстарына тоқталады. Сөйтіп ол:  «Өлеңдерінен көрініп тұрғандай, Абай 
аса талантты поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының мақтанышы бола білді. Халықтың рухани 
шығармашылық қасиетін осынша биікке көтерген Абай сияқты қырғыз (қазақ) ақыны осы кезге шейін 
болған емес. Жылдың төрт мезгіліне арнаған (көктем, жаз, күз және қыс) тамаша жырлары оны 
Еуропаның атақты ақындарының қатарына қояды» [2.20], - деген қорытынды жасайды. 

Ағартушы һәм ғалым А.Байтұрсыновтың Абайтанудағы алғашқы қадамы өзімен тұстас 
қайраткерлердің де назарына ілікті. А.Байтұсыновтан кейін көп ұзамай қазақ әдебиеті тарихында 
алғашқылардың бірі болып Абайды тануға, шығармашылығын  талдап, өмірі мен еңбегін зерттеуге  ат 
салысқан ерекшеп еңбек сіңіргендер   қатарынан орын алатын  көрнекті тұлғаның бірі  академик  
М.Әуезов  болып табылады. Алғаш рет  жас семинарист  М.Әуезов белгілі публицист 
Ж.Аймауытовпен бірігіп  «Абайдың өнері һәм қызметі»  деген мақала жариялады. Тап осы кезеңнен 
бастап М.Әуезовтің ғалымдық, шығармашылық жолы ұлы Абайды танып білуге бағытталды   десек 
артық айтқандық емес. М.Әуезов өзінің творчестволық жолдағы   саналы өмірінің   ұзына бойында 
қазақ халқының    асқан ойшыл ақыны  ұлы Абайдың әдеби мұрасын зерттеуге  30 жылдан астам  
уақытын жұмсады. Өмірінің  соңғы күніне дейін  ұлы ақын мұрасынан  қол үзбей, үнемі іздену 
жолындағы  осы процеске   1940 жылдар ортасында «Абай»  романын   алып келді.  

Бір ғана көлемді мақаласының өзін де Ахмет Байтұрсынов  Абайдың ақындық әлемі туралы 
келелі ойлар айтып, «Сөзі аз, мағынасы көп, терең» жырларының шығуы жағдайларына, әлеуметтік 
сырына, көркемдігіне үңіледі. Салмағы жоқ, арзан айтыла салатын көркемдігі төмен, ойы жадағай 
халық жырларына Абай сөзін қарсы қоя отырып, ол сөздің ішкі мағынасын түсіне, терең оқудың 
қиыншылығы Абайдан басталатынын атап көрсетеді. Абай сөзінің жалпы жұрттың ұғымына 
ауырлығын айта отырып, «Ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік емес, 
оқушылардың түсінерлік дәрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік... Не нәрсе жайынан жазса да, 
Абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармай жазады»[2.61], - деп, ақының ой биігінің деңгейін 
бағамдайды. 

Қазақ әдебиеттануы мен мәдениеттануының күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселесінің бірі – 
сөйлеуші мен тыңдаушының тұлғасы десек, бұл проблеманы да А.Байтұрсынов Абайдың 
шығармашылығынан алып былайша талдайды:рген айтушы мен тыңдаушының проблемасын Ахмет 
Байтұрсынұлы ақын өлеңін оқу, түсіну тұрғысынан талдайды. Автордың: « ... нәрсенің сырын, қасиетін 
біліп  жазған соң, сөзінің бәрі де халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне сын болып, емтихан болып 
табылады. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыларын да сынайды» деуі де осыдан. Қайраткер Ахмет 
Байтұрсынов кемеңгер Абайды халыққа танытуды өзінің азаматтық борышы санады. Және де 
борышын адал атқара білді. Бір ғана мақаламен бүгінгі қазақ елінің рухани құндылығының бастауы 
болып табылатын Ұлы Абайдың адамдық, ақындық, адамгершілік тұлғасын сон-ау ХХ ғасырдың 
басында тереңдікпен тани да, таныта да білді. 

Қазақтың Алаш туының астына біріккен қайраткерлер Абай шығармаларының толық 
жинағының шығуына және сол арқылы ақын шығармашылығымен қазақ халқының кеңірек танысуына, 
ол жөніндегі қайшылықты пікірлерді дұрыс пайымауға қиындыққа қарамастан  жол ашты. 1934 жылы 
ақынның қайтыс болуының 30 жылдығы атап өтілді. Осы тұста Абай мұрасына қатысты бірқатар 
мақалалар жарияланып, оның шығармаларының халықтық сипаты дәлелдене түсті. Абайдың шығыс 
әдебиетімен, ұлттық халық әдебиетінің үлгілерімен терең байланысын нанымды талдайды. Абайдың 
ақындық ерекшеліктері жайлы түйіндер жасайды. Бұларда Абай шығармалары әр жағынан қаралып, 
ғылымдық мәні бар ой-пікірлер қозғалды. Ақынның ұлылығы, жаңашылдығы, халықшылдығы әр 
тұрғыда қарастырылды.  

Қорыта айтқанда, ақын Абайдың танылу  тарихының тереңдігі ғылыми тұрғыдан  әдебиетімізде  
елуінші   жылдардан  сөз   етіле бастады. Яғни,  Абай мұрасын  тану  немесе  Абайтану  тарихының  
зерттелуі жөніндегі ой-пікірлер ақын  мұрасының  бір саласын  арнайы  зерттеуге орай  қарастырылса, 
екіншілері  оған  айрықша көңіл бөлді, үшіншілері  Абайтану  саласының жалпы қалыптасу   жолын   
шолумен  шектеледі, төртіншілері  болса, Абай шығармаларының  басылуы  мен  жариялану  
тарихына  тоқталуды  мақсат  етті. Бұл іспеттес   ізденістер   Абай  мұрасының  жалпы  зерттелу   
тарихы   жөніндегі  күрделі тақырыпты  арнайы  түрде   зерттеу қажеттілігін  күн тәртібіне қоя білді.  
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ҚАЗАҚ БИ, ШЕШЕНДЕРІНІҢ ШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫ  
А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ «ӘДЕБИЕТ ТАНЫТҚЫШ» ЕҢБЕГІ НЕГІЗІНДЕ 

 
 Утепбаева С.Т. – гуманитарлық ғылымдар магистры, аға оқытушы, А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай өңірлік университеті 
 

Мақалада  А.Байтұрсыновтың қазақ шешендік өнерін зерттеуі, анықтама беріп, түрлерін 
бөлуі талданып көрсетілді. Ғұлама ғалымның «Әдебиет танытқыш» еңбегінде жазып қалдырып 
кеткен, шешендік өнердің түрлеріне мысалдар келтіріліп, талданды. Шешендік өнерді зерттеуші 
басқа ғалымдардың пікірлерімен салыстырылды.  

Түйінді сөздер: А.Байтұрсынов, Әдебиет танытқыш, шешендік, қазақ билері, шешендері.  
 
 Шешендік өнердің негіздерін зерттеу белгілі бір дәрежеде оның қалыптасу тарихына 
жетелейді. Шешендіктің қалыптасу тарихы әрине, күрделі мәселе. Осы мәселе төңірегінде, яғни  
шешендіктің қалыптасу тарихына, қызметіне, түрлеріне, қоғамдық әлеуметтік сипаты, сөйлеу 
әрекетіне қатысты көптеген мәселелер бар. Осы мәселелер А.Байтұрсыновтың жасаған 
классификациясы негізінде  мақалада толығымен тарқатылмақ.  
 Айта кету керек, бұл мәселелер бірінші рет қарастырылып отырған жоқ, бұлардың біршамасы 
кейінгі жылдары қазақ тіл білімінің зерттеу нысанына айналды. Олар А.Байтұрсыновтың, әдеби тілдің 
тарихын зерттеген тілші ғалымдар Ә.Марғұланның, Б.Адамбаев, Р.Сыздықова, С.Негимовтың т.б. 
еңбектерінде кездеседі.   

Жалпы шешендік өнер, Г.Қосымованың зерттеуі бойынша, ежелгі түркі елінің шешендігінен 
басатау алып, көне түркі шешендігімен жалғасын тапса, бар ғұмырын шешендік өнерін зерттеуге 
арнаған Б.Адамбаев қазақтың шешендік өнерінің тарихын орта ғасырлардағы билерден бастап 
қарастырған.  

Ежелгі түркі шешендігі жайлы мағлұматтар жоқтың қасы десе болады. Дегенмен, аңыз-
әңгімелерге айналған «Алып Ер Тұңғаның» ерлігі жайлы, «Ер Төстік», «Еділ», «Жайық» жырларынан 
шешендік өнерді көреміз.  

Түркі халықтарына ортақ көне түркі мәдениеті мен әдебиетіне, сөз өнеріне «Орхон 
ескерткіштері», «Қорқыт», «Оғыз нама» сияқты жәдігерлер жатады.  Әдеби тілдің тарихын зертеген 
тілші ғалымдар да, қазақ әдебиеті тарихын зерттеген әдебиетші ғалымдар да тарихшылар да 
жоғарыда аталған ескерткіштердің танымдық, тағылымдық мәнісімен қоса тіл көркемдігін де сөз еткен-
ді. Орхон ескерткіштері – тек түркі халықтары мәдениетінің ғана емес, бүкіл дүниежүзі мәдениетінің 
тарихынан орын алалтын ежелгі мәдениет ескерткіштерінің ең бір бағалысы. Бұл ескерткіштердің 
ежелгі қазақ жерінде жасалғанына сүйене отырып, олардың қазақ жәдігерлері деп санауымызға 
толықтай негіз бар.  
 Қазақ шешендік өнеріне келсек, қазақ шешендік өнерін сөз еткен Балтабай Адамбаев оны 
қазақ хандығының басталу кезеңінен Майқы биден бастайды. Майқыға дейінгі шешендерді айтпай 
Майқыдан бастауы деректердің жеткіліксіздігінен не қазақ халқының құралу кезеңімен байланыстыру 
ниетімен болуы мүмкін. Сондықтан болар, Б.Адамбаев өз зерттеулерінде Майқыны Шыңғыс ханның 
замандасы етіп көрсетеді. Б.Адамбаев айтқан Майқы Шыңғысхан мен Шағатай ханның Ордабиі болған 
Мухаммед Хайдар Дулатидың атасы Дулат Майқы би екен. Майқы көріпкел, әулие адам болған. 
Болашақты түс көріп алдын-ала біліп, алдын ала қам жасайды екен. 
Қазақ шешендік өнері тарихи үш кезеңге бөлінеді: 

1. XII-XIII – Майқы би мен Аяз би; 
2. XIV-XV – Асан қайғы мен Жиренше шешен; 
3. XVI-XVIII – Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. 

 А.Байтұрсынұлы өзінің «Әдебиет танытқыш» еңбегінде шешен сөзге былайша анықтама 
берген: «Шешен сөздің тілі уытты, лепті, әсерлі, қанды қайнатып, жүрек тулатып, естен айырып, ерікті 
алып кететін күшті, көрнекті, сәнді, мәнді тіл»-деп шешен сөздің қандай қуатты болатынын көрсеткен 
[1,101б.]. 
 А.Байтұрсынұлы шешен сөзді байымдаманың (зейіндеме) бір түріне жатқызады. «Әдебиет 
танытқыш» еңбегінде: «Көсем сөзбен жазылған шығарма бір пікірді қуаттап, толықтырып баяндаса, 
баяндаудың түрлі сипаттарымен дәлелдесе, ондай шығарма байымдама деп аталады»-делінген 
[1,96б.]. 
Байымдама төрт құрылымнан тұрады:  
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1. Бастамасы. 2.Ұсынбасы. 3. Баяндамасы. 4. Қорытпасы 
Бастамасында кіріспе сөзде айтылатын тақырып төңірегінде айтылған пікірлер келтірілсе, 

ұсынбасында әңгіме болатын оймен таныстырылады.     Баяндамасында тақырып баяндадалады, 
тақырып төңірегінде дәлелелдер,сипаттар келтіріледі.  

Қорытпасында пікірден шыққан нәтиже айтылады немесе оның мәні қайта айтылады. 
А.Байтұсынұлы шешендік өнерді осы байымдаманың бір түріне жатқызған. Олар: 1. Пән. 2. 

Сын. 3. Шешен сөз. 4. Көсем сөз.  
Ғалым шешен сөздің байымдамадан туындайды дей келе, оның ерекшелігін жазушының пікірін 

баяндап, түрлі дәлелдермен сипаттап, анық түсіндіріп беруінде. Сондай ақ, шешен сөзде айтушы 
мақсатын баяндап, сипаттап, түсіндіріп қана қоймай, сөзіне нандыру, ұйыту, бұйыту, иман келтіру 
болады делінген [6,101б.]. 

Шешен сөздің зор мүшелерін (құрылымын) байымдамаға ұқсатып, бес бөлікке бөледі:  
1. Бастамасы. 2. Ұсынбасы. 3. Мазмұндамасы. 4. Қыздырмасы. 5. Қорытпасы.  
А.Байтұрсынұлы шешен сөздің «қыздырмасы» яки «қоздырмасы» деген айырықша бөлімі 

болады деп ерекшелеп көрсеткен. Оның қызметі адамның жүрегін билеп, жүйесін босату, қанын 
қыздыру, намысын келтіру, арқасын қоздыру-дейді [1,101б.]. 

 «Атадан ұл туса игі» тақырыбындағы Төле бидің шешендік өнерінен мысал келтірер болсақ, 
1740 жылы Жоңғар шапқыншылығынан жеңіліс тауып,Күлтөбенің басында өткен үлкен жиында 
Қарабек батырдың –Жуға тізе бүгуден басқа амал жоқ,- деген батырдың сөзіне ашуланған Төле би: 

Атадан ұл туса игі,  
Ата жолын қуса игі. 
Өзіне келер ұятын,  
Өзі біліп тұрса игі. 
Жаудан бұққан немені, 
Ортасынан қуса игі!- деп, шырық бұзғандарды жиыннан қудырып жібереді.  
Бұл жолдардан А.Байтұрсынұлы айтып өткен адам бойын қыздыратын, 

қоздыратын, намысын оятатын «қыздырма» бөлімін көреміз. 
Сонан соң айналасындағыларға: 
Уә, көсіле шабар жерің бар, 
Ту көтерер ерің бар. 
Қол боларлық елің бар, 
Атадан қалған жолың бар. 
Құлдық ұрсаң дұшпанға 
Арылмайтын сорың бар... 
Құлдық ұрсаң дұшпанға, 
Еркек болып туды деп, 
Мына сені кім айтар?- деген жалынды сөз айтады.  Төленің осы сөзінен кейін жауға қарсы күш 

біріктірген екен [2,42]. 
Ал мына түйдек-түйдегімен, шегелеп, нақты-нақты айтылған жолдардан шешеннің 

тыңдарманының делебесін қоздырып, қыздарғанын көреміз. Яғни ғұлама ғалым анықтама беріп 
кеткен шешендіктің қоздырма бөлімі.   

А. Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» еңбегінде шешен сөздерді тақырыбы мен мазмұнына, 
айтылу орнына қарай мынадай бес түрге бөледі: 

1. Шешендер жиынды аузына қаратып, нандырып, сендіріп, мемлекет ісіне қарар шығарту 
мақсатпен сөйлегенде – саясат шен сөзі деп аталады.  

2. Шешендер сотта айыпкер адамдарды ақтау, я қаралау мақсатпен сөйлеп, сот билігіне әсер 
ету үшін айтқан сөздері – билік шешен сөзі деп аталады.  

3. Біреудің халық алдында еткен еңбегін, өткізген қызметін айтып, қошаметтеп сөйлеген 
шешеннің сөзі – қошамет шешен сөзі деп аталады.  

4. Білімділердің, ғалымдардың пән мазмұнды сөйлегені – білімір шешен сөзі деп аталады.  
5. Дін жайынан сөйлеген ғұламалар сөзі, молдалар сөзі  - уағыз деп аталады.  
Қазір қолданылып жүрген әйгілі орыс шешендік өнерінің зерттеушісі Г.З.Апресянның да 

топтастыруы ғұлама ғалымның классификациясынан алыс емес. А) Әлеуметтік-саяси мәндегі 
шешендік; Ә) Академиялық шешендік; Б) Сотта айтылатын шешендік; В) Әлеуметтік тұрмыста 
қолданылатын шешендік; Г) Діни қызметте қолданылатын шешендік деп тура бес түрге бөлген.  

Осылайша, шешендік сөздерді топтастыруда, тақырыптық-мазмұндық жағынан жіктеуде 
ғұлама ғалым А.Байтұрсынов салып, көрсетіп өткен ізбен жүретініміз анық.  

1. Саясат шен сөзі. А.Байтұрсыновша айтсақ, әлеуметтік, шаруашылық,мемлекеттік, 
саясаттық, т.б. қоғамдық істерді түзеу, жаңалау, өзгерту мақсатымен халықты соған ұйытып, миыны 
қондырып, көңіліне сендіреді. Г.187 Шешендердің жиында елді аузына қаратып, нандырып, сендіріп, 
мемлекет ісіне байланысты айтылған кестелі шешен сөздеріне мысал келтіріп көрейік. Бүгінгі күнге 
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дейін өзекті мәсле болып отырған ел бірлігі, халық ынтымақтастығын сөз еткен Ә.Кекілбаев: «Бақ 
түгендейтін, тақ түгендейтін, атақ пен ат түгендейтін заман ба? Ел қамы жолындағы егесте, тарихи 
болашақ жолындағы таласта ой-пиғылың бір жерден шығатындай, бастас түгендейтіндей кезеңге 
келдік. Аттан ауып түскен ақырет емес. Тақтан ауып түскен тақсірет емес. Өз басыңнан бақ ауса да, 
ел басынан бақ аумасын. Халық жолында, қауым жолында баяғының батырларындай аттан аударып 
әкетсе, жағу жүріп жағалас салатын заман. Ел игілігіне керекке түгел жете алмасаң да, қолыңа 
түскенге бекем боп, беліңді берік буатын заман». («Азаттықтың ақ таңы» газеті,502) 

2. Билік шешен сөзі. Сот ісінде айыптаушы немесе қорғаушы адам 
өміріне араласқандықтан жайбарақат сөйлемейтіні анық. Тыңдаушы қауымға сөзбен әсер етіп, шешен 
сөйлеуді мақсат етеді. Бұрғынғы заманда жер дауын, жесір дауын, құн дауын билер шешсе, қазіргі 
таңда сот ісінде қаралып, төреші шешімін айтады. Сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарында да 
айыптаушы, немесе ақтаушы мақалалар кездесіп жатады. Солардың бірі: «Тәуелсіздіктің таңы 
атысымен халыққа ождан бостандығы берілді. Алайда, «Тон бітпеске тон бітсе, қағып жүріп тоздырар» 
демекші, еркіндіктің алғышқы шуағынан-ақ, тарихи танымы, діни түсінігі, ұлттық тілі таяз адамдар қос 
жанары ақшам болғандай көрінгеннің жетегіне ілесіп, кете бардың...» деп басталатын журналист 
Б.Әбділдәнің мақаласы кімді болса да елеңдетпей қоймайды. («Қоғам және қылмыс» газеті. 105) 

 Бұл мақаланың  әр жолы айыптауларға толы екендігін және білімі, түсінігі таяз кісілердің өзге 
діни ағымға еріп, бүлдірушілік саясат ұстанатанғанын көреміз.  

3. Қошамет шешен сөзі. Орыс зерттеушісі Г.З.Апрессянның 
топтастыруындағы әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды шешендік деп кқрсетуіне өте ұқсас. Тек 
Г.З.Апресян бата, тілек, құттықтау, мадақтау, мақтау, жоқтау сөздерінің барлығын жатқызса, ғұлама 
ғалым қошамет шешен сөзі деп қана көрсетеді. Қошамет шешен сөзіне Ғ.Мүсіреповтың халқымыздың 
аяулы қызы Күләш Байсейітова жөнінде тамсанып сөйлееген сөзін айтуға болады: «Күләш жасаған 
бейнелердің даралығы , нанаымдылығы сонша, ірбір жаңа спектакльден кейін Күләш көпке дейін 
Айман,, Қыз Жібек, Баттерфляй, Ақжүніс, Қадиша, Ажар, Сара аталып жүруші еді... Айтып жеткізу 
қиын. Күләш өзі әннен жаралған бір жан еді! Әннен ғана, таза өнерден ғана...»-деп жазушы ойын 
аяқтамастан, сезім тұңғиығына бойлағандай болады.[2,198б.] 

4. Білімір шешен сөзі. Білім-ғылым мазмұныныдағы шешендік. Ғылым салаларынан көркем 
тілде жасалған баяндамалар, ғылыми талдаулар, шешен тілмен оқылған дәрістер жатады. 
 М.Әуезовтың шәкірті, әдебиет зерттеушісі, ғалым, жазушы З.Қабдолов та тамаша 
шешендердің бірі. З.Қабдоловтың әдебиет ғылымы жайында айтқан ой-пікірлері ғылым-білім 
мазмұнды қазіргі шешендіктің озық үлгісіне жатады. «Әдебиет – ардың ісі. Қайталанбас ғажайып және 
мәңгілік көркем туындылары туған халқының айдын-дария арына айналған алып ақын бір ғана 
ортадағы мақтау-марапат дегендерден аттап өтіп, күллі дүниежүзілік саф таза сұлу өнердің мақтаныш 
–мерей биігіне бір-ақ секіріп шықты да, Гете мен Пушкинге иық тіресіп тұра қалды. Құнанбайдың 
Абайы, өзі айтқанындай, «Әкесінің баласы емес, Адамның баласына», бұдан да гөрі дәлірек айтсақ, 
арманы заңғар адамзаттың Абайына, қасиеті зор, қасіреті мол қазақ ұлтының дәл әлгі контекстегі 
ақыл-ойына, ар-ожданына, абыройына осылай айналды» [2,201б.].  

Осылайша ғалым Абай ұлылығын алға тарта отырып, бүкіл қазақ әдебиет өнеріне анықтама 
береді.  

5. Молдалар сөзі. Дін жайынан сөйлеген ғұламалар және молдалар сөзі. 
Орыс зерттеушісі Г.З.Апресян оны діни мазмұндағы шешендік деп көрсетеді. Оларға құран сүрелерін, 
діни уағыздарды, діни мейрамдарда халыққа қаратып айтылатын тілек сөздерді жатқызады.  

Діни шешендіктің тамаша үлгілерін тілі көркем, әсерлі де қуатты, мейлінше түсінікті, қасиетті 
«Құран-Кәрімнен» көреміз. Сондай-ақ, Қожа Ахмет Яссауидің дүниені дүр сілкіндірген әйгілі «Дәптер» 
еңбегінен байқаймыз.              

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын.  
 ... Бір заманда Израил ұрпақтарынан: «Алладан басқаңа құлшылық қылмыңдар, әке-шешеге 
жақсылық істеңдер, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге қамқорлық жасаңдар, адамдарға көркем сөз 
сөйлеңдер, намазды толық орындаңдар және зекет беріңдер» деп ант алған едік... [3,26]  

Құрандағы сүре жолдарында адамшылықты, бірлікті, махаббатты білдіретін ойлар біріңғай 
сөйлем мүшелерімен келіп отырған. Бірыңғай сөйлем мүшелерімен сөйлеу әдісі мазмұнға тереңдік, 
ойға үдетпелік, тілге көркемдік сипат беретіні белгілі.   

«Құран Кәрімнің» тіліндегі көркемдік қуатты үн, ой айқындылығы ыңғайлас салалас пен 
шартты, қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас құрмаластардың жасалу жолдарынан, бұйрықты 
сөйлемдердің қатысуынан, қаратпа сөз бен демеулік шылаулардың қолданысынан көрінеді.  

Қазақ халқы шешендік өнерді, сөз құдіретін ерекше құрметтеген. Шешендікті арнайы оқытар 
мектебі болмаса да ертедегі би, шешендеріміз ұшқыр ойлы, тілдері көркем болғандығы анық. Сол 
шешендерімізден, билерімізден, даналарымыздан қалған сөздер ділмар сөз деп аталады. Ділмар сөз 
сөз иесінен айырылса, я тақпаққа, я мақалға, я мәтелге айналып кетеді – дейді, А.Байтұрсынов. 
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Келешек ұрпаққа қалдырған ғұлама ғалымның еңбектері, би, шешендеріміздің айтып кеткен қуатты, 
мәнді, жалынды, тәрбиелі сөздері еліміздің қашанда құнын жоймас алыс қазынасы.  
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Ахмет Байтұрсынұлының халқы үшін істеген игі істерінің ішіндегі ең шоқтығы биік 

қызметінің бірі – араб жазуына өзгерістер енгізіп, қазақ әліпбиін құрастыруы. Осы арқылы ғалым 
қазақ халқының тез сауаттанып хат тануына, оқу білімге деген құштарлықтарының оянуына 
ерекше ықпал етті. А.Байтұрсынұлы жазуы дамымаған ұлттың артта қалатынын, оның 
қоғамдағы қажеттілігін және адам өміріндегі маңызын өзінің шығарған оқулықтарында үнемі 
ескертіп отырады. Жазуды ұлттық деңгейге көтеру жолында жан аямай еңбек етіп, тер төкті. 
Себебі сол кезеңге дейін ұзақ ғасырлар бойы қолданыста келе жатқан араб жазуының халықты 
тез әрі жаппай сауаттандыру жолында үлкен кедергілері мен қиындықтары бар еді. 
А.Байтұрсынұлы осы кедергілерді жоюдың ең басты тәсілі – араб жазуын қазақ тілінің 
заңдылығына сәйкес реформалау деп білді.  

Түйінді сөздер: Ұлт ұстазы, «Қазақ әліпбиі», «Оқу құралы»,Әулиекөл, тіл, жазу, мәдениет 
 
Алаш ардақтыларының арманы орындалар күн енді туып келе жатқандай. Ал олардың өмірі 

мен өнегесін үйрету де күн тәртібінен түспеуі керек. Газет редакторы Ахмет Байтұрсынұлының 
қазақтың жаңа сөздерін жасаудағы еңбегі де орасан зор. Мәселен, ол «публицистиканы» - 
«көсемсөз», «афоризмді» - «ділмәрсөз», «живопись»-ті- «кескін», «архитектураны» - «сәулет», 
«музыканы»- «әуез» деп атады. Ахаңның орыс немесе басқа тілдердегі даяр сөздерді ала салмай, 
термин жасауда ана тілінің тамырына үңілуі үлкен үлгі-өнеге. Оның осы үлгісін оның тұстастары да 
шебер пайдаланды. Мәселен, Елдес Омарұлы геометрия мен тригонометрияны пішіндеме және 
кескіндеме деп атады. Теореманы түйін, гипотенузаны қима, трапецияны қостабан, периметрді жиек, 
радиусты өріс деп жазды. Өкінішке орай, осындай ұлылардан қалған ұлағатқа әлі де көбіміз ден 
қоймай жүрміз. Тіл қорын байытатын сөздер Ахаңның «Әдебиет танытқышынан» ғана емес «Қазақ» 
газетінде жарық көрген көптеген мақала, хабарлардан да көптеп табылады. 

Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт өз тілінде «жоқ» деп мәдени жұрттардың 
тіліндегі даяр сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра ақырында 
ана тілінің қайда кеткенін білмей, айырылып қалуы ықтимал, - деп жазады Ахмет Байтұрсынұлы. 
Сондықтан, мәдени жұрттардың тіліндегі әдебиеттерін, ғылыми кітаптарын қазақ тіліне аударғанда 
пән сөздерінің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып сөз табуымыз керек. Сонда біздің 
әдебиетіміздің тілі таза болып, жоғарыда айтқан талғау шарты орындалған болады.Ахмет еңбегін 
оқып жатқан бүгінгі ұрпақ, сөз жоқ, бақытты. Қостанай елін ақындар елі, батырлар елі деп атайды. 
Қазыналы Қостанай сонымен бірге ұстаздар елі. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннен басталған, ұлт 
ұстазы, ұлт ұйтқысы атанған Ахмет Байтұрсынұлы жалғаған ұстаздық дәстүр ұлттық идеологияның 
өзегіне айналып, ХХІ-ші ғасырға да жетті. Жай жеткен жоқ, талай-талай тар жол, тайғақ  кешуден 
өтті.Тобыл жағасында «Инспектор көлі» болса, Әулиекөл жерінде Ахаң тұрған мекен – Мұғалім көлі 
«Учительское озеро» деп аталды. Үлкен арнаға мөлдір тұмалар жиылды. Шалқар көлдерге таза 
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бұлақтар құйылды. Достар сүйініп, дұшпан күйінді. Олар алғашқы қазақ оқулықтарының авторлары 
Елдес Омарұлы мен Міржақып Дулатов қайнар көзін ашқан, кейін Бекет Өтетілеуов пен Спандияр 
Көбеев ілгері басқан, бертінде Манаш Қозыбаевтан бастап Өмірзақ Сұлтанғазинге дейінгі ағаларымыз 
сусынын қандырған қоғалы көлдер болатын. Ахаң қиналған сәтінде: 

«Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, 
Сахара көлге қонып салқындаған. 
Бір өртке қаудан шыққан душар болдық, 
 Не қалды тәнімізде шарпылмаған», – деген болса, сол өртті өшіретін де, ұлт мерейін өсіретін 

де Ыбырай мен Ахмет үміт артқан кейінгі буын, жастар болатын.  
– Әулиекөл – есімдері әлі белгісіз көптеген батырлар мен ақындар, жыраулар шыққан жер ғой. 

Бірақ біз оның бәрін зерттеп, тарихын толық меңгеріп жатқан жоқпыз. Аманқарағай орманының 
ішінде  Мұқаштың алаңы деген орын бар. Тойғожаның Мұқашы Әулиекөлде мектеп пен емхана салған 
адам. Оның орны осы күнге дейін бар. Бірақ бұл кісі кеңес өкіметінің тұсында қысым көріп, қудалауға 
ұшырап, Башқұртстанға көшіп кеткен. Сүйегі сонда жатыр, ұрпағы Алматыда, – деді Әулиекөл ауданы-
ның құрметті азаматы Әкімбек Қабден ақсақал. 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы осы Мұқаш мектебінде қысқа уақыт еңбек етіп, шәкірт 
оқытқан. Әулиекөл ауданында көп жыл білім саласында қызмет атқарған ардагер ұстаз Жұмабай 
Байжанов ақсақалдың айтуынша, кезінде Ахаң ұстаздық еткен білім ғимараты кешкі мектеп ретінде 
күні бүгінге дейін жұмыс істеп тұр. Қазір мұнда отыз шақты оқушы білім алып жатыр. 

– Кезінде қазіргі кешкі мектептің орнында шағын ғана  білім ошағы болыпты. Ахмет 
Байтұрсынұлы 1897-1898 жылдары осы мектепте жұмыс істеген және осы ғимараттағы шағын бір 
бөлмеде тұрған деген әңгімелер айтылатын. Қазір ол бөлме бос тұрған болу керек. Алдағы уақытта 
осы мектеп жөнделіп, шатыры оңдалып, Ахаңа арналған арнайы мұражай ашылса деген тілегіміз бар, 
– деді бүгінде Қостанай қаласында тұрып жатқан қария. 

Әулиекөлдің өзге елді мекендерден даралап тұратын тағы бір ерекшелігі – ауылдың әр 
жерінде орналасқан 7 бірдей айдын көлі. Оның ішіндегі ең көлемді әрі ең әсем айдын Мұғалім көлі деп 
аталады. Ахаң ұстаздық еткен мектеп те дәл осы көлдің жағасында тұр. Ауыл ақсақалдарының 
айтуынша, Орынбор мектебін жаңа бітіріп келген жас Ахметтің Бәдрисапамен танысқан жері де – осы 
көлдің жағасы. Сондықтан жергілікті жұрт бұл көлді Ахаңның есімімен байланыстырып, Мұғалім көлі 
деп атап кеткен деседі. 

Әулиекөлдегі Ахаң сабақ берген мектептен кейін Ерік Асанбаев, Нығметжан Есенғарин, 
Кенжеғали Сағадиев, Сағындық Сатыбалдин, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Білім министрі 
Шайсұлтан Шаяхметов сынды ғалымдар мен қоғам қайраткерлері шықты. 

Әулие деген сөзді айтуға болмайтын кеңестік кезеңде бұл мекен Семиозер деп аталып жүрді. 
Кейін біраз жыл Жетікөл деп аталды. Елді мекеннің тарихи атауы 1997 жылы ғана қайтарылды [1, 1 
б.]. 

Қазақ мәдениеті тарихында алфавит, емле мәселесінің өз орны бар. Өйткені 
жазу   мәдениеттің ажырамас бір бөлшегі екендігі белгілі. Қазақ халқы өзге түркі халықтары сияқты 4-5 
ғасыр бойы араб жазуын пайдаланған. Тек 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап қана қазақ 
оқығандары, соның ішінде Ыбырай Алтынсарин тәрізді ағартушылар, қазақтың ұлттық жазба әдеби 
тілін қалыптастыру үшін оның дыбыстық жүйесін дұрыс бере алатын жаңа алфавит қабылдауды не 
осы жазуды біраз жетілдіруді күн тәртібіне қоя бастаған. Міне, осы пікір ағымын өз мақсаттарына 
шеберлікпен пайдаланған Н.И.Ильминский бастаған миссионерлер араб жазуының кемшіліктерін 
сынай отырып, қазақ жазуын бірден орыс графикасына кешіру идеясын қызу уағыздады [2, 22 б.]. 

А.Байтұрсынов 1910 жылдардан бастап араб жазуы таза сол күйінде қазақ тілі үшін қолайлы 
еместігін байқап, оны қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икемдеп, қайта түзеуді қолға алады, қазақ 
графикасының негізіне қазақтың мәдени дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтарды 
да пайдаланып отырғандықтан, туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын алады. Оны қазақ 
фонетикасына икемдейді, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ таңбаларды алфавиттен шығарады, арабша 
таңбасы жоқ дыбыстарына таңба қосады, қазақ тілінің жуанды- жіңішкелі үндестік зааңына сай жазуға 
ыңғайлы дәйекші белгі жасайды. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын өзі «қазақ жазуы» деп, өзгелер 
«Байтұрсынов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. Одан осы жазуды үйрететін 
әліппе жазады. Сөйтіп, оқу-ағарту идеясына сол кезіндегі интелегенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір 
зиялы азамат халқына қара танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті «Әліппе» құралдарын жазудан 
бастауды мақсат етті. Сол 1911-1912 жылдары жасалып, Уфа, Орынбор қалаларының баспаха- 
наларында жарық көрген. Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен 1912-1925 
жылдары арасында 7 рет қайта басылып, оқыту ісінде ұзақ әрі кең пайдаланылды. 1926 жылы ғалым 
«Әліп-бидің» жаңа түрін жазды. А. Байтұрсыновтың араб жазуын жақтаудағы дәлелдері – 12-13 жыл 
бойы қолданып, орнығып қалған, қазақ тілінің дыбыстық табиғатына лайықтап  өзгертілген, ресми 
түрде қабылданған алфавиттің қазақ мәдениеті мұқтаждығын толық өтеп отырғандығы, оның дыбыс 
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әдісімен оқыту ісіне айтарлықтай қолайлы болып шыққандығы, полиграфиялық мүмкіншіліктері 
жағынан да, экономикалық тиімділіктер тұрғысынан да бұрынғы алфавитті сақтау пайдалырақ екендігі. 

Ахмет Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде 
жасалды. Ол Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде (Орынбор, 1924), Түркологиялық съезде (Баку, 
1926) араб жазуындағы әліпбидің қажеттілігін, құндылығын жан-жақты тұжырыммен дәлелдеген 
ғылыми баяндама жасады.  Бұл әліпби ұлттық жазудың қалыптасуындағы ірі мәдени жетістік болып 
табылады. Ол халыққа ғылым-білімнің қажеттілігін түсіндірумен ғана шектелмей, білім беру ісін жолға 
қоюға күш салды. Орыс, татар мектептерінен оқып шыққан ұлт мамандарының өз тілін қолданудағы 
кемшіліктерін көріп: «Әр жұрттың түрінде, тұтынған жолында, мінезінде қандай басқалық болса, 
тілінде де сондай басқалық болады. Біздің жасынан не орысша, не ноғайша оқыған бауырларымыз 
сөздің жүйесін, қисынын нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды не жазса да қиындықпен жазады, 
себебі, жасынан қазақша жазып дағдыланбағандық» деп жазды. А.Байтұрсынұлының «Оқу құралы» 
(1912) – қазақша жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. Бұл әліппе оқытудың жаңа әдістері тұрғысынан 
өңделіп, 1925 жылға дейін бірнеше рет қайта басылған. «Оқу құралы» қазіргі әдістеме тұрғысынан әлі 
күнге дейін маңызды оқулық ретінде бағаланады. Байтұрсынұлы қазақ тілінің тазалығын сақтау үшін 
қам қылды. 

Ахаң әліпбиі мен оның «Оқу құралы» атты қазақша әліпби оқулығына  - 110 жыл.Ұлағатты ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы туған тіл туралы өзекті мақалаларында: «Тіл - адамның адамдық 
белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. ...Біздің заманымыз - жазу заманы, жазу мен сөйлесу 
ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман» деп жазған екен. Шындығында, ол қазақ әліпбиін 
түзеп, түрлеудің, ана тілінде оқулықтарды жазудың мәні зор екенін ғасыр басында қоғами ахуалмен 
байланыстыра отырып, ауыр жүкті қолға алып, замандастарымен бірге ұлт тілінің келешегі үшін 
күрескен кемеңгер. Кемеңгерлігі сол, әркімнің тіліне еріп, адасып жүрген жұртына «Қазақ әліпбиін» 
тайға таңба басқандай жасап берді. А. Байтұрсынұлы түрлеген әліпбиді күллі түркі жұрты, сонымен 
бірге орыс ғалымдарының «...енді түзетуді қажет етпейтін, тарихи тұрғыдан алғанда кемелденген, 
жетілген ұлттық графика» деп бағалағаны тарихи шындық. 

А.Байтұрсынұлы реформалаған араб жазуы негізіндегі әліпбиі заманында қазақ халқының 
мәдени дүниесінде зор серпілістер әкелгенін, қалың көпшілікті жаппай сауаттандыру ісіне, жазба 
дүниелердің дамуына, баспа жұмысының жандануына ықпалы болғандығы туралы Д.Міржақыпұлы, 
Е.Омаров, Т.Шонанұлы, С.Сейфуллин және М.Әуезов т.б. сол кездің өзінде айырықша атап, жоғары 
бағалады.ХХ ғасыр басындағы қазақ тіл білімі мен әдебиетте сан салалы зерттеу жұмыстарын 
жүргізумен бірге түрлі оқулықтар жасаудың да қажеттілігі сезіліп, аса маңызды мәселе ретінде алға 
қойылған тұста - Ахмет Байтұрсынұлы ұлт тілі мәселесіне өте жауапкершілікпен қараған. Ол кирилл 
таңбасындағы қазақ алфавитіне мойынсұнбаған. Қазақ жұртының төл, ана тілін саф қалпында сақтау 
үшін қандай таңбаны алу керектігіне зор мән берген. Және осы жолда төте жол іздеді. Ағартушы өзінің 
ұзақ жылдар бойғы ізденісі барысында кирилше жазудың бодандағы қазақ елі үшін тіл саясатындағы 
«тұсау», тіпті «бұғау» деп түсінді. Ол сол себептен де аса сақтықпен ұлтының болмысын 
жоғалтпайтын, дыбыстық ерекшеліктерін бере алатын, әрі исламды діл мен діннің лұғаты деп 
зерделегендіктен араб  графикасын таңдады. Қазіргі бастауыш мектептерге арналған 1 сынып 
әліппесіндегі «Қазақ алфавитінің» авторын ажырата алмайтын оқытушылар бар екені де жасырын 
емес. Ақиқатында, есімі аталмаса да А.Байтұрсынұлының төте жазудағы түзілген әліпбиі аз ғана 
өзгеріспен кеңес кезеңіндегі мектепке, яғни бірінші латын, сонан соң кирил әрпіне қопарылып, көшіп 
отырды... Осылайша ғалымның еңбегі ұрпағына қызметін көрсете берді. Жалпы, «Қазақ әліпбиі 
немесе ұлт жазуын жетілдірудегі Ахмет Байтұрсынұлының рөлі» деген тақырып аясында арнайы сағат 
бөліп оқыту өзекті мәселелерлің бірі деп ойлаймыз. Орыстың тіл зерттеуші ғалымдары төте жазудағы 
әліпбиге 1924, 1931 жылдары «Байтурсуновская графика», «Байтурсыновский алфавит» деп атау 
берген. Біздің бүгінгі жетілген қазақ тіліндегі 40 (жуан, жіңішке белгіні есептеу шарт емес) әріптің түп 
негізі А.Байтұрсынұлы емлесімен тығыз байланысты екенін түсіне бермейміз. Және ғасыр басында 
Байтұрсынұлы таңдаған төте жолдың байыбын дұрыс ұғынбаудан жазу мәдениетінде өркениетті 
елдерден кейін қалып, әлі күнге «қай жазуды алу керек» деген айтысты мәселенің жетегінде келеміз. 
Төте жазуға тұрақтамауымызға сол тұстағы саясат та әсер еткен болуы керек [3, 63 б.]. 

Ғалым мектеп оқулықтарын жазу ісіне кенеттен келмеген. Ол бұл жолға қазақ арасындағы ұзақ 
жылдардан бері артта қалып келе жатқан осы бір кенже салаға үлкен дайындықпен, кіріссе керек. 
Ағартушы ұстаз 1913 жылы ғылым-білім туралы: «...ғылым, өнер турасында біздің жайымыз 
...жарлының халі сықылды. Ғылымның жаңа жолын табуды іздемек түгіл, тапқан ғылымға қолымызды 
жеткізерлік бізде еш нәрсе жоқ. Жұртқа ғылым үйретумен, көрумен, білумен жайылады. Білімнің бас 
құралы - кітап. Қазақ арасына білім жайылуына, әуелі, оқу  үйрететін орындар сайлы болу керек, 
екінші, білім тарататын  кітаптар  жақсы  боларға  керек  һәм халық арасына көп жайыларға керек» 
дейді. 

Ахмет Байтұрсынұлының ғасырдан асқан «Оқу құралы. Қазақша алифба» атты оқулығы алғаш 
Орынбордағы жарық көрген. Автор «Балалар, бұл жол басы даналыққа» деп басталатын «Тарту» 
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атты ғибрат тақпағын оқулықтың беташары ретінде берген. Кітаптың әріп үйретер бірінші бетінің 
үстіңгі оң жағына Құран сөзі: «Би исми-иллаһи-рахмани-раһим» шырағдандай орналастырылған. Әрі 
қарай қазақ әріптері төте жазу жолымен рет-ретімен беріледі де, әрбір харіптің тұсына таңбасы және 
сол таңбаның атауы жазылады. Және төменгі жағына оқытушыға түсінік, яғни нұсқаулығы қатар 
ұсынылады. Сонымен қатар, соңына қазіргідей шұбыртпалы ұзыннан-ұзын мәтіндер емес, қысқа әрі 
нұсқа оқушының ұғымына сай, түсінігіне лайық мәселен: Туысқан-туған атаулары, тұрмысқа қажетті 
киім, үй саймандары, ыдыс-аяқ, мал мен хайуандар атаулары және ас-тағамдармен қатар, дене 
мүшелерінің атаулары т.б. қамтылады. Тілші-ғалымдар А.Байтұрсынұлы тұжырымдамаларын «қазақ 
тіл білімінің бастауы» деп танып, оны ғылыми тұрғыда жүйелеп берді. 

Ахмет Байтұрсынұлы әліппе арқылы тек сауат ашқызып оқытып қана қоймай, өз ой-пікірін де 
қоса білдіргендігіне көз жеткізу қиындық туғызбайды. Бұдан шығар түйін әліппе оқыту құралы ғана 
емес бүлдіршіннің сана-сезімін оятушы, өмірге көзқарасын, көркем талғамын қалыптастырушы тәрбие 
құралы да. Үңіле көз жүгіртсек, Ахаң әліппесінде мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, жұмбақтар молынан 
кездеседі. Әдіскер ағартушы бұларды ел өмірінен ала отырып, рет-ретімен, тіл дамыту, тәрбиелеу 
құралы ретінде пайдаланған. Балғындардың жас мөлшеріне сәйкес тіл дамытуда, ой ширатуда 
таптырмас құрал әрі қажетті тәсіл екенін жоғары бағалай білген деп түйеміз. Сол себептен де бұндай 
жадығаттардың кез-келгенін жүрдім-бардым алмай, қалай-солай әліппеге енгізе салмай мақалдарды 
белгілі бір жүйелілікпен, бірізділікпен орналастырған. 

Ахаң қолданған мәтіндердің де артық-кемі жоқ деп білеміз. Әрқайсысы өзіндік бір қызмет 
атқарып тұр. Белгілі бір тәрбиелік мәнге ие. Ағартушы мәтіндер арқылы балалар бойына белгілі бір 
практикалық дағдыларды қалыптастыруды, қоғамдық өмірдің әрбір тармағынан мәлімет беруді 
нысаналаған. Ұсынылған мәтіндер арқылы балалар бойына туған еліне, отбасына, табиғатқа, ел 
тарихына деген сүйіспеншілікті сіңіруді мақсаттанған. Шәкіртті адамгершілікке, еңбекқорлыққа, 
достыққа, имандылыққа үйірген [4, 12 б.].. 

Шонанұлы Телжан өз баяндамасында «Араб әліп-биі қазақ тіліне үйлеспек түгіл, икемге 
келмейді, ал латын әліп-биі баданадай анық. әдебиетіміз кедей кезінде латынға көшуге көп жеңілдік 
бар. Арабшылдар әңгімені көп соза беруге, арабәліпбесінің өлімсағатын кешіктіре беруге тырысады. 
Мен латын әліп-биін жақтаймын» деп өзінің қарсы пікірін білдірген. 

Ермекұлы Әлімхан да баяндамасында сол кездегі қазақ әрпінің кемшіліктеріне  әріптердің 
ұсақтығын, жазғанда тышқанның ізі сияқты болып кететіндігін, бір сөздің жалғаса алмай бөлек 
жазылуын, бұның жылдам оқуға да, жылдам хат тануға да қиын келтіретіндігін, жазғанда ноқатына бір 
көтеріліп, бөлінген сөзге тағы көтеріліп, бір сөзді жазғанша, қағаздағы қалам шоқаңдап, ақсап, сылтып 
отырады деп көрсеткен. 

Сонымен Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танып-танытудағы 
қызметі енді мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Бұлар не 
бұрынғы қарапайым сөздің мағынасын жанғырту арқылы, не жаңа тұлғадағы сөз жасау арқылы 
дүниеге келген соны сөздер, сәтті шыққан атаулар екенің олардың күні бүгінге дейін қолданылып келе 
жатқандығы анық [5, 44 б.]. 

Қорыта айтқанда, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану теориясының негізін салушы, ұлт мектебінің 
ұлы ұстазы Ахаң әліпбиін «ұлттық мұрамыз» деп мақтан тұту - ұрпақ парызы екенін ұмытпайық. 
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 В статье раскрываются партия Алаш и Алаш-Ординская автономия, ставшая одним из 
главных элементов символа независимости, рассматриваются как одно из главных событий в 
истории казахского народа ХХ века. Кроме того, будет описана политическая деятельность и 
политические решения партии Алаш в интересах страны. 
 Ключевые слова: партия Алаш, Алаш-Орда, Учредительное собрание, партия «Уш жуз» 
 
 Алашское движение с самого начала выступает в качестве цементирующей силы феодальных 
элементов казахского аула; оно не стало и не могло стать объективно-революционной силой в 
национальном движении. 

К 1917 году в стране отмечался рост политической активности, среди местной интеллигенции. 
Было проведено несколько областных съездов. Съезды поддерживали Временное правительство, в 
то же время высказывая и формируя свои требования от имени казахского населения новым властям. 
Высокий авторитет А.Н. Букейханова подтвердился после съезда Конституционно-демократической 
партии России на котором он был избран членом ее ЦК. Это повлияло на исполнение желания 
продолжать свою политическую деятельность совместно с кадетской партией. Первый Тургайский 
съезд, прошедший 2-8 апреля 1917 года высказался за парламентскую республику в России без 
централизации, за скорый созыв Учредительного собрания, а так же возвращение незаконно отнятых 
земель казахскому населению. В июне Временное правительство объявляет о сроках выборной 
кампании, что привело к активности всей политической силы страны [1, с. 154].  

После чего 20 июня 1917 года было принято постановление Временного правительства «Об 
утверждении раздела 1 положения о выборах в учредительное собрание» Внем утверждалось что 
собрание образуется из членов выбранных населением на основе всеобщего и равного 
избирательного права. Вся страна разбивалась на избирательные округа. Появился стимул у А. 
Букейханова и его сторонников к организации и формированию новой политической партии [1, с. 155]. 

21-28 июля 1917 года прошел Всекиргизский съезд. На съезде присутствовали делегаты всех 
областей, населенных, преимущественно, казахами Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, 
Уральской, Семиреченской, Ферганской. В программе съезда рассматривалось 14 вопросов. Было 
выдвинуто требование о создании автономии в рамках парламентской демократической Российской 
Федерации. Съездом были выдвинуты кандидаты от каждой области для выборов в Учредительное 
собрание [2, с. 25-26]. 

А. Букейханова выдвинули по спискам от Семипалатинской области. Кстати, в этом списке 
кандидатов был выдвинут и лидер сибирских областников Г.Н.Потанин. Были избраны делегаты на 
Всероссийский съезд мусульман и на съезд федералистов в Киев, в том числе А. Букейханов. Съезд 
также «нашел необходимость» в отдельной киргизской политической партии, выработав инструкции и 
дав поручения киргизским делегатам, избранным на мусульманский съезд. Решено было, что партия 
должна основываться на принципах демократической федеративной парламентской республики [2, с. 
25-26]. 

После выработки программы партии делегаты должны были послать ее в киргизский 
областной комитет на рассмотрение. После этого она должна была быть рассмотрена и утверждена 
киргизскими депутатами, съехавшимися на Учредительное собрание. До выработки программы 
киргизской политической партии постановление настоящего съезда считались наказом киргизским 
депутатам, избранным в Учредительное собрание [3, с. 46-53]. 

Видимо, эти положения позволили некоторым исследователям утверждать, что «Первый 
всеказахский съезд, по существу, конструировался в казахскую национальную политическую партию 
Алаш, а признанным лидером национально – демократической партии партии Алаш стал Алихан 
Букейханов». В то же время отмечается, что нет никаких сведений о центральном комитете, уставе 
новой партии, ее программе. Проект программы был опубликован позже, но нигде не обсуждался и 
никем не принимался, как утверждает Д.Аманжолова [2, с. 25-26]. 

Об этом же в своей работе говорит известный историк, один из основоположников 
алашаведения К.Нурпеисов: «На мой взгляд, Алаш – это организация, которая на самом деле не 
стала политической партией» Далее: «У нее не было ни устава, ни программы, характерных для 
настоящей политической партии. Достоверных сведений о том, что ее членами были выданы 
партийные билеты, в архивах так же не встречается» [3, с. 46-53]. 

Другими словами, на Всеказахском съезде было лишь выражено пожелание о создании 
партии, но, видимо в силу разных причин не было проведено учредительного съезда, не были 
приняты партийные документы, устав и программа, не были выбраны руководящие органы. 

В перечисленном нет никаких соответствующих критериев, попадающих под определение 
«партии», нет и каких-либо оснований считать Алаш партией в классическом понимании этого 
термина. Потому считать, что партия была создана, нет никаких оснований. Что же тогда это было?  

Дело в том, что весь описанный период политической борьбы проходил под знаком 
подготовки и участия в выборах в Учредительное собрание. Другими словами, борьба проходила во 
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многом в рамках проведения избирательной компании. Как уже говорилось, в соответствие с 
принятым положением о выборах в Учредительное собрание правом выдвижения кандидатов 
обладали не политические партии, а группы избирателей конкретного округа [4, с. 105]. 

В связи с этим А. Букейханов, как опытный уже политик, получивший хороший опыт именно в 
избирательных кампаниях, как реалист и прагматик, прекрасно осознавал, что работа над созданием 
партии в тот момент не была актуальной, в партии не было особой необходимости. Вся 
организационно-политическая работа должна была быть выстроена, исходя из действующих 
правовых условий, вокруг создания не партии, а избирательного объединения не требуется ни 
учредительного съезда, ни устава, ни программы, ни ЦК, ни других руководящих органов. Собственно 
говоря, именно такую конструкцию мы и можем увидеть на тех выборах. 

Даже само название Алаш появилось только после 5 октября, предложения, опубликованного 
в газете «Қазақ»:» Все те, кто стоит за постановлением всеказахского съезда и за отдельную 
киргизскую политическую партию. Должны именовать список кандидатов на собрании списком партии 
«Алаш». 

Данное предложение редакции полностью соответствовало п.44 положения о выборах в 
Учредительное собрание. По утверждению доктора исторических наук Д. Аманжоловой, газета 
разослала извещение о названии партии», которая фактически не существовала. 

Таким образом, нет документальных подтверждений, что была создана именно политическая 
партия Алаш, не смотря на подобные пожелания. Однако в силу разных причин вместо партии было 
создано избирательное объединение, что гораздо более соответствовало политическим реалиям того 
периода времени. 

На самом деле, создание избирательного объединения для выборов в Учредительное 
собрание имело ничуть не меньшее политическое значение, чем создание партии, даже более 
значимое. А. Букейханов при этом показал себя не только зрелым политиком, но и прекрасным 
организатором, умеющим поставить ясные цели и понятные задачи. Нужно было выявлять и 
согласовывать по разным областям списки достойных кандидатов, организовать их избирательные 
кампании. Это была неимоверно сложная работа и, судя по достигнутым позже результатам, Алихан 
блестяще с ней справился. 

После большевистского переворота в Петрограде А. Букейханов с соратниками начал 
предпринимать самые энергичные и доступные ему меры по сопративлению «власти узурпаторов». В 
эти дни рекдакция газеты «Қазақ» обращается к своим читателям фактически с политическим 
воззванием «Россия переживает процесс разрухи, одна ее нога находится на земле, дргуая в могиле. 
Что будет дальше, никому не известно... Одни стремятся выжить, другие думают над тем, как обойти 
этот грязный мятеж. Мы, казахи, не можем быть спокойными наблюдателями происходящего. В такое 
смутное время законы не действует, защитить нас некому. Поэтому мы должны напрячь собственные 
силы чтобы, во-первых, не умереть, во-вторых, не дать разграбить наше богатство, в-тертьих, не 
ввязаться в эту смуту. Для этого никто не должен жалеть свои знания и силы» [1, с. 173]. 

С целью поиска выхода из сложившейся ситуации было решено созвать Второй 
общеказахский съезд. Данный съезд проходил в 5-13 декабря 1917 года в Оренбурге. 

В программу съезда был поставлен ряд важных вопросов из десяти пунктов: 
 1. Отношение к автономии Сибири, Туркестана и Юго-Восточному союзу 

2. Автономия киргизских областей. 
3. Милиция. 
4. Национальный совет. 
5. Образование.  
6. Национальный фонд. 
7. Муфтият 
8. Народный суд. 
9. Аульное управление. 
10. Продовольственный вопрос. 
По съезд единогласно постановил: 
«1. Образовать территориально национальную территорию автономию областей Букеевской 

Орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Сырдарьинской, 
киргизских уездов, Ферганской, Самаркандской, Амударьинского отдела, Закаспийской области, 
степных киргизских волостей Алтайской губернии, представляющих сплошную территорию с 
господствущим населением киргизского единого происхождения, единой культуры, истории и единого 
языка.  

2. Автономия казак-киргизских областей присвоить название Алаш. 
3. Территория автономных областей Алаш, со всеми богатсвами, а также недрами земли 

состовляет собственность Алаш. 
4. Конституция автономии Алаш утверждается Всероссийским учредительном собранием. 
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5. Всем, кто живет среди казак-кыргыз, гарантируются права меньшиства. 
6. В целях спасения области Алаш от общего развала анархии организовать временнвй 

Народный совет Алаш-Орда, состоящий из 25 человек, 10 мест из которых предоставляется русским 
и другим народам, живущим среди казак-кыргыз. Место пребывания Алаш-Орды времнно избрать 
Семипалатинск. Алаш-Орда должна немедленно взять в свои руки исполнительную власть над казак-
кыргызским населением.  

7. Алаш-Орда обязуется принять энергичные меры к созданию Народной милиции. 
8. Алаш-Орда обязана в ближайшее время созвать Учредительное собрание автономии 

Алаш... » 
В десятом пункте было записано: «К учредительному собранию Алаш Народный совет обязан 

предоставить выработанный им проект Конституции Алаш» [1, с. 173-174]. 
Острой на тот момент проблемой для А. Букейханова и партии Алаш являлось 

противостояние с партией «Уш жуз» (которая была образованна в ноябре 1917 года). 
Представителей партии обвиняли в заключении договора с «известным контрреволюционером» 
Дутовым, «обязуясь до последней капли крови» идти рука об руку против Советской власти. В своих 
выступлениях представители партии «Уш жуз» позволяли себе нелестно выражаться в адрес своих 
противников, не жалея громкие высказывания. Называя их «кровавой партией Алаш», «киргизской 
умирающей буржуазии». Так же распространяя в печати свое воззвание, где есть звучное 
предостережение «Не верьте обещаниям партии Алаш, идущей в хвосте кадетской партии с 
Милюковым и другими во главе» [5, с. 100]. 

В своей «революционной» борьбе Колбай Тогусов дошел до ультиматума В. Ленину, отправил 
телеграмму, в которой говорилось: «Довожу до сведения что партия Алаш разогнана, члены ее 
арестованы, А. Букейханов розыскивается».  

Подобная контрпропагандистская деятельность со стороны «Уш жуз», не могла не доставлять 
проблем алашевцам. В итоге можно сделать вывод, что не так важно было, каким реальным 
влиянием обладала партия «Уш жуз» в то время. Важно то, что активная деятельность в 
информационной сфере помогла новой партии в создании негативного имиджа Алаш-Орды, после 
чего компромисс между Алаш и советской властью в 1918 году так и не был найден. Внутри казахской 
интеллигенции шла острая политическая борьба, которая не скоро закончилась [6, с. 658].  

Но не смотря на политические разногласия между двумя партиями, Алашская автономия 
ждала ответа от И. Сталина как от главного ответственного за национальную политику. Сам ответ мы 
можем найти в его статье «Правда» от 9 апреля 1918 года. Он писал: «Автономно – буржуазные 
группы возникшие в ноябре и декабре прошлого года в окраинах поволжских татар, башкир, киргиз, 
Туркестанского края, постепенно разоблачаются ходом революции. Для того что бы окончательно 
оторвать от них «их же собственные  массы» и сплотить последние вокруг Советов, необходимо 
«взять» у них автономию, предварительно очистив ее от буржуазной скверны, и превратить ее из 
буржуазной в советскую». Благодаря содержанию статьи, мы можем понять отношение И. Сталина к 
автономии. Так же нетрудно обнаружить в этих словах, своего рода технологическую работу по 
организации автономии: взять за основу «буржуазные» автономии, раз они по факту в сознании 
людей уже существуют, но переделать их под свои идеи. Следует отметить что, в своей статье 
Сталин указывает на важные политические противоречия и разоблачает противников: «Буржуазно – 
националистические группы требуют автономии для того, чтобы превратить ее в орудие закабаления 
своих собственных масс [7, с. 293-295].  

Вот в этом и был корень противоречий: автономия могла быть создана, по мнению Сталина, 
только как советская, что противоречило устремлениям Алаш-Орды. Разумеется что кроме общих 
политических убеждений И.Сталина свою роль сыграла и контрпропаганда противников алаш–
ордынцев [7, с. 293-295]. 

В заключение, формирование партии «Алаш» и предлагаемая ею программа сегодня 
являются ярким проявлением и историей независимых интересов страны.  

 
Список литературы 

1. Козодой В.И. Алихан Букейханов: человек-эпоха. Алматы, 2021. – 312 с. 
2. Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М. 1994. 25 – 

26 с. 
3. Мартыненко Н. Алаш-Орда. Сборник документов. Алма-Ата, 1992. 46 – 53 с. 
4. История Казахстана. Т.3. Алматы, 2010. – 661 с.  
5. Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013. – 

400 с. 
6. Съезды и конференции Конституционно-Демократической партии. 1905-1920 гг. Т.3. 

Кн. 1. М. 2000. – 658 с. 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

61 
 

7. Великая российская революция 1917 года и мусульманское движение (сборник 
документов и материалов). М.-СПб. 2019. 293 – 295 с. 
 
 
ӘОЖ 81:001.32 

 
АХМЕТ АТА ЖӘНЕ БІЗ ЖАЛҒАСТЫРАР РУХ 

 
Меллат Д. -  тіл білімі магистрі, шетел филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, 

Абылай хан атындағы Қаз ХҚ және ӘТУ, Алматы 
 
Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың өмірі туралы қысқаша баяндап, ұлы тұлғаның 

ұлтымыздың тілі, діні, жері үшін күресуі туралы ой бөлісіп, Ахмет Байтұрсынов әліпбиінің 
қытайдағы таралуын зерттеп, қазіргі ұрпаққа қалдырған рухани құндылығына тоқталды. 

Түйін сөздер: А.Байтұрсынов, А.Байтұрсынов әліпбиі, қазақ тілі, рухани құндылық 
 
Ахмет Байтұрсыновтың өмірі. «Сөзі жоғалған жұрттың өзіде жоғалады» деген аталы сөзін 

алдына бағдар етіп ұстанған Ахмет Байтұрсынов – ұлтымның тілін де, ділін де, дінін де, жерін де 
жоғалтпаймын деп, қоғамдық өмірдің есігін мектеп ағартумен ашып, оны әдеби шығармашылықпен, 
саяси күреспен, газет-журнал үгітімен жалғастырып, өзінің ұлы ағартушы, дарынды ақын, ойлы 
саясаткер, рухани көсем екенін танытып, қазақтың бес арысының бірі атанып отырған өшпес туға.  

«Әке көрген оқ жонар» дегендей, 1872 жылы 5 қыркүйекте бұрынғы Торғай облысы, қазіргі 
Қостанай облысының Жангелді ауданындағы Сарытүбек топырағына кіндік қаны тамған Ахмет 
Байтұрсыновты әке жолын ұстанды десек әбден болады. Ахметтің әкесі Байтұрсын Шошақұлы өзі 
жасаған ортада беделі өскен, намысы тасыған, қайраты асқан жан еді. Ел жұртқа қиянат жасағандығы 
себепті, ол сол кездегі Торғайдың уезі Яковлевті соққыға жығады. Іс насырға шауып, Байтұрсын інісі 
Ақтас екеуі Сібірге 15 жылға жер аударылады. Бұл оқиға 13 жасар Ахметке қатты әсер етіп, оның 
жүрегіне үлкен жара салады.  

13 жасында ауыл молдасынан сауат аша бастаған Ахмет, 1895 жылы Орынбордағы 
мұғалімдер даярлайтын мектепті тауысу мүмкіндігімен ғана шектеліп, одан кейінгі мол білімді өмірден 
жиуға мәжбүр болған жан. Ахмет өмірде жұмысты бала оқытумен, бала оқытқан да ауылда бала 
оқытумен бастағансоң, осы тіршілігін қанағат тұтпай, оқыта жүріп тоқыған, істеп жүріп іскерлігін 
арттырған, өмір тәжірибесін жинай жүріп маманданған жан. Былайша айтқанда, өздігінен оқып, 
ғалымдыққа қол жеткізген жан. Қазақ тілін, жазуын үңіле зерттеп, жете игергенінің арқасында, қазақ 
әліппесін жасаған, әдбиетіміздің ғылыми негізін қалап, негізгі атау-терминдерін жасаған жан.  

Ұлтымыздың тілі, ділі, діні, жері үшін күрескен ұлы тұлға-Ахмет Байтұрсынов. «Кел, балалар, 
оқылық! Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық!» деп ұрпақты оқуға, білім алуға үндеп, бүкіл өмірін 
қазақтың ағарту ісіне арнап өткен Ыбырай Алтынсариннің жолын қуған Ахмет Байтұрсыновты 
Ыбырайдың нағыз шәкірті деуге болады. Ахмет Байтұрсынов оқытушылық істеп жүрген сол жылдарда 
қазақ жеріне орыс шаруалары көптеп көшіп келіп, қоныс тебе бастайды. Бұлардың келуі жергілікті 
қазақтардың тілін, мәдениетін, елдігін сақтап тұру мүмкіндігіне қауып төндіреді. Орыс 
оқымыстыларының қазақ балаларын орысша оқыту арқылы қазақ ұлтын орыстандыру саясатын 
жүргізуді көздеген мақсатын Байтұрсынов сезе бастайды. 1905 жылғы төңкеріс тұсында Қарқаралыда 
тұрған Ахметтің саяси көз қарасы жаңалана бастайды. Оны ел мұңы, елдің елдігі, билеушілердің 
әділетсіздігі дегендер көп толғандырады, отыршылдықтың қыспағында күн кешіп отырған қазақ 
халқының ауыр тұрмысы ашындыра түседі. Отбасында отырып, оншақты баланың сауатын ашқанмен, 
қалың елді ояту мақсатына жетуге болмайтынын аңғарған ол, ендігі жерде көзі ашық жандармен қоғам 
жайында кеңесе бастайды. Қазақтың бір қыдыру зиялылары оның маңына топтала бастайды. Ахметте 
осы орайда ойын өрбітіп, халық арасында саяси үгіт жұмысын өріс алдырады. «Қайтсем, халқыма 
пайдамды тигізем, қалай көзін ашамын, ұйқысынан қалай оятам» деген мақсатқа жету үшін, он баланы 
оқытудың кемдік ететінін аңғарған Ахмет енді әдбиетке ауысып, әдеби шығарманың халыққа 
жасайтын алып күшінен пайдалану жолына түседі.  

Қазіргі кезде біз «газет-халықтың үні» деп жүрген сөзімізді Ахмет атамыз 1913 жылы 
Орынборда ақпанның ақ аяз күндері шығарған «Қазақ» атты газетінде «Газет-халықтың көзі, құлағы 
һәм тілі» деп мағыналы да нәрлі анықтама бере дәріптеген еді[1,6б.].  

 1910 жылы жер аударылып, Орынборға айдалған Ахмет атамыз бұл жерде де ағартушылық 
ісіне кіріседі, ел ішінде ғылым-білім таратуға ден қояды, сонымен бірге жаңа ойларын айтуға, халықты 
оятуға, ғылым-білім таратуға газет керек екенін сезініп, газет шығаруға әрекеттенеді. Бұл іске оқыған 
жастар қызу ат салысып, қаржы жинайды. Сонымен «Қазақ» газетінің шаңырағы көтеріліп, Ахмет 
атамызға редакторлық міндеті жүктеледі. Ахмет атамыз «Қазақ» газеті бетінде оқу ағарту, оқулықтар 
жасау, әліппе, еміле, грамматика, жер игеру, кәсіп істеу, қоғамдық күрес, мәдениет, әдебиет сықылды 
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мәселелер тереңінен ой қозғап, кезіндегі қоғамдық – әлеументтік ой-пікірге ұйытқы, халыққа оятушы, 
жастарға шамшырақ болады. Ахмет атамыздың осы газетте жарияланған «Қазақтың бас ақыны» 
деген еңбегі Абай атамыздың тарихи ролын, рухани болмысымыздағы орнын, шығармашылығын 
терең талдады[1,141-148б.]. «Оқу жайы»[2,302-305б.], «Бастауыш мектеп»[2,311-315б.] деген 
мақалалары сауатсыздықты қалай жою, қазақтың бастауыш мектептерін қалай ашу мәселесін кеңінен 
толғады. Бұл газет жөнінде, кейінгі кезде, Мұхтар Әуезов былай деп жазды: «Ол газеттің жаны кім еді? 
Ішіндегі қажымайтын қайрат, кемімейтін екпін кімнің екпіні еді? Ол екпін, ұйықтаған қазақты айқайлап 
оятуға заман ерік бермеген соң, маса болып қалай ызыңдап оятамын деп, ұзақ бейнетті мойнына 
міндет қылып алған Ақаңның екпіні болатын»[3, 17-18 б.]. Біз айтып жүрген Ахмет Байтұрсыновтың 
рухы міне осы рух еді. Осындай рухпен қазаққа ой түсірген, қазақты ұйқысынан оятуға жар салған, 
жансыз денесіне қан жүгірткен, санасына саңылау кіргізген Ахмет атамызды қазақтың «рухани көсемі» 
деуіміз дәуірдің шындығы.  

Әдеби шығармашылық жолына түсіп, ұлттың бостандығы, елдің тәуелсіздігі жолындағы 
күреске халықты аттандыру үшін жазған өлеңдерінің жинағына Ахмет атамыз «Маса» деп ат қояды. 
Бұл жинақ 1911 жылы Орынборда басылып шығады. Отаршылдықтың қыспағында құлшылық жолына 
түсіп бара жатқан қалың қазаққа енді «Абылайлап» аттан салудың мүмкіндігі қалмағанын аңғарған 
ақын атамыз алдағы жерде халықтың құлағына маса болып ызыңдай беруді, сол ызыңмен ойын 
оятып, санасын ашып, өз қамын ойлайтын күйге жеткізуді армандайды. Ақын сол кездегі ойын былай 
деп жеткізеді:  

Ызыңдап, ұшқан мынау біздің маса, 
Сап-сары, аяқтары ұзын маса. 
Өзіңе біткен түсі өзгерілмес, 
Дегенмен, қара яки қызыл маса. 
Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 
Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 
Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 
Қоймастан құлағына ызыңдаса? [1,84б.] 
Ахмет атамыз сол кезде-ақ өзіне орыс поэзиясын қайнар көзі етеді. Орыс ақындарын мол 

оқиды. 1901 жылдан бастап Крылов мысалдарын аударып, сол негізде өзіде мысалдар жаза 
бастайды. Ол мысалдарда суреттелетін моралдық, адамгершілік тағылымдарын қазақ қоғамы үшін 
аса қажетті деп біледі. Адам бойында кездесетін намыссыздық, құлшылдық, жігерсіздік, алауыздық, 
жалқаулық, жағымпаздық, қулық-сұмдық, әпербақандық, зорлық – зомбылық сияқты кілеңсіз 
мінездерді сынауға, шенеуге келгенде ақын мысал жанырын ең өткір, ұтымды деп таниды. Ыбырай 
Алтынсариннің, Абай Құнанбайевтің аударған, жазған мысалдарын оқып, өзіде Крыловты аудара 
жүріп жазған мысалдарынан ақын 1909 жылы Петербургте «Қырық мысал» деген жинағын шығарады. 
Ақынның жазған мысалдарының бір тобы адам бойындағы алауыздық, мақтаншақтық, 
қайырымсыздық, тәкәпарлық, күншілдік, зорлық, топастық, надандық, қулық, үлкенді силамау, 
қанағатсыздық, достықты қадірлемеу, жала қорлық, тойымсыздық, әдепсіздік сықылды жағымсыз 
мінездерді мінеуге құрылады. Ал тағы басқа мысалдарында тұтас халықтық, әлеументтік мәні бар 
тақырыптар, мәселен: отаршылдыққа, зорлық – зомбылыққа, теңсіздікке, төрешілдікке қарсы халық 
санасына қозғау салатын, халықтың намысын оятатын, халыққа қайрат, жігер беретін мазмұндарды 
арқау етеді. Міне бұл мазмұндар ақынның алға ұстаған арманы еді, бетке алған міндеті еді. «Қазағым-
елім» деп шырылдаған жанның жүрек дүрсілі еді.[1,21-80б.]  

А.Байтұрсыновтың әліпбиінің Қытайда таралуы. Араб жазуы – қазақтар мен басқа түркі тілдес 
халықтардың қолданатын көне жазуларының бірі. Ислам дінінің Орта Азияға, Қазақстанға, Шинжаңға 
таралуымен қоса араб жазуы да мың жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Араб жазуы 
алғаш рет батыстан енгенімен, ұзақ уақыт қолданысына байланысты қазақ ұлтының жазуы боп 
айналды. Олардың ішінде қазақ халқының тіліне сәйкес келмейтін тұстары жойылып, біраз жаңа 
әріптер жасалып, араб жазуынан өзгертілген қазақ жазуы қалыптасты. 

Қазақ халқының араб жазуын қолдануын үш кезеңге бөлуге болады: 
Бірінші кезең – Х ғасырдың екінші жартысы мен ХІІІ ғасыр аралығы. Бұл кезеңде қазақтар 

басқа түркі халықтары сияқты араб жазуын еш өзгеріссіз пайдаланды. Махмұд Қашқаридің «Диуани 
лұғат-ат-түрк» кітабы осы кезеңнің туындысы.  

Екінші кезең ХІІІ ғасырдан XX ғасырға дейін. Бұл кезеңдегі жазу араб жазуына негізделген 
парсы жазуы болды, кейін ол Шағатай жазуына айналды, Шағатай жазуы араб жазуына кейбір 
дауысты және дауыссыз дыбыстарды қосып жазған. Бұл кезеңге ұлы ақынымыз Абайдың туындылары 
жатады.  

XX ғасырдың басынан (1913 жылдан бастап), Қытайда қазіргі уақытқа дейінгі жазу араб 
жазуына негізделген және қазақ тілінің дыбыстық әдет-ғұрыптарын бойына сіңірген үшінші кезеңге 
жатады. Қазақ жазуын алғаш рет реформалаған Ахмет Байтұрсынов болды. Ахмет Байтұрсынов 
жазуды ғана реформалап қоймай, қазақ грамматикасын алғаш рет бір қалыпқа келтірді. Оның араб 
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жазуы негізінде жасаған әліпбиі «Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі» деп аталды. Ахмет Байтұрсынов 
араб және Шағатай әліпбиіндегі үш дауыстыға тоғыз дауысты дыбысты қосқан. Араб және Шағатай 
тілдеріндегі осы үш дауысты дыбыстың үстіне және астына көлденең жолақ «-» сызу арқылы 
бейнелеген, оны жеке дауысты әріпке айналдырған, сонымен қатар қазақ тіліне пайдасы жоқ 8 әріпті 
жойып, қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне сәйкес жаңа әріптерді жасап шыққан[4,330б.]. 1939-
1940 жылдар аралығында қазақ тіліне жаңа әріптерді сіңіру керек пе деген мәселеде сол кезде 
Қытайдағы «Шиңжаң күндізге газет»-тінде де пікір-таластар көп болды. 1946-1947 жылдары жаңа 
әріптерді қазақ әліппесіне толықтай енгізді [5,19б.]. 

 
Сурет 1 - Араб әріптеріне негізделген қазақ әліпбиі 

 
Қытайдағы қазақтар Ахмет Байтұрсыновтың жазуын 1960 жылға дейін қолданды. 1960 жылдан 

1983 жылға дейін жаңа жазу деп аталатын латын әліпбиі қолданылды, ал 1983 жылдан бастап араб 
графикасы қайта енгізілді. Ахмет Байтұрсынов әліпбиінде және араб әріптерінде «v» дыбыстық 
таңбасы болмағандықтан, Қытайдағы қазақ филологтары халықаралық тілдік қарым-қатынас 
қажеттілігіне және ғылым мен техниканың дамуына байланысты кейбір әріптерді енгізді[6,54-56 б.]. 

Қазіргі Қытайдағы қазақ тілі, ғылыми тіл мен жазу жүйесіне айналды, орфографиясын, 
морфологиясын, синтаксисін қалыптастырды. Қазақ тілі қоғамның барлық саласында қолданылады, 
994 бастауыш және орта мектеп қазақ тілінде оқытса, 20-дан астам колледж мен университеттерде 
қазақ сыныптары мен қазақ бөлімдері бар. Қазақ тілінде кітап шығара алатын 6 баспа бар, онымен 
қоса қазақ тілінде 10 газет, 30-дан астам журнал бар. Шинжаң-Ұйғыр автономиялық районда, Қазақ 
автономиялық аймақтарда қазақ радиосы мен қазақ телеарналары бар[4,322б.]. 

Қытайдың аз ұлттардың тіл білімі және филологиясын зерттеуші ғалым, профессор Ван 
Юаньсиннің айтуынша «Тіл мен жазудың мәдени қызметтері негізінен күнделікті қарым-қатынаста, 
мектептегі тәрбие мен оқытуда, әкімшілік әділет органдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында, 
ұлттық мәдениетте және соған байланысты қызметте көрінеді. Аз ұлттардың (қазақ, ұйғыр, қырғыз 
т.б.) тілдерінің медиа саласында қолданылуы олардың әлеуметтік және мәдени функциялары мен 
өміршеңдігінің маңызды көрінісі және аз ұлттың тілі мен мәдени өмірінің маңызды бөлігі болып 
табылады деп айтқан еді.  

Қазақ тіліндегі радио 50 жылдан астам тарихы бар. Қазірге дейін қазақ тілінде бір мемлекеттік 
радио станциясы, яғни, Орталық халықтық хабар тарату корпорациясы бар. Автономиялық 
деңгейіндегі радиостанцияларға Шинжаң халық хабар тарату станциясы, аймақтық деңгейіндегі 
радиостанцияларға Іле халық хабар тарату станциясы, Тарбағатай аймақтық радиостанциясы, Алтай 
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аймақтық радиостанциясы т.б. кіреді. 2015 жылы Орталық халықтық хабар тарату корпорациясында 
қазақ тіліндегі радио күнде 18 сағат (хабар 9,5 сағат, қайталау 8,5 сағат) тоқтаусыз қойылады. 2014 
жылдың 1-ші шілдесінен бастап автономиялық радиостанциясы Шинжаң халық хабар тарату 
станциясында қазақ радиосының бағдарламасы толығымен қайта қаралып, радио тарату уақыты 19 
сағатқа дейін ұзартылды. Оның ішінде «Таңғы жаңалықтар экспрессі», «Жаңалықтардың кең бұрышы» 
сияқты ақпараттық бағдарламалар, «Таңғы жұлдыз», «Әлеуметтік назар» сияқты әлеуметтік танымдық 
бағдарламалар және т.б. көп теген бағдарламалар қазақ тілінде жүргізілді [7,21-22б.]. 

Қазақ телебағдарламаларының құрылуы радиодан кейінірек болса да, мемлекет деңгейдегі 
қазақ телеарнасы болмаса да, теледидардың жанды формасы мен радиоға қарағанда аудио-бейне 
эффектісі жақсы болғандықтан, ол ең көп хабар тарату құралы және жиі қолданылатын арнаға 
айналды. Қазіргі уақытта автономиялық аймақ деңгейінде қазақ телебағдарламаларын ұсынатын БАҚ 
ұйымдарына Шинжаң телеарнасы, аймақ деңгейіндегі Іле ТВ, Тарбағатай ТВ және Алтай ТВ кіреді 
[7,25б.]. Осылардан Қазақ тілі Қытайда радио, теледидар, газеттер, мерзімді басылымдар, кітаптар 
мен аудио-бейне өнімдері, жаңа медиа және басқа салаларда кеңінен қолданылатынын байқауымызға 
болады. Бұлардың барлығы Байтұрсынов әріпінің арқасында іске асылып жатыр.  

Қортынды. Ахмет атамыздың әліппесі қазақ халқының мәдени дамуында маңызды рөл 
атқарды, осы жазу арқылы қазақ халқының бай мәдени мұрасы сақталды.Тек қазақ халқы ғана емес, 
ХХ ғасырдың басынан Қытайда тұратын басқа да түркі тілдес халықтар, мәселен, ұйғыр, қырғыз 
халықтары да Ахмет Байтұрсыновтың жазуын пайдаланып, жазу тарихы қазақ халқымен тағдырлас, 
сабақтас, бір бағытта келеді. Олар Ахмет Байтұрсыновтың емлесінің ықпалымен өз жазу дәстүрлерін 
қалыптастырып, осы күнге дейін оны қолданып келеді. Бұл туралы белгілі ғалым Р.Сыздықова: 
«Сөйтіп, А.Байтұрсынұлының реформалаған араб жазуы өз кезеңінде қазақ мәдени дүниесінде үлкен 
роль атқарған, қалың көпшілікті жаппай сауаттандыру ісіне, жазба дүниелердің дамуына, баспа 
жұмысының жандануына игілікті қызмет еткен, прогрессивтік құбылыс болды. А.Байтұрсынұлының бұл 
тәжірибесі сол кезде өзге түркі халықтары, мысалы, өзбектер мен татарлар үлгі етіп тұтып, олар да өз 
жазуларына реформалар жасай бастады» [8, 18б.], – дейді. Бірақ өкінішке орай бұл туралы 
зерттеулер өте аз, ендігіде Ахмет Байтұрсыновтың бізге қалдырған құндылығы мен қоса басқа да түркі 
халықтарының тіл-жазуына келтірген ықпалын зерттеуіміз керек.    Ұлтшылдыққа, надандыққа қарсы 
күрес осыдан 100 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынов, Мыржақып Дулатов, Қалел Досмухаметтов, Әлихан 
Бөкейханов қатарлы есіл ерлердің «Оян қазақ» ұранымен етек алса, Ахмет атамызды рухани көсем 
тұтқан қазақ халқы бұл күресті толастатқан емес. Бұл күрес ұласып, еліміздің тәуелсіздігіне қол 
жеткізгеннен кейінде жігерлі қайраткерлеріміз ел тағдырын, жер тағдырын, тіл тағдырын, діл 
тағдырын, дін тағдырын ескеріп, мәңгүрттендіруге қарсы күресте тағы сол Ахмет атамызды рухани 
көсем тұтып, күрестерін тоқтатпай келеді.  
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Әбдіразақ Ш.Ғ. – «тарих» мамандығының 1 курс магистранты, А. Байтұрсынов атындағы 
Қостанай өңірлік университеті, Қостанай қ. 

Әбіл Е.А. – тарих ғылымдарының докторы профессор 
 
Мақалада Ғазымбек Бірімжановтың қысқаша өмірбаяны, қызметі және Алаш қозғалысына 

қосқан үлесі баяндалған. Ғазымбектің өмір жолы, қоғамдық-саяси қызметі, әдеби мұрасы – бүгінгі 
жастарға үлгі, өнеге. Алайда, ол осы кезге дейін тарихтың көлеңкесінде қалып келді. Қамшының 
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сабындай қысқа ғұмырын саяси күреспен өткізген Ғазымбек Бірімжанов өз ұлтының зиялысы 
ретінде артына мол рухани мұра қалдырғаны белгілі. 
 Түйінді сөздер: Ғазымбек Бірімжанов, Алаш, «Ақ жол» газеті, интеллигенция 
 

Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап-армандаған ел егемендігіне қол жеткізіп, өз алдына 
дербес, Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің іргетасы қалана бастағанына 30 жылдан асты.Бұл тарихи 
өлшем таразысына салғанда қас-қағым сәт болып көрінгенмен де, адам өмірімен салыстырып 
қарағанда едәуір уақыт. 

Тарихы жоқ ел болмайды. Елдің ертеңі бүгіннен басталады десек, ол – дау жоқ, кешегінің 
жалғасы. Ендеше ел болашағын ойлауды өткенімізді біліп, бүгінімізді танудан бастағанымыз құба-құп. 
«Тарихты бірін өзіміз ұнатып, құптайтып, ал келесісін «жағымсыз» санап, бойымызды аулақ салатын 
үзік-үзік оқиғалардың жиынтығы деп пайымдамау керек. Яғни өткенімізді тұтас күйінде, ешқандай 
боямасыз, қаз-қалпында қабылдағанымыз ләзім.Мұның өзі өткен жылдар шежіресін үнемі әрі 
бұрмалаусыз зерделеп отырудың жөні бөлек. Мұның өзі өткендегі тәжірибенің жақсысынан үйрену 
үшін, ескі қателіктерді қаулата бермес үшін, жаманнан жирену үшін қажет» - дейді бұл турасында 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Жадымызда жатталсын, татулық дәйім сақталсын» деген 
тарихи еңбегінде. 
 ХХ ғасырдың бас кеінде қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы жаңа да сапалы сатыға 
көтерілді. Отарлық езгіге қарсы күрес бұл кезеңде әртүрлі саяси жолдарды да қамтып, халық 
наразылығын еуропалық үлгіде жан-жақты білім алған, зиялы қауым өкілдері бастайтын дәрежеге 
жетті. Ұлт мүддесін қорғауға олар өркениет жолымен өз күресінде парламент әдістерін, саяси 
баспасөз беттерін пайдаланып, ұлттық саяси партия құруға талпынды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Жақып Ақбаев, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышпаев, Жаһанша Сейдалин, 
Мұхамеджан Сералин, Ахмет Бірімжанов және басқалары бастаған осы бір шоғыр зиялы қауымның 
ортасында Ғазымбек Бірімжановта бар [1, 29 б.]. 

Ғазымбек Қорғанбекұлы Бірімжанов (1896-1938) туралы әңгіме қозғалғанда ол Ахмет 
Бірімжановтың інісі екендігі жайлы айтылады.  Ғазымбектің өмір жолы, қоғамдық-саяси қызметі, әдеби 
мұрасы – бүгінгі жастарға үлгі, өнеге. Алайда, ол осы кезге дейін тарихтың көлеңкесінде қалып келді. 
Қамшының сабындай қысқа ғұмырын саяси күреспен өткізген Ғазымбек Бірімжанов өз ұлтының 
зиялысы ретінде артына мол рухани мұра қалдырғаны белгілі. 

Ғазымбек  туралы сөзді оның ата тегінен бастағанымыз жөн. Ол текті атадан, яғни әріден 
алсақ бабасы Шақшақ Жәнібек тарханды а йтпағанда,бергі аталары Дәуітбай мен Мұса тархан 
және  Шеген би алты Алашқа танымал батыр тұлға, ұшқыр ойлы, даналығымен белгілі билердің бірі 
болса, өз әкесі Қорғанбек пен Бірімжан да кезінде Қостанай- Торғай өңіріне атағы шыққан, ықпалды, 
беделді адамдардың бірі болғаны тарихтан белгілі. Анасы Сүлеймен төренің қызы Сақып келбетті, 
ақжарқын жан болған.Болашақ Алаштың жас қайраткерінің балалық шағы дүние есігін ашқан 
атақонысы – Сарытосында өтеді.  

Ата-бабасынан туған зеректік пен тектілік Ғазымбектің бойына да туа дарыған. Ол жасынан 
алғыр, өткір, көрегендік сияқты жалпы қасиеттерімен танылып өседі. Заман ағымын андай білген 
Қорғанбек келешек – оқыту екенін жақсы түсініп, ауыл молдасынан тілін сындырған Ғазымбекті 
Торғайдағы екі сыныптық уездік орыс-қазақ мектебінде оқытып, сауатын аштырады. Мұнан соң 
Ғазымбек Орынборда реалдық училищеде оқып, кейін Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік 
университетінің дәрігерлік факультетіне түседі. Университетте оқи жүріп ол қоғамдық жұмыстарға 
белсене кірісіп, өзі сияқты білім іздеп келген қазақ жастарымен қоян-қолтық араласады [2, 14 б.]. 

Осы жылдар империядағы саяси жағдайдың ушығып, қарсылық қозғалыстарына оқушы-
студент қауымының да белсене араласа бастаған кезі болатын. Орыс басқыншыларының 
озбырлығына қарсы шыққандардың арасында Ғазымбек те болады. Осындай оқиғаларда саяси 
шынығып, қайратты да саналы күрескер ретінде қалыптасады. Сол кезеңдерде ол  жерлес ағалары 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, К.Тоқтабаев және М.Есполов секілді ХХ ғасыр басында қазақ 
интеллигенциясын тарихи аренаға шығарған Алаш қайраткерлерімен бірге елдің қамын ойлап, 
отаршыл жүйеге қарсы шықты.       

Солармен бірге ұлт мұддесіне кереғар пікірдегі отаршыл патша саясатына қарсы жарияланған 
мақалаларды үзбей оқып, олардың пікірталастарына белсене араласып, өз ойын да ортаға салып 
отырды. Оның қоғамдық-саяси қызметі Алаш партиясы мен Алашорда үкіметімен тығыз байланысты 
болды. Ғазымбек те Алаштың белді бір мүшесі болып, оның міндеттері мен мақсаттарын айқындауға 
белсене араласты. Тарихи басылымдарда Ғазымбектің Колчак үкіметімен Алашорда атынан келіссөз 
жүргізуге қатысқаны, Алашорданың Башқұрт үкіметі жанындағы уәкілі болғаны туралы айтылады. Ол 
1917 жылы Алаш партиясының Бағдарламасын жасауға тікелей атсалысты. Айта кету керек, осы 
Бағдарламаның жеті авторының үшеуі Торғайдан шыққан Алаш қайраткерлері екені белгілі 
(А.Байтұрсынов, М.Дулатов және Ғ.Бірімжанов). 
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1920 жылы желтоқсанда «Ақ жол» газеті жарыққа шыққанда М. Дулатов Ғазымбекті 
журналистік жұмысқа тартты. 1920-1922 жылдары ол осы газетте «Ғазымбек», «Шеген» деп қол 
қойып, көп материалдар жариялаған. Бұл жөнінде кезінде қазақ журналистерінің ұстазы атанған 
ғалым, ұлтымыздың ұлағатты азаматы Темірбек Қожакеев «Арыстардың ағартушы 
шәкірті»              («Қазақстан мұғалімі» журналы), «Өрелі өрім еді» («Сұхбат» газеті) атты 
мақалаларында Алаштың жас қайраткері туралы толық әрі жан-жақты мағлұмат берген болатын. 
Негізінде Ғазымбектің мақалалары тақырыптарының әр алуандығымен, ой-пікірлерінің нақтылығымен, 
тілінің шұрайлығымен ерекшеленеді. Қай тақырыпта ой қозғап жазса да, мәселені терең біліп, терең 
зерттеп жазуға ты-рысқан. Қазақ жерінің тарылып, суы мол, шұрайлы, шабындықты жерлердің 
келімсектерге беріліп, ата-баба жерінің қолдан кетіп бара жатқаны, орыс шаруаларының толассыз 
ағылуы оның жанына қатты батты. Өзінің  "Қанына тартпағанның  қары сынсын", "Жер дауы, жесір 
дауы", "Нар жолында жүк қалмайды", "Ауруын жасырған өлер", "Қырсық" және т.б. осындай көкейкесті 
мәселеге байланысты жарияланған  еңбектерінде қазақ даласының бөлшектеніп, өз жерін қазақ қалай 
сақтап қалу керектігіне, теңдік туралы  жауап іздей келе халықты бірлікке, өнер-білімге, 
экономикалық     тәуелсіздікке, А.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов идеяларын іске асыруға шақырады. 
Сондай-ақ, "Ақжол" газетінің бетінде Алаш қайраткерлеріне қиын-қыстау кезінде көмек қолын созған 
қазақ байлары туралы жазғанда демеу болған Торғайдың игі-жақсылары да назарынан тыс 
қалмады  [3]. 

1923 жылы Түркістан Республикасы білікті жастарды даярлау мақсатында жергілікті ұлт 
өкілдерінен білімді деген бір топ жасты жинап, солардың қатарында Ғазымбек те Германияға оқуға 
(қазіргі «Болашақ» бағдарламасы сияқты) жіберіліп, Берлин университетінің ауыл шаруашылығы 
факультетіне түседі. Берлин университетінде оқи жүріп неміс және ағылшын тілдерін меңгерді. Жер 
шаруашылығының қыр-сырын біліп, көкөніс өсіру тәжірибесін алу мақсатында Бразилияда өндірістік 
практикада болды. 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Көшім Есмағанбет "Әлем таныған тұлға" атты 
мақаласында бұлай деп жазады: " М. Шоқайдың елдегі таныстарымен, ұлттың қайраткерлерімен 
байланыс орнату жұмыстарына Түркістаннан Германияға оқуға барған жастар үлкен көмек берді. 
Бұлардың ішінен Ғазымбек Бірімжановті ерекше атауымыз керек. Жоғары білімді ол Германияға бара 
жатқан талапкерлер құрамына Ә.Бөкейхановтың ұсынысы бойынша арнайы енгізіліп, Кеңес өкіметіне 
қарсы ішкі және сыртқы күштер арасында байланыс орнату жөнінде қауіпті де  жауапты міндеттер 
жүктеледі.                        Ол М.Шоқайды ел жағдайымен, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
Х.Досмұхамбетов, У.Қожаев, С.Қожановтың атқарып жатқан жұмыстары жөнінде хабардар етеді. 
Ғазымбек Бірімжанов Германияға барған бойда С.Қожановқа жолдаған хатында: "Мұстафа өте нашар 
тұрады, қазақтың студент-жастары оған көмектескісі келеді. Бірақ ол одан бас тартты және бұл ақша 
өздеріңе керек болады, өйткені алда көп істер күтіп тұр" дегенді айтты, деп хабарлайды". Міне 
Ғазымбек Бірімжановқа М.Шоқайды қазақ халқының жағдайымен таныстыруды, Мұстафаға қазақ 
халқына төніп тұрған опат жөнінде әлем жұртшылығын хабардар етуді тапсырғаны белгілі болды. Ол 
тапсырманы Алаштың жас қайраткері абыроймен орындап шықты. 

Тағдыр Ғазымбектің басына таңдап алған қосымша екінші мамандық бойынша жұмыс істеуге 
жазбады. Сол кезде жүріп жатқан қуғын-сүргін Ғазымбектің де жеке басына шүйлікті. Ол екінші 
агроном мамандығы бойынша шетелдегі оқуын бітіріп, Мәскеу қаласында қызмет істеп жатқанда 1928 
жылы ұсталады. Тағылған айып: «Алаш қайраткерісің, Германияда оқып жүргенде орыс-қазақтың 
зиялы ақсүйек қауымымен араластың, Мұстафа Шоқаймен кездесіп, оның көзқарасын қолдап, пікірлес 
болдың. Ахмет пен Міржақыптың үзенгелес серігісің». Осындай айыптар мен «Торғай ісі» бойынша 
кінәлісің» деген желеумен оны түрмеге қамайды. Ақыры үштіктің шешімімен Ақ теңіз каналы 
құрылысына он жылға жер аударылады [4.132 б]. 

Қазақ КСР Жоғарғы Сотының қылмысты істер жөніндегі коллегиясы 1988 жылы 4 қараша күнгі 
мәжілісінде 1930 жылы сәуірде сталиндік репрессия құрбаны болған 14 зиялы азаматтарымызды 
ақтады. Солардың бірі – Ғазымбек Бірімжанов.   

Москвадағы Бутырка түрмесінде жатқан М. Дулатовты 1929 жылы 3 тамызда сұраққа алған 
жендет одан: «Бірімжанов туралы не айтасыз?» деп сұрапты. Сонда ол: «Бірімжанов Орынбордағы 
реальді училищені бітірген. Бізбен бірге Алаш Ордада істеген, Ташкенттегі университеттің дәрігерлік 
факультетінде оқыған. Кейін «Ақ жол» газеті ұйымдастырылғанда редакцияға ауысып, сонда істеді. 
«Шеген» деген үлкен атасының атымен жазып тұрды. Онан соң Германияға оқуға кеткен. Бұл 1922 
жылдың күзінде болатын», – деп жауап берген. 

Ғазымбек Германияда 6 жылдай оқып, агроном мамандығын алып қайтқан. «Енді еліме еңбек 
етем» деп келгенде, 1928 жылдың күзінде Москвада «халық жауы» деп танылып, тұтқынға алынған, 
1930 жылы атуға бұйырылып, артынан ол үкім бұзылған. Он жыл айдауға жіберіліп, сол кеткеннен 
оралмаған.   

Бұл деректерден Ғазымбектің қоғам қайраткері, қаламгер, дәрігер, агроном, ағартушы адам 
болғаны аңғарылады. Ол негізінен осы ғасыр басындағы қазақ сахарасында күн тәртібіне 
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қабырғасынан қатты қойылған қоғамдық-әлеуметтік мәселелерді жалғастыра жырлаушы журналист, 
елді оқу-ағарту, әйелдерді езгіден азат ету жөнінде А. Байтұрсынов, М. Дулатовтардың шәкірті, 
ізбасары болған, солармен үндес, пікірлес болған өрелі өрен [5]. 

Қорыта айтқанда, Ғазымбек Бірімжанов ХХ ғасырдың басында отарлық саясатқа қарсы батыл 
үн көтерген, Қазақстанның тәуелсіздігі мен бостандығы үшін аянбай тер төккен, ұлт мүддесін таптық, 
топтық түсініктен жоғары қойған және қоғамдық-саяси, құқықтық ой пікірде жалпы демократиялық, 
жалпы ұлттық бағыт ұстанған, қиын-қыстау төңкеріс кезеңінде де өзінің ағартушылық идеясын бар 
қабілет, қайратымен насихаттап өткен ірі қоғам қайраткері, асқан азамат. Оның өшпес мұраларын 
монография деңгейінде зерттеу болашақтың ісі. Оған әлі де ізденістер қажет. Тарихта із қалдырған 
қайраткерлерді танып-білу – әр қоғамның рухани деңгейінің көрінісі. Өз тарихымен ғана тәрбиелеу 
ғана өз ұрпағы рухын жоғары көтеру болса керек.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ  ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 
 
Абуханов Ш.А. – Аға оқытушы, Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті, Алматы қаласы  
 
Мақала  мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, Алаш-Орда  үкіметінің жетекшілерінің бірі  

Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдық саяси қызметіне арналады. 
Түйін сөздер: Алаш-Орда, реформатор, уезд, училище, губернатор, саясат,сьезд және т.б. . 
 
Қазақтың бір туар азаматы  Ахмет Байтұрсынұлы  ғалым,   мемлекет  және қоғам қайраткері, 

қазақ халқының XX-ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысының жетекшілерінің бірі, қазақ тілі  
білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, Алаш-Орда 
үкіметінің жетекшілерінің бірі болды.  

Ахмет Байтурсынұлы  қазіргі Қостанай облысы Жангельдин ауданындағы, Ақкөл ауылында 
қантар айында 1871 жылы өмірге келген. Туған жері — бұрынғы  Торғай  уезінің , Тосын болысы еді .   

Ол Арғын тайпасының Шақшақ руынан шыққан. Атасы Шошақ  немересі Ахмет өмірге келгенде 
ауыл ақсақалдарынан бата алып азан шақырып атын қойған. Шошақ ел-жұртына танымал, беделді 
адам болған екен. Шошақтың Ақтас, Байтұрсын, Ерғазы атты үш ұлы болады. 

1885 жылы олар уезд бастығы Яковлевтің елге жасаған зорлық-зомбылығына қарсы күресіп, 
жауапқа тартылады. Сол күреске қатысқандығына байланысты  Байтұрсын мен Ақтасты 15 жылға 
Сібірге айдауға жіберсе, інілері Ерғазыны төртай  мерзімге жергілікті абақтыға жабады. 

  Ахмет  Байтурсынұлы  1882—1884 жж. ауыл мектебінде оқыды. Одан кейін Байтұрсынның 
інісі Ерғазы Ахметті 1890 жылы Торғайдағы екі кластық орыс-қазақ училищесіне  береді. Оны 
1891жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі, 1895 ж. Орынбордағы мұғалімдер 
мектебін бітіреді [1]. 

 Одан кейін 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай,Қарқаралы уездеріндегі орыс-қазақ 
мектептерінде мұғалімдік қызмет атқарып, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін 
атқарады. Ол өте білімді ,таланты тұлғалардың  бірі болды . 

Байтұрсынұлының саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға тұспа тұс келді. 
А.Байтұрсынұлының  қоғамдық саяси  қызметі  33 жасынан  басталды. Ол  1905 жылы Қоянды 
жәрмеңкесінде жазылған  Қарқаралы петициясын (арыз-тілекті)  ұйымдастырушы  әрі петиция  
авторларының бірі  болды. Бұл құзыр хатқа 14500 адам қол қойған еді.  Бұл Қарқаралы петициясында 
жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-
ождан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, 
қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударуды үзілді- кесілді тоқтату  сияқты талаптар қойылған   
болатын. Сол кезеңнен бастап Ахмет Байтұрсынұлы  жандармдық бақылауға алынды. Ал 1908 жылы 
А. Байтұрсынұлы  саяси көзқарасы үшін Қарқаралы абақтысына қамалып екі жылдан кейін Орынборға 

https://qazaq1913.com/
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жер аударылады. Енді 1909 жылы 1 шілдеде патша үкіметінің саясатына наразылық білдіргені үшін  
губернатор Тройцкийдің бұйрығымен қайтадан  тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылады. 

Ресей ІІМ-нің Ерекше Кеңесі 1910 жылы 19 ақпанда Байтұрсынұлын қазақ облыстарынан тыс 
жерлерге жер аудару жөнінде шешім қабылдайды. Осы шешімге сәйкес Байтұрсынұлы Орынборға 
1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін Орынборда тұрды. 

 Ал  1913-1915 жылға дейінгі аралықта әлеуметтік ахуалды баяндаған цензура көтермейтін 
мақалалар жариялағаны үшін де  А. Байтұрсынұлына бірнеше рет айыппұл салынып, үш рет абақтыға 
қамалды. Жалпы қоғам дамуындағы алдыңғы қатарлы ой-сана баспасөз немесе ақпарат құралдары 
арқылы тарайтыны бізге белгілі . Сонайақ 1913-1918 жылы Ахмет Байтурсынұлы  өзінің ең жақын 
сенімді достары Ә Бокейхан, М. Дулатұлы және тағы басқа алаш қайраткерлерімен бірігіп,  қазақтың 
тұңғыш саяси идеялық басылымы «Қазақ» газетін шығаруға атсалысты .      

Бұл кездегі жалпы Ресей империясын қамтыған саяси тұрақсыздық  осы кездегі қазақ 
интелигенциясы өкілдерін кезек күттірмейтін ұлттық мәселелерге байланысты бір шешімге келіп, 
құрылтай шақыруға   итермеледі.1917 жылы 21-26-шілдеде Орынборда  жалпы қазақ сьезі өтті. Бұл 
сьезге қазақ өлкесінің облыстарынан  және Ферғана мен Бөкей хандығы атынан  біраз қазақ өкілдері  
қатынасты .Сьезд төрағасы болып Халел Досмухамедов сайланды .Бұл сьезде Алаш партиясын  құру  
туралы қаулы қабылданды .Сол кездегі  «Қазақ газеті» осылай  партияның баспа органына айналды. 
Сондай-ақ бұл сьезде 14 мәселе қаралды. Олар: мемлекеттік басқару түрі, қазақ облыстарының 
автономиясы, жер мәселесі, халықтық милиция, жергілікті басқару жүйесі, оқу ағарту ісі, сот, дін, әйел 
мәселелері, жалпы ресейлік «Шуро-ислам» сьезі, Жетісу облысының жағдайы, қазақ облыстары 
депутатарының  құрылтай жиналысына дайындығы және тағы басқа да мәселелер еді . Сьезд 
соңында барлық мәселелер бойынша ұлттық- демократиялық мазмұндағы шешімдер қабылданып, 
алаш партиясы құрылды. Сьезд алдымен өзінің басшы органдарын сайлады. Оның құрамына Әлихан 
Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Міржақып Дулатов, Елдос Омаров, Мұстафа Шоқай, Мухаметжан 
Тынышбаев, Халел Досмухамедов, Жанша Досмухамедов, Халел Ғаббасов және тағы басқалары 
кірді.  Алаш партиясынын жетекшісі болып Әлихан Бокейханов сайланды. Сондай-ақ бұл сьезде Алаш 
партиясының бағдарламасының жобасы жасалып, ол көпшіліктің талқысына ұсынылды. Жоба  негізгі 
10 бөлімнен тұрды. Олар: мемлекет қалпы, Ресей құрамында Қазақ ұлттық автономиясын құру 
мәселесі, халықтар арасында тең құқықтық орнату, дін ісі, елдегі билік және сот, ел қорғау, салық, 
жұмысшылар туралы, ғылым мен білім, жер мәселесі жайлы мәселелер  еді . Бұл бағдарламаның 
жобасын Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов және тағы басқа қоғам 
қайраткерлері жасады. Жалпы бұл кезде  өлкеде 20- ғасырдың бірінші ширегінде  бірнеше саяси 
партиялар құрылып жатқан кезең еді.  Мысалы, Үш жүздер,  Алаш партиясы  және тағы басқа 
партиялар. Алаш партиясы – бұл ұлттық мүдені көтерген партия болды. Бұл партияның және оның 
жетекшісі мен пікірлестерінің  басты  мақсаты тәуелсіз эволюциялық жолмен дамитын, ұлттық 
мемлекет құру болды.  

 Енді  1917 жылы желтоқсан айында Орынборда екінші жалпы қазақ құрылтайы (Сьезі) өтті. 
Бұл құрылтайдың болуына себеп болған жағдай,  осы кезде Ресейде 1917 жылы қазан төңкерісінің 
нәтижесінде,  уақытша үкімет құлатылып, елде  анархиялық жағдай қалыптасып, азамат соғысының 
туындау қаупі туып тұрған кезең еді. Сондықтан бұл кезде ел  арасынан шыққан, сауатты 
интеллегенциялық топтың  өкілдері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Мыржақып Дулатов, 
Құлманов, Мұхамеджан Тынышбаев және  тағы басқа да  елдің осындай  бас көтерер азаматтары, 
елді аман сақтап,  осы кездегі қиын жағдайдан аман алып шығу сияқты  мәселелерді өздерінің басты  
міндет етіп қойды. Сонымен қатар бұл кездегі империя көлемін қамтыған  саяси тұрақсыздық 
жағдайында  Орынбор қаласында шоғырланған  қазақ оқығандары өзара кеңесіп, кезек күтірмейтін 
ұлттық мәселелерге байланысты  бір тұжырымға келу үшін жалпы қазақ сьезін шақыруға  шешім 
қабылдады [1]. Сондай- ақ  Ахмет Байтурсынұлы мен Міржақып Дулатов Орынбор қаласында  өткен  
осы жалпықазақ  құрылтайында «тәуелсіз автономия» құру туралы идея ұсынды. Олар  осындай  
күрделі саяси мәселелерді  шешуде осы кездегі шығып тұрған  жалпыұлттық  газет  «Қазақ» газетін  
пайдаланып, сол   арқылы қазақ және қырғыз халықтарына үндеу жариялады. 

Бұл құрылтайдың күн тәртібінде  10 мәселе қаралды. Олардың ішіндегі ең негізгілері: Қазақ-
қырғыз автономиясын жариялау, Милиция Һәм  ұлт кеңесі (Үкімет) құру және тағы басқа мәселелер 
болды [2]. 

Сондай- ақ бұл құрылтайда Ұлт кеңесі түріндегі берік билік құрып оған  «Алаш - Орда» деген 
атау беріп, милиция жасақтау туралы  қаулы қабылданды. Алаш - Орда үкіметінің төрағалығына үш 
қайраткер ұсынылды .Олар  Ә .Бокейханов, Құлманов және Тұрлыбаев еді. Осылардың ішінен  басым 
дауыспен Ә.Бөкейханов сайланды. Ұлт кеңесінің құрамына  25 адам сайланды. Алаштың  астанасы  
бұл кезде Семей қаласы еді. Алашорда  жетекшілері бірінші кезекте болшевиктердің  билігі Кеңес 
үкіметімен байланыс орнатуға тырысты. Алашорда  үкіметінің тапсырмасы бойынша Халел және 
Жаһанша Досмухамедовтар  Москвада  кеңес үкіметінің сол кездегі басшылары  И.И.Ленин және 
И.В.Сталинмен келіссөздер жүргізді. Сондай- ақ бұл келіссөздерден басқа  да «алашорда»  
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жетекшілері сол кездегі  кеңес үкіметінің ұлт мәселесі жөніндегі халық комисары И.В. Сталинмен де 
арнайы  келіссөздер жүргізген еді. Осындай өзара келіссөздердің ешқайсы нәтиже бермеді. Сондай- 
ақ  Ресей  халықтары құқықтарының декларациясын негізге ала отырып, Алаш автономиясы  Кеңес 
үкіметіне, Алаш автономиясын тану туралы талап қойды, бірақ кеңес үкіметі бұл талапты орындамады 
[3]. Бір сөзбен айтқанда,  Кеңес үкіметінің жетекшілері  Алаш автономиясын мойындамады. Керісінше  
олар Ресей халықтарына  біз  кеңестік үлгідегі  автономия береміз  деп мәлімдеді.  

Қазан төңкерісі мен  азамат соғысында жеңіске жеткен Кеңес үкіметі Алаш-Орда үкіметін 
таратты. Азамат соғысы жылдарында большевиктер басқарған Кеңес үкіметіне қарсы күресте 
Алашорда үкіметі жеңіліс тапты.  Осылай кеңес үкіметі  Алаш  автономиясын  және оның  үкіметі  
Алашорданы тарих сахнасынан күштеп ығыстырды. Тарихшы ғалым М.Қойгелдиевтің сөзімен 
түйіндесек:  Алашорда үкіметінің алға қойған мақсатына жете алмауының басты себебі, олардың  
саяси тәжірибелерінің аздығы болды.Енді 1918 жылы бір орталықтан басқарылатын биліктің 
нәтижесінде «Алаш үкіметі - Алашорда өз қызметін тоқтатты . Яғни 1918 жылы 11-14 қыркүйекте 
тарихта «Уфа директориясы» деген атпен қабылданған кеңес шақырылады .Ол бүкіл  Ресейлік сьезд  
мүшелерінің, Сібір үкіметі өкілдерінің, Орынбор, Орал, Жетісу, Енесей және Астрахан казак 
әскерлерінің, Башқұрт, Алаш және Түркістан үкіметтерінің бірқатар саяси партияларының  өкілдерінің  
басын қосты .Бұл жиында  Уфа директориясының  құрылуына байланысты Ресейде бір орталықтан 
басқарылатын биліктің құрылатындығы және автономиялық  басқаруды тоқтату туралы шешімі 
қабылданды, «Алашорда» үкіметі өз қызметін тоқтатты деген  қаулы шығарылады.. Міне осылай кеңес 
үкіметіне қарсы күштердің басын қосқан Уфа директориясы өзінің шешімімен Алашорданың қызметін 
тоқтатады. Алашорда үкіметінің бұдан кейінгі тағдыры енді  Ресей аумағын қамтыған азамат 
соғысының оқиғаларымен байланысты болды. 1919 жылы енді өлкеде революциялық комитет 
құрылды. 

 Ахмет Байтұрсынұлы 1919 жылы осы қазақ революциялық комитетінің мүшесі ретінде 
Қазақстан-Ресей шекарасын бекіту ісіне белсенді араласты. 1919 жылғы 27 тамызда  бүкілресейлік 
орталық атқару комитеті  Қостанай уезін Челябинск облысына қосу туралы шешімі шықты. Ахмет 
Байтұрсынұлы осы шешімге қарсы болып, өзінің саяси наразылықтарын білдірді . Нәтижесінде 
Қостанай уезі Қазақстан құрамына қайтарылды. Енді өлкеде 1920 жылы 26 тамызда РКфСР 
құрамында Бүкіл Ресейлік Орталық атқару комитетінің төрағасы М.Калинин мен халық комиссарлар  
кеңесінің төрағасы В.И.Ленин қол қойған «Қазақ кеңестік Автономиялық Социалистік Республикасын 
құру туралы» декрет қабылданды .Осы декреттің нәтижесінде Қазақ елі кеңестік автономиялық 
социалистік респуликаға айналды .Ахмет Байтұрсынұлы осы 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ 
АКСР-сы үкіметінің құрамына кіріп, 1920-1921 жылдары Қазақ АКСР-нің халық ағарту комиссарының 
қызметін атқарды. 1922 жылы ол өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың, 
ал 1922-1925 жылдары халық ағарту комиссариятының ғылыми- әдеби комиссиясының, қазақ өлкесін 
зерттеу қоғамының төрағасы сияқты  бірталай саяси қызметтермен айналысты . Жалпы Ахмет 
Байтұрсынұлыны қоғамдық-саяси қызметі осындай жолдардан өтті.  

Алаш қозғалысының көшбасшысы Ахмет Байтұрсынов:»басқалардан кем болмас үшін біз 
білімді,бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға-оқу керек! Бай болуға-кәсіп керек! Күшті болуға –
бірлік керек! Осы керектілердің жолында жұмыс істеу керек!« деген еді. Осындай өршіл, рухты 
идеялары халық санасын көтеріп, ұмтылуға, талпынуға ықпал етті. Сол сияқты Алаш арыстарының 
бірі Әлихан Бөкейхановтың жобасы бойынша, қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол 
мемлекеттің азаматтарына тоқыма болып тоқылып,киілуі керек. Яғни мемлекет толықтай 
экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізу керек деген идеяны ұсынды . Алаштықтар Қазақстанның сол 
кездегі шаруашылық жағдайын саралай қарастыра отырып, соған орай экономикалық дамудың 
бірқатар жолдарын да ұсынды. Мысалы жер мәселесі, халықтың табысына қарай салық салу мәселесі 
және т.б. 

Ұлт зиялыларының алдында тәуелсіз қазақ мемлекетін жаңғырту, оқу-ағарту ісін жетілдіру, 
жер, әйел теңдігі, т.б. мәселелерді шешу мен қатар қоғамды өзгерту сияқты асқақ армандар тұрды. 
Халқын ұйқыдан оянуға, елдің сол кездегі күйіне көз салып,ілгері ұмтылуға, азаттық, бостандық 
жолына шақырып,үндеді. Алаш қайраткерлерінің негізгі идеясы-қазақ мемлекеті еді. Ұлттық мемлекет 
қалыптасу идеясы бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып отыратын нәрсе. Мемлекетті қалыптастыру 
бұл ұлттық қажеттіліктерден туындайды, ол үшін білім керек, ал оны қалыптастыратын зиялылар. 
Ұлтқа деген құрмет ұлттық сана-сезімнің деңгейіне байланысты. Жалпы ұлттық сана төмен болса, 
халық жалпы халықтық қасиетінен айырылады. Мұратсыз ұлт болып қалыптасу да, сақталу да мүмкін 
емес. Алаш қозғалысының көш басшылары халықтың өзіндік санасын дамытып, ұлттық бостандық 
идеясын ұсынды, қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау барысында бір ізді бағыт ұстанды.  

Алаш қайраткерлерінің қазақ халқын азат ету жолындағы тағы бір  негізгі идеяларының бірі-
қазақ тілі болды. Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен айтсақ, «тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады». 
Бұл жерде ұлт ұстазы осы бағытта, бос үгіт насихатқа салынбай, нақты іске кірісіп қазақ тілі білімін 
дамытуда үлкен еңбек етті. Сондықтан зиялылар алдымен ұлтқа тілдің қажеттілігін, соның негізіндегі 
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білімнің қажеттілігін және осылардың  негізінде идеяның туындайтындығын атап көрсетті.Ол 
ағартушылықты оқу-білімді ең алдымен азаттыққа,бостандыққа қол жеткізудің негізі деп түсінді 
.Сондайақ осы бір өркениетті сол кездегі жаңа идеяны , ол бүкіл өзінің  творчествасына желі ретінде 
алды .Қазақ халқының сол кездегі ояну дәуіріндегі әдебиеттің  бастауында тұрған Ахмет 
Байтурсынұлы әдебиетке өзіндік сарынымен келуімен қатар,қазақ тіліне тазалық әкеліп, тілдің 
жоғалып кетпеуіне атсалысты.  

Алаш қозғалысы қазақ қоғамындағы отаршылдыққа бағытталған, прогреске ұмтылған 
жалпыхалықтық демократиялық қозғалыс болды.  

 Алаш зиялылары бастаған рухани мәселелер бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздік мұраттарымен 
сабақтасып жатыр, олардың ойларының қазір де өміршең екендігін байқауға  болады.  

Ия, Тарихты тұлғалар жасайды десек, осы күні бізге «қараңғыда жол» тапқан алаш қайреткері 
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы сияқты ар- намыстан жаралған ұлдар қажет-ақ. Сол қазақтың елдігі 
мен тұтастығын аңсаған Алаш қайраткерлерінің идеясы бүгінде іске асуда.  Алашорда үкіметі көксеген  
ел тәуелсіздігіне  еліміз  1991 жылдары  ие болды. 

Қортындылай келгенде, алаш қозғалысының және оның ұлттық саяси партиясының ұлттық 
мемлекет  құрудағы идеясын оқып, білуіміз, тәуелсіз еліміздің мемлекеттік ілімін дамытуға және оны 
тәжірибемен байытуға, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды құруға әрі дамытуға жетелейтіні сөзсіз. 

«...Тән көмілер,көмілмес өткен ісім, 
Ойлайтындардан мен емес біркүнгісін. 
Жұрт ұқпаса, ұқпасын, жабықпаймын, 
Ел – бүгіншіл, ал менікі – ертеңгі үшін»  
                              (Ахмет байтұрсынұлы) 
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ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ ҰЛЫ ЖОЛЫ  
 

Мұрат Г.М. – педагогика ғылымдарының магистрі, Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім 
басқармасының «Облыстық дарынды балаларға арналған Абай атындағы мамандандырылған 
мектеп-гимназия-интернаты» коммуналдық мекемесі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 
Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығы қазақ халқы үшін жасаған еңбегі жайлы 

сөз қозғалады. Қазақ халқына мұра етіп қалдырған шығармалары бүгінгі таңда өзекті әрі пайдасы 
ұшан-теңіз. Келешек ұрпаққа ұлы тұлға, ұлт ұстазының қадір-қасиетін ұғындыру, ерліктерін 
дәріптеу, шығармашылығмен сусындату.  

Түйінді сөздер: тұлға, ғылым, ғалым, оқу-білім, зиялы қауым, қазақ халқы, ұлт, заман.  
 

                                                                                                 «Ғылымдар дүниелік сиқыр болмақ,  
                                                                                                   Оқыған ол ғылымды кәпір болмақ».  

                                                                                                 Зулатып шариғатты шарт жүгініп,  
Молдекең отырғанда мойнын толғап. 

Сондықтан заман жүйрік, біздер шабан, 
                                                                                                   Артында ілесе алмай жүрміз әман.  
                                                                                                   Күн сайын өзгеріліп, қнер артып,  

                                                                                              Бәрі де бара жатыр алға таман.  
«Заманның түлкі болса, тазы боп шал» -  

                                                                                                  Деген сөз аятпенен бірдей маған. 
                                                                                                 Алақтап артымызға қарағыштап, 

                                                                                                      Жүргенде-ақ озып, ұзап кетті заман.  
                                                                                                     «Нәрсені түске енбеген өңде көрдік, 

   Соларды тапқан - ғылым» дейміз жаман.  
 

Жиырмасыншы ғасырдың басында өмір сүрген қай зиялыны алсаң да білімі мен қайраткерлігі 
тең түскен тұлға екенін көріп, қайран қаласың. Барлығының арманы – қазақтың қатардан қалмағаны. 
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Ал Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың сауатты болғанына басты зер салып, күшін соған жұмсаған. Алаш 
сапында жүріп «Қазақ» газетінде тер төкті. [1, 2-б.] 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ ұлтының әлеуметтік өмірі мен мәдениеті, ғылымы мен білімі 
жолында аянбай адал еңбек еткен ірі қайраткер, үлкен талант иесі, қайталанбас зор тұлға. Өз 
заманында-ақ «Қазақтың Ахаңы» деген мәртебелі атқа ие болған біртуар тұлға кеңестік Қызыл 
империяның «солақай саясатының» кесірінен адам қолынан құрбан болғандығы бүгінгі ұрпаққа белгілі. 
Аханның есімі мен еңбектерін ұзақ уақыт бойы айтуға тыйым салып, «тұмшалап» келгенімен, айтулы 
тұлға еңбегі халқы үшін мәңгілік өшпейтіндігін мойындатты. 1988 жылы 4 қарашада Ахмет 
Байтұрсынұлы ресми түрде ақталды. Содан бастап тек қазақ қана емес, бүкіл түркі халықтарының 
«көсемі» болған Ахаңмен халық қайта қауышып, оның ұлты үшін еткен ерен еңбектері жас ұрпаққа 
ашық түрде насихаттала бастады, оның еңбектері мен зерттеулерінің тарихилығы мен маңыздылығы 
ғалымдар тарапынан нақты дәлелденді. [2, 6-б]   

Қазақтың ұлы ғұламасы Ахмет Байтұрсынұлының халқы үшін істеген игі істерінің ішіндегі ең 
шоқтығы биік қызметінің бірі – араб жазуына өзгерістер енгізіп, қазақ әліпбиін (алфавит) құрастыруы. 
Осы арқылы ғалым қазақ халқының тез сауаттанып хат тануына, оқу-білімге деген құштарлықтарының 
оянуына ерекше ықпал етті. А.Байтұрсынұлы жазуы дамымаған ұлттың артта қалатынын, оның 
қоғамдағы қажеттілігін және адам өміріндегі маңызын өзінің шығарған оқулықтарында үнемі ескертіп 
отырды. Жазу дегеніміз – шын мәнінде, кез келген халықтың рухани деңгейі мен мәдени дамуын 
көрсететін негізгі құрал. Ғалым осы құралды ұлттық деңгейге көтеру жолында жан аямай еңбек етіп, 
тер төкті. Себебі сол кезеңге дейін ұзақ ғасырлар бойы қолданыста келе жатқан араб жазуының 
халықты тез әрі жаппай сауаттандыру жолында үлкен кедергілері мен қиындықтары бар еді. 
А.Байтұрсынұлы осы кедергілер мен қиындықтарды жоюдың ең басты заңдылығына сәйкес 
реформалау деп білді. Ғұлама осылайша ұзақ ғасырлар бойы өзгеріссіз қолданылып келе жатқан 
араб графикасын қазақ халқының игілігіне айналдыру идеясын көтеріп, оны іс жүзінде реформалады.  

Бұған дейінгі қолданылып жүрген араб жазу жүйесінің қандай кемшіліктері бар, оны 
реформалауға не түрткі болды дегенге келсек, дәстүрлі араб жазуында: біріншіден, бір дыбысты 
жазу үшін бірнеше әріптер пайдаланылатын; екіншіден, сөзді жазғанда оның тек дауыссыз 
дыбыстары ғана таңбаланатын да, дауыстылары жазылмаған сөздің мағынасын түсіну қиындық 
тудыратын; үшіншіден, араб әліпбиінде дауысты дыбыстарды белгілейтін таңбалар саны үшеу ғана 
болғандықтан, бұл таңбалар тоғыз дауыстысы бар қазақ тілі үшін жеткіліксіз болды; төртіншіден, 
«мұсылманшасауат ашу» әдісінде әріптердің таза араб тіліндегі дыбысталуы мен айтылуын 
жаттаумен ұзақ уақыт кететін; бесіншіден, ол кездегі жазба тілдің құрылымында араб, парсы, «ескі 
тілдің» сөздері көп қолданылатындықтан, қалың бұқараға емес, аз ғана топтың мүддесіне қызмет 
ететін. [2, 7-б]   

Қазақ тіл білімі мен оның қалыптасуындағы Ахмет Байтұрсынұлының алатын орны туралы 
бізге дейін де аз айтылған жоқ. ХХ ғасырдың басындағы қазақ ғылымының дамып өркендеуіне оның 
қосқан үлесі бүгінгі ұрпақ тарапынан өзіндік бағасын алса да, ахметтану проблемасы түпсіз тұңғиық 
тәрізді. Әсіресе, ғалымның қазақ тілінің жеке салаларын теориялық тұрғыдан дамытуға сіңірген еңбегі 
тиісті бағасын әлі күнге ала алмай отыр. Асылы, Ахаңның қазақ ғылымындағы орнын бір ғана саламен 
немесе оның қазақ өркениетіндегі  рөлін бір ғана категориямен бағалауға әсте болмайды.  

Ең алдымен, Ахаң – қоғам қайраткері. Даналар әрқашан да өз халқының өмір шындығын, 
тағдырлық болмысын ақыл таразысы арқылы сипаттауға тырысқан. Ахмет Байтұрсынұлы үшін де 
қазақ халқының тағдыры мен өз басының жеке тіршілігі араысында алшақтық жоқ. Ахаң үшін бұл екі 
категория біте қайнасқан бір болмыс болып есептелген.  

Қалтылдақ қайық мініп еспесі жоқ,  
Теңізде жүрміз қалқып кешпесі жоқ.  
Жел соқса, құйын қуса, жылжи беру,  

Болғандай табан тіреу еш нәрсе жоқ, - 
деп басталатын өлеңінде ХХ ғасырдың басындағы қазақ даласының жай-күйін Ахаң өзінің жан 
дүниесімен түсініп, өз сырқатындай сезінеді. Қазақ даласындағы қоғамдық формация қалай өзгерсе 
де, Ахмет Байтұрсынұлы қудалаудан арыла алмаған. Осы деректің өзі оны өз ұлтының шын мәніндегі 
патриоты деп айтуға негіз бола алады. [3, 4-б]   

Ахмет Байтұрсынұлы өз арманы жолында арыстанның аузына, зымыстанның түбіне бара 
жүріп, халқына қалтқысыз еңбек сіңіре білді. Елдің арасына алалық кіргізетін айтыс-тартыстан аулақ 
тұрып, тек қана ұлттық мүддеге қызмет етті. Кеңес үкіметімен мәмілеге де сол үшін барды. Ақ пен 
қызылға бөлініп, бір-бірін бүріп тастағалы тұрған үзеңгілестерін аман сақтап қалғысы келді. Бай мен 
жарлыға бөлініп, барынан айырылып қалғалы тұрған халқының ұйытқысының бұзылмағанын көздеді. 
Патша кезінде де жан аямай қолға алған ағартушылық реформаны жаңа жағдайда жалғастыра беруге 
тырысты. Сол үшін де ағарту комиссары болуға келісті. Сол арқылы ұлттық оқу-білім, мәдениет, 
өркениетті дамыту ісіне ешқашан естен шықпастай мәңгілік үлес қосып үлгерді. [4, 6-б]    
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Ахмет Байтұрсынов – ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға. 
Ол – кесекеті кезеңде келелі істер тындырған кемел ер. Ұлы тағдырларды ұланғайыр тарих кеңістігінің 
ұшан-қиырларына үңіліп барып ұғына аласың. Сөйтсек, ол кешкен ахуал адамзат басынан әлденеше 
рет өтіпті. Олардың қай-қайсысы да үйреншікті үрдіспен тіршілік айыру мүлдем болмай қалатын 
тығырық кезеңдерге тап келіпті. Бұл – айрықша асқындап кеткен алапат қайшылықтар амалсыз алып 
баратын асқан батыл әрі тым шетін әрекеттер кезеңі еді. Ондай нар тәуекелден іс шықса – күллі 
дүние күйлейтін, іс шықпаса – күллі дүние күйзелетін. Ал дағдылы жолды місе тұтып, әлгіндей 
бейнетті ізденістерден қалыс қалғандар оның зейнетінен де көп уақытқа дейін қалыс қалатын. Ұлттық 
дамудың озғындығы мен тозғындығы осыдан өрбитін. Сондықтан қалыс қауымды алысқа озып кеткен 
өркениет көшіне жетелеп апарып іліктіруге тәуекел ету үшін елден ерек ер жүректік керек еді. Ол – 
ешқандай атланттардың иығына шықпай-ақ, бұрынғылардың көздеріне ілесе қоймаған соны 
көкжиектерге көз жеткізе білген көреген. Ол бір басының тәуекелімен бүкіл бір ұлттың тәуекелінің 
түгел оянуына түрткі болды. Бір өлеңінде ол: оқ тиіп он үшімде ой түсіріп, бітпейтін жүрегімде бар бір 
жарам, алданып жегеніме оны ұмытсам болғандай жегенімнің бәрі харам, - деп жазды. . [4, 4-б]    

Адам баласының тарихында миллиардтаған жандар келді, өтті. Олардың басым көпшілігі қара 
басының қамынан  аса алмай өмір кешті. Ахаң сөзімен айтсақ, «сасық ми, салқын жүрек санасыздар 
алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр». Әрине, барша пенде жер бетінде өз басынан аса алмай өтсе, 
әлемді, Назым Хикмет айтқандай, қара түнек басар еді.  

             Егерде сен жанбасаң, жанартау боп атылып,  
                                                        Егерде сол жанбаса, аруақты шақырып. 
                                                        Егерде біз жанбасақ, замаманы сапырып,  
                                                        Басар сонда барша әлемді түнек пенен қапырық, 
деп Назым Хикмет тебіренсе, Ахаң тұрып:  

Мен бұқтым, жаттым,  
Сен бұқтың, жаттың,  

Кім істейді, қызмет?! –  
деп ұлтына қызмет істер перзент іздеуі, «Ұл туып, ұлы жолда қызмет етсе, онан зор ұлтқа бар ма 
ырыс» деген үндеуі осыдан.  

Дана өз заманынан озып туады, тозық елді озық етемін деп халқының алдына шығып өрге 
сүйрейді, жолында тұрған кесапаттарды өңменінен түйрейді. Ол күрескен кесапаттар – надандық, 
қараңғылық, кертартпалық, адами хайуандық, отаршылдық, ұлттың азуы мен тозуы, оның бұратандық 
болмысы, жараланған жан жарасы, құлшылық санасы, таланған жер, қансыраған тілі, шоқындыру 
саясатынан жансыздана бастаған діні, орыстандырыла бастаған ділі.  

Ахан тағдыры – ел тағдыры.  
Қазақ халқы «олжалы жерде үлестен», «ордалы жерде орыннан», «жоралы жерде жолынан» 

қалмауын ойлаған, «ұлттық құтқару майданының» сардары, ХХ ғасырдағы ұлттық ренессансының 
бастауы Ахмет Байтұрсынов планетарлық ойшылдар қатарынан орын алары даусыз. Ахаңның өз 
орны бар әлемдік ұлылар галереясында ХХ ғасырдың ұлы гуманисі Ганди, түркі әлемін оятқан Кемал 
Ататүрік, шілдің боғындай шашыраған араб әлемінің басын қосқан Насыр, әккі отаршыл Ресейді 
еңіреткен, ХХ ғасырдың Шәмілі – Дудаев, әлемдегі әрбір төртінші адамның жан дүниесін елжіреткен 
Дян Сяо Пин, тұңғыш ғарыш перзенті Гагарин, адам құқының қорғаны Сахаров, алты алаштың арысы 
Әлихан Бөкейханов сияқты біртуар тұлғалар бар. . [5, 1-б]   

Халыққа өзінше қызмет қылған адам кәміл тоқтайтын кісілік жасына жеткенде, сол кісінің 
халыққа істеген қызметтерінің қандай екенін бастан-аяқ баяндап отыру әр үлгілі халықтың әдеті. 
Ахмет Байтұрсынұлы қарапайым кісі емес, оқыған кісі, оқығандардың арасынан өз заманында 
патшаның арам құлықты атарман-шабармандарының қорлығына, мазағына түскен халықтың намысын 
жыртып, даусын шығарған кісі. Әрине, Ахмет қазақ халқының байы мен жарлы-жалшы табының жігін 
ашып, бұл екі тап қатар тұрғанда, жарлы табын байлар табы жұмысқа жегіп қойып, борсықша сора 
беретіндігін айтқан жоқ. Байлардан бөліп жарлы табының ғана намыстарын жыртып, арын жоқтаған 
жоқ. Жарлы табының шоқпарын соққан жоқ. Қазақ халқын байға, кедейге бөлмей, намысын бірдей 
жыртты, арын бірге жоқтады.  

Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы көніп, ұйқы 
басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ 
Ахмет еді. Ол – ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл. Ұлтын сүюдің зорлығынан, 1917 жылы патша түсіп, 
революция (өзгеріс) болғанда, қазақтың бұрыннан арсыз, имансыз оқығандары «ұлтшыл» бола қалып 
«Алаш» партиясында... болды. Адал ниетті Ахмет бір тұтынған жол үшін, шын сүйетін ұлты үшін 
қандай партияға болса да кірмей қойсын ба?! Өзі үшін ұлтшыл болған қулардан бөлініп, Ахмет сол ұлт 
ұамы үшін коммунист партиясына да кірді.  [6, 337-б]   

Ахаң нәзік маса, ол ұйықтаған қазақ халқының үстінде қоймастан «ұйқысын аз да болса бөлуге 
ызыңдады». Коммунистердің ертелі-кеш «ызыңдап» жүрудің орнына мырзалардың, байлардың бетіне 
былш еткізіп салып қалғаны нәзік жанды Ахаңа қолайлы көрінбеді. Қанша ұлт үшін коммунист 
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партиясына кірсе де, дүниедегі барлық адам баласының ұлттарына қарамай, бәрін бірдей сүйетін 
коммунистерді көріп, өз ұлтын ғана сүйетін Ахаң өзі айтқандай, «қызыл» бола алмады. Ахаң 
байлардың құлдығында шіріген жарлылардың айғайшысы емес, олардың шоқпаршысы емес, бірақ 
байын, кедейін айырмай қазақты ғана сүйетін – адал жүрек таза ұлтшыл. Қалай болса да жазушысы 
аз, әдебиеті нашар, қазақ жарлыларына «Оқу һәм тіл құралдарымен» қылған қызметі таудай».  [6, 
339-б]   

Алатаудай асқақ та айдынды бейнесі туған халқының санасынан өшпейтін, ғасырлар 
алымында ғана біртуар заңғар оцшыл Ақаң – Ахмет Байтұрсынұлының тойы әлі де жалғаса берері, әлі 
де талай-талай зерделі мақала жазылары хақ. Солай болуға тиіс те! Бұйығы, ұйқыдан арыла алмай 
жатқан манаураулы халқын сергіту жолында сөзбен шаққан сары маса болуға белін бекем буған, 
тыңға түрен салып, қазақ тіл білімі секілді қиын ғылымның негізін қалаған ұлы ойшыл, тумысынан 
гуманист ардагер ағамыздың соңында қалған көптеген құн жетпес, ешқашан мән-маңызын жоғалтпас 
мәңгілік мұраларының ішінде қазақ халқы, оның зиялы ұлдары мен қарымды қаламгерлері арасында 
барынша кең таралып, айрықша құрметке ие болған, тіпті тұтас бір ұрпаққа үлгі ретінде танылған 
еңбегі «Қырық мысал» еді.  [7, 5-б]   
   Біздің кемеміз үміт жағалауына жақын қалды. Бұндай кезде жауапкершілік бұрынғыдан да арта 
түседі. Өйткені сың кезең әлі өткен жоқ. Тарихтың алдан қанша талқысы тосып тұрғанын ешкім 
білмейді. Сонда қалтылдақ қайықтың кебіне түспес үшін тәуелсіздік алғаннан бергі аз жыл ішінде 
жинақталған тағылым мен тәжірибені жете байыптап, әділ бағалағанымыз, бұдан ары қарай да 
тізгінімізді сол талай тығырықтан аман алып өткен саяси реализм мен мемлекеттілігіміздің, 
демократия мен реформаның мүдделерін қорғаудағы азаматтық табандылықтың сенімді қолына 
бекем ұстатқанымыз дұрыс болары даусыз.  

Тек сонда ғана осындай аса бір жауапты кезеңде бәріміздің басымызды маңызды мәслихатқа 
жиып отырған Ұлттың Ұлы Ұстазы аруағы алдындағы шәкірттік арымыз таза, иманымыз кәміл болар 
еді.  

Ол бүгін расында да мынау бастандықтың бозала таңында ақ бозға мініп, қыр басынан 
көрінген Қызыр Ілияс сияқты. Алдынан жүгіріп, аяғын құшқымыз келеді. Үзеңгісіне жабысып, әкеден 
балаға ауысып келе жатқан сағынышымызды басқымыз келеді. Қайтадан ақ жол үстіндегі бүгінгі ұрпақ 
ол жазып кеткен адамгершілік пен азаматтық, жаңартушылық пен жасампаздық әліппесін жетік 
меңгеріп, жемісті жүзеге асырарына сендіргіміз келеді.  
  Сонда рухани піріміз Ахаң көк аспандағы көлеңдей желпілдеген көк туымызға көзі түсіп сүйсінер. 
Өздері көре алмай кеткен тарихи дәуренге біздің жеткенімізге еміренер де тебіренер. Бір кезде 
«Қазақ» газетінде берген батасын берер: «Төңірекке қарасаң, түнерген бұлттар әлі бар. Түбі қандай 
болады деп қобалжымалық... Дауылды жауын ету қолымыздан келмесе де, үйімізді үй етіп, 
шашылмай қалудың қамын желік...Дүниенің төріне ұмтылғандар төрден орын алып жатыр. 
Ұмтылмағандар есікте қалып жатыр...Қалмайық десек, қарап жатпалық...Көп ісіне көп болып 
жабылайық...Қолымнан не келеді деп қорынбайық. Ұлтына қызмет етуге ниет болса, жұмыс табылады. 
Көп жұмыстың ауыры да, жеңілі де болады. Қазақтың бітіп, тынып тұрған нәрсесі жоқ. Әркім әлінен 
келер жұмысын алсын. Жадымызда болсын, аз нәрсе көпке сеп болмақшы. Сәл демеу зорға сүйеу 
болады. Ұлы іс ұсақтан ұлғаяды...Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына үлес қосу қазақ баласына міндет.  

Елін қорғайтын ер болайық, 
           Ерін қолдайтын ел болайық! – дер.  

Қай ісіміздің де құдай сәтін салғай! «Әумин!» деп қол жайып, «Әуп!» деп күш қосып, «Алла!» - деп іске 
кіріселік, - дер.  

Бүгін бұны жете ұғынып, терең сезініп отырған халық та бар, қоғам да бар, азамат та бар. 
Сондықтан ұлтымыздың кешегі де, бүгінгі де, ертеңгі де ұлы ұстазына: «Ләббай, тақсыр! Айтқаныңыз 
болсын!» - деп басымызды иіп, тағзым етелік! [8, 4-б]   
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А.БАЙТУРСЫНОВ. НА ПУТИ К СВОБОДЕ НАРОДА. 
 
Уразбаева З.К. – обучающийся магистратуры по специальности «История», Костанайский 

региональный университет им. А.Байтурсынова 
 
В статье раскрывается идеологические ценности алашской интеллигенции, 

представителем которой был  А. Байтурсынов. Он  был настоящим учителем нации, он 
стремился пробудить дремлющий казахский народ,  вклад Ахмета Байтурсынова для казахского 
народа безграничен. Он — один из лидеров идеи Алаш, которые стали фундаментов нашей 
независимости. 
            Ключевые слова: национальная консолидация, национальная независимость. 
 

«Свой путь я выбрал добровольно и однозначно – навсегда, и нет теперь дорог окольных – 
смерть предпочтительней стыда!».  Слова знаменитого сына казахской земли, славного казахского 
героя,  выдающегося просветителя, духовного лидера нации Ахмета Байтурсынова.  

Ахмет Байтурсынов родился в тургайских степях, в  обычной крестьянской семье. Учился 
первоначально в аульной школе, затем в казахско-русском училище, учительской семинарии. В 
возрасте 23 лет начал свою педагогическую деятельность в Актюбинске, Кустанайском и 
Каркаралинском уездах. Творческая деятельность началась в качестве баснописца. В своих 
стихотворениях он выражал нужды казахского народа, его мечту о светлом будущем, обличал 
лицемерие чиновничьего аппарата, призывал к свету знаний, культуре.  

Ахмет Байтурсынов, как представитель национальной интеллигенции начала 20 века, сыграл 
не последнюю роль в многовековой борьбе казахского народа за свободу и независимость страны, и  
образование политической партии Алаш, правительства Алаш Орда стало доказательством активной 
гражданской позиции и показало, что потенциал казахской политической элиты высок, что на 
казахской земле, есть  люди, которые способны решать вопросы будущего развития казахского 
народа. Именно деятели Алаш  заложили фундамент казахской государственности, сыграли главную 
роль в размежевании  и воссоединения казахских земель. Ахмет Байтурсынов приложил большие 
усилия для того, чтобы обеспечить целостность казахской территории. В ходе дискуссии знаток 
истории своего народа А. Байтурсынов вместе со своими соратниками, на богатой документальной 
основе воссоздали подлинную картину формирования территориальной общности народа в период 
консолидации его в народность. 28 февраля 1920 г. при участии Ленина Турккомиссия ВЦИК и СНК 
РСФСР поддержала волеизъявление трудящихся Кустанайского уезда о необходимости включения 
Кустанайского региона в состав Казахстана. Это однозначно было доказано  в записке на имя Советс-
кого правительства А. Байтурсыновым и М. Сералиным. [1]. В программном документе своей партии 
«Алаш» ее члены зафиксировали предложение выработки земельного закона в учредительном 
собрании, в основу которого должно ложиться наделение землей с более плодородной почвой, в 
первую очередь, туземцев, а все ранее отобранные переселенцами земли должны быть возвращены 
обратно [2, c.112]. Вскоре на закрытом совещании под председательством Михаила Калинина был 
поставлен вопрос об ослаблении значимости Байтурсынова и его сторонников в крае посредством 
обострения социальных противоречий между казахской беднотой и социально-имущими слоями, то 
есть так называемыми баями. Фактически казахских лидеров Ахмета Байтурсынова, Алихана 
Букейханова, Мыржакыпа Дулатова и их единомышленников признали лицами, политически 
неугодными Советской власти. 
              А.Байтурсынов и деятели партии Алаш стремились поднять уровень развития казахского 
народа в ряд с передовыми странами, одним из положительных примером была Япония.  Страна 
Восходящего солнца является одним из двух государств планеты, доказавших реальность перехода 
из третьего мира в первый. «Нам бы очень хотелось, чтобы Казахстан стал третьим таким 
государством» говорили одни из лидеров партии. Поэтому, в последствии, некоторых казахских 
деятелей обвиняли в японском шпионаже. "Японофил" - это одно из обвинений, на основании 
которых основатель и глава казахского государства "Алаш" Алихан Букейхан 27 сентября 1937 года 
был приговорен к смертной казни. Его единомышленники были репрессированы по обвинению… в 
"шпионаже в пользу Японии".  Алашские деятели поднимали национальное самосознание народа, 
именно партия Алаш стала первой политической организацией казахов, в программе которой были 
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конкретные мероприятия для решения проблем общества. Главной и основной идеей было единство 
казахского народа. Стоит отметить, что прошло немало времени, а идея осталась неизменной, 
лозунги алашординцев актуальны и в наше время. Ведь самое главное для государства, это единство 
его граждан, насколько силен смысл двух слов, в единстве – силе. В своей книге «В потоке истории» 
Н.А.Назарбаев так охарактеризовал заслуги деятелей Алаш Орды: «В начале 20 века выработки 
казахской национальной идеи взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, выдвинувшая идею 
национальной консолидации….». Если глубоко вдуматься в смысл слов Ахмета Байтурсынова, 
ставшего в начале ХХ века духовным лидером казахского народа, «Ел - бүгіншіл, менікі - ертеңгі үшін» 
(досл. «Народ мой живет сегодняшним днем, я же - думаю о его будущем»), можно убедиться в том, 
что людям в самом деле свойственно заботиться о решении повседневных задач и думать о 
ближайшем будущем. Лидер же должен смотреть вперед на десятилетия и столетия, заботиться о 
жизни грядущих поколений, связывая в единую судьбу настоящее, завтрашнее и будущее своего 
народа. 

Как мы знаем время не позволило А.Байтурсынову и другим  членам партии Алаш увидеть 
независимость нашей страны, но именно активная гражданская позиция казахской интеллигенции, 
настоящий патриотизм сынов казахской степи позволил нам сейчас жить в независимой стране. А. 
Байтурсынов  отвергал насилие, выступал против диктатуры одних над другими, что наверно, во 
многом определило его судьбу. Классовую несправедливость Ахмет Байтұрсынов увидел еще в 
детстве. Когда мальчику было 13 лет, он стал свидетелем жестокого погрома аула полицейскими, 
возглавляемыми полковником Яковлевым. Байтурсын Шошак-улы (отец Ахмета) и трое его старших 
сыновей не смогли стерпеть унижения — они избили жестокого полковника, за что были сосланы в 
Сибирь на долгих 15 лет. Это трагическое событие навсегда запечатлелось в памяти будущего 
просветителя. Он жаждал освободить свой народ о великодержавного гнета и потому Февральскую 
революцию 1917 г принял с большим воодушевлением. Октябрьская революция, как казалось 
А.Байтурсынову, открывала перед казахами невиданные возможности: они могли стать хозяевами на 
собственной земле; выстроить собственное свободное государство, основанное на принципах 
социального равенства; развивать свою культуру и язык; строить собственную экономику. Но маховик 
сталинских репрессий захватил многих представителей национальной интеллигенции. 1 июля 1909г. 
он был арестован и посажен в Семипалатинскую  тюрьму по обвинению в распространении идеи 
автономного самоуправления, разжигании национальной вражды. В 1929г. вместе с другими членами 
Алашорды, Байтурсынов был арестован в Алматы и направлен в московскую Бутырскую тюрьму. Ему 
предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности. 8 декабря 1938г. Байтурсынов был 
расстрелян. [3,с 4] 

А.Байтурсынов был высокообразованным человеком, истинным эрудитом. Он был не только 
правозащитником, политическим и общественным деятелем, но и просветителем, публицистом, 
редактором газеты, автором учебников и книг. А.Байтурсынов, как и многие члены партии Алаш,  
были феноменом, они были светочем для народа. Но наверно советская идеология того времени 
совсем иначе характеризовала этих людей, они выставляли алашскую интеллигенцию как 
злоумышленников своего народа. Но, мечта алашских лидеров оставалась неизменной: «Зарю 
увидят наши потомки».  Как сказал  Мустафа Чокай: «Национальная свобода есть следствие 
национального духа. А национальных дух растет и приносит свои плоды при наличии национальной 
свободы и независимости….». 

Мечты Байтурсынова и алашских лидеров сбылись, идеи партии продолжают жить. Время 
идет, а принципы, выдвинутые в начале 20 века, востребованы и сейчас, и уже живя, в независимом 
Казахстане, мы наблюдаем преемственность между идеями интеллигенции прошлого века и 
современностью.  

 
Сеятель человечности – вышел я в путь, 
Пошёл туда, где нет зелени, цветов. 
Посеял там зерна человечности 
Дабы счастья людям подарить. 
 
Адамдық диқаншысы – жолға шықтым, 
Көгі жоқ, көгалы жоқ қырға шықтым. 
Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, 

            Көңілін көтеруге құл халықтың 
 
          Алашские лидеры мечтали, говорили об образованной нации. Как отмечал, А.Байтурсынов, для 
того, чтобы сохранить свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами 
стремится к просвещению и общей культуре, для этого мы первым делом должны заняться 
развитием литературы на родном языке.  И ведь это истина, проверенная временем, каждый народ, 
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живущий в свободной стране, должен говорить на родном языке. Многие молодые люди в то время, 
кто имел возможность, получали образование в русских школах, гимназиях, училищах. Байтурсынов 
замечал, что родным, казахским, языком, они начинают пренебрегать, что общаются, 
переписываются, они на русском языке. В программе партии Алаш, Байтурсынов обратил на это 
внимание, и призывал к усовершенствованию казахского языка. От этой идеи он никогда не 
отказывался. Годом рождения первого казахского букваря называется 1912-ый, когда в свет вышел 
труд  "Учебное пособие. Первая книга. Азбука для детей". Байтурсынов сформулировал 
грамматическую терминологию: имя существительное, глагол, местоимение, междометие, наречие, 
подлежащее, сказуемое, обстоятельство, часть речи и другие.  
           «Для того, чтобы сохранить свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и 
средствами стремиться к просвещению и общей культуре, для этого мы обязаны первым долгом 
заняться развитием литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на 
самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и 
имеет свою литературу…». А. Байтурсынов статья в газете «Казах». 

В течение всей своей жизни А.Байтурсынов всегда был обеспокоен вопросом о 
самостоятельном существовании казахского народа, как говорил один из лидеров партии Алаш: 
«Наша цель – предоставить возможность самому народу решать свою судьбу. Только добившись 
независимости, народ возьмет судьбу в свои руки…» Пройдет время, придет новое поколение, но 
наследие, опыт и ценности алашской интеллигенции, А.Байтурсынова будут поддерживать 
казахстанский народ в потоке истории. 
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Мақалада  Серік Тұрғынбеков пен Хамитбек Мұсабаевтың Ахметке арнаған бір-бірімен 

үндес, мазмұндас жырларын талдай отыра, ұғымы мен ойы артық ұлы адамның бейнесін ашуға 
талпыныс жасалды. Бұл өлеңдерде Алаш арысы тағдыр сынағына төтеп бере алған қайсар мінезді 
тұлға, туған жерін ерекше сүйген азамат, болашаққа үлкен сенім артқан ғұлама ретінде 
танылады. 

Түйінді сөздер: Ахмет Байтұрсынұлы, ақын, ұлт, туған жер, бейне. 
 
Алаштың біртуар азаматы Ахмет Байтұрсынұлы бейнесін өз шығармаларына арқау етіп, 

ақынмен өлең арқылы сырласып, мұндасқан  терең ойлы, талантты ақын ағаларымыз да болған. Атап 
айтар болсақ, ақын Серік Тұрғынбековтың «Ахмет» атты арнау өлеңі, Хамитбек Мұсабаевтың 
«Ақынның соңғы монологы немесе ақын Файзоллаға хаты» ақын өмірі мен қызметінен хабардар 
оқырманға ой салады.  

Қазақ автономиясын құруда, қазақ мемлекеттігін нығайтуда, аштыққа ұшырағандарға көмек 
көрсетуде, Қазақ зерттеу қоғамын құруда, ең бастысы, халқымыздың ежелгі өз атын қатаруда еңбегі 
ұшан-теңіз Ахмет Байтұрсынұлының есімін өлеңге қосу қай кезде де мақтауға тұратыны күмәнсіз. 

А.Байтұрсынұлын өлеңдеріне арқау еткен екі ақынның ой саптауларындағы белгілі бір 
үндестікті байқамау мүмкін емес. Серік  Тұрғынбеков өзінің өлеңінде «шыңдық деген тұлпарға тақым 
басып» заманның аңғарымен зымырап, Ахаң «еккен егіннің диханы боп, арам шөбін отауға» бел буса, 
Хамитбек Мұсабаевтың туындысында: 

«Файзолла досым, аса қымбатты, 
Мұң менен азап жаныма батты. 
Өтпелі дәуір өкініш уы... 
Асау өзендей толқыны қатты...» - деп, сөзді Ахаңның өзі бастайды [1, 4 б.]. 
С.Тұрғынбекұлының шағын ғана жырынан біз Ахметті сан қырлы тұлға ретінде тани аламыз: 

бірде ол бұлт астынан жарқ еткен Күн болса, бірде тау басындағы қаталағанда шөл қандыратын 
бұлақ, ойсыраған орны толмайтын, қанша жыл «ел босағасы күткен» адам, әлдекімге білігі жақпаған 
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Пайғамбар жасына жеткен шал, халқына керек болған қазына, дана-ғалым, көпке батасы тараған 
абыз [2, 11 б.].  

Бүкіл саналы өмірін елінің болашағынна арнаған адамның үлкен беделі сол кездегі кеңестік 
билік басындағыларды алаңдатпай қоймайды. Олар кезінде ақынның 50 жылдық мерейтойын ел 
көлемінде атап өтуге тыйым салып, ол жөнінде түрлі қауесет таратқанымен, ұлт ұстазына деген ел 
сүйіспеншілігін тұсаулай алмады [3, 184 б.]. Жауыздықтарын қалай да жүзеге асыруға ұмтылған, 
басына тозақ төндірген «қанқұйлы қазақтардың» мазағына өзегі күйіп, іші өртенген ақын: 

«Көбейген шақта сақалдың ағы, 
Кетті ғой тайып ағаңның бағы. 
Темір құрсаулы түрмеге мынау, 
Төртінші рет мен қамалдым тағы... 
... Жасым да мынау, алпыстан асқан. 
Нұр тайып беттен ажарым қашқан. 
Отырмын мең-зең айыпқа батып, 
Туған халқыма атанып дұшпан...» - деп Файзолла досына мұнын шағады [1, 4 б.].  
Х.Мұсабаев жырынан біз нақақ жабылған жаладан өзегі күйіп, іші өртенген, жасы көл боп 

аққан, сергелдең кешіп, санасы сарғайған ақынды көреміз.   
Ұлтының тілін сүйгені басты кінә боп тағылса, мұнан өткен сұмдық болмасын ақын: 
«Жегенім – желім, ішкенім – ірін, 
Түсінер түбі, Алашым пірім, 
Басты кінә боп тағылды-ау маған, 
Сүйгенім туған ұлтымның тілін!..» - деп жеткізеді[1, 4 б.]. 
Өзінің осындай мүшкіл халіне қарамастан ақын жауапты орында отырған аяуды білмейтін, 

мейірімсіз, безбүйрек жандар «күндердің күні» Отанды қараң қалдыратынына алаңдайды.  
Ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлын «бұлт астынан жарқ етіп шыға келген» Күнге теңеген Серік 

Тұрғынбеков «аққуларды атуға болмайтынына» қарамастан, дәстүрден тайған халқына қатты 
қапаланады: 

«Әлдекімге білігің жақпады ма, 
Әлдекімге ұлы ұғым жақпады ма? 
Пайғамбардың жасына жеткен шалды 
Ақ-қарасын айырмай атқаны ма?» [2, 11 б.] 
Одан әрі ақын «байлау бар, бақыртып матау бар, қырқып-жұлып, жұлмалап отау бар» ұзақ 

жылдар бойы Ахаңның атың да атай алмайтын күй кешкенін баяндайды. Сонда да «озық ойлы 
Азамат» берген біліммен қорғанып, оның тілімен сайрап, дәстүрін қолданып, айтқан сырымен 
толғанғанын мақтан тұтады[3, 185 б.].  

А.Байтұрсынұлысен мақұлдасуын жалғастыра келе Серік ақын оны күте-күте тозығы жеткен 
туған жерін өлеңге қосады: 

«Құрдас тәнті өзіңе, құрбы – кішік, 
Тіл қата алмай ішінен тұрды ұғысып. 
Сағыныштан сарғайған Торғай жері 
Жүрді ме екен көзіңнен бір-бір ұшып...» [2, 11 б.] 
Осы жолдардың жауабын біз Ахметтің Файзоллаға жазған хатынан тапқандай боламыз: 
«Сен мұны досым, жаныңмен түсің, 
Барады күйіп жалын боп ішім. 
Сағындым елді... жерімді және 
Сағындым тіпті аңы мен құсын...» - дей келе, алыста қалған аяулы анасы – Торғай елін, 

Ақкөлдің топырағы мен жусанын аңсағанын жасырмайды [1, 4 б.]. Ақынның бұл сағынышын кіндік қаны 
тамған туған жерінен аз уақыт болса да қашықтықта болып көрген, туған жерін анасынан кем 
көрмейтін әрбір адам баласы түсініп, Ақкөлде көзін жұмып «бір төмпешік боп» жатуды армандаған 
Ахаңның қайғы-мұңына ортақтаса алады. 

Серік Тұрғынбеков қаймағынан айырылып іркіт болған халқының хал-жағдайын Ахметке өзі 
естіртсе: 

«Қанатымды самғатып қақтырмады, 
Жан отымды лаулатып жақтырмады. 
Керек болған халқыма қазынаны 
Көзден ғайып қылды да, таптырмады! 
Ескі жара ауызы шорланғанда, 
Әзер даусым шығады қорланғанда. 
Дәстүрімді құртқандар аман қалып, 
Ал, оны қорғағандар – қор болған ба?» [2, 11 б.] 
Осы ой Хамитбек Мұсабаев жырында: 
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«Ұлттық ұлы рухымызды 
Зымиян Қужақ быт-шыт қып бұзды. 
Жік-жікке бөліп зиялымызды, 
Тамұққа айналтты өмірімізді. 
Бабадан жеткен ән-жырымызды, 
Мәдени мұра-байлығымызды –  
Жоюды көздеп, 
Қыспаққа алды – Ана тіліміз бен төл дінімізді...» - деген жолдармен өз жалғасын табады[1, 4 

б.]. 
Х.Мұсабаев жырынан біз Ахаңды ел болашағы үшін қам жеген көреген қарт ретінде танимыз. 

Әсіресе, оның «мұраттас болған замандастарға, антына адал қаламдастарға» Мұхтар Әуезовті аман 
сақтап қалуды тапсырғаны, нағыз елжанды азамат болғанын тағы бір дәлелдейді: 

«Соңымнан ерген қуатты бір лек, 
Үркердей шоғыр келе атқан түйдек.  
Бейімбет, Сәкен, Мағжан мен Мұхтар, 
Болса екен аман! – деп тілек тілеп» [1, 4 б.] 
Өзі өлгенімен, ұрпаққа жеткен сөзі өлмейтінін білген ақын ақиқат таңы ататынына кәміл сенеді. 

Сондықтан да болар ақын Файзоллаға жазған хатта Хамитбек Мұсабаев жырдың басында болашаққа 
үлкен сенім артатын тамаша сөздерді соңында да қайталайды: 

«Елу жыл өтер... немесе ғасыр, 
Айығар сонда бүгінгі тасыр. 
Тексеру болар тарихқа түгел, 
Талқыға түсер жасық пен асыл...» [1, 5 б.] 
Қос ақынның Ахмет Байтұрсынұлына арнаған  туындыларын қорытындылай келе бір түйінге 

келеміз: ақ пенен қара, қайғы мен қуаныш, бақ пен нала, шындық пен жала ежелден бері жаға 
жыртысып өтуде. Ұрпақтар ауысады, жылдар алмасады, бірақ елге еткен еңбек ешқашан өз құңын 
жоймайды: 

«Тілін, дінін, әдетін-ғұрпын сүйген. 
Елін-жерін, жамағат-жұртын сүйген. 
Ұғымы мен ойы артық  - Ұлы адамды, 
Одан қалған өмірлік мұраларды 
Өлтіре алмас, ешкім де, сірә, мәңгі!!!» [2, 11 б.] 
Түбі әділет жеңеді, көзі ашылған жылға мен бұлақ мұхитқа айналады: 
«Сенемін, досым, өлгенмен өзім, 
Ұрпаққа жетіп, өлмейді сөзім! 
Ақиқат таңы атады анық, 
Осыған менің жетеді көзім!!!» [1, 5 б.] 
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 Байдалы Р.Ж. – PhD доктор, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, 
Қазақстан тарихы кафедрасының қауымдастырылған профессоры 
 

Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 
грантыбойынша ИРН АР09259227 «1921-1922 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық және оның 
зардаптары (жаңа мұрағат және жазба дереккөздер негізінде)» атты ғылыми жоба аясында 
дайындалды. 

Мақалада 1921-1922 жылдардағы қазақ даласындағы аштық және оның салдарынан панасыз 
қалған балалардың тағдыры. Ашыққандарға көмек беру комиссиясының жұмысы. Шетелдік 
қайырымдылық ұйдардың Қостанай, Ақтөбе губерниясындағы қызметі айтылады. 
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 Түйінді сөздер: Аштық, Қазақстан, панасыз балар,балалар үйі, комиссия, Америкалық көмек 
әкімшілігі. 
 

Панасыз балалар мәселесі Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемнің көптеген елдерінде 
пайда болды. Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында экономикалық, саяси және әлеуметтік саладағы 
дағдарыс әсерінен бұл әлеуметтік құбылыс саяси құбылысқа айналды.  

Панасыз балалар мәселесі мемлекет пен қоғамдағы дағдарыстың көрінісі болды. Азаматтық 
соғыс пен ашаршылық кезеңінде күшейген өлім-жітімнің нәтижесінде отбасылық және табиғи өмір 
салтының бұзылуы балалардың панасыз қалуына әкеп соқты. Үйсіз бала өзін-өзі қамтамасыз етіп, 
өмір сүру үшін күреске кірісті. Олар үшін өмір сүрудің негізгі құралы ұсақ ұрлық пен қайыр сұрау болды 
[1,153 б.]. Панасыз балалар анықтамасы 1926 жылы 8 наурыздағы Бүкілресейлік Орталық Атқару 
Комитеті және РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің қаулысында мазмұнға ие болды. Бұл құжатта 
панасыз балаларға 16 жасқа дейінгі ата-анасы, ересек ағасы мен апасы жоқтар жатқызылды [2, с. 3]. 
 Біз қарастыратын панасыз балалар мәселесі1921-1922 жылдардағы Кеңес Одағы оның ішінде 
Қазақ даласында болған аштықпен тікелей байланысты. Бірінші дүниежүзілік соғыс, азамат соғысы 
Ресейдің құрамындағы қазақ халқын да күйзеліске ұшыратты. Зорлық-зомбылыққа негізделген азық-
түлік салғырты, азық-түлік саясаты, шаруашылықты әскерилендіру, экономиканы басқарудың 
әміршілдік жүйесі, жалпы айтқанда барлығы қазақ елін күйзеліске ұшыратты. Мал саны азайды, егістік 
көлемі қысқартылды. Бұл шаруалар көтерілісіне ұласты. 1921 жылдың жазынан бастап қазақ 
даласының біраз бөлігінде қуаңшылық жайлады. Осы жылдың жазында Бүкілресейлік Орталық Атқару 
комитетінің декретімен Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай губерниясы ашығушылар қатарына 
жатқызылды. Еліміздің бес губерниясы ашығып жатқанда Семей мен Ақмола губернияларынан 
орталық Мәскеудің азық-түлік отрядтары ауылшаруашылық өнімдерін күшпен тартып алып, ресейдің 
еуропалық бөлігіне жіберіп жатты. Нәтижесінде Ақмола облысының халқы да аштыққа ұшырады. 
Ресейдің еуропалық бөлігінен аштыққа ұшыраған халық босып, қазақ даласының батыс 
губернияларына ағылып келіп жағдайды тіпті қиындатып жіберді. 

Босқындар, қоныс аударушылар арасында қолға түскен тамақты талғажу еткен, әр жерге бір 
қонып жүргендердің арасында әртүрлі аурулар пайда болып, ол эпидемиялық сипат алды. Аштықтан 
іш сүзегі, бөртпе, тырысқақ, қышыма және дизентерия пайда болды. Аштық күшейген сайын 
эпидемиялар өсті. Теміржол желілері іш сүзегінің патшалығына айналды. Емдеу 
мекемелері,медициналық персоналдар науқастарды емдеуге жатқызуға арналған үй-жайлардың, дәрі-
дәрмектердің, киім-кешектің, тамақ өнімдерінің жетіспеушілігінен барлық науқастарға бірдей көмек 
көрсете алмады. Қалалар мен теміржол вокзалдарында аштық үдеген сайын аурудың таралуы 
күшейе түсті. Жол-жөнекей ауруға шалдыққан босқындар өліп, балаларын тағдыр–тәлкегіне 
қалдырды. «Ресми деректерге сәйкес Қазақ АКСР қалаларында... осы кезеңде күн сайын 50-ге дейін 
баланы көшеден жинап алатын. Әр түрлі уақытта көшедегі балалардың ... көп шоғырланғанын 
анықтады: Қостанайда – 890 адам, Полтаратскіде – 300 адам, Қазалыда – 160 адам, Түркістанда – 
180 адам, Перовскіде – 100 адам, Арыс қаласында – 200 адам жоғарыда аталған себептермен 
жинақталған». Жеткіншектер азық-түлік іздеп қала көшелерін кезіп, кедейшіліктің, қайыршылық пен 
жалпы қылмыстың өсуіне ықпал етті. Құқық бұзушы балалардың арасында темекі шегу, балағат 
сөздер айту, карта ойнау, төбелесу, кісі өлтіру пайда болды. Барлық қылмыстың 90%-ын осы балалар 
аштықтың кесірінен жасады. 1921 жылдың 1 желтоқсанында ҚССР-де 128 мыңға жуық баспанасыз 
адам болса, 31 желтоқсанда 158000, қаңтарда үйсіздердің саны 333 043-ке жетті [1,153 б.]. 
 1921 жылы 8-16 наурыз аралығында Ресей Коммунистік партиясының Х съезі өтті, ол жаңа 
экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылдады. Съезд шешімдерінің орындалуы 
Қазақстанның дамуындағы қиын кезеңмен - ашаршылықпен сәйкес келді. Қазақстанның көпшілік 
аудандары етек жайған ашаршылық құрсауында қалды. Орал, Орынбор, Қостанай, Бөкей, Ақтөбе 
губернияларында себілген астық қатты құрғақшылықтан шықпай қалды, шыққандары жазғы ыстықта 
қурап қалды. Мал өсірумен айналысатын көшпелі және жартылай көшпелі аудандардағы жайылымдар 
мен шабындықтар толықтай күйіп кетті. Оның үстіне 1920-1921 жылдардағы ұзаққа созылған қатал қыс 
Торғай уезінде малдың жаппай қырылуына әкеп соқты. Ашаршылық құрбандарының, аштан 
өлгендердің саны күн сайын көбейе берді [3, 248 б.]. 

Ашаршылық отырықшы аймақтарды да қамтыды. 1921 жылғы ақпан-наурыз айларында 
Қостанай губерниясындағы Исаев-Дедов аудандық кеңестің атқару комитетінің Қазақ АКСР Халық 
Комиссарлары Кеңесіне жолдаған есебінде аудан тұрғындарының аш екендігі, сондай-ақ жекелеген 
ауылдардың наразылық білдіріп жатқаны туралы айтылды. Бірқатар аймақтарда шаруалар арасынан 
мемлекеттік тарсырыс бойынша жиналған астықты рұқсатсыз бөліп алған фактілер атап көрсетілді. 
Мәселен, Дмитрев селосының екі жүзге жуық әйелі көршілес кенттерден қосылған әйелдермен бірге 
жиналған астықты Орынбор астық қоймасына тапсыруға ашық қарсылық білдірді, «егер сіздер 
жиналған астықты әкететін болсаңыздар біз аштан қырыламыз» деген ұранмен шықты. Ал, Василев 
селосының тұрғындары кәдімгі күн сайынғы таңғы жиында шіркеу қоңырауымен бір мезгілде бір үзім 
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нан мен мал азығы төңірегінде қызу айтыс ұйымдастырды. Олар кеңестердің жергілікті өкілдерін: 
«бізге астық беріңіздер, әйтпесе біз аштан қырылармыз» деген айқаймен қарсы алды. Никольск 
селосының тұрғындары, сол кезде кәдімгі дән себу науқанына әзірленген тұқымдық астықты 
рұқсатсыз өзара бөліп алды [4, 185 б.]. 

Бүкілроссиялық Орталық Атқару комитетінің (БОАК) декреті бойынша 1921 жылдың 8 
шілдесінде ашыққан адамдарға жәрдем беру үшін арнайы комиссия (ЦК Помгол) құрылады [9, с. 122-
123]. БОАК-нің төрағасы М.И. Калинин басқарған бұл комиссияның негізгі міндеттері: аштықтың 
көлемін анықтау, жеке губерниялар мен уездерден келіп түскен шағымдарды қарастыру, 
ашаршылыққа қарсы күрес қызмет түрлерін ұйымдастыру болды. 

Орталықтың қабылдаған шешімінен соң іле – шала 1921 жылы 18 шілдеде РК(б)П-ның Қазақ 
облыстық комитетінің арнайы шақырылған пленумында Қазақ Орталық Атқару Комитеті жанынан 
жергілікті ашыққан халыққа көмек көрсету үшін комиссия (Компомгол) кұру туралы шешім 
қабылданды. Комиссия құрамына Қазақ ОАК, Ұлттар халкомы, Жер қатынасы халкомы, Әлеуметтік 
қамсыздандыру халкомы, Бас статбюро өкілдері кірді [5, 123 б.]. 

Сөйтіп, 1921 жылдың 20 қыркүйегінде ҚазОАК-тың жанынан ашыққандарға көмек беру комиссиясы 
(бұдан әрі – Компомгол) құрылды. Аталмыш комиссия төрағасы болып С.Меңдешов, оның 
орынбасарлары А. Байтұрсынов пен М. Әуезов сайланды. Осылайша елдегі барлық комиссиялар 
қызметін Қазақстан ОАК-і жанынан ұйымдастырылған, ашыққандарға көмек көрсету жөніндегі Орталық 
комиссия үйлестіріп отырды. Республиканың губерниялық және уездік атқару комитеті жандарынан 
ашыққандарға көмек көрсету жөнінде арнаулы комссия құрылды [5, 123 б.]. 

Мәселен, ашыққандарға көмек көрсету жөніндегі Орталық комиссияның №18 995 санды 
жеделхатының негізінде 1921 жылы 8 тамызда Бөкей губерниясында ашыққандарға көмек көрсету 
жөніндегі комиссия құрылып, ол жедел түрде жергілікті бөлімшелердің ашыққандардарға көмек 
көрсету жұмыстарын ұйымдастырып басқаруға кіріседі [5, 123 б.]. 

Бұл аталмыш комиссия уездік және болыстық комиссия мүшелерінің атқаратын нақты 
тапсырмаларын көрсетіп 10 пункттен құралған арнайы нұсқау (инструкция) дайындайды. Нұсқауда 
уездік және болыстық жерлерде комиссия бөлімшелерін құру қажеттігі, ауқатты адамдардан қарызға 
алған малды сойып ашыққандарды тамақтандыру, ата-анасы жоқ қараусыз қалған балалар үшін 
жатақханалар ашу, жұқпалы ауруларға қарсы күрес шараларын ұйымдастыру жұмыстары көрсетіліп, 
ашаршылыққа қарсы атқарылған істер туралы губерниялық комиссияға 2 аптада бір рет есеп беру 
міндеттелді [5, 124 б.]. 

Ал губернияның Тарғын уезіндегі ашаршылыққа қарсы күрес жөніндегі төтенше комиссия 
Жәнібек кентіне орналасты. Кеңес аппаратының және партияның уездік органдарының барлық 
қызметкерлері дерлік ашаршылықпен күресті ұйымдастыру үшін шалғай ауылдарға жіберіледі. Уезд 
орталығында ашыққандарға арналған 8 тамақтандыру пункті жұмыс істеді, ата-анасыз қалған балалар 
үшін жатақхана ұйымдастырылды [5, 124 б.]. 

Осылайша Бөкей губерниясындағы ашаршылықтың салдарынан халықтың жаппай қатерлі 
жұқпалы ауруларға шалдығуы, өлкеде емханалар мен ауруханалардың және дәрі – дәрмектердің 
жетіспеуі ел ішінде адам өлімінің санын көбейтіп, нәтижесінде бұл Бөкей өңірінің демографиялық 
құлдырауына әкеліп соқтырады. Бұл пікірді архив деректерінің негізінде профессор Б.Боранбаева 
көрсетеді. 

1922 жылы 11 қараша күні Орынборадағы ашаршылықпен күрес Орталық комиссиясының 
Бөкей губерниясындағы мектептердің жабылуы, оқушылар мен мұғалімдер санының азаюы себебін 
сұраған жедел хатына Бөкей губерниясындағы оқу ісінің меңгерушісі: «1921–1922 оқу жылында 232 
мектеп болды. 1922–1923 оқу жылында 81 мектеп қалды. 1921–1922 оқу жылында 9 920 оқушы 
болды. 1922–1923 оқу жылында 5 400 оқушы қалды» деген жауап қайтарған. Демек, Бөкейдегі 
ашаршылық салдарынан өлкедегі 4 520 оқушы мерт болып, 151 мектеп жабылған [5, 125 б.]. 
Енді Қостанай губерниясына тоқталсақ,1921 жылдың жазында Бүкілресейлік Орталық Атқару 
Комитетінің қаулысымен губернияның халқы заттай салықтан босатылды, олар аштыққа ұшыраған 
адамдар қатарына қосылды. Республикада аштықты жою үшін республикалық және губерниялық 
комиссияларқұрылды. Қостанай губерниясында аштықты жою жөніндегі төтенше комиссия 1921 жылы 
30 тамызда құрылды. Губернияның аштықтан зардап шеккендерге көмек жөніндегікомиссиясының 
есебі (Помгол.) губернияның барлық аудандарын басып алғанашаршылықтың айқын көрінісін көрсетті. 
Комиссия есебі бойынша: «Қостанайгуберниясындағы ашаршылық 1921 жылдың шілдесінде 
анықталды, құрғақшылықтыңсалдарынан губерниядағы егістік алқаптың 60%, ал кейбір аудандарда 
75% жойылып кетті,ал қалғандары нашар нәтиже берді. Жұмсалған тұқымның жартысы да ақталмады. 
Жаздыңортасында шаруалар тұрғылықты жерлерін тастап, губернияның басқа аймақтарына күнкөріс 
қамымен босып кеткен болатын» [3, 249 б. ]. 
        Алғашқы комиссиялардың бірі Кеңестердің Торғай уездік атқару комитетінің жанынан 1921 
жылдың көктемінде-ақ ұйымдастырылып жұмысын бастады. 25 қазанда губернияның барлық 
аймақтарында аштықтан құтқару комиссиялары құрылды. Біраз уақыттан кейін, дәлірек айтсақ, 15 
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қарашада олар барлық болыс орталықтарында және ауылдарда ашаршылықпен күресетін нақты 
шараларды ұйымдастырды. 1921 жылы губернияда – 1 губерниялық комиссия, 8 аудандық, 75 
болыстық, 353 ауылдық комиссия құрылды. Жалпы 670 елді мекені бар губерния көлемінде 437 
комиссия жұмыс жасады [3, 249 б.]. Мәселен аштық жайлаған Торғай уезінің тұрғындарына 
губерниялық азық-түлік комитеті көмек ретінде 50 000 пұт астық және көктемгі егіс жұмыстарын 
жүргізуге тұқым қорынан 500 пұт астық бөлді. Торғай уездік атқару комитетінің 1921 жылғы 12 
мамырындағы кеңейтілген отырысында ашыққан халыққа жедел көмек көрсету жөнінде мәселе 
қаралды. Отырысқа ОАК-нің өкілдері Ә.Жангелдин, С.Арғыншиев, Тимошенко мен Арынғазиев 
қатысты. Уездік атқару комитеті төрағасының басқаруымен жабдықтау бөлімі, экономикалық және 
азық-түлік бөлімдері өкілдерінен ашыққан халыққа жедел көмек көрсету үшін комиссия құру туралы 
шешім қабылданды. Жергілікті жерде комиссия бөлімшелерін ұйымдастыру көзделді [4, 188 б.]. 
 1921 жылдың 15 қарашасындағы санақ бойынша губернияда 192 мыңнан астам адам аштыққа 
душар болды, олардың ішінде 7,5 мыңы балалар болды. Қыс жақындаған сайын ашығып жатқан 
адамдардың саны өсті. Бір айдан кейін аш адамдар саны 237 494 адамды құрады. Губерниядағы 
537403 тұрғынның 59 пайызы аштыққа ұшырады [3, 250 б.]. 1921 жылғы шілде айындағы Қостанай 
губерниясының ашыққандарға көмек жөніндегі комиссияның есебінде Қостанай ауданындағы 59460 
адамның 35437 (56%) -сі, Семиозер ауданындағы 30000 адамның 22500 (75%) -і, Денисовск 
ауданындағы 37000 тұрғынның 34480 (95%) -і, Урицкий ауданындағы 60000 тұрғынның 23414 (33%) -і 
аштыққа ұшырады [3, 250 б.]. Сонымен  1921 жылы Қостанай өңірі тұрғындарының шамамен 75 
пайызы аштықтан зардап шекті. Болыстарда, селолар мен қазақ ауылдарында ашаршылық пен бала 
өлімімен күрес жандана түсті. Мысалы Қостанай уезінің болыстарында 1921 жылы алты балалар үйі 
жұмыс істеді, онда мыңнан астам бала жатын бөлме мен тамақпен қамтамассыз етілді [4, 188 б.]. 
 Ашыққан адамдардың саны көбейген сайын, қараусыз қалған аш-жалаңаш  балалар саны 
көбейіп отырды. Мәселен 1921 жылдың 1- желтоқсанындағы деректер бойынша қараусыз қалған аш-
жалаңаш балалар саны Қазақ АКСР-і бойынша 128 мың болса, осы жылдың соңында 158 мың, ал 
1923 жылы 1 наурызға қарай 408 022 мыңға жеткен [4, 188 б.]. 

Сол себептен  қаңғып қалған балаларға назар аударылды. Балалардың тұрмысы мен өмірін 
жақсарту жөніндегі комиссия Ашыққандарға көмек көрсететін республикалық Орталық комиссияның 
балалар арасындағы аштықпен күрес жөніндегі арнаулы бөлімі болып қайта құрылды. Республиканың 
аштық жайлаған барлық губернияларында бөлімнің жергілікті органдары ұйымдастырылды.  

  1921 жылдың жазында қалаларға босқындардың ірі топтары келе бастады. Петропавлды 
әбден қажыған, әлсізденген адамдар басып кетті. Қаланың және уездің балалар үйлерінде 10 мыңға 
дейін бала жинақталған. Ресми статистикаға сәйкес, 1922 жылдың 1 наурызында Қостанай 
губерниясы бойынша аш балалар саны 130 720 адамды құраса, 1923 жылдың басында қаланыңөзінде 
ғана олардың саны 8 240-қа жетті. Алым-жұлым түрлерімен, аш болып, тамақ іздеумен жүрген 
көптеген панасыз балалар көбейді. Көшедегі балалар арасында қылмыс деңгейі өсті. Барлық 
қылмыстардың 90%-ын осы балалар аштықтың салдарынан жасады. Милиция комсомол 
мүшелерімен және белсенді әйелдермен бірге станцияда, пойыздарда түнгі рейдтер жүргізіп, 
балаларды балалар үйі мен баспаналарға орналастыратын. «Панасыз балалар, әдетте, лас, 
жыртылған киіммен жүретін, қышымамен, ал, көбісі трахомамен ауырған және бәрі міндетті түрде 
биттеген болатын. Балаларды киіндіру, тамақтандыру, емдеу көп еңбекті қажет етті. Оларды ұжымда 
өмір сүруге және жұмыс істеуге үйрету де оңай болған жоқ», – деп еске алады сол кезде Петропавл 
қалалық партия комитетінің әйелдер бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеген А.И. Ворожеева [1, 
153 б.]. 

 Панасыз қалған балалар мәжбүрлеп тәрбиеленді, істер талданғанға дейін бақыланды және 
т.б. Қиын жасөспірімдерді бақылауды арнайы комиссия жүзеге асырды. Мәселен, Қостанайдағы 
ақаулы (түзету) үй кәмелетке толмаған қылмыскерлерге арналған қабылдау пунктімен біріктірілді. 
1922 жылғы сәуірдегі Қостанай Губкомының қызметі туралы есепте осы құрылымдардың қызметі 
туралы келесідей хабарланды: «…Ағымдағы жылдың 1 сәуіріне қабылдау пунктінде және ақауы бар 
балалар үйінде 65 кәмелетке толмаған бала болды. Сәуірде 26-сы қайта келіп түсті және 23-і кетті, 1 
мамырға 68 бала қалды, оның ішінде 19-ы комиссия шешімімен мәжбүрлеп қайта тәрбиелеуді талап 
ететін, ақауы бар деп, ал 49-ы мәніне қарай қажетті медициналық педагогикалық сипаттағы ықпал ету 
шараларын белгілеуді қажет ететін және олардың істерін талқылағанға дейін бақылауда болуы тиіс 
деп есептелінді және бұл шаралар кәмелетке толмағандарға қолданылуы мүмкін деп танылды» [1, 
153 б.].  

Солтүстік Қазақстан қалаларында алғашқы балалар үйлерін құрудың бастамашылары 
әйелдер ұйымдары болды. 1921 жылдан бастап балалар үйлеріне жаппай жетімдер мен аштыққа аса 
мұқтаж балалар жіберілді. Аштық пен індетке байланысты өлім тек провинциялық балалар үйінде 
1922 жылдың қаңтар – наурызында 60% жетті. Балалар үйлерінде төсек жабдықтары, киім-кешек, аяқ 
киім жетіспеген. Іш сүзегі, тырысқақ, дизентерия, қышыма көптеген адамдардың өмірін қиды. Бірақ 
аурудан гөрі балалар жүдеуліктен өлім құшты. Мысалы, 1921 жылдың қараша–желтоқсан айларында 
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ғана 115 балалар қайтыс болды. Балалардың тамақтану жағдайы Кирцикте губерниялық атқару 
комитетінің жеделхатымен былайша сипатталады: «Кирнаркомпрод балалар үйіне бұрынғы 6710 
орнына тек 500 азыққа ғана рұқсат берген. 10000 баланың жағдайлары нашар болғандықтан көшеге 
тасталуға мәжбүр болған. Шұғыл шаралар қолданыңыз». Кейбір балалар үйлері бірнеше ай бойы 
азық-түлікпен жабдықталмаған, ал балалар аштықтан өлмеу үшін жан-жаққа тарап кеткен[1, 154 б.].
  

Кесте 1 - 1922 жылдың қыркүйектегі Қазақ АКСР–гі балалар мекемелері мен ондағы 
балалардың саны 

 

Губерния (уезд) Балалар үйі Қабылдау станциялары 

мекеме Балалар саны мекемелері Балалар саны 

Орынбор 120 6582 12 1890 

Орал 65 3673 7 1400 

Ақтөбе 100 6583 7 1550 

Қостанай 53 2909 5 1050 

Бөкей 13 588 3 500 

Ақмола 35 1790 7 1550 

Семей 49 2562 4 650 

Адай уезі 8 449 - - 

Барлығы 453 25136 45 8590 

  
Профессор З.Сақтағанова архив деректеріне сүйеніп балалар мекемелері панасыз қалған 

балалардың міндетін шеше алмады деп тұжырым жасайды [2, с. 3]. 
Бұл мәселені шешу үшін балалар комиссиясы санитарлық поезд арқылы республикадан тыс,  

Түркістан, Бұқар республикалары мен КСРО аудандарына эвокуациялауды көтерді. 1921 жылы 
Қазақстаннан Түркістан Республикасына балалар тиелген 3271 қаңғып қалған балалар мен жетім 
балалар тиелген санитарлық 5  поезд жіберілді. 1922 жылы 19 санитарлық поезбен Қазақстаннан 
12840 бала жөнелтілді: атап айтсақ Бұқараға-1, қалғандары Ресей мен Украйнаға. Бұл санитарлы 
поездардың Ақтөбе губерниясына 4-і, Оралға 6-ы, Қостанайға 2-і, ал қалғандары Орынбор қаласына 
бөлінді [2, с. 3]. Бұл жөнінде Қостанай облыстық мұрағатындағы 1922 жылдың 4 қаңтарындағы 
құжатында былай дейді: «Қостанай АРА компаниясы қызмет көрсететін территория құрамына 
қосылған, қаңтар айында балаларды эвакуациялау үшін екі пойызды батысқа жіберуге ұсыныс 
жасалды. Балалардың өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында балаларды эвакуациялау мәселесін 
тездетуді көтерді» [6, 32 п.].  

1922 жылдың бірінші жартысында республиканың 5 губерниясында аш және қараусыз 
балаларды тамақпен және киіммен тегін қамтамассыз ететін 575 балалар үйі мен 9 станция пайда 
болды.  Осы жылы  Қаз ОАК жанындағы Орталық балалар комиссиясына елдің әртүрлі аудандарынан 
66 790 пұт астық пен азық-түліктің басқа да  түрлері, 161 567 паек, жарты милион сомға жуық ақшалай 
көмек, 100 пұттан астам сабын, бірнеше мың метр мата, бірнеше жүздеген пар аяқ киім, көптеген дәрі 
дәрмек берілді [4, 190 б.].  

Кеңес үкіметі амалсыздан капиталистік елдерден көмек сұрады. Алғашқылардың бірі болып 
Герберт Гувер басқарған Америкалық көмек әкімшілігі АPA (American Relief Administration) көмек 
қолын созды. Қазақстанның солтүстік облыстары және Қостанай губерниясына АРА-ның Уфа 
әкімшілігінің азық-түліктері берілді. Бұл миссияны орындауға АҚШ әскерінің отставкадағы полковнигі 
Уолтер Лаймон Белл жетекшілік жасады. АРА-ның Уфа өңірі ел бойынша ең үлкені еді. Бұл жөнінде 
Белл қызметтік хаттарында бұл территорияны тұтас Франциядан үлкен, Польшадағы көмектен асып 
түседі деп жазатын. Америкалықтарға түсінікті болу үшін жергілікті жердің картасы да құрастырылды. 
АРА-нің іс-әрекеті ресми түрде 1921 жылдың күзінен басталды. Алғашқы кезде көмек дәрігердің 
тексеруінен өткен, аштыққа ұшырағаны дәлелденген 14 жасқа дейінгі балаларға берілді. Бірақ 1922 
жылдың маусымынан бастап балалар 10 625 паек, ересектер 49 886 паек алды [7]. Кейбір 
халықаралық ұйымдар (Кызыл Крест, балаларға көмек көрсету жөніндегі Халықаралық одақ және 
басқалары) мен жекелеген белгілі тұлғалар да көмек көрсетті. Мәселен, Норвегияның әлемге 
танымал ғалымы және қоғам қайраткері Ф.Нансен КазОАК жанындағы Орталық балалар 
комиссиясына 4 052 жәшік консерві, 20 жәшік кептірілген нан, 30 пұт медикаменттері бар екі 
жылжымалы амбулатория берді [4, 190 б.]. 1922 жылдың 12 шілдесінде Қостанайға Англиядан 
«Квакер достары қоғамы» ұйымының өкілі келді. Оларөздеріне бөлінген аумақтарда Урицк, Денисов, 
Адамов, Семиозерде ашыққан тұрғындарға көмектесті. Бұлар 1922 жылдың 26 шілдесінде 208 фунт 
көлемінде ақ ұнның алғашқы партиясын әкеліп, жоғарыдағы аудандарға таратты [7 ]. 

Ақтөбе губерниясында АРА ұйымы 1922 жылдың 26 желтоқсанынан бастап Ақтөбе 
губерниясында ашыққан балаларды тамақтандырумен айналысады, яғни ақпан айында бөлінген 25 
мың құрғақ паектың 3000-ы Ақтөбе қаласына, 6000 – Ақтөбе аудандарына, 7500 – Ақбұлаққа, 6500 – 
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Темірге, 2000 – Қосестек ауданына таратылады. Басқа аудандар алыс жатқандықтан ұйым оларға 
көмек беруден бас тартыпты. 30 қаңтарда АРА-ның Орынбор губерниясының 3 ауданында, Ақтөбеде 
және Ақтөбе губерниясының 6 ауданында 717 асханасы ашылып, 88900 адам тамақтанған. 1 
маусымға дейін Ырғыз, Шалқар аудандарында 1101 асхана ашылып, онда 375 345 адам тамақтанып, 
554 612-не құрғақ тамақ таратылған. Ұйым өлкедегі адамдарды тамақтандырумен бірге дәрі-дәрмек, 
медициналық құралдар, киім-кешектер, сабын, шаруашылық құралдарын таратқан. Бірақ жолдағы 
түрлі қиындықтар мен тонаушылықтың кесірінен кейбір ашыққандарға жетпей қалған, мысалы, Темір 
ауданындағы ұйымның өкілі Демидов көмекке деп жіберілген азық-түліктің базарда сатылып жатқанын 
анықтаған[8, 152]. 

Тек 1923 жылдың басында балалар үйлерінде тамақтану біршама жақсарған, бұған шетелдік 
қайырымдылық ұйымдарының (АРА, квакерлер және т.б.) қызметі ықпал етті. Сонымен қатар 1923 
жылдың сәуір – маусымында туыстардың өтініштері және балалардың өз қалауы бойынша арнайы 
тізімдер бойынша қайта эвакуация басталды [1, 154]. Бірақ, бұл мәселе түбегейлі шешіліп кеткен жоқ. 

Қорыта айтқанда халықты жаппай қырғынға ұшыратқан ашаршылықтың Қазақ елінде қазан 
төңкерісінен кейін көп ұзамай-ақ басталғанын яғни 1931-1932 жылдардағы сұрапыл нәубетке әкелер 
алғашқы соқпақ болғанын және оның жас ұрпақтың болашағына аямай балта шапқанын көреміз. 
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Бұл мақалада орыс тарихнамасындағы Батыс Сібір түркілерінің зерттелу тарихы 

қарастылған. Сонымен бірге тарихнамалық деректерге талдау жасалып Батыс Сібір түркілерінің 
өмір мен саяси белсенділіктері баян етіледі. 
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Түйінді сөздер: Батыс Сібір, қырғыз-қайсақ, тарихнама, сібір татарлары 
 
Ресейде тарих ғылым ретінде ХVІІІ ғасырдан бастау алады. Ғасырдың басында Ресейде 

Ғылым Академисы құрылып, оған қызметке шетел ғалымдары шақырылды. Солардың бірі неміс 
ғалымы Герхард Фридрих Миллер еді. Ол Еуропа ғалымдарының ішінде алғашқылардың бірі болып 
Сібір тарихына қалам тартты. 1733-1743 жылдары Сібірге жасаған саяхаты нәтижесінде осы жердегі 
Ресей әкімшілігі кеңселеріндегі,қалалық және монастырлердегі архивтердің материалдарын жинап бір 
жүйеге келтірді. Ғылымда мұны «Миллердің 50 портфелі» деп атайды. Ол өзі жасаған анкетаға да 
жауап іздеді. Осының бәрі оның  осы күнге дейін толық жарияланбаған «Сібір тарихы» [1] еңбегінің 
эмпирикалық базасын жасады.  

Миллер Сібірді мекендейтін түркі тілдес халықтарды «татарлар «деп атай-ды. Бірақ олардың 
ішіне саха тайпасын қоспайды. Түркілер мекендейтін жерлерді былайша баяндайды: «в южных 
местностях по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, Томи, Енисею и лежащим между ними степях» [1, 
169 с.]. 

Сібір түркілерінің тарихы көнеде жатқандығын мойындағанымен, олар туралы сенімді 
деректер тек Шыңғысхан заманынан бері кездесетіндігін баса айтады. Сібір мен Алтын Орда 
тарихының сабақтастығы оның мына сөздерінен байқауға болады. «История Чингисхана и 
некоторых его преемников имеет ближайшее отношение к истории Сибири… хотя названные 
местности не являлись главной территорией царства, но все же составляли немалую 
«Истории Сибири» часть его, и что тут жили многие принадлежащие к нему могущественные 
поколения» [1, 170 с.].  

Г.Миллер Тайбұганың шежірелік деректеріне сүйене отыра оның қазақтың (қырғыз-қайсақтың) 
Мамық есімді ханының баласы екендігін айта-ды [1, 190-191 с.].  Ал Мамықтың қазаққа 
жататындығына шүбә келтіре отырып, Он ханның ноғайдан шыққандығын теріске шығармайды [1, 190-
191 с.].  

Г.Миллер Көшімнің Сібір тағына қалай елгендіг жөнінде де мәлі-меттер қалдырды. Сібір 
жылнамаларына сүйене отыра ол Көшімнің Қазақ Ордасынан келгендігін мәлімдайді. Бұл жөнінде ол 
екі нұсқаға тоқталады. Бірінде ол Тайбұға әулетінің Едигер және Бекболат есімді кіняздарын өлтіріп, 
Сібір тағын тартып алды десе екіншісінде қазақ даласынан келіп Бекболат қайтыс болғаннан кейін 
Сібір тағыны отырған Сейдақ есімді баласын тақтан тайдырды дейді [1, 97 б.].  Қалай деседе 
Г.Миллер Көшім ханның және оның жақтастарының Бұхарадан келгеніне сенімді. Бұхарлықтардың 
қатарына ол Ахмет-Керейдің қайын атасы, қазақтың ханы Шығайды да жатқызады [1, 199-200 с.].  

Қорта келгенде Г.Миллер Ресейдің Сібірді жаулап алу тарихын зерттеу проблемасын ғылыми 
жолға қойды. Оның Сібір жылнамалары мен Сібір түркілерінің Он хан ұрпақтары және Тайбұға 
жөніндегі тарихи әңгімелерді ғылыми айналымға енгізді. 

1759 жылы Г.Миллер Сібір туралы жинаған материалдарын оларды тереңірек талдап, 
қортынды жасау үшін  өзінің әріптесі Иоганн Фишерге тапсырды. 1768 жылы  Иоган Фишердің Сібір 
тарихына арналған шығармасы жарық көрді [2].  

1774 жылы бұл шығарма орыс тіліне аударылды. (Фишер, 1774). Кітап Г.Миллер 
шығармасынан көшірілсе де, онда Сібірдің көне тарихына, Әсіресе қазақ тарихына арналған (Фишер, 
1774 арналған беттері қызығушылық туғызады. Қазақты ол  «Казачья орда», «киргизские казаки», 
«магометанские киргизы» [2, 58-63 с.] деп атайды. Сібір қырғыздарын, Алатау қырғыздарын (буруттар) 
және қазақтың айырмашылығын білсе де ол оларды бір халық деп есептейді. «Все поколения, 
которые именуются киргизами, одного происхождения, особливо… бурутские киргизы с 
соседями своими киргизскими казаками составляют безспорно один народ, и оба 
принадлежали к наследному уделу Шейбана-хана» деп жазды ол [2, 59 с.].  

И.Фишер де Көшімнің Сібірге Қазақ Ордасынан келгендігін атап көрсетеді. (Фишер, 1774, с.95). 
Бұдан әрі ол Миллердің Көшімді Бұхарадан келгендігін мойындамайды. «Кучум был не бухар, а 
степный казак между реками Яиком и Сиртом» деп кесіп айтады [2, 98 с.].  

Фишер Сібірдің автохтонды, телеут, якут, тунгус, самоядь, вогул, остяк, татар, кара-қытай және 
қырғыз сияқты тұрғындары жөнінде де көп мәлімет береді. Ол қазақты да Сібірдің байырғы 
тұрғындары қатарына жатқызған болуы керек. Қара қытайлар да Сібірді көне заманнан бері мекендеп 
келгенін айта келе ол Сібір даласында орман ағаштары кеңінен өсе бастаған кезде олардың көшіп 
кеткендігі жөніндегі Сібір татарларының аңызын келтіреді [2, 8-9 с.].  

ХІХ ғасырда Сібір тарихына арналғанжалпылама және белгілі бір өңірлерге арналған еңбектер 
жарыққа шықты. Сібір тарихындағы қазақтар жөнінде авторлардың көпшілігі жоғарыдағы Г.Миллер 
мен И.Фишерден аса алмады. 1810 жылы жазылған М.Баккаревичтің «Статистического описания 
Сибири» кітабында түркілер Сібірге ХІІІ ғасырда келді дейді. Бірақ шығарманың біржерінде сібір 
татарларының бір бөлігі автохтонды олар бұл жерге, «от глубокой древности там поселившиеся» 
[3, 113 с.]. 
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Автордың қазақтар жөніндегі түсінігі тым тайыз. Қазақ пен ноғайдың генетикалық туыстығын 
мойындап, татар мен қазақ тілдерінің ұқсастығын байқаған [3, 130 с.]  

1838 жылы П.Словцевтің «Историческое обозрение Сибири» деп аталатын кітабы оқырман 
қолына тиді. Авторы ақын,тарихшы, өлкетанушы. Ол қазақтарды Көшімге бағынышты емес немесе 
жартылай бағынышты «мало-зависимым» одақтасы ретінде қарастырады [4, 24 с.]. Автор енисей 
қырғыздары мен қазақтар арасындағы айырмашылықты байқамайды [4, 23 с.].  

Автордың 1882 жылыаптасына бір рет шығатын «Восточного обозрения» атты газетте 
жарияланған  «Кто был Кучум?» мақалада Көшім ханның тегіне және қазақтардың Сібір тарихындағы 
орны туралы сөз болады.,  Мақаланың негізгі сюжеті Сібір хандарының қазақ ішінен шыққандығы 
туралы мәлімет берген Сібір жылнамаларын сынау болды. Тайбұға мен Көшімнің шежіресін 
талдайды. Сөйтіп Сібірде таққа екі әулет таласты деп қортынды жасайды. Тайбұғаның әкесі Он-хан 
Шибанның өзі. Сондықтан Тайбұға Шыңғыс ұрпағы. Ал тақ үшін күрес шибан және шыңғас ұрпақтар 
арасында жүрді. Жеңілген жақ Бұхараға қашты да күш жинап, Сібірді қайта шауып отырған. «Шайки 
кочевников и подобно буре врывались в Сибирь отвоевывать свои порабощенные права» деп 
жазды автор [4, 17 с.].  

Көшім шибан әулетінен болғандықтан ол жергілікті әулет деп дәлелдеп автор оның қазақ 
даласынан келгендігін теріске шығарады.  

Орыстың этнограф ғалымы П.Небольсин өзінің Сібір тарихына арнаған еңбегінде түркі ру-
тайпалары Сібірге екі бағытта, Әмудария арқылы Жайыққа және Ертіс арқылы Орта Азиядан келді 
дейді [5, 32 с.].  

Сөйтіп түркілердің автохтондығын теріске шығарады.Көшімнің ата-тегі туралы да кереғар пікір 
айтады.Сібір жылнамаларына сүйене отырып ол еңбегінің бір жерінде Көшімді қазақдаласындағы 
Алтыул ұлысының ноғайлары арасынан шықты десе, екінші бір жерінде оны«степной киргиз» дейді 
[5, 36-37 с.]. Көшімнің 1569 жылы Иван Грозныйға жазған хатын талдай отыра ол «что стиль его 
резко очерчивает (характеризует – авт.) степного киргиза, превратившегося в сибирского 
царя» дейді [5, 39 с.].  

Щеглов құрастырған хронологиялық анықтамада Көшім Алтыул ұлысының ноғайы немесе 
«қарапайым өзбек» деп көрсетілген. Анықтама құрастырушылар Сібір түркілерінің этникалық құрамын, 
олардың белгілі тұлғаларын тексеру мақсатын қоймаған. Олар тек Г.Миллер мен И.Фишердің 
кітаптарындағы мәліметтерді пайдаланған.  

Сібір тарихына арналған келесі бір жалпылама еңбектің авторы В.Андриевич, Көшімнің әкесі  
Муртазны қырғыз-қайсақ деп есептейді. Мұнда қазақтар мен енесей қырғыздарын бір бірінен бөліп 
қарастырған [6, 6 с.].  

1899 жылы жарық көрген«Сибирь: очерк завоевания и заселения», атты кітаптың авторы 
С.Олферьев Сібір түркілері ХV ғасырда тарихи аренаға көтерілді деп есептейді. Ол «когда Сибирь 
лет 400 тому назад завоевали татары, то многих дикарей (т.е. народы, жившие охотой и 
собирательством – авт.) избили, а другим пришлось переселяться севернее» [7, 18 с.]. деп 
жазады. Ол қазақтарды  татарлармен, ноғайлармен және бухарлықтармен қоса Орта Азиядан шықты 
дейді. Олар «целыми полчищами ворвались в Сибирь» и «поработили туземцев» деп 
қортындылайды еңбегін [7, 20 с.].  Көшімді де  Олферьев қазақ даласынан келді деп есептейді [7, 22 
с.].  

ХVІІІ-ХХ ғасырдағы орыс тарихнамасы Сібір тарихын тек отаршылдық ниетпен зерттеді. Ал 
жергілікті халықтарды әлем жұртшылығына  «өркениеттен тыс қалған» қоғам етіп көрсету жаңа 
концепцияның негізгі өзегі еді. Орыс авторлары Ермактың Сібірге жорыған, одан кейінгі Ресейдің Сібір 
жерін жаулап алу процессін әлем алдында ақтап алуға жол ашты.  

Дегенмен орыс тарихнамасында қазақ тариына да көңіл қоя бастаған авторлар пайда болды. 
1818 – 1824 жылдар аралығында Г.Спасский «Сибирский вестник» деп аталатын журнал шығарды, 
Осы журналдың 1820 жылдың 9 нөмірінде «Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды» көлемді 
мақала жарияланды. Автор алғаш рет қазақ тарихи әңгімелерін талдай отыра олардың татарлардан 
бөлінгендігі туралы пікір айтады. «Долго составляли они с алатами (сибирскими татарами, 
возможно «алаш» – авт.) один народ, наконец по внутренним несогласиям отделились от них и 
были управляемы султанами, один из которых, по имени  Алача, получил верховную власть 
над ними…» деп жазды ол [8, 74-75 с.].  

Осы жерде Ресей ғылымында қазақ тарихына алғашқылардың бірі болып көңіл қойған авторға 
толық тоқталып өтуді жөн көрдік, Спасский Григорий Иванович түркітанушы ғалым, Ресей ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі. 1783-1864 жылдар аралығында ғұмыр кешкен.  Діни 
семинарияда білім алған. Пайдалы қазбаларды зерттеумен айналысқан.1803 жылы тау-кен инженері 
ретінде Сібірге жіберілді. Ол осы жерде 12 жылдай тұрып, зерттеу жұмыстарымен айналысты. 
Алтайлықтардың тілі мен әдет-ғұрпы жайында мақалалар жариялады. Енисей жазба 
ескерткіштеріндегі бітік жазуларды қағаз бетіне түсіріп, одан арнайы альбом әзірледі. Көне түркі жазба 
ескерткіштері таңбаларының дыбыстық мағыналарын айқындауға талпыныс жаса-
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ды. Ресейде шығыстану мәселесіне байланысты алғашқы ғылыми журнал шығару ісін жолға қойды. 
Оның жетекшілігімен 1818 – 1824 жылы «Сибирский вестник», 1825 – 1827 жылы «Азиатский вестник» 
журналдары жарық көрді [9].  

Қазақ тарихы жөнінде арнаулы  еңбек жазған Алексей Ираклиевич Левшин  (1798-1879) 
тарихшы, түркітанушы. 1845 жылдан Ресей география қоғамының негізін қалаушылардың бірі 
және 1873 жылға дейін сол қоғамының төрағасының көмекшісі және Кеңестер мүшесі болған. Ресей 
империясының мемлекеттік қайраткері. Қазақтар жөнінде алғаш монографиялық еңбек жазған 
адам. Қазақтардың тарихы жөнiнде [10] деген (1832) үш бөлiмнен тұратын тұңғыш iргелi еңбек жазған 
Оны Ш.Ш. Уәлиханов қазақ халқының Геродоты деп атады, ал оның монографиясын ғылым үшiн 
қымбат қазына деп бағалады. А.И. Левшин өздерiнiң еңбектерiнде қазақтардың тарихын, 
материалдық және рухани өмiрiн егжей-тегжейлi баяндады. Левшин материалдарының айтарлықтай 
құндылығы - өз заманы үшін де, осы заманғы тарихшылар үшін де маңызды фактілерді, 
көзқарастарды тізбелеп келтіретіндігінде.  

А.Левшин қазақ халық ретінде тарихи аренаға монголдар  көтеріл-генге дейін белгілі болған 
дейді. Оның іргелі еңбегінде  өз заманында қазақ-тардың саяси прцесстерге белсене араласқандығын 
жазады. «Кучум, последний хан сибирский, был киргиз-казак (казах – авт.). Завладев Искером 
силою оружия и убиением царствовавших в нем князей Ядигяра и Бекбулата, он необходимо 
должен был иметь около себя и войско, составленное из прежних соотечественников своих. 
Следвательно, Ермак и сподвижники его, без всякого сомнения, сражались с казаками, или 
нынешними киргиз-казаками», деп жазады А.Левшин [10, 56 с.].  

Орыстың келесі бір ғалымы М.Красовский,қазақ тарихи әңгімелерін  пайдалана отырып Сібір 
қазақтарын татардың бір бөлігі деп есептейді. Мысалы ол Кокшетау округінің тұрғындарын сипаттай 
келе «вообще в северных местностях области сибирских киргизов, в число которых вошло 
немалое число сибирских татар… сказка о происхождении киргиз-кайсаков… изменяется: 
Алача-ханом здесь называют одного из султанов сибирских татар… сибирский Алача-хан 
ходил против казанских татар, усилившись которыми завоевал степь, где и поселился, взи-
мая с подвластных народов, носивших название казак-ногай,…дань» деп жазады [11].  

Революцияға дейінгі орыс әдебиетінде қазақтың Алтын Орда тұрғындар-ының тікелей 
ұрпақтары екндігінде күмән болған жоқ. И.Казанцев өзінің «Описании киргиз-кайсак» шығармасында 
қазақ халқын сипаттай отыра «в настоящее время киргиз-кайсаки (казахи – авт.) обитают на том 
же пространстве луговых мест (степей), где жили и во времена Чингис-хана» [12, 6 с.].  

Брокгауза и Ефронаның энциклопедиялық сөздігінде А. Позднеев, «Киргиз-кайсаки», деп 
аталатын мақаласында былай деп жазылған  «о своем происхождении сами К.-кайсаки (казахи – 
авт.) хранят массу противо-речивых преданий, хотя всем им присуща одна общая черта, 
свидетельствующая, что народ этот составился из обломков Чингисова царства» [13, 95 с.].  

Мұндай көзқарас тек қана ғылымда ғана қалыптасқан жоқ. Сонымен қатар қазақтың Алтын 
Ордалықтардың ұрпағы екендігін кез келген білімді қауым мойындаған. Мысалы ХХ ғасырдың 
басында Қазан әскери округінің басшысы  1916 жылы Торғай қазақтарының көтерілісін басуғаа күш 
салған генерал А.Г.Сандецкого, өзінің орталыққы жіберген  донесениесінде «киргизы, потомки 
Золотой орды» [14, 621-622 с.].  

Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың тарихи көзқарасы  орыс тарихи дәстүрінде қалыптасты. 
Қазақ тарихын қазақ ретінде орыс тілінде жазып Еуропа жұртына таныстырған алғашқы ғалым. Ол 
қазақ пен Алтын Орда тұрғындарының арасындағы тікелей байланысты ғылыми түрде алғаш дәлел-
деген ғалым. Ол өзінің И.Березинге жазған хатында былай деп жазады: «По преданиям своим 
киргизы (казахи - авт.) почитают себя потомками татар Золотой Орды» [15, 163 б.].  «Записки о 
судебной реформе» деген мақаласында ол қазақтар жөнінде, «потомки… батыевских татар» дейді 
[15, 81 с.]  

Жалпы орыс тарихнамасында қазақтар Сібір түгіл Қазақстанның Солтүстік аймақтарына  
кейінгі заманда қоныстанды деген пікір қалыптасты. А.Левшиннің өзі,  «Книги большому чертежу» (вт. 
половина 16 века – авт.) жазылған кезде «киргиз-казаки занимали только средину нынешних 
земель своих. Восточная часть оных принадлежала зюнгарам и другим племе-нам 
монгольским. Северною владели разные отрасли татар сибирских. В западной жили ногаи и 
выше их башкиры; а потом место ногаев заняли нынешние волжские калмыки» [10]  деп 
көрсетті. Дегенмен ол Қазақтардың ХVІ ғасырда Сібірдегі орыс бекіністеріне дейін қоныстағандығын 
жасырмайды.  

Ал енді, Катанаев, одан да әрі кетіп: «не подлежащими никакому сомнению 
историческими данными теперь точно выяснено, что земли, занимаемые ныне сибирскими 
казаками по Иртышской, Горькой и Пресно-горьковской линиями ко времени прихода сюда 
русских в начале XVII и даже первой половины XVIII столетия еще не были заняты киргизами. 
Вся северная часть нынешних Тургайской и Акмолинской областей и вся, без исключения 
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Семипалатинская область представляли собой в то время или совершенную пустыню или 
только частью были заняты… джунгарскими калмыками» [16, 1 с.].  
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ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 

  
Бейсенбекова Н. А. - Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих 

ғылымдарының кандидаты, доцент. «Тұлғатану» ғылыми зерттеу орталығының директоры 
  
Бұл мақалада ХХ ғасырдың басындағы Ресей империясының отаршылдық саясатының 

Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдайдың күрделенуі туралы, қазақ халқының жерінен, тілінен, 
дінінен айырылып қалуы күшейген жағдайына байланысты Ахмет Байтұрсынұлының азаттық үшін 
күресудегі оқу-білім арқылы қазақ халқын рухани оятудағы рөлін оның мақалаларын талдау арқылы 
көрсетіледі.  

Түйінді сөздер: азаттық, рухани, тұлға, Алаш, ынтымақ, бірлік, білім, петиция. 
 
ХХ ғасырдың басында Ресей империясының қазақ жерін отарлау бұрынғыдан да күшейді. 

Қазақстан тек қана шикізат өндіретін аймақ ретінде қалып, экономикалық және мәдени жағынан артта 
қалды. Патша үкіметі текауылшаруашылығы өнімдері мен пайдалы қазбалардығана өңдейтін,жыл 
мезгілімен ғана жұмыс істейтіншағын кәсіпорындарын ғана ққұруға көңіл бөлді.сондай кәсіпорындарда 
жұмыс жағдайы ауыр саны жағынан аз ғана қазақ жұмысшылары жұмыс атқарды. Империялық үкімет 
қазақ халқының тұрмыс жағдайынсалықты көбейту арқылы да ауырлатты. Сонымен қатар қазақ 
жеріндегі отарлық билігін нығайтуүшін өзінің әлеуметтік тірегісаналған казактар мен орыс шаруаларын 
көшіріп қоныстандырды. Соның нәтижесінде жергілікті халықжерсіз қала бастады. Мысалы, 1917 
жылға дейін патша үкіметі қазақ халқының 45 млн. десятина жерін тартып алған [1,18 б.]. 

Жерді тартып алумен қатар патша үкіметі қазақ халқының ұлттық - рухани дамуында тежеді. 
Осындай экономикалық – әлеуметтік қанаудан метрополияның халқы да зардап шекті. Ұлттық және 
құқықтық қанау ХХ ғасырдың басында Ресей империясының орталық қалаларында наразылық 
қозғалыстарын тудырды. Қалыптасқан революциялық қозғалыстар жағдайы тарих сахынасына 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1818
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азаттық үшін оқыған қазақ зиялыларының саяси- қоғамдық көзқарасына ықпал етті. Олар қазақ халқы 
өз жерін, құқығын қорғау үшін рухани оянуының маңыздылығын түсінді. 

Тарихтың даму үрдісінде азаттық қозғалыстың мақсатын түсіндіру барысында белгілі бір 
көшбасшылар, тарихи тұлғалар болады. «Тарихты тұлғалар жасайды» деген шындық - жеке тұлғаның 
рөлі туралы мәселесімен тығыз байланысты. Тұлғаның қасиеттерінің бірі туралы Мұстафа Шоқай 
«Ұлттық зиялы» деген мақаласында «...Оқыған, тәрбие көрген адамның бәрін ұлттық зиялы қатарына 
қоса беруге болмайды. Ұлттық зиялылар қатарына тек өз халқының саяси, экономикалық және 
әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар ғана кіре алады. Оқыған жастар халықты 
ұлт деңгейіне көтеру үшін халық бұқарасын біріктіріп, олардың санасын біртұтас саяси-әлеуметтік 
санаға жеткізуде үлкен міндет атқаруы керек...»  деп көрсетті [2]. Осындай зиялы тұлға Ахмет 
Байтұрсынұлы қазақ қоғамы үшін қызмет атқарып өз халқына рухани жана идея берді. Сондықтан да 
ол зиялылық, тұлғалық, көшбасшылық қасиеттері мол пассионарлық тұлға. ХХ ғасырдың басындағы 
Қазақстанның қоғамдық-саяси жағдайын терең түсінген ол ұлт-азаттық қозғалысына гуманисттік, 
ұлттық сипат беріп, жаңа демократиялық күрес жолын негіздеді.  Себебі оны қазақ қоғамындағы 
надандық, қараңғылық, кертартпалық, ұлттың рухани ұйқыдан оянбауы, құлдық санадан шыға алмауы, 
таланған жері толғандырды. Сондықтан ол өзінің іс-әрекетін қазақ азаттық қозғалысының осындай 
кемшіліктермен күресуге бағыттады. 

Ахмет Байтұрсынұлының тұлға, көшбасшы, рухани көсем ретіндегі өмір жолы туралы алғашқы 
зерттеулер 1923 жылы оның 50 жасқа толуына байланысты жазылды. Сондай еңбектің бірі Мұхтар 
Әуезовтың «Ақаңның елу жылдық тойы» атты мақаласы Ақ жол журналында жарияланды. Осы 
мақаласында А.Байтұрсынұлын оқыған азамат, алғашқы шыққан көсем, Қазақ газетінің негізін салушы, 
мектеп ашып қазақ балаларын оқытқан ұстаз, қазақ жастарының тәрбиешісі болып атқарған қызметі, 
игі істері өзіне орнатылған мәңгілік ескерткіш деп баға бере келе былай дейді «... Ахаң ашқан қазақ 
мектебі, Ақаң түрлеген ана тілі, Ақаң салған әдебиеттегі елшілдік ұран – «Қырық мысал», «Маса», 
«Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қанжылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер-білім саясат 
жолындағы қажымаған қайраты, біз ұмытсақта тарих ұмытпайтын істер болатын...»  деген пікірі Ахмет 
Байтұрсынұлының тарихтағы рөлін жоғары бағалаған алғашқы еңбек болып табылады [3,20 б.]. 

Савноркомның төрағасы болып тұрған кезде Сәкен Сейфуллин 1923 жылы 28 қаңтарда 
Орынбордың Свердлов атындағы театр үйінде Ахмет Байтұрсынұлының 50 жылдық мерейтойына 
арналған жиналыста «... Қазақ халқын байға, кедейге бөлмей, намысын бірдей жыртты, арын бірге 
жоқтады... Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқыбасқан 
қалың қазақтың ұлт-намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған заманында жалғыз-ақ Ахмет еді»  деп 
оның ағартушы, ұстаздық, әдебиетші қызметіне  үлкен баға беріп, А.Байтұрсынұлындай ұлт 
жанашырларын көзі тірісінде бағалай білуіміз керек деген қорытынды жасайды [4,29 б.].  Осы 
мақаласын 1923 жылы 30 қаңтар күні «Еңбекші қазақ» газетінде жариялаған. Сондықтан Сәкен 
Сейфуллинді Ахметтанудың негізін салушылардың бірі деп санаймыз. 

Кеңестік дәуірде Алаш зиялылары туралы зерттеуге тыйым салынды. Жаңа заман Қазақстан 
тәуелсіздігін алғаннан кейін Алаш зиялылары соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлының да елінің 
болашақ тағдыры мен ұлттық мүддесі жолында күрескен тұлға ретінде зерттелуде. Ахмет 
Байтұрсынұлының тарихи тұлғасы туралы академик, тарихшы Манаш Қозыбаев былай деген: «Қазақ 
халқы «олжалы жерде үлестен», «ордалы жерде орыннан», «жоралы жерде жолынан» қалмауын 
ойлаған, «ұлттық құтқару майданының» сардары, ХХ ғасырдағы ұлттық ренессансының бастауы 
Ахмет Байтұрсынов планетарлық ойшылдар қатарынан орын алары даусыз»  [5,409 б.].  

Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының қоғамдық-саяси дамуындағы 
кемшіліктер мен күресу жолында  ерекше көңіл бөліп, арнайы мақалалар жазған мәселелері мыналар: 
билік, сот, заң, қазақтың Ресей мемлекеттік думасына қатысуы, қазақ жерін отарлау және жалдау, 
шекара, бастауыш мектептер, оқу жайы, білім жарысы,  қазақ тарихы, тарихи деректер, қазақтың ата-
тегінің жазылуы туралы және тағы басқалар. 

Ол ең алдымен ХІХ ғасырдағы ағартушылар қозғалысын жаңа сатыға көтеріп, ұлтымыздың 
ерекше болмысын сақтап, оны өркениетті халықтармен жарыстыруға қажет алғышарттар көрсетті. Ал 
оқу-білімді, ағартушылықты қоғамдағы артта қалушылықтан құтылудың қайнар көзінің бірі деп танып, 
соны насихаттады. Сонымен қатар, он үш жасар бала Ахмет патша үкіметінің әділетсіздігінен әкесінің 
зардап шеккен тағдырын көріп, сол әділетсіздікті енді ұмыпай, азаттық үшін күресетін адам 
болатындығы туралы ойын «Анама хат» деген өлеңінен оның болашақтағы азаттық күрес жолына 
түсуіне себеп болғанын көреміз. 

Сондықтан Ахмет Байтұрсынұлының тарихи тұлға, қоғамды тежейтін кемшіліктермен күресуші 
ретіндегі рөлінің қалыптасуын ХХ ғасыр басындағы азаттық дамуымен байланыстырып қарастырған 
дұрыс. 

Біздің пікірімізше, қазақ еліндегі 1905 жылы «Қарқаралы петициясын» жазып, дайындалуы 
азаттық күрестің алғашқы кезеңі болады. Екінші, 1913 жылы «Қазақ» газетін шығару арқылы азаттық 
күресудің әр түрлі жолдарын насихаттайды. Үшіншісі, 1917-1920 жылдары Алаш партиясының және 
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Алашорда үкіметінің құрылу кезіндегі азаттық, егемендік ел болу жолындағы қызметі. Төртінші, 1922-
1925 жылы Халық Ағарту Комиссариаты ғылыми әдеби комиссиясының, қазақ өлкесін зерттеу 
қоғамының төрағасы болып қызмет атқарған жылдары ұлттық мүдде үшін күресудің жаңаша 
ұстанымдарын көрсетті. 1925 жылы жарық көрген «Жаңа мектеп» журналында халық ағарту ісінің ең 
негізгі және күрделі мәселелерін шешу үшін Әлихан Бөкейхан және тағы да басқа қазақ 
зиялыларымен бірлесіп ағарту ісін реформалау, мектеп ісін қайта құру, Қазақстанда оқу ісін дамыту 
сияқты  мақалалар жазып ұлттық мүдде үшін қызмет жасады. 

Азаттық күрестің біз бөлген шартты түрдегі  алғашқы кезеңінде, Алаш зиялылары қазақ халқы 
азаттыққа қару көтеріп, қантөгіс жолымен емес, билікке, саяси-әлеуметтік, экономикалық-құқықтық 
талаптар қою арқылы, өркениетті жолмен жетудің тәсілдерін іздестірді. Ол үшін алдымен орыс 
империясының құрамындағы жұрт ретінде қазақтар өздерінің заңды құқықтарына кепілдік беруді талап 
етті. Ондай талаптарды қоюға Орталық Қазақстандағы 1905 жылдың желтоқсанындағы әйгілі Нілді 
мыс қорыту зауытындағы жұмысшылар көтерілісі де себеп болды. 

Сондықтан еліміздің тарихында тұңғыш рет отаршыл империяның ең жоғарғы билік 
орындарына талап - азаттық қозғалыстың алғашқы манифесі «Қарқаралы петициясы» арқылы берілді. 
Бұны азаттық қозғалыстың бірінші кезеңі деуге болады. 

Бұл құжатта Алаш зиялыларының қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғаудың бірі  сайлау 
жүйесі туралы былай делінген « ...Болыстарды, ауыл старшындарын және олардың хатшыларын тек 
сауатты қазақтардан ғана тағайындау, бұл қызметтеріне кірісер кезде олардың бәрі де ант қабылдап, 
ешқашан қызмет бабын пайдаланып, халыққа қиянат жасамауға уәде етуге тиіс. Шаруа 
бастықтарының орнына бітістіруші судьялар қызметін енгізу. Сайлау науқаны кезінде мүдделі 
топтардың арасындағы күрес пен алауыздықты болдырмау  үшін шектен тыс әділетсіздігі, немесе 
өзіне қолайлы белгілі бір кандидаттың сайлануына мүдделі екені белгілі болған әкімшілік өкілдері 
қызметінен босату. Екіншіден, әкімшіліктің ондай босатылған өкілдері уездің мүлде өзге 
болыстарынан шақырылған адамдармен алмастырылуы тиіс. Үшіншіден, өздерінің жағымсыз 
қылықтары әшкереленген адамдарды жаңа сайлауға жібермеу. Қазақ халқы өкілдерінің Ресей 
империясынын заң шығарушы ең жоғары органы Мемлекеттік Думаға сайлануы қажет...» [6, 99 б.]. 
Сонымен қатар, аталған құжатта ұлттың болашағы үшін көтерілген басты талаптың маңыздысының 
бірі жер мәселесін шешу болды. Өйткені, XX ғасырдың бас кезінде жер мәселесі одан әрі шиеленіскен 
еді. Себебі, қазақтардың дәстүрлі көшіп-қонып жүрген қыстаулары мен жазғы жайлаулары тартып 
алынды. Оларды Ресейден қоныс аударып әкелген орыс шаруаларына берді. Сонымен 
қатар қазақтардың орман байлығын еркін пайдалану құқығына тыйым салынды, тұзды және балық 
өсетін көлдерді тартып алды. 

Соған орай Қарқаралы петициясында тартып алынған жерлерді өзінің бұрынғы заңды иелеріне 
қайтарып беру; қазақ жеріне басшылық жұмысқа келетін қызметкерлердің  қазақ тілін білуі және іс-
қағаздарын қазақ тілінде жүргізу тиіс деген талаптар қойылды. 

Азаттық манифесі – Қарқаралы Петициясында Алаш зиялылары қазақ халқының саяси сана-
сезімінің оянуына ықпал етті және соның негізінде патша үкіметі қазақ халқының пікірімен санасуға 
мәжбүр болды. Ол талаптар Ресей империясының отаршылдық саясатты тоқтата қоймасада қазақтар 
Ресейдің I, II Мемлекеттік Думаларына депутат болып сайланды. 

Қазақ халқының ұлттық мүддесі үшін азаттық күресте оның рухани оянуының маңыздылығын 
терең түсінген Ахмет Байтұрсынұлының 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген  «Қырық 
мысал» атты аударма өлеңдерінің тарихи маңызы жоғары. Соның бірі «Аққу, шортан һәм шаян» өлеңі. 
Сол мысал арқылы қазақ қоғамындағы алауыздық, бірліктің болмауын сипаттайды және әркім өз 
пайдасын ойлап, ауызбірліктің жоқтығы, қоғам үшін қаншалықты қауіпті жаман қасиет екенін көрсетіп, 
олардың игі істің соңына жетуге кедергі болатындығын қарапайым қазақ танымына түсінікті сөздермен 
жазған. 

Жүк алды Шаян, Шортан, Аққу бір күн, 
Жегіліп тартты үшеуі дүркін-дүркін. 
Тартады Аққу көкке, Шаян кейін, 
Жұлқиды суға қарай Шортан шіркін. 
Бұл мәселелер қазіргі таңда өзекті болып табылады. Осы мысалдың негізі идеясы қазақ елін 

тұтастық, ынтымақ, бірлікке шақыру арқылы ұлттық мүдде-азаттыққа жетудің жолын айқындалады. 
Ал, «Қасқыр мен қозы» аудармаларында сол дәуірдегі адамдардың кейіптерін аңдармен 

салыстырып жұмбақтай отырып тура жеткізеді. Ресей империялық отаршылдығының зорлық-
зомбылығын және ауқатты байлардың халыққа көрсеткен қысымын сынайды. 

...Қасқырдың зорлық болды еткен ісі, 
Ойлаймын: оны мақтар шықпас кісі. 
Нашарды талай адам талап жеп жүр, 
Бөріден артық дейміз оның несі? 
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Бұл салыстырмалы өлеңінен қоғамның әлеуметтік мәселесін, адамдардың мінез-құлқын көруге 
болады. Сонымен бірге, ХХ ғасырдың басында қоғамдағы адамның жаман қасиеттерін сынап, 
көрсететін шығармаларының бірі «Қартайған арыстан» өлеңі. Бұнда автор, кезінде ормандағы 
аңдардың патшасы болған Арыстанның ұсақ аңдарға көрсеткен үстемдігі, оның қартайған кезінде одан 
кек алуға ұмтылғанын аңдардың іс-әрекетін сипаттау арқылы, бүгінгі біздің қоғамдағы билік басындағы 
адамдарға - басына бақ қонған кезде жамандық жасамай қамқор болмаса, оның биліктен түскен 
шағында аңдар секілді қарапайым халықта сыйламайды, кегін алуға ұмтылады деген тұжырымды 
көруге болады. 

Ол өзінің аударма өлеңдері арқылы ұлттың мүддесі бірлік, ынтымақ екенін ерекше көрсеткен 
тұлға. Соның бір дәлелі «Үлес» деп аталатын өлеңінде елін, жерін жаудан қорғамай, бір-бірін жау 
көріп, бір-бірімен таласпып, өз пайдасын ойлап жүргенде, сырттан елге қауіп-қатер төнетінін білмейді 
деп, бүгінгі қоғамды сақтандыратын әлеуметтік саяси мәні бар ой қорытады. 

Қазақ халқының рухани санасының оянуыны - отаршылдықтан құтылудың басты жолдарының 
бірі деп түсінген А.Байтұрсынұлының 1911 жылы жызлған шығармаларының бірі - «Маса». Бұл 
шығармасында ол әлеуметтік, қоғамдық ойлар азаматтық идеяларды көтереді. Халықтың мүддесін 
ойламайтын қызмет үшін абыройын сататын қайырымы жоқ сараң байлар туралы және зорлық-
зомбылыққа қарамастан бостандық пен еркіндік жолында күресетін тұлғалар туралы жазған. Оның бұл 
шығармасы азаттық қозғалысының мазмұнын одан әрі тереңдеткен тарихи маңыздылығы жоғары 
еңбек. 

Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың басындағы қазақ - азаттық қозғалыстың рухани көсемі 
ретінде анық таныла бастаған уақыттың бірі 1913 жылғы шыққан «Қазақ» газетімен тығыз 
байланысты. «Қазақ» газетінің алғашқы санында ол өзінің «Құрметті оқушылар» деп аталатын 
мақаласында газеттің не үшін керектігі туралы былай дейді:  «Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі. 
Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газета солай керек... Жұрттың білімді, пікірлі 
көргені көп көсемдері оқығаны көп ғалым адамдары газета арқылы халықтың алдына түсіп – жол 
көрсетіп, жөн сілтеп басшылық етіп тұрады. ... Газета халыққа білім таратушы. ...Газета халықтың 
даушысы...». Осы мақаласында автор білімді, өнерлі халықтар мерзімді басылымдардың пайдасын 
жақсы көп біледі, сондықтан оларда газет-журналдары көп екенлігін көрсетеді. « ...1907 жылғы санаққа 
қарасақ, Русияда сол жылы екі 2173 есімді газет һәм журнал шыққан екен. Соның 1396-сы орыс 
тілінде, 867-сі басқа тілде басылыпты. Сол 867-нің ішінде біздің татар қарындастарымыздың 30 
шамалы газета, журналдары болды. Бізде біреу де болмады...» [7, 9-10 б.]. 

Газетті шығарудың тарихи обьективтік негіздемесін жасай отырып, патша үкіметінің рұқсатын 
алғаннан кейін ұлтымыздың бұрмаланып келген (киргизы, киргиз-кайсаки, инородцы) тарихи атауы 
«Қазақ» деп берумен қатар, газеттің  рәміздік-бейне ретінде киіз үй белгілеп, оның түндігін батыстан 
ашылуын «Қазақ ішіне Еуропа ғылым-өнері таралсын, «Қазақ» газеті қазақ жұртына әрі мәдениет есігі, 
әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын» деп түсіндіруі, оның ұлтжандылық тарихи тұлғасын 
көрсетеді. 

А. Байтұрсынұлының өмірі, қызметі қазақтың саяси-әлеуметтік, экономикалық жағдайының 
жақсаруының барлық салаларын қамтитын ой-пікірлері, идеялары оны ХХ ғасырдағы ұлттық 
ренессанстың басында тұрған, әлемдік ойшылдар қатарынан орын алған, азаттық қозғалыстың рухани 
көсемі ретінде ел тек бүгінгіні ойласа, менікі ертеңгі үшін өмір сүремін деген пікірде болған. Ол ұлттық 
мүдде үшін күрескен тұлға. Ұлттық мүдде дегеніміз ұлттың саяси, экономикалық, әлеуметтік және 
рухани өміріндегі қажеттіліктер. Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінің барлығы осы мағынада 
жазылған. Тәуелсіз ел болу жолындағы онын ұстанымдары бүгінгі Қазақстан Республикасының 
жаһандану жағдайындағы- жастарға ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие беру, кәсіби шеберлікті 
жетілдіру, біліктілікті арттыру, ақпараттық инновациялық технологияны меңгеру, бәсекеге қабілетті ел 
болып, әлемнің дамыған елдерінің қатарына кіру сияқты стратегиясымен үндесіп жатыр. 
Стратегиядағы осы мәселелерді шешудің жолдарын Ахмет Байтұрсынұлы өз еңбектерінде ХХ 
ғасырдың басында жазып қалдырған. Оның пікірінше ел болашағы оқу орнындағы үш тіреуге (қаржы, 
оқу құралы, мұғалім) байланысты «... Оқу құралдардың ішіндегі ең қымбаты – оқу кітаптары... Оқу 
кітаптары оңды болмаса оқу да оңды болмайды... Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді... Тәртіппен 
жасалған оқу құралдары мен оқытуға тәртіппен оқыта білетін мұғалім керек» [3,211 б.]. 

 Ел Президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жастардың білімі мен тәрбиесіне мемлекеттік 
тұрғыдан ерекше көңіл бөлу керектігін айтқан [8]. Ал, Ахмет Байтұрсынұлы болса ол туралы өз 
заманында былай дейді «...Балам деген жұрт болмаса, жұртым деген бала қайдан шықсын! Балам 
деп бағып, оқытып, адам қылғаннан кейін жұртым деп танымаса, сонда өкпелеу жөн ғой. ... Баланы 
ұлша тәрбиелесең ұл болмақшы. Құлша тәрбиелесең құл болмақшы...» [7, 261 б.].Қазіргі Қазақстан 
мемлекетінің даму стратегиясында бәсекеге қабілеттілікті арттыру басты мәселе деп көрсетілсе, 
Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінде бұл мәселені тұжырымдап, болашақта жетістіктерге жету үшін 
ұлттық мүддені сақтау туралы ой-пікірлері «Білім жарысы» атты мақаласында берілген. « ...Білімді 
жұрттарда білім жарысы деген болады. Ол жарыста бәйгеге түсе алатындар білімділер, 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ  

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 

91 
 

зейінділер қатыса алады. ...Білімді жұрттардың білім жарысына келсек оның мағынасы да, көздеген 
мақсаты да басқа. ...Неше түрлі ғылым, өнер – бәрі де тіршіліктің ауырлығын азайту үшін, рақатын 
молайту үшін шығарылатын нәрселер. ... Осыған ақылы жетіп, есі енген жұрттар ғылым мен өнерді 
бірден-бірге асыруға тырысады. Асыру үшін әртүрлі істер істейді. Сол істердің бірі – білім жарысы...» 
[3,258 б.]. 

, - дей келе ол Европадағы «Нобель» сыйлығы туралы айтып, оның жұртқа пайдалы үлгі 
аларлық жақсы іс екенін қазақ даласына жеткізген. 

Еліміздің ұлттық идеологиясының басты бір саласы біліктілікті жетілдіру мәселесі. Осы 
тұрғыдан алғанда азаттық қозғалысының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының «Қазақ» газетінде 
жарияланған бүгінгі күні де өзектілігін жоймаған «Қазақша оқу жайынан» деген мақаласында былай 
дейді: «Мал бағатындар мал бағуын жақсы білерге керек, ел бағатындар ел бағуын жақсы білерге 
керек. Бала оқытатындар бала оқытуын білерге керек. Бала оқытуын жақсы білейін деген адам, әуелі, 
балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білерге керек, екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл 
сарайын танитын адам боларға керек... Бұл күнгі ғылымды жұрттарда бала оқыту жұмысы бала оқыту 
ғылымын оқып шыққан адамдардың қолында... мұғалім мұғалімдік ғылымын оқып шыққан адамдардан 
болуы тиісті...» [7,139 б.].деген тұжырымынан әр саладағы қызмет жасайтын адамдардың өз 
мамандығын терен білуі және білікті болуы керектігі нақты көрсеткен. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тарихы және тарихи тұлғалары туралы да көптеген мақалалар 
жазып солардың негізінде қазақ халқының рухани оянуына үлес қосты. Осы жолда ол Абайдың рухани 
мұрасының тарихи маңыздылығын қазақ мәдениетіндегі орнын жан-жақты талдап, дәлелдеп оны 
«Қазақтың бас ақыны» деген мақаласын жазды. Онда Абайдың өмірбаяны, өлендері және оның 
жиырма жасында ел ішіндегі дау-дамайларды шешуге қатысып, шешен, би атанғандығын баяндап, 
оны бүкіл қазақ даласына таныстырады. Абай сияқты тұлғаның өз заманында мұсылманша, орысша 
оқыған білімінің арқасында қазақ халқының бас ақын болғандығын баяндайды. Әділетті заман болса 
Абай алаштың атақты биінің бірі болар еді деп баға берген. Сонымен қатар осы мақаласында қазақ 
даласына жер аударылып келген Гросс және Михаэлис сияқты тұлғалардың Абайдың ақын болып 
қалыптасуына рухани ықпал жасағандығын көрсетіп «...Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білу 
керек...Абайды қолымыздан келген қадірлі жұртқа таныту үшін мұнан былай кейбір өнегелі, өрнекті 
сөздерін газетаға басып, көпке көрсетпекшіміз» [9,162 б.]. Қазақ елінің тәуелсіздігін армандаған, 
азаттық қозғалыстың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы қазақ рухын ояту жолында тарихи 
жырлардағы батырлардың ерліктері туралы және азаттық жолында күресіп ерлікпен мерт болған 
батырларды, билерді жоқтау өлендер арқылы, олардың ерлігін тағылым ретінде көрсеткен. Тарихи 
жырлардың ішінен Ер Сайын жырындағы әділетсіздікке қарсы күресті баяндаса, халық әдебиетінің 
ерлікті көрсететін мұраларының бірі «23 жоқтау» атты жинақты бастырып шығарады. Сол жинақтың 
ішінде қазақ елінің батыр ұлдарын жоқтаған жырлар арқылы қазақтың төрт ғасырлық тарихи 
оқиғаларын көрсетеді. Ел басына түскен ауыртпашылықты жеңе білген ерлердің ерлігін, батырлығын, 
билердің біліктігін, тарихи тұлғалардың парасаттылығын көрсету арқылы ХХ ғасырдың басындағы 
отаршылдықтың және кеңестік биліктің әділетсіздігін көріп отырған қазақ халқына рухани күш бергенін 
көреміз. Сол жоқтаулардың ішінде Қаз дауысты Қазыбек би, Бопай батыр, Нысанбай жыраудың 
Кенесары мен Наурызбайды жоқтауы және т.б. жырларды тағылым ретінде насихаттауынан Алаш 
зиялыларының саяси билікке наразы болғанын дәлелі. 

Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақтың тарихы» деп аталатын мақалалар жазып, 
онда тарихты шежіре, тарихты үйретуші, халықты түзу жолға салушы, келешек күннің қандай 
болатындығын көрсетуге болатын құрал деп бағалайды. Осы мақалаларында қазақ пен қырғызды 
айырмайтын тарих жазушыларды сынайды. Қазақты қырғыз деп  атау қателік, қазақ өмір бойы қазақ 
болып қалады деген пікір білдіре келе былай дейді  «... Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын 
ұмытқан ел қайда жүріп, қайда тұрғандығын... келешекте басына қандай күн туашағына көзі жетпейді. 
Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өз тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы 
болып тұрады. Дүниеде өңге жұрттар қатарында кем, қор болмайын, рақым құрып қалмасын деген 
халық өзінің шежіресін иманы дәрежесінде ұғып - білуге тиіс болады...»  [7,32 б.].деген концептуалдық 
пікірі бүгінгі күні ұлттық тарихты жазу мен насихаттауда негізге алатын ұстанымдардың бірі екендігі 
заңды. 

Тарихтың дұрыс жазылуын негіздеген, қазақ қоғамы мен мәдениетінің дамуына үлкен үлес 
қосқан ұлт ұстазы - қазақ балаларының білім алуына ерекше көніл бөліп, көптеген еңбектер жазған. 
Онда  «...Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек...болыстық та, билік те, 
халықтық та оқумен түзеледі... неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде, оқу ісімен түзеледі ... 
жастардың да заманы жетер. Жаңалыққа жастар мойын бұрып, қайырлар, халық түзелуінің үміті 
жастарда. Сондықтан жастардың қалай оқып, қалай тәрбиеленуі – бәрінен бұрын ескеріп, бәрінен 
жоғары қойылатын жұмыс...» [3, 252 б.]. Мақаланың негізгі идеясы  қоғамдағы әділетсіздік 
білімсіздіктен туады, сондықтан оқу ғана қоғамды өзгертуші күш бола алады. Қазақ жастары ана 
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тілінде сауат ашып, ұлттық білім алған жағдайда отаршылыдыққа қарсы азаттық күрестің мәнін түсіне 
алады деген сенімде болып, халықты рухани оятуға бағытталған. 

Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінде көтерілген бүгінгі күніде өзектілігі жоғары мәселенің бірі 
ел экономикасынның негізгі бағыттарын дамыту болған. Оның пікірінше ел шаруашылығының халыққа 
қажетті салаларының жеткілікті дамымауы азаттық алуды тежейді. Сол жайында «...Қазақтың осы күні 
сатып алмайтын нәрсесі жоқ, сол алған нәрселерінің бірінде қазақ өзі істеген емес. Қазақ пайдаланып 
отырған шөп шабатын, киім тігетін машиналар, соқа сайман, арба шана, киім-кешек, ыдыс-аяқ – 
бәріде завод фабрикаларда істеліп шыққан. Бұл істеліп шыққан нәрселердің сүйегінен іс ақысы он есе 
қымбат. Бұлай болғанда қазақ басқа жұрттың өнерін қымбатқа сатып алып отыр...» деумен қатар өзге 
жұрттан артта қалушылықтың бірі қолдағы малдың көптігіне сеніп, малдың асылын ұстауды және 
оның тұқымын асылдандырумен айналыспайды, жерді аздырмайтын білімді меңгеруге ұмтылмайды 
деп кемшіліктерді жоюдың практикалық маңызына ерекше көңіл бөлген.  Яғни, ол қазақ халқының 
басқаларға тәуелді болып отырғандығын айта келе өз алдымызға жұрт болып тәуелділіктен 
құтылудың жолы өнер-білімді үйрену, оқу, ғылымды меңгеру деп санайды. Бұндай қорытындыдан 
тәуелсіз Қазақстанда ғылыммен білімді, технологияны жетілдіру арқылы шикізатқа тәуелділіктен 
құтылудың жолдарын көруге болады. 

Ахмет Байтұрсынұлының азаттық жолындағы күрестің рухани көсемі ретіндегі рөлі 1917 жылғы 
21 қарашада «Қазақ» газетінде № 251 басылымында шыққан «Алаш партиясының бағдарламасы 
жобасын» дайындаудан көруге болды. Бағдарламаның тоғызыншы бөліміне ерекше назар аударсақ: 
«білім беру ордаларының есігі барлығына ашық және тегін; барлық адамдарға міндетті білім алу 
талап етіледі. Бастауыш мектептерінде оқыту тек ана тілінде жүреді, қазақтар орта мектептер мен 
университеттерді өзінің тілінде оқиды. Білім беру жүйесі дербес түрде тәуелсіз: билік білім беру 
жұмысына араласпайды, профессорлар мен оқытушылар белгілі конкурс негізімен тағайындалады, 
жаңадан кітапханалар ашылады» [6,115 б.].Осы құжаттың мазмұны қазақ халқының болашағы оқу-
біліммен байланысты екенін нақтылайды. 

Алаш бағдарламасына Ахмет Байтұрсынұлы таптық емес ұлттық мүдде тұрғысынан 
реформаторлық рухта жазылуына ықпал етті. Сонымен қатар бағдарламаның мазмұны қазақ елінің 
сол кездегі геосаяси, демографиялық жағдайын ескеріп дайындалды.Және бұл бағдарлама қырғыз, 
башқұрт, түрік елдерінде жаңадан құрыла бастаған саяси партияларына үлгі болды. Біздің ойымызша 
бағдарламаның барлық тарауларынан Алаш зиялыларының теориялық білім дәрежесінің жоғары 
екенін көрсетіп Алашорда үкіметін құрылуына ықпал етті. 

  Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы Кеңес үкіметі мен Алашордалықтардың арасын 
жарастырып ұлттық келісімге жеткізді.Қазақ революциялық комитетінің төрағасының орынбасары 
қызметін атқара жүріп қазақ автономиясының құрамына барлық қазақ жерін жинауда үлкен рөл 
атқарды. Челябі губерниясына еніп кеткен Қостанай уезін қазақ өлкесіне қайтару үшін М.Сералинмен 
бірге В.И.Ленинге арнайы хат жазып, Советтердің бүкілодақтық атқару комитетінде, РКП (Б) Орталық 
Комитетінде арнаы талқыланудың нәтижесінде 1920 жылы 26 тамызда Қостанай уезі Қазақ 
автономиясының Торғай облысының құрамына енгізілді.  

Ахмет Байтұрсынұлы «Ана тілі» деген терминді енгізді. Ол қазақ балаларының ана тілінде 
оқып білімін жалғастыру үшін оқулықтар жазып, мектептерде, медресселерде оқуға ұсынды. Сонымен 
қатар осы мақсатқа жету үшін қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын 
талдап, Әліппені, «Тіл құралын» жазу арқылы қазақ тілін білім алу, ғылым саласындағы коммуникация 
құралына айналуы арқылы қазақ халқын сауаттандырып, оның рухын жана бір деңгейге көтерді. Ана 
тілі оқулықтарын жазып, тіл ұлттың тірегі деген тұжырымға келіп былай дейді «...Егерде біз қазақ 
деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар 
ойлау керек». Бұндай іс- әрекеттерден Ахмет Байтұрсынұлының ұлт мүддесін ойлап, ел болашағына 
деген жанашырлығын, алыстан болжайтын- көрегендігін байқаймыз. 

Қорыта келгенде Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың басындағы қазақ даласындағы қоғамдық-
саяси жағдайды дұрыс талдай біліп, қоғамды өзгертудің жолын білімнен іздеген тұлға. Ұлт мүддесі 
үшін және ХХ ғасырдың басындағы азаттық қозғалысының рухани көсемі ретінде Ахмет 
Байтұрсынұлы өзінің серіктерімен қандай уақыт болмасын қазаққа үлгі болды. Бұл тұлғалардың 
еңбектерін зерттей отырып олардың мазмұнынан бүгінгі күннің негізгі ұстанымдары – халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту, ана тілінің құзыретін көтеру, ана тілінде білім алу, жердің үстіндегі, 
астындағы байлықтары халыққа тиесілі болу мәселелерінің сабақтастығын көруге болады. Сонымен 
қатар, жақсылық пен әділеттілікті, адалдық және парыз, намыс пен ар-ождан, оқу мен еңбектің не 
екенін осы шығармаларынан көруге болады. Олардың өмірлік ұстанымы – халқының болашағын 
жақсарту үшін үлкен жоспарлар құру және оны жүзеге асыру мақсат етілді. Тіл – халықтың негізі 
болып табылады. Бұл ұстанымдар бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық иделогиясының бастауы 
болып саналады. 
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Оның ұстанымдарын және рухани мұрасын бүгінгі жағдайда дұрыс қолдана білсек өзі 
айтқандай «Ордалы жерде орнымызды аламыз, олжалы жерден олжасыз қайтпаймыз, үлесті жерде 
үлесімізге ие боламыз». 
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В статье рассматривается непреходящее значение личности Ахмета Байтурсынова, как 
подлинного «Учителя нации», внесшего значительный вклад в подъем национального духа 
казахского народа. Сегодня, когда мы говорим о необходимости кардинального изменения 
общественного сознания, мы не должны забывать о таких личностях, как Ахмет Байтурсынов.  

Ключевые слова: интеллигенция, Алаш, свобода, духовное возрождение, общественное 
сознание. 

 
Среди представителей передовой казахской интеллигенции особое место занимает Ахмет 

Байтурсынов, вся сознательная жизнь которого является и служит поучительным примером 
добропорядочности, личного мужества и верности своему народу. 

Как отмечал А. Кекильбаев, условиях колониального режима, подвергаясь гонениям, тюрьмам 
и ссылкам и даже физическому уничтожению, Байтурсынов не отрекся от своих убеждений, словом и 
делом неустанно пытался добиться благополучия и независимости казахскому народу, что, 
естественно, требовало несгибаемой воли и активной гражданской позиции [1].   

Можно привести многочисленные примеры, свидетельствующие об этом. Учительствуя в 
Каркаралинском уезде, Ахмет Байтурсынов знакомится с местной прогрессивной интеллигенцией, 
участвует в подготовке так называемой в Каркаралинской петиции, в которой поднимались 
актуальные проблемы местного самоуправления, судебной системы, реформы народного 
образования а также принятия новых законов относительно предоставления демократических свобод 
народу, что послужило усилению гонений со стороны.  

Даже в этих условиях как истинный патриот он продолжал словом и делом бороться за права 
народа. Впервые Ахмет Байтурсынов был привлечен и сослан в Семипалатинскую тюрьму, где 
провел целых восемь месяцев, за разжигание национальной вражды, распространение идеи 
автономного самоуправления, что окончательно укрепило его веру в справедливость избранного им 
пути.  

Ахмет Байтурсынов пришел к твердому убеждению, что подъем национального сознания 
народа невозможен без всеобщего просвещения и усвоения достижений общечеловеческой 
цивилизации. С этой целью он активно занимается просветительской деятельностью, составлением 
учебников, переводами произведений классиков русской и зарубежной литературы. 
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После освобождения из заключения по решению суда оставался под административным 
наблюдением. Он должен был еженедельно отмечаться в комендатуре жандармерии и проходить 
обязательную регистрацию. 

В одно время за критические публикации газета «Казах» была привлечена Оренбургским 
губернатором Н.А. Сухомлиновым к солидному по тем временам штрафу. Поскольку такой штраф мог 
привести к закрытию газеты, А. Байтурсынов как редактор предпочел восьмимесячный арест вместо 
штрафа.  

Ахмет Байтурсынов и представители казахской интеллигенции придавали большое значение 
этому изданию, на страницах которой освещалась деятельность национально-либеральной 
интеллигенции партии «Алаш» и Алашского правительства. Значительное внимание уделялось 
социально экономическому положению казахского народа, его истории, традициям и обычаям. 
Авторы издания поднимали актуальные проблемы казахского языка и литературы.     

На страницах газеты обсуждались вопросы о судьбе казахского народа в условиях 
колониального положения. Газета «Казах» принимала участие во всех общественно- политических 
событиях в стране и мире. Именно газета была инициатором проведения Первого Всеказахского 
съезда с целью создания казахской политической партии, которая стала бы защитницей 
национальных интересов казахского народа.  

Представляет познавательный интерес и научно-теоретическую ценность программа партии 
«Алаш», опубликованная газетой «Казах» 17 ноября 1917 года, где в одном из разделов программы 
провозглашалось, что никто не может быть лишен свободы без судебных решений, а также задержан 
без законных на то оснований. И сегодня актуально звучат, что судьи должны знать язык местного 
населения, а в местах смешанного проживания судопроизводство должно вестись на языке 
большинства. Преступления, предусматривающие уголовное наказание, должны рассматриваться 
судом присяжных. 

По мнению алашординцев религия должна быть отделена от государства, все традиционные 
религии на территории Казахстана должны пользоваться равными правами. Одним из главных 
вопросов программы партии «Алаш» был земельный. Объявлялось, что земля является 
собственностью народа, поэтому продажа ее запрещается.  

Вокруг газеты «Казах» сложился широкий актив и сторонников партии «Алаш». За короткое 
время газета, отвечавшая общественным и культурным запросам казахского общества, стала 
востребованной среди широких слоев населения. О популярности можно судить по тому, что 
ежегодно в день выхода газеты в свет первого номера со всех концов Казахстана в редакцию 
поступали письма с поздравлениями и пожеланиями успехов.  

Газета просуществовала до 1918 года, оставаясь главным общественно-политическим 
изданием, и неслучайно в годы репрессий подверглись жестокой   расправе все ее сотрудники и 
корреспонденты.   

Известно, что Ахмет Байтурсынов принимал непосредственное участие уточнении границ и в 
воссоединении исторически принадлежащих казахскому народу земель. Прилагал все возможные 
усилия для обеспечения целостности территории Казахстана. 

Ахмет Байтурсынов открыто выступил о сути и значении Февральской и Октябрьской 
революции. Для казахского народа Февральская революция была столь же близка и понятна, как не 
понятна и далека от интересов народа Октябрьская революция, - отмечал патриот.   

Кажется, совсем недавно, официально провозглашалось, что Ахмет Байтурсынов, как и 
другие деятели Алаш Орды, является врагом народа и более пятидесяти лет его имя и дела 
пытались предать забвению, но в народе знали и помнили Ахмета Байтурсынова, восхищались его 
мужеством и непреклонной гражданской позицией. 

Еще при жизни Ахмет Байтурсынов пользовался в народе большим и заслуженным 
авторитетом за свою добропорядочность, справедливость, мужество и верность своим идеалам. 
Несмотря на все испытания и тяготы, выпавшие на его долю, он сумел сохранить человеческое 
благородство и удивительную жизненную стойкость. 2 июня 1929 года Ахмет Байтурсынов был 
арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности и 
подготовке вооруженного восстания.  

Ахмет Байтурсынов, находясь в Бутырской тюрьме, на вопрос следователя заявил, что его 
идеалом являются благополучие, свобода родного народа, и он готов служить той власти, которая 
удовлетворит его желания, его мечты. Только человеку смелому, безраздельно верящему в свою 
правоту, как Ахмету Байтурсынову, могли принадлежать эти откровения. 

Вызывает уважение выдвинутые более ста лет назад Ахметом Байтурсыновым требования о 
том, что все граждане должны обладать равными правами независимо от национальной 
принадлежности и вероисповедания, что все люди равны перед законом и судом.  
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Эти слова свидетельствуют не только об интеллектуальной зрелости, но и об активной 
гражданской позиции, тем более сказанные в условиях произвола царских чиновников и разгула 
жестокой цензуры.  

Ахмет Байтурсынов считал, что душой школы является учитель, авторитет которого во многом 
зависит от его знаний и отношения к школьникам [2, c.126]. Вместе с тем, конкурентноспособность 
педагога, говоря современным языком, определяется заботой государства о школе и ее работниках.     

Ахмет Байтурсынов не только критиковал действующую систему, но и предлагал пути 
политического решения для достижения независимости казахского народа.  

Он ратовал за обучение на родном языке, о равноправии языков народов, проживающих на 
территории Казахстана. И сегодня актуально звучат слова Ахмета Байтурсынова о том, что налоги 
следует взимать в зависимости от степени богатства и имущественного состояния граждан. Следует 
отметить, что эти идеи были сказаны в условиях, когда Казахстан являлся колонией царской России.   

Вся жизнь Ахмета Байтурсынова пронизана заботой о благе и свободе казахского народа, 
сохранении его национальной культуры, традиций и обычаев. Недаром Мухтар Ауезов справедливо 
называл А. Байтурсынова вождем казахской интеллигенции.  

Гордость, чувство собственного достоинства и нетерпимость ко всякой несправедливости он 
унаследовал от своего отца, несправедливо осужденного и этапом отправленного в Сибирь. Однако 
арест отца и его трех братьев не смогли сломить его дух и волю.    

По словам известного казахского писателя Когабая Сарсекеева значительное влияние на 
Ахмета Байтурсынова оказал великий педагог – просветитель Ибрай Алтынсарин. 

Можно только удивляться, что выходец из простой семьи сельского шаруа А. Байтурсынов 
благодаря природному таланту и целеустремленности, получив солидное образование по тем 
временам, мог бы спокойно трудиться, наслаждаться жизнью, но он избрал путь национального 
мужества, полных лишений и страданий во имя благополучия и независимости своего народа, что 
также свидетельствует о мужестве и беспредельной преданности своим идеалам. 

Смело и открыто выступить с критикой власти могли только беспредельно честные, во всем 
справедливые, с активной гражданской позицией, а также глубоко верящие в правоту своих 
убеждений, рискующие личным благополучием, свободой, и наконец, своей жизнью.  

Известно, что советское руководство с целью привлечения квалифицированных специалистов 
на сторону революции издало специальное постановление ВЦИК от 4 апреля 1919 года о 
помиловании участников Гражданской войны, воевавших против советской власти, а также активных 
членов партии Алаш, что способствовало переходу многих членов национально-освободительного 
движения на сторону большевиков. Ахмет Байтурсынов при советской власти был наркомом 
просвещения Республики Казахстан, возглавлял научно-литературную комиссию, а также общество 
по исследованию Казахстанского края. Наряду с этим, он активно и плодотворно занимался научно-
педагогической деятельностью.  

В 30-е годы Ахмет Байтурсынов вместе с активными деятелями Алаш Орды по ложному 
обвинению в контрреволюции был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и приговорен к 
расстрелу. Вскоре расстрел был заменен ссылкой в Архангельскую губернию. Но благодаря помощи 
Международного Красного креста и вмешательству Максима Горького был освобожден из ссылки.  

Однако в разгар культа личности А. Байтурсынов был снова арестован и 8 декабря 1938 года 
расстрелян как враг народа. 

Благодаря своему личному мужеству, завидной добропорядочности, активной гражданской 
позиции Ахмет Байтурсынов заслужил добрую память своего народа, интересам которого он 
посвятил всю свою сознательную жизнь.  

Мы согласны с К. Сарсекеевым в том, что трудно переоценить роль Ахмета Байтурсынова в 
формировании общественного сознания, утверждении идей национальной независимости, 
возрождении духовного наследия казахского народа [3, c. 54].   

Сегодня одним из приоритетных направлений казахстанского общения является воспитание 
патриотизма, активной гражданской позиции, привитие нравственных ценностей. Немаловажную роль 
в реализации этих задач принадлежит изучение исторического прошлого казахского народа вообще, 
жизни и деятельности выдающихся личностей, к которым несомненно принадлежит Ахмет 
Байтурсынов.  
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ӘОЖ 94 

ҰЛТЫНЫҢ ҰЛЫ ПЕРЗЕНТІ 
 

Балтабаева А. Б. – қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Қостанай қаласы әкімдігінің 
білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің № 29 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

Андырова Ж. Г. – қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Қостанай қаласы әкімдігінің білім 
басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің № 29 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

 
Мақалада қазақ ұлтының мақтанышы, ғұлама ұстазы, кемеңгер тұлғасы Ахмет 

Байтұрсыновтың еліне жасаған қызметі, зор еңбегі және шығармаларының құндылығы туралы 
баяндалады. Ахметтің еңбек жолы, даралығы, шығармаларының мазмұнынан мысалдар келтіріледі.  

Түйінді сөздер: Ахмет, қазақ халқы, тарих, ұлт намысы, тіл.  
 

Әр уақытта, әр түрлі тарихи сәттерде әлеуметтік құбылыстар өздерінің талантты өкілдерін 
қамтығаны белгілі. Олар өз махаббаттарын, сезімдерін елдің мұқтаждықтарына арнаған және туған 
халқының игілігі үшін бар күш-жігерін салған лайықты азаматтар ретінде халық тарихына енді. Мұндай 
тұлғалардың жақсы дәстүрлері ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, елдің тарихи, мәдени өміріне айтарлықтай 
әсер етті. 

Қазақ халқының тарихындағы осындай көрнекті тұлғалардың бірі-Ахмет Байтұрсынов. Патша 
Үкіметіндегі адамдармен қақтығысқаны үшін әкесі мен ағасын соттау және депортациялау, жазалаушы 
отрядтың елге жасаған зорлық-зомбылығы жас Ахметтің жүрегін жаралады. Біз ақынның 
шығармаларында бұл жараның қалай өсіп, оны күреске дайындағанын байқаймыз. 

Ахмет елдің әлі ұйқыдан оянбағанын көргенде, оның бірлігі болмады, алалаушылық жоқ, 
сөздерді тыңдағысы келмеді, өркендеу болмады. Сондықтан ол өлеңін "Маса" деп атады және оны 
"халықты ояту" үшін қолданды. Осылайша әйгілі "Маса" өлеңдер жинағы дүниеге келді. 

Ақынның алғашқы өлеңдері 1909 жылы Санкт-Петербургте "Қырық мысал"атты аудармалар 
жинағында жарияланды. Бұл кітапта ол барлық күш-жігерін, білімін қазақ халқын оятуға, терең 
ұйқыдағы қараңғы елді оятуға жұмсайды. 

Әр аударманың соңында өлеңдерінде ол өзінің негізгі идеясын, мәселелерін сол кездегі 
халқымыздың өміріне, мінез-құлқына, психологиялық сипаттамаларына сәйкес қойды. 

Ахметтің "Әдебиет танытқыш" еңбегі-көп салалы әдебиеттің табиғатын жан-жақты ашып, 
түсіндіретін ғылыми зерттеу жұмысы. Ахмет осы шығармамен қазақ әдебиеттануының негізін қалады. 
Ол сонымен қатар әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. 
Ол-Қазақ тарихы мен дәстүрінің төрт жүз жылын қамтитын атақты "Ер Сайын" поэмасы (1923) мен "23 
жоқтау" (1926) кітабының авторы. Ахмет қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін 
таныстырып, баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге өте қажет екенін жанқиярлықпен көрсетті. 

Ахметтің поэтикалық өнері, "Маса" және "Қырық мысал" кітаптары әлі күнге дейін өзінің құнын 
жоймады. Ол туралы мақалалар көбінесе автордың тарихи еңбектерін көрсетуге, жеке 
шығармашылығына шолу жасауға арналған. "Масаға" енген өлеңдер, жоғарыда айтылғандай, Ахметті 
алаңдатып, сол дәуірдің өзекті мәселелерін көтерді. Ақын сол кездегі қазақ қоғамының даму 
жағдайына, өз халқының өмірі мен тұрмысына сын көзбен қарайды.  

Ахмет Байтұрсыновтың  «Оқ тиіп он үшімде, ой түсіріп, Бітпеген жүрегімде  бар бір 
жарам...Адамнан туып, адамның ісін етпей, Ұялмай не бетіммен көрге барам!»  деп жазғаны бар еді. 
Балалық шағынан  сұмдық әділетсіздіктің  куәсі болып, жүрегі жараланған Ахаң  өлеңіндегі осы 
сөзін  ғұмырының соңына дейін қағида қылып ұстады , орыс отаршыларына қарсы, еліміздің 
тәуелсіздігі үшін  күресті  және  халқының көзін ашып, сауттандырып, мәдениеті дамыған елдер 

қатарына қосу үшін жанқиярлықпен қызмет етті [1, 15 б.]. 
Оның "Қазақ салты", "Қазақ қалпы", "Жиған - терген" атты өлеңдерінде ақынның ой-өрісі мен 

халыққа үндеуі ерекше көзге түседі. 
Қазақ елін  сауаттандыруда  тарихи рөл атқарған Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ әліпбиінің» 

Орынбордан басылып шыққан. Араб графикасына бейімделіп, бар болғаны  28 ғаріптен тұратын  бұл 
әліпби әдістемелік оқулығымен бірге 1912-жылы елдің қолына тиіп, ауылда балалардың сауатын ашу 
үшін сол жылдан бастап қолданыла бастады. Аталмыш оқулықта оқыту әдісі көрсетілгендіктен  бір 
жағынан оқытушыларғада жеңіл болды, екінші жағынан оқушы балалар бір жылда хат тану 
мүмкіндігіне ие болды.  

Сол кездегі саясат, халықтың әлеуметтік жағдайы, адамдар арасындағы теңсіздік – мұның бәрі 
ақынды ойлануға мәжбүр етеді. Ол қандай ұлы тұлға болса да, оның ұлылығы, ең алдымен, туған 
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халқына қатысты танылады. Ол осы ортадан шығып, оны алға жылжытуды армандады, бірақ ол одан 
тезірек шыға алмайды, күйіп кетеді, ашуын оған арнайды, айналып өтіп, орала алмайды. 
Уақыттың әділетсіздігі, содан кейін эмоционалды тәжірибелер Ахметтің "жаудағы жан сөзі", "Бақ" 
өлеңдерінде барынша шыншылдықпен және оймен сипатталады. Ол өмірдің қарама-қайшылықты 
құбылыстарына философиялық талдауды тірі құбылыстар арқылы түсіндіреді. 

Ұлттың ғылым мен білімді ашуға және дамытуға көмектескен екі ұлы рухани ұстаз бар. Бұл 
Ыбырай мен Ахмет. Мен олардың жерлесімін деп мақтанамын. 1896 жылы Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 
балаларының білім алуына көңіл бөле бастады. "Қазақ" газетінің редакторы болған, оның беттерінде 
қазақ балаларын сауаттылыққа оқыту, ана тілінде оқулықтар жазу, халық ағарту кадрларын даярлау 
және қазақ зиялыларының жас өкілдерін тәрбиелеу сияқты мәселелер көтерілген. 

Ахмет Байтұрсынов ағымдағы ғасырдың алғашқы онжылдығында қазақ қауымының рухани 
көшбасшысы болды. Оның қазақ халқын "іргелі адамдар" қатарына қосу үшін күресі, ағартушылық 
идеясы осы күрестің құралына айналды. 

Ағарту идеясы - Ахмет Байтұрсыновтың әлеуметтік қызметінің негізі, азаматтық борыштың 
негізі, идеологиялық тұғырнаманың тірегі. Бұл оның формасын мықтап ұстауға итермеледі: ол өзінің 
туған халқының тағдыры туралы ойлады және бұл сұрақ оны қатты алаңдатты. ХХ ғасырдың басында 
қазақ қоғамы отаршыл ел болды. Ең бастысы, сауатты болу-өз халқыңның көзін ашу. 

Халықты ағарту мектеп партасынан басталады. Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларының тек 
ана тілін білуде ғана емес, сонымен қатар басқа халықтардың тілдері мен мәдениетіне қол жеткізе 
алуын талап етті. 1913 жылдың өзінде ол "Қазақ" газетінің трибунасын пайдалана отырып, оны 
халықтың экономикалық өмір сүру жағдайымен байланыстыра отырып, қазақ қоғамында білім алу 
қажеттігін дәлелдейді. 

1913-жылы  төте әліпбиді игергендер саны көбеюіне байланысты, Ахмет 
Байтұрсынов  Орынбор қаласынан  осы әліпбимен «Қазақ» газетін шығара бастады. Ахаңның «Қазақ 
әліпбиіне»  қоса оны оқытуға арналған бірнеше әдістемелік  оқулылықтарда әзірледі. Олар  Кеңес 
үкіметі тұсында  ашылған мектептердеде пайдаланылып, 1929-жылға дейін қолданыста болды.  Елдің 
сұранысы мен Кеңес тұсындағы қазақ мектептерінің қажетіне орай «Қазақ әліпбиінің» оқулықтары  сол 
тұста тоғыз рет баспадан басылып шықты. ХХ- ғасырдың алғашқы кезеңінде «Қазақ әліпбиін» дүниеге 
әкелген Ахмет Байтұрсынов, қазақ тарихында тағы бір ұлы қадам жасады. Ол  сонымен бірге - қазақ 
тілі грамматикасын ( фонетикасын, морфологиясын, синтаксисін  және терминологиясын) жүйелі 
түрде ғылыми  түзеген. Бағамдап қарағанда, бұлар бірнеше адам ғылыми зерттеп қана жүзеге асыра 
алатын  филология  ғылымының төрт саласы. Сөйтіп ұлы Ахаң   қазақтың  дыбыс жүйесін, сөз 
жүйесін, сөйлем жүйесін, терминологиясын  толық зерттеп, қазақ тілі грамматикасының негізін салды. 
Ахмет Байтұрсыновтың лингвистика саласындағы бұл ғылыми еңбектерін  кезінде Орта Азия, бүкіл 
түрік әлемі  мойындап, қолдап және Ахаңның лингвистика саласындағы зор жетістіктерін өздерінің 

грамматикасында пайдаланды. [2, 39 б.]. 
Ахмет өміріндегі маңызды функциялардың қатарына үш ірі бастаманы жатқызуға болады: 

Әлихан Бөкейхановпен және Міржақып Дулатовпен бірлесе отырып, өз уақыты мен бүкіл қазақ халқы 
үшін жалпы ұлттық сауаттылық пен білімнің айнасына айналған "Қазақ" газетін шығару; араб 
графикасын пайдалана отырып, "белгілер" жасау және "Алаш Орда"үкіметінің қызметіне қатысу. 
Ахмет Байтұрсыновтың өмірінде басқа да ауқымды оқиғалар болды, бірақ дәл осы оқиғалар қазақ 
халқының өмірінде терең із қалдырды, оны өз елінің көрнекті және ұлы ұлы етті, оның тәуелсіздік 
туралы арманының даңқын шығарды. 

"Қазақ" газетінде сол кездегі қайта түлеген қазақ қоғамы үшін танымның кең көкжиегін ашқан 
мазмұны мен тақырыбы бойынша сан алуан материалдар басылып шықты. Осы басылымның 
арқасында қазақтар қазіргі өркениетті ұлттың қалыптасу жолында өте маңызды қадам жасады деп 
айтуға болады. Қазақ халқының қоғамдық ой-өрісін дамытудағы барлық саяси қозғалыстар А. 
Байтұрсыновтың есімімен байланысты. 

Ахметтің «Әдебиет танытқышы» әрбір сауатты адам түсінетіндей  түрде жазылған. Онда 
әңгіме, роман, өлең жанрларының көптеген түрлеріне ғылыми теориялық  терең сипаттама берілген. 
Мұнда да Ахаң көптеген қазақы терминдерді қолданған және оны оқып отырып, Ахаңның сөз 
түрлендіргіш қасиетіне таң қаласың. Ахаңның  Тіл оқулықтары мен әдебиет танытқыштағы сол 
терминдері  өмірде жатырқанбай қабылданды. Терминологияда ғылымның бір саласы. Қазақта осы 

ғылымның негізін салған тағы -Ахаң [3, 245 б.]. 
Ахмет Байтұрсынов-ХХ ғасырдағы қазақ рухани мәдениетінің көшбасшыларының бірі, өмірі 

мен шығармашылығы үлкен мәнге ие көрнекті тұлға. Ол өзінің құдіретті талантын еңбегімен және 
туған халқына деген сүйіспеншілігімен мадақтаған жанқияр адам және ғалым. Ол қараңғылықтың 
тұңғиығынан шыққан, жарық жұлдыз сияқты жарқырап, айналасына жарық шашқан ағартушы.  

"Өз тілімен сөйлейтін, өз тілімен жазатын адамдардың ұлты адам болмайынша ешқашан 
жоғалмайды. Ұлттың сақталуы мен жоғалуына әкелетін ең күшті нәрсе-бұл тіл. - Мен білмеймін, - деді 
ол. Өз ұлтына басқа адамдарды қосатындар алдымен осы халықтың тілін азайтуға тырысады", - осы 
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жолдарда біз өз жанын ұлттың құндылығы үшін беруге дайын адамды көреміз. Деген екен ғалым 
Байтелесова Ж. А.  

Ахметтің бүкіл өмірі қазақтардың өзін-өзі билеуіне, мәдениетін, білімі мен ғылымын дамытуға, 
ғасырлар бойы ұлт рухының өзіндік халық шығармашылығын сақтауға деген жалынды қамқорлықпен 
ұштасқан. М.Әуезовтің 1923 жылы Байтұрсыновтың Қазақ халқы алдындағы баға жетпес еңбегін 
ескеріп, оны "қазақ зиялыларының көшбасшысы"деп атағаны бекер емес. Ол өз халқының тағдырына, 
болашағына шын жүректен жанашыр адам. Біз бақытты елдің ұрпағымыз деп сенімді түрде айта 
аламыз, өйткені біздің елімізді Ахмет сияқты көрнекті тұлға болып өткен. 

Өлеңдердің әр қайысында біз үшін бір ой, бір маңызды түйін бар. Әрбір өлеңінде біз үшін 
тәрбиелік мән бар. Ахмет  Байтұрсынұлы  ұлтына, қазақ халқына шын мәнінде ұлт ұстазы, 
халқымыздың рухани көсемі бола білді. Ұлтттық мәдиниет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын 
көтерген, «қазағым» деп жүрегі соққан, халқын алға жетелеуге ұмтылған, жетелеген, оның зердесіне 
сәуле түсіріп, санасын оятқан, тіл білімінің атасы Ахмет  Байтұрсынұлы атамызға биыл 150 жыл. 
Ахмет  Байтұрсынұлы атамыздың ұлты үшін істеген  еңбегін тізе берсек екі қолдың саусағы да жазып 
отырған парағымыз да жетпес. Ахмет  Байтұрсынұлы атамыздай алаш ардагері арыс аталарымыздың 
асыл еңбектерін біз жас ұрпақ көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. 

Қорытындылай келе айтатынымыз, біз, тіл мамандары Ахмет салып берген сара жолын 
жалғастыру мақсатында балаларды білім нәрімен сусындатып келеміз, Ахметтей ұлы тұлғаның еңбегі 
жанып, тәуелсіз елдің балалары, қазіргі таңда білімді де сауатты, болашағы жарқын елдің ұрпағы деп 
толық айта аламыз.  
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Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіліне арнап оқу әдістемелік құрал, оқулық 

жазудағы ғалымдық, әдіскерлік ізденістері зерттеледі. А.Байтұрсыновтың оқулықтары  шын 
мәніндегі ұлттық нақыштағы еңбектер болғандығы және әдістеме жазудағы ғалымдық ұстанымы, 
принциптері, шығармашылық ізденістері зерттеп, сарапталған.  

Түйін сөздер:  әдістеме, оқулық, тіл, тіл құралы, рухани, лингвист, меңгеру, ғылым, 
концепция, бағыт, сала.  

 
Күлтегін бабамыз тасқа жазған кестелі де көркем қазақ тілі – бабалар аманат еткен ұлы қазына 

екенін баршамызға аян.  Ата-бабамыздың мұра етіп қалдырған қуатты да, бай тілін  дамыту, оның 
өрісін кеңейту біздің парызымыз. Олай болса, қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту 
және оның әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерін кеңейту – мемлекет саясатының басты 
стратегиялық басымдығы болып қала береді. Ел боламын десең, бесігіңді түзе,– демекші тіл үйретуді, 
мемлекеттік тілге деген құрметті ең алдымен әркім өз отбасынан, бала тәрбиесінен, балабақшадан 
бастау қажет. Ж.Аймауытов «Бала өз ана тілінде тәрбиеленбесе өз халқына қызмет ете алмайды» 
деп бала тілін ана сүтімен сіңіріп, тәрбиесін бесіктен түзетуді айтып кеткен.  

Ұлт қайраткері Халел Досмұхамедұлы «Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, 
бұл – сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл – күйініш» - дейді. Алайда, мемлекеттік 
тіл қазақ тілі екендігін біле тұра кейбір сәттерде, тілдердің үштұғырлығын алдыға тартатын кездер де 
болып жүр. Әрине, бір емес бірнеше тілді жетік меңгеру бүгінгі күннің талабы. Дегенмен, ең алдымен 
мемлекеттік тілдің, ана тіліміз қазақ тілінің көсегесін көгертіп, мәртебесін асқақтату біздің міндетіміз, 
перзенттік парызымыз.  

Алаш көсемі, қазақтың ұлттық ғылымының негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлы: «Қазақ жоғын 
іздеген халық» деп еді. Бүгінде қазақ халқы жоғалтқанын түгендеп, егемендігін еншілеген, тәуелсіздігін 
тіктеген мемлекет болды. Алайда, идеологиялық тұрғыдан ескірген ұғым-түсініктердің орыс тілінің 
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әліде тұғырын берік етіп отырғаны жасырын емес. Мәселен, мағынасы жоқ атаулардан толық арылып, 
жоғалған тарихи атауларды қайтармасақ келешек ұрпақ алдында жоқты түгендедік деп айту қиын.  

ХХ ғасырдың басында ұлттық тілімізге төніп кележатқан қауіпті алғашқылардың бірі болып 
байқаған Ұлы лингвист – Ахмет Байтұрсынов болатын. Тумысынан дарынды, көкірек көзі ояу, 
көрегендігі зор  А.Байтұрсынов өз дәуірінде туған тілінің сақталып, мәңгілікке айналуы үшін 
қаламымен де, қызметімен де күресті.   Қемеңгер жан ендігі тұста қазақ тілінің сақталып, өз халқына 
қызмет етудің басты құралына айналуы керек екенін көре білді. Сол үшін де саясат сахнасын да 
жүріп-ақ тіл мен әдебиетті оқытудың әдістемелік құралдарын жазуға баса ден қойды. 

Қазақта тілді үйретуге арнап алғаш оқулық жазуды қолға алған Ы.Алтынсарин болатын. 
Жалпы қазақ тілінен оқулық жазу тарихы ХІХ ғасырдың 70-жылдары жарияланған ұлы ағартушы 
Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» (1879 ж.) мен ХХ ғасырдың басында жарық көрген 
А.Байтұрсынұлының «Тіл құралынан» (1914 ж.) бастау алады десек артық айтқандық емес. Тілді 
арнайы зерттеп-зерделеуге нақты қадам жасауға негіз қалаған Ы.Алтынсариннің «Қазақ 
хрестоматиясы» халқымыздың мәдени, рухани өмірінде маңызды оқиға болғаны анық. Кітаптың алғы 
сөзінде автор: «...Қазақ балаларына оқу кітабы болу жағын, сонымен қабат жалпы халықтың оқуына 
жарайтын кітап болу жағын көздедім», [1. 81] дейді. Рас, бұл пікірі негізсіз емес, кітап «хрестоматия» 
деп аталғанымен, мектеп шәкірттерінің ғана емес, жалпы ілім-білімге құмартқан қалың жұртшылықтың 
мұқтажын өтеуге арналған тұңғыш халықтық еңбек болды. 

Жалпы, қазақ оқулықтарының қалыптасуы өте күрделі кезеңді бастан кешірді. ХІХ ғасырдың 
аяғы мен ХХ ғасырдың басында патша үкіметінің бұратана халықтарды орыстандыру саясатын 
күшейте түсуі ұлт мектептерінің дамуына кедергі жасады. Бұл жағдай және ескі араб жазуының 
қиындығы қазақ оқулықтарының жазылуына кері әсерін тигізбей қоймады. Сөйтіп, қазақ тілінде оқулық 
жазу ісі бұл кезеңде талапқа сай болмады. Бұл туралы тұңғыш хрестоматияның авторы Ы.Алтынсарин 
былай дейді: «Қазақ халқының сауатсыздығынан, қазақ тілінде басылған бір де бір кітаптың 
жоқтығынан оқу орындарының мұғалімдері қазақ балаларын оқытқанда амалсыздан  қазақ тілінің 
орнына татар тілін пайдаланып жүр. Сондықтан көзге көрінер ешқандай пайдасы болмаса да 
шәкірттерге амалсыздан татар тілінен ешқандай кемшілігі жоқ ана тілін тастап, татар тілін үйренуге 
тура келеді. Екінші жағынан, татардың кітап тілі, бұл тілді татарлардан шыққан оқымыстылардың 
өздері де менсінбегендіктен, араб, парсы сөздеріне лық толған, сондықтан ол сауатсыз қазақтарға 
түсініксіз» [2.78]. Бұл жолдар– қазақта сол кезеңде үлгі боларлық оқу құралы болмағандығына дәлел. 
Осындай күрмеуі көп күрделі жағдайдан шығу мақсатында жазылған Ы.Алтынсарин хрестоматиясы 
ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалған адамзат құндылықтарына құрылып, көптің көкейіндегісін тап 
басып, тың ойларын жария еткен, шынайы білім алып, соны меңгеруге жол ашқан алғашқы оқулық. Өз 
еңбегінің алғы сөзінде Ы.Алтынсарин мұндай оқу құралының Азия халықтарының ешбірінде жоқ екенін 
ескерте келіп, ойын былай жалғастырады: «Біз мұндай жетекші оқу құралдарын жақын жердегі орыс 
тілінен іздеуге мәжбүр болдық. Сондықтан бұл шығарғалы отырған кітабымызды көздеген мақсатына 
сәйкес болып, орыстың ғылыми және жалпы пайдалы кітаптарына тікелей жол салып беру үшін және 
сол орыс кітаптарына мағынасы жағынан да, әрпі жағынан да қайшы келмеуін көздеп, орыс әрпімен 
бастырғанды қолайлы деп таптық» [2. 85]. 

А.Алтынсарин хрестоматиясынан кейін ХХ ғасырдың басында «Қазақша букварь» (Нұрбаев, 
Уфа, 1910), «Әліфе яки төте оқу» (И.Арабаев, Х.Сәрсекеев, Уфа, 1911), «Қазақша ең жаңа әліппе» 
(М.Малдыбаев, Қазан, 1912), «Қазақ балаларына жәрдем. Қазақша әліппе кітабы» (Ғ.Сырғалин, Қазан, 
1913), «Балаларға жеміс» (Т.Жомартбаев, Семей, 1912) сияқты оқулықтар жарық көрді. Бұлардың қай-
қайсысы да өз кезеңінде шәкірттердің білім деңгейін көтеріп, оларға ұлттық тәлім-тәрбие беруде 
маңызы зор болды. 

Алайда ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннен кейін қазақ оқулығын жазуды жаңа танымға 
негіздеп, теориялық және практикалық тұрғыдан арнайы зерттеуге нақты қадам жасап, оның негізін 
қалаған Ахмет Байтұрсынұлы болғаны даусыз. Төңкерістен бұрынғы жылдары-ақ бала оқыту ісімен 
айналысып, ағарту мәселелеріне қатысты өзінің тың ойларын мерзімді баспасөз бетінде жариялап 
отырған озық ойлы алаш азаматы Ахмет Байтұрсынұлы оқулықтары – шын мәніндегі ұлттық 
нақыштағы еңбектер болды. Сол кездің өзінде-ақ мектепке сапалы жазылған оқулықтар мен оқу 
құралдарының қажет екендігін жіті түсінген ғалым, оқулық мәселесі шешілгенде ғана білім беру ісінің 
жаңа сатыға көтерілетіндігіне ерекше назар аударады. Осы қажеттіліктің орнын толтыру үшін ол 
әлемдік әдістеме іліміндегі ең озық ой-пікірлерді пайдалана отырып, «Әліппе», «Тіл – құрал», «Тіл 
жұмсар», «Әдебиет танытқыш» және тағы басқа оқулықтар жазады. Бұл оқулықтар кезінде бірнеше 
рет қайта басылып шығарылды. Аталған еңбектердің ішінде ғалым қаламынан 1914 жылы туған «Тіл-
құрал» оқулығының маңызы ерекше болғанын атап айту керек. А.Байтұрсынұлы осы оқулығының алғы 
сөзінде: « ... «Тіл-құрал» деген аты қандай жат  көрінсе, ішкі мазмұны да әуелгі кезде сондай жат 
көрінер, үйткені бұл қазақта бұрын болмаған жаңа зат. Халықта бұрын болмаған жаңа нәрсе шыққан 
кезінде жат көрініп, бірте-бірте бойы үйренген соң жатырқау қалатын», [1.142]  - дей отырып, бұл 
еңбектің бұған дейінгі еңбектерден ерекше екеніне баса мән береді. 
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Олай болса, Ы.Алтынсариннен кейінгі А.Байтұрсынұлы дайындаған қазақ тілі оқулықтарын 
қазіргі орта мектепке арналған қазақ тілі оқулықтарының басы деуге толық негіз бар. Бұл пікірді 
профессор Р.Сыздықованың төмендегі тұжырымы қуаттай түседі: «Егер бүгінгі «Қазақ тіл білімі» деген 
сала үлкен ғылымның бір тармағы деп танылатын болса, осы саланың  алғашқы танымдары, 
терминдері, танытылуы (ұсынылуы) мектеп оқулықтарынан, оның ішінде А. Байтұрсынов дүниеге 
әкелген «Тіл-құралдардан» басталады» [3. 253]. Сондай-ақ, ғалым орта мектепке арналған қазақ тілі 
оқулықтарында алғаш рет ана тіліміздің негізгі және тұрақты белгілері сипаталғанын да атап көрсетеді 
және олардың ғылым-білімнің баспалдағы ретіндегі ерекше орнын былай сипаттайды: «...Ал мектеп 
оқулықтары, оның ішінде бастауыш сатысының қажеттіктері, ғылымның толық өзі емес, бастамасы, 
дәлірек айтсақ, ғылымнан гөрі білім саласына қызмет ететін құралдар екендігі белгілі. Біз бұл жерде 
мектеп оқулықтарының мазмұны (материалы) ғылым дүниесіне мүлде жатпайды дейтін ғалымдармен 
(мысалы, орыс ғалымы Реформатский, т.б.) мүлде келіспейміз. Бұл қағиданы, сірә, мәселен, әр 
халықтың мәдениет тарихына қатысты жеке-дара қарап барып айту керек болар. Мысалы, қазақтың 
білім-ғылымының ұлт тілінде көрінуі мектеп оқулықтарынан басталады» [3. 253]. 

Жалпы, А.Байтұрсынов ағартушы ретінде еңбек жолын бастаған шағы мен танымал ғалым, 
қоғам қайраткері атанған кемелдену кезі ел өміріндегі үлкен тарихи-әлеуметтік оқиғаларға толы ХХ  
ғасырдың басымен тұспа-тұс келді. Бұл кездегі қоғамдық-әлеуметтік жағдай, ғылым мен мәдениеттің 
даму деңгейі А.Байтұрсыновты ірі тіл маманы – ғалым, қоғам қайраткері ғана емес, тілді оқыту 
әдістемесінің ғылыми негізде қалыптасып, жан-жақты дамуына үлкен үлес қосқан әдіскер- ғалым 
ретінде де танытады.   

ХХ ғасырдың басы қазақ даласына үлкен өзгерістер әкелгені белгілі. Бұл өзгерістердің халық 
үшін тиімді тұстарымен қатар кемшілік жақтары болғаны анық. Алдымен ХІХ  ғасырдың аяғындағы 
патша үкіметінің отарлау саясатының күшейе түсуі, қазақтардың өз ата-мекендерінен күштеп қуылып, 
құнарлы жерлерге ішкі Ресейден қоныс аударушылар мен казак әскерлерінің орналастырылуы қазақ 
қоғамындағы аграрлық және ұлттық мәселелердің шиеленісе түсуіне әкелді. Алайда қазақ халқы 
отарлық езгіні тек әлеуметтік-экономикалық жағынан ғана емес, рухани жағынан да бірдей көрді. 
Мұның бәрі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысына ұласқаны тарихтан белгілі. Осындай күрделі 
кезеңде қазақ қоғамының азаттық-ағартушылық бағыттағы зиялы қауым өкілдері елде өрістей 
бастаған жаңа қоғамдық-саяси қозғалыстың көшбасшысы ретінде ұлттық-демократиялық мақсат-
мүдделерді алдыңғы орынға қоя бастады. Олардың ішінде, әсіресе, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатов, М.Жұмабаев және тағы басқа қайраткерлердің рөлі ерекше болды. Олар сол кезде шығып 
тұрған қазақ ұлттық басылымдары төңірегіне жиналып, бірлесе қимылдау, қосылып іс-әрекет ету 
мәселелерін жиі қозғай бастады. Мұның өзі  кездейсоқтық емес еді. Ғасыр басында шығып тұрған 
қазақ басылымдары сол кездегі қоғамдық хал-ахуалдың айнасы ретінде қалың көпшілікке жол сілтеп, 
ұлттық сана-сезімді оятуға үлес қосты, болашаққа бағыт-бағдар берді. Мұндай басылымдар 
қатарында «Серке», «Айқап», «Қазақ», «Сана», «Еңбекші қазақ» сияқты газет-журналдар болды. 
Солардың ең ірісі де, өмірлісі де 1911-15 жылдары белгілі ақын, журналист М.Сералиннің 
редакторлығымен шығып тұрған «Айқап» журналы еді. Бұл журнал халықтың рухани ағарып, оң-солын 
тануына, өнер-білімге ден қойып, ғылымға ұмтылуына жағдай жасады. Журнал бетінде қазақ 
оқығандары заманалық мәселелерді көтеріп, өз ой-пікірлерін ортаға салып отырды. Халық арасында 
өнер-білімді таратып, рухын ұштауда, санасын тәрбиелеуде аталған демократиялық баспасөздің 
ықпалы күшті болды. 

1913 жылдан бастап шыға бастаған «Қазақ» газеті оның редакторы А.Байтұрсынұлының 
анықтағанындай, «Халықтың көзі, құлағы һәм тілі» бола білді [1.146]. Аталмыш басылымның халық 
өміріндегі ерекше орны туралы белгілі ғалымдар Б.Әбілқасымов пен А.Мектептегі былай 
тұжырымдайды: «Газет төңірегіне топтасқан білімпаз азаматтар жер мен ұлт тағдыры, оқу-ағарту ісі, 
мемлекеттік құрылыс сияқты маңызды мәселелер туралы өз пікірлерін ашық жазып, патша үкіметінің 
отарлау саясатын қатты сынға алып отырды. Үкіметке демократиялық бағыттағы талаптар қоюмен 
қатар қазақ зиялылары халықтың саяси сана-сезіміне әсер етуге ұмтылды. М.Дулатовтың «Оян, 
қазағындағы», А.Байтұрсыновтың «Масасындағы» ұлттық намысты қайрау, халық санасын ояту 
идеялары «Қазақтың» беттерінде нақтылана, өткірлене түсті. «Қазақ» газеті ұлт мүддесіне 
байланысты қай мәселені болмасын батыл көтеріп, ой-пікірлерін өткір айтуға машықтанды. Әсіресе, 
ана тілінде білім беру мен оқыту әдістері, бағдарлама, әліпби және емле мәселелері туралы 
ұсыныстары күні бүгін де өзінің мән-маңызын жойған жоқ деуге болады. «Қазақ» газеті ұлт ақыл-
ойының қайнар көзі бола білді» [4.148]. 

Заңғар жазушы М.Әуезов А.Байтұрсынұлының 50 жылдық мерейтойына арнап жасаған 
баяндамасында бұл газет туралы төмендегідей пікір айтқан: «Сол уақыттарда «Қазақ» газетінің 
бетінен анда-санда оқып отырған әсерлі анық сөздер қауіптің пішінін айқын қылып көрсетіп, мектептегі 
жас балалардың сезімін түзу жолға беттеткендей болушы еді. Жас буынның жаңа туып келе жатқан 
әлсіз ойын «жол мұндалап», жетегіне алып бара жатқандай байқалушы еді. Мектептегі сабағын 
оқымайтын бала «Қазақ» газетін көрген жерде қадалып тұрып қалатын. 
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Бөтен қалада қыр есіне түсіп, елін ойлап жүрген балаға «Қазақ» газеті ауылынан келген 
сәлемдемедей болатын, ал басына келген бәленің атын білмей, түсін танымаса да, елі мінген еспесі 
жоқ қайықты теңіздің ішінде жылжытып бара жатқан жел мен құйынның бар екенін оқып жүрген бала 
да сезетұғын. Қазақтың еңкейген кәрі, еңбектеген жасына түгелімен ой түсіріп, өлім ұйқысынан оятып, 
жансыз денесіне қан жүгіріп, күзгі таңның салқын желіндей ширықтырған, етек-жеңін жиғызған «Қазақ» 
газеті болатын» [3.9]. 

Бұл пікірдің дұрыстығын газеттің 1913 жылғы санында жарияланған А.Байтұрсынұлының «Оқу 
жайы» атты мақаласы дәлелдей түседі. Мұнда  ғалым мәдениетті елдер мен мәдениетсіз елдерді 
салыстыра келіп: «Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның бар байлығы 
өнерлі халықтардың қолына көшпекші. Мұның себебі бұл заманда не нәрсе болмасын машинаға 
айналды. Қазақ пайдаланып отырған шөп шабатын, киім тігетін машиналар, соқа-сайман, арба-шана, 
киім-кешек, ыдыс-аяқ – бәрі де завод, фабрикаларда істеліп шыққан. Бұл істеліп шыққан нәрселердің 
сүйегінен іс ақысы он есе қымбат... Қазақ басқа жұрттың өнерін қымбатқа сатып алып отыр. Осы 
заманғы жан таңқаларлық нәрсенің бәрі ғылыммен табылған. Адам баласын көкте құстай ұшырған, 
суда балықтай жүздірген - ғылым. Дүниенің бір шетінен бір шетіне шапшаң хабар алдырған да 
ғылым», [4.495] - деп, өнер мен ғылымның ұлт мәдениеті мен экономикасын өркендетудегі маңызын 
атап көрсетті. Мұнан әрі ғалым: «Халық түзелуінің үміті – жастарда. Сондықтан жастардың қалай 
оқып, қалай тәрбиеленуін бәрінен бұрын ескеріп, бәрінен жоғары қоятын жұмыс»,- [4.497] деп 
қорытады. 

Міне, осындай тарихи-әлеуметтік тартысқа толы жағдайда қазақ даласында 1917 жылғы 
төңкерістің нәтижесінде жер-жерде кеңес үкіметі орнады. Кеңес үкіметі езілген халықты жаппай 
сауаттандыру ісімен айналысатындығын бірінші күннен-ақ жариялағанымен, қазақ қоғамының зиялы 
өкілдері бұл сөздерге сене қоймады. Сондықтан 1917 жылы Орынбор қаласында қазақ даласындағы 
шиеленіскен мәселелерді шешу үшін «Алаш» партиясы құрылды. Бұл қазан төңкерісі нәтижесінде 
орнаған большевиктік билікке қарсы тосқауылдың бір түрі еді. Партия мүшелерінің де көздеген басты 
мақсаттарының бірі халықты ана тілінде сауатын аштыру еді. Сондықтан да қайраткер А.Байтұрсынов 
қазақ тілін оқып , үйретуге қатысты еңбек жазуды ары қарай дамытты.Олай болса, орта мектепке 
арналған қазақ тілі оқулықтарының қай-қайсысы да өз заманының талабы тұрғысынан маңызы зор 
дүниелер болғаны анық.  

Ұлы ағартушылар Ыбырай Алтынсарин мен Ахмет Байтұрсынұлы негізін қалаған оқулық 
дайындау үрдісі кейін де толастаған жоқ. Қазан төңкерісінен кейінгі жылдары Т.Шонанұлы, 
Қ.Кемеңгерұлы, Қ.Жұбанов, Ш.Сарыбаев, Е.Қожантаев, С.Жиенбаев сияқты алаш азаматтары қазақ 
тілі оқулықтарын жазып, өз қолтаңбаларын қалдырды. Дегенмен арада бір ғасыр өтсе де қазақтан 
шыққан тұңғыш лингвист, қазақ тіл білімінің ғылыми негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұлының 
оқулығының орны ерекше. Қазақ халқы қараңғылықтың қамытын тұтас киіп тұрған кезде 
А.Байтұрсыновтың аянбай тер төгіп, оқыту мен білім беруге жан-тәнін бере еңбек етуі қазақтың 
болашағын алыстан көре білген көрегендігі деп білеміз. Қайраткердің жанында болып, онымен бірге 
қызмет жасаған  М. Әуезовтей сан қилы талант иесі А.Байтұрсыновтың бар өнерін бір арнаға 
сыйғызып, былайша тамаша бейнелеп бергенін болатын: 

 «Ахмет Байтұрсынұлы - қазақ алфавитінің тұңғыш реформаторы, осы жетілген жазу үлгісімен 
еліне тұңғыш әліппесін, «Тіл құралын», «Әдебиет танытқышын» сыйлаған қазақ филологиясы мен 
өнертанудың негізін салушы ғалым, таза қазақ емлесімен шыққан тұңғыш газет “Қазақтың” (1913- 
1918) тұрақты редакторы, Абайдан кейінгі саяси-әлеуметтік тақырыпты жалау еткен көрнекті ақын, 
аудармашы, публицист, журналист, ірі қоғам қайраткері, ағартушы ұстаз, этнограф, фольклорист, 
композитор әрі орындаушы» [5.11] .  

Қорыта айтар болсақ, А.Байтұрсынов қазақ лингвистикасының ғылыми және әдістемелік негізін 
қалыптастырушы ғана емес, қазақ тілін пән ретінде орта мектептер мен жоғары оқу орындарында 
оқытудың ғылыми-дидактикалық өзекті мәселелерін шешуді жаңа танымға негіздеген әдіскер-ғалым, 
түрлі әдіс-тәсілдерін өз еңбектері арқылы көрсете білген шебер әдіскер болғаны анық. Сан қырлы 
талант иесі А.Байтұрсыновтың еңбектері әдістеме ғылымының дамуындағы сабақтастық пен 
дәстүрлер жалғастығын көрсетуге, оның қазіргі даму деңгейін саралап, келешек даму жолдарын 
болжауға ықпал етері ақиқат. 
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В статье дается информация о передовой личности первой половины ХХ века нашего 
отечества. О политической судьбе Великого просветителя, педагога, нашего земляка Ахмете 
Байтурсынове и о его спутнице, которая перенесла все тяготы и лишения в годы репрессии – 
Бадрисафе. Также даются сведения об организации исследовательских экспедиций ученых, 
журналистов, общественных деятелей Костанайской области, которые внесли огромный вклад в 
культурно-историческое развитие родного края. 

Ключевые слова: массовые политические репрессии, историко-исследовательская 
экспедиция, «алашординцы», Бадрисофа Мухамедсадык-кызы, пьесы «Ақ келін», книга «Алтын бесік 
– золотая колыбель». 
 

Бадрисафа Байтурсынова вместе с передовыми личностями первой половины прошлого века 
перенесла все тяготы и лишения выпавшего на их долю времени. Ее имени не было в списках 
деятелей Алашорды. Но, анализируя события того времени, понимаешь, какую роль она сыграла в 
судьбе нашего земляка, выдающегося ученого и политика, одного из лидеров движения «Алаш» 
Ахмета Байтурсынова. 

У Ахмета Байтурсынова была замечательная супруга, верный друг и соратник и просто 
любимая женщина Александра Ивановна.  

В народе до сих пор из уст в уста передаются легенды об их чистой красивой любви, которую 
Ахмет и Бадрисафа сумели пронести через всю свою жизнь, полную лишений и страданий. 

 

 
 

Рисунок 1 - Портрет Бадрисафы, подаренный историко-краеведческому музею  
его автором Николаем Торшиным 

 
«12 лет назад   я прочитала статью нашей известной журналистки Назиры Жаримбетовой в 

газете «Егемен Казахстан» и, с одной стороны, была удивлена, а, с другой, расстроена.  Назира 
писала о том, что совсем мало сведений сохранилось о супруге Ахмета Байтурсынова» - делится 
своими воспоминаниями Бектурганова Римма Чингисовна, доктор педагогических наук, профессор, 
советник ректора Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова. 

Академик Зулхарнай Алдамжар в 1993 году после принятия Закона «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий» организовал экспедицию для поиска материалов об А. 
Байтурсынове.  Результаты поиска описаны в книге Байтурсына Ильяса «Алтын бесик», члена 
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экспедиции, писателя и журналиста. К сожалению, материальных артефактов и новых документов не 
было найдено. Главным результатом этой экспедиции стало присвоение имени Ахмета Байтурсынова 
Костанайскому государственному университету в 1996 году и открытие памятника в 2000 году 
скульптора С. Досмагамбетова. 

«Бұл кісі Александра Ивановна 
Құдайдың мен риза маған қиғанына, 
Бір кәпірді мұсылман қып сауаптасам, 
Татымай ма он молданың иманына» 
«Это Александра Ивановна 
Благодарю всевышнего за встречу с ней 
Одну неблаговерную я обратил в ислам 
Не равен ли мой подвиг службе 10 имамов?» - это стихотворение Ахмета Байтурсынова, 

переведенное на русский язык, Римма Чингисовна впервые прочла в книге «Алтын бесик», и было 
принято решение найти хоть какие то сведения о супруге Ахмета Байтурсынова. 

 

 
 

Рисунок 2 - Книга Ілияса Байтұрсын «Алтын бесік-Золотая колыбель», 1998 г. 
 

В 2010 году под научным руководством Риммы Чингисовны была организована экспедиция 
под названием «Бадрисафа». В состав историко-исследовательской экспедиции вошли: 

- Ағытай Ибрагим Ағытайұлы, член экспедиции, пенсионер, автор истории рода 
Байтурсыновых; 

- Жәрімбетова Нәзира Қыпшақбайқызы, член экспедиции, журналист, автор статьи о 
Бадрисафе, привлекшая внимание общественности, исследователь 

- Әбсадық Алмасбек Ахметұлы, член экспедиции, доктор филологических наук, профессор. 
Автор исследовательских статей об Ахмете Байтурсынове; 

- Сейдахметов Қабылахат Қарағұлұлы, член экспедиции, журналист, один из авторов пьесы 
«Ақ келін»; 

- Фефелова Людмила Ивановна, член экспедиции, ветеран журналистики, одна из авторов 
пьесы «Ақ келін», автор статей о Бадрисафе на русском языке. 

- Қиысхан Қыдырбек Қиысханұлы, член экспедиции, журналист; 
-  Сәрсекеева Гүлбану Құлетқызы, член экспедиции, директор Тургайского комплекса музеев; 
- Гүлжамерия Қазина Қалиасқарқызы, член экспедиции,  ветеран сферы культуры; 
- Байдалы Рауан Жомартұлы, член экспедиции, преподаватель истории, доктор PhD; 
- Нұрмағамбетова Алматай, член экспедиции, сотрудник Костанайской областной 

библиотеки имени Л.Толстого. 
Члены экспедиции «Бадрисафа» побывали в Троицке и Оренбурге. В Троицке, возможно, был 

совершен обряд Неке Кию и супруга А. Байтурсынова получила мусульманское имя Бадрисафа 
Мухамедсадык-кызы. «Бадрун» - в переводе с арабского означает «полная луна», а «сафа» - 
«кристально чистая». Бадрисафа выросла в казахском ауле, хорошо знала казахский язык, обычаи и 
традиции, была необыкновенна приветлива в общении. Люди любили ее за редкие душевные 
качества: отзывчивость, сострадание к чужой боли и человечность. В народе ее звали Ак келин. В 
Оренбурге Ахмет и Бадрисафа провели свои самые счастливые годы. Она стала сподвижницей 
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Ахмета Байтурсынова. Она принимала участие во всех его делах. Благодаря ее участию их квартира 
стала центром встреч для алашординцев. В их доме расположилась редакция газеты «Қазақ». 

 

 
 

Рисунок 3 - Совместный портрет Ахмета Байтурсынова и его супруги Бадрисафы  
костанайского художника Юрия Новоселова 

  
Экспедиция побывала в Томской области в поселке Могочино, куда была сослана Бадрисафа 

вместе с дочерью Шолпан после ареста А. Байтурсынова. В Могочино Бадрисафа работала на 
деревообрабатывающей фабрике с 1931 по 1934 годы. 

Членам экспедиции «Бадрисафа» удалось встретиться со многими костанайцами, жителями 
Торгая, которые помнили Бадрисафу и рассказали о ней.  Назира Жаримбетова, член экспедиции 
успела встретиться с Кунимжан Байкадамовой, дочерью алашординца, которая в возрасте 8-9 лет в 
доме родителей видела Бадрисафу и поделилась впечатлениями. 

Для нас особенно ценными оказались воспоминания очевидцев, которые видели Бадрисафу и 
общались с ней после расстрела Ахмета Байтурсынова. Эти воспоминания, а также исследования, 
проведенные экспедицией, позволили предположить, что Бадрисафа захоронена в Мендыкаринском 
районе в поселке Қаскат. 

 
 

Рисунок 4 - Памятник Бадрисафе Байтурсыновой в Мендыкаринском районе  
 

Ряд собранных нами материалов легли в основу пьесы «Ақ келін», которую написала член 
экспедиции, журналист газеты «Костанайские новости» Фефелова Людмила Ивановна.  Благодаря 
спонсорской помощи Бектурганова Серика Чингисовича Костанайский русский драматический театр 
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поставил спектакль «Ақ келін». Исполнители главных ролей – Зенкова Александра и Кудайберген 
Айдосов. 

Шолпан, приемная дочь Ахмета и Бадрисафы, заказала уличному художнику карандашный 
портрет своей матери по словесным воспоминаниям. Шолпан рассказывала, что ее мать носила 
длинное с оборками платье и платок, повязанный по-татарски. В результате поисковой работы 
восстановлен и подарен Костанайскому областному музею портрет Бадрисафы, автором которого 
стал костанайский художник Николай Торшин. Двойной портрет «А. Байтурсынов с супругой» написан 
Александром Новоселовым и подарен Ауеликольскому дому культуры. В поселке Ауеликоль Ахмет 
Байтурсынов учительствовал и по нашему предположению познакомился с Бадрисафой. 

В настоящее время экспедиция ведет работу по присвоению Аманкарагайской школе 
Ауеликольского района имени А. Байтурсынова. В холле школы планируется установить бюст 
Бадрисафе. 

 
 

Рисунок 5 - Бадрисафа – жена Ахмета Байтурсынова, костанайский скульптор Егор Кислицын 
 

Сегодня поисковая работа продолжается.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ 

 
Мякишева Е.Ю. -  учитель физики, школа №19, г. Костанай 
Поезжалов В.М.- профессор кафедры математики и физики Костанайского регионального 

университета имени А.Байтурсынова 
  
Показано, что для реализации принципа наглядности в курсе физики средней школы можно 

использовать модели, изготовленные учащимися. Приведены примеры использования модели 
транспортного средства для демонстрации действия законов Ньютона и приведены примеры 
других демонстраций с использованием модели.  

Ключевые слова: Наглядность в обучении физики, модели транспортных средств, законы 
Ньютона. 

 
Далеко не всегда учащиеся понимают значение того или иного учебного предмета. Это 

определяется только специфическими особенностями предмета. Основы физики, изучаемые в школе 
как науки о природе, позволяет вооружить учеников не только знаниями об окружающем мире, но и 
открывают большие возможности для формирования научного мировоззрения учеников, выработки -
практических умений и навыков, навыков самостоятельной работы.  

Зачастую причина прохладного отношения к предмету определяется непониманием учащихся 
того факта, как полученные знания могут пригодиться в дальнейшей, и особенно, взрослой жизни. Как 
раз физике принадлежит роль связующего звена между изучаемой теорией и будущей практикой 
реальной жизни. Поэтому выполнению важнейшего дидактического принципа – принципа наглядности 
в изучении физики должна быть отведена главенствующая роль [1. с. 83]. В частности, хорошей 
демонстрацией физических законов являются действующие модели различных технических 
устройств, например, модель транспортного средства. 

  

 
 

Рисунок 1 - Модель транспортного средства 
 
1. Ведущие колеса модели; 
2. Ведомые колеса модели; 
3. Вал привода задних колес; 
4. Двигатель (упругая резинка); 
Модель работает следующим образом: 
К валу ведущих колес прикреплена нитка, на другом конце которой имеется крючок для 

крепления к упругой резинке, называемой нами в дальнейшем резиномотором. Удобство такой 
конструкции заключается в том, что, изменяя количество резинок можно изменять и силу упругости 
резиномотора, а, следовательно, и мощность двигателя модели.  При вращении ведущих колес 
против часовой стрелки нить накручивается на вал, что приводит к «зарядке» энергией резиномотора. 
Если колеса отпустить, то они приходят во вращение. Если модель поставить на опору, то это 
приводит к движению модели. На модель может быть установлена легкая платформа, на которой 
можно размещать грузы.  
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Рассмотрим нашу модель ТС. В ней источником силы является резиномотор. При растяжении 
резинки в ней запасается энергия, которую необходимо использовать для движения. В нашем случае 

это потенциальная энергия упругой деформации:  
2

2xk
Wп


  

После натяжения резинки появляется сила упругости резинки:   xkFу  , которая для ТС 

является внутренней (Fдвигателя, (Fдв) и, как, известно, не может привести ТС в движение. 
Поскольку наше ТС является колесным, то необходимо заставить ведущее колесо вращаться, то есть 
к колесам должен быть приложен момент сил М. Этот момент называется моментом силы двигателя 
или крутящим моментом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 -  Силы, действующие на ведущее колесо модели 
 

Поскольку ось колеса имеет радиус r, то момент силы равен: rFМ двигдвиг *  

Под действием этого момента ведущие колеса будут вращаться. 
Для движения транспортного средства нужно к нему приложить внешнюю силу, роль которой 

играет сила трения Fтр, возникающая между колесами радиуса R и поверхностью, на которую мы 

поставим модель транспортного средства. Возникает момент силы трения:  RFM тртр *      ,  

противоположный моменту силы двигателя Мдвиг. 

Пусть    
dr

d
    - угловое ускорение колес.  

J  – Момент инерции ведущих колес. 

Центр тяжести транспортного средства движется с ускорением: 
m

F
a

тр
 , где m – масса 

транспортного средства. 
Угловое ускорение колес будет зависеть от разности моментов двигателя и силы трения: 

RFrF
dt

d
J трдвиг 


 

Колеса не будут скользить, если соблюдается условие равенства линейных скоростей колеса   

dt

d
R


 и ускорения транспортного средства: NFma тр     

RFrFa
R

J
трдвиг 

 

rFRFa
R

J
двигтр 

 
Разделим обе части на R: 

R

rF

R

RF
a

R

J двигтр


2
 

Левую часть умножим и разделим на m: 
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R

rF
m

m

F
a

mR

J двигтр
 )(

2
 

Учитывая, что: maFтр   

Получаем: 
R

rF

m

ma

mR

Ja
m двиг )(

2
        Далее:   

R

rF

mR

J
ma двиг )1(

2
 

Поскольку тоmRJ ),( 2   

получим главную формулу движения транспортного средства: 
 

  Fтр = 
R

rF
ma двиг    (1) 

           
 Основываясь на этом можно построить несколько демонстрационных экспериментов, с 

подтверждением как фундаментальных законов физики, так и законов движения транспортных 
средств.  

1. Демонстрация Первого закона Ньютона.  
Приводим формулировку первого закона Ньютона: «Существуют такие системы отсчета, 

называемые инерциальными, в которых тела движутся равномерно и прямолинейно, если на них не 
действуют никакие силы или действие других сил скомпенсировано». Обращаем внимание, что в 
данной формулировке не указано, как эти силы расположены относительно тела, - являются ли они 
внешними или внутренними.  

Для демонстрации этого подвесим на штатив модель в ранее найденный центр тяжести 
модели, так, чтобы модель располагалась горизонтально. Обращаем внимание учащихся на то, что 
на модель действует сила тяжести, направленная вертикально вниз и приложенная к центру тяжести 
и действует сила натяжения нити, приложенная тоже к центру тяжести, но направленная вертикально 
вверх. Силы компенсируют друг друга и их суммарное действие равно нулю.   

Вращая ведущие колеса модели взведем резиномотор и зафиксируем их. Теперь в системе 
есть еще две силы – сила натяжения резиномотора и сила деформации удерживающего устройства. 
Они тоже равны друг другу и модель находится в покое, как это следует из первого закона. Быстро 
освободим колеса. Сила мотора не будет скомпенсирована и колеса начнут вращаться, но центр 
тяжести модели останется на месте. Обратим внимание учащихся, что все эти силы по отношению к 
модели являются внутренними и они не могут привести модель в движение.  

Поставим модель на стол и, взведя мотор, заставим модель двигаться по столу. Задаем 
вопрос: «Почему сейчас модель пришла в движение?». Показываем, что сейчас на колеса модели 
начала действовать сила трения. Рассмотрев в соответствии с рисунком 2 действие всех сил 
приходим к выводу, что действующей силой является сила трения, которая по отношении к модели 
является ВНЕШНЕЙ. Следовательно, первый закон Ньютона верен для замкнутых систем. 
Подчеркиваем, что именно из - за действия внешних сил (трения, сопротивления воздуха и т.п.) 
любое движущееся по инерции тело останавливается.  Внутренние силы системы не могут изменить 
положение центра тяжести в рассмотренной системе отсчета. 

2. Демонстрация Второго закона Ньютона 
Сформулируем второй закон Ньютона: «Сила, действующая на тело, равна произведению 

массы тела на сообщаемое этой силой ускорение, причем направления силы и ускорения 
совпадают». 

Обратившись к формуле (1) мы видим, что сила трения, которая, как мы убедились выше, 
является движущей силой для модели пропорциональна силе, развиваемой резиномотором.  
Запишем это и обратим внимание учащихся на тот факт, что эту силу можно изменять, изменяя 
количество резинок. Тогда второй закон Ньютона может быть записан так: 

maFтр   

Акцентируем внимание учащихся на том, что ускорение прямо пропорционально действующей 
силе. Из этой же формулы легко видеть, что ускорение обратно пропорционально массе тела, иначе  

 
В этой формуле уместно обозначить векторы, поскольку нужно указать на совпадение 

векторов силы и ускорения по направлению. 
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Определение величины ускорения будем производить, измеряя время прохождения моделью 
заранее определенного участка, например, длиной 150 см.  

 
 
Определяем массу модели и устанавливаем ее так, чтобы ведущие колеса модели со 

взведенным на заранее установленную длину резиномотором стояли на линии нуля. Отпускаем 
модель и одновременно пускаем секундомер. Засекаем время, когда ведущие колеса пересекут 
линию 150 см. Проделываем опыт несколько раз и находим среднее значение ускорения.  

Увеличиваем действующую силу в два, три, четыре раза, устанавливая в резиномотор 
соответствующее число резинок и повторяя опыты как описано выше, убеждаемся, что ускорение 
модели прямо пропорционально действующей силе. 

Для определения зависимости ускорения от массы модели с помощью грузов увеличим массу 
модели в два, три, четыре раза, оставив при этом одно и то же количество резинок в резиномоторе.  

Будем всякий раз измерять ускорение модели в этих условиях и убеждаемся, что в пределах 
погрешности вычисления (о чем необходимо обязательно сказать и вычислить) ускорение модели 
обратно пропорционально её массе.   

3. Демонстрация третьего закона Ньютона. 
Начнем, традиционно, с формулировки третьего закона Ньютона: «Любые два тела 

взаимодействуют силами одной природы направленными вдоль одной прямой, равными по величине 
и противоположными по направлению». 

Для качественной демонстрации закона необходимо изготовить подвижную опору для модели. 
Для этого достаточно на стол положить чистый лист стекла длиной несколько превышающей длину 
модели. На стекло устанавливаются параллельно друг другу два или три круглых новых карандаша 
одинакового диаметра. На карандаши нужно положить легкую плоскую пластинку (оргстекло, пластик 
или подобные), с одной стороны которой имеется отверстие, куда можно вставить зацеп 
динамометра 2.  Резиномотор модели заряжается так, чтобы она могла двигаться вправо (см. рисунок 
3) и, удерживая ведущие колеса, устанавливается на пластину. Предварительно к модели 
прикрепляется динамометр 1.  Для демонстрации лучше привлечь двух учащихся, которые и будут 
удерживать динамометры. Можно динамометры прикрепить и к двум штативам.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Схема опыта для демонстрации третьего закона Ньютона 
 

Отпускаем колеса модели видим, что и модель, и опора приходят в движение, натягивая 
пружины динамометров и останавливаются. Снимаем показания динамометров убеждаемся, что 
величины сил, действующих на модель и на опору равны.   

Опыт можно повторить, изменяя массу модели (нагружая ее грузами). Убеждаемся и делаем 
выводы о том, что, а) силы всегда действуют парами; б) это силы одной природы; в) силы 
приложены к разным телам! Их нельзя складывать!  Силы не уравновешивают друг друга! 

С использованием модели можно продемонстрировать законы трения (Кулона – Амантона), 
действие моментов сил, зависимость скорости движения от мощности двигателя и другие.  

Использование модели в учебном процессе позволяет активизировать учебную активность 
школьников, показать действие законов физики применительно не к условному «телу», а к конкретной 
модели транспортного средства, которые легко наблюдать в реальной жизни. 
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В статье раскрывается особенности развития школьного образования Костанайской 

области в предвоенные годы. Через призму реформ всесоюзного масштаба анализируются 
вопросы в деле обучения и воспитания школьников в регионе. 

Ключевые слова: школа, образование, учителя,  Костанайская область, предвоенные годы. 
 
В годы третьей пятилетки в области народного образования ставились следующие задачи: 

завершение ликвидации неграмотности, выполнение начального всеобуча, строительства новых 
школ, обеспечения их необходимыми учебными принадлежностями, педагогическими кадрами. 
Повышение качества и повсеместность школьного образования в первую очередь связано с потоком 
государственного финансирования на просвещение. Накануне Великой Отечественной войны эта 
положительная тенденция в Кустанайской области явно прослеживалась, так как затраты на 
образование повышались из года в год. Так, например, бюджет по просвещению на 1939 год по 
области  составлял 31,970 тысяч рублей против 1937 года с бюджетом 26,751 тысяч рублей. В 
разрезе школьного сектора (куда входили следующие расходы: зарплаты, приобретение книг, 
учебных пособий, инвентаря и оборудования, школьное строительство и пр.) ассигнования в 1939 
году распределялись следующим образом: НШ (начальные школы) - 7,906 тысяч рублей против 6,784 
тысяч рублей в 1937 году; НСШ (неполные средние школы) - 7,054 тысяч рублей; СШ (средние 
школы) - 5,094 тысяч рублей против 4, 031 тысяч рублей в 1937 году[1, Л.10].  

На 1 сентября 1939 года в области функционировало 705 школ с контингентом учащихся - 
77,768 человек. Из этих школ 564 - начальные, 106 школ давали неполное среднее образование и 35 
школ позволяли детям получить среднее образование, а значит и возможность поступить в высшие 
учебные заведения. По разделению на классы ситуация выглядела следующим образом: с 1 по 4 
класс - 50,862 учащихся; с 5 по 7 - 23,782; с 8 по 10 - 3104[2, Л.153]. Основная масса - это учащиеся 
начальных классов. Объем НШ составлял 80% от общего количества школ.  Это объясняется 
актуализацией вопроса привлечения в школы детей всех возрастов и, прежде всего, младших 
школьников. Поэтому количество начальных школ было большим. Из ниже приведенной таблицы 
видно, что на район  приходилось по 1-2 средней школы. Плотность населения и его расселение в 
территориальных размерах области препятствовало политике всеобуча. Открытие средних школ в 
каждом населенном пункте являлось нецелесообразным. СШ обладали статусом конечной ступени в 
обучении детей с соответствующими штатами и инфраструктурой. Следовательно, средние школы 
располагались в райцентрах или крупных населенных пунктах. На начало 1940 года в области 
функционировало 9 казахских средних школ, в том числе 7 сельских и 2 городских.  Рост общего 
количества средних школ и открытие в каждом районе республики по 1-2 СШ воспринималось как 
"завоевание огромной политической важности". Но имелись и недостатки, Совнарком отмечал 
сравнительно медленный рост сети казахских средних  школ, в 1939/40 учебном году всего 148 школ. 
И недостаточный охват 5-10 классами девочек-казашек, в 1938/39 учебном году состояло 29 722 
человек. В связи с этим Совнарком предлагал, наряду с общим развитием сети СШ в соответствии с 
задачами третьей пятилетки, обратить пристальное внимание дальнейшему расширению сети и 
контингентов казахских СШ и увеличению в них числа учащихся девочек-казашек. Основы научных 
знаний, которые напрямую влияют на качество профессиональной подготовки работника, 
закладываются в общеобразовательной школе, которая является главным звеном системы 
образования в обществе. Без подготовки национальных кадров политика индустриализации, 
форсировано проводимая  государством, не имела бы положительного эффекта в республике. Также, 
большое внимание уделялось обучению и воспитанию девушек-казашек. Это было связано с тем, что 
политика Советского государства была направлена на полное равноправие советских женщин во всех 
областях, в том числе и в сфере образования. С учетом национальной специфики республики 
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всеобуч среди девушек-казашек полностью не исполнялся, имелся большой отсев без уважительных 
причин. Фиксировались факты «феодально-байских пережитков» в отдельных населенных пунктах. 
Искоренение данного явления проводилось с помощью целевых мероприятий, бесед, лекции и т.д. 

15 января 1940 года, на основании Постановления Первой Сессий Кустанайского Областного 
Совета депутатов трудящихся, заведующий Кустанайского облОНО Михеева А.Г. сдала дела 
Кустанайского отдела народного образования Пиленкову Е.М. При акте сдачи, информация по 
школьному образованию в области фигурировала следующая: по плану на начало 1939-1940 
учебного года сеть школ составляла 705 единиц с контингентом 77, 845 человек, фактически имелось 
708 школ с 74, 541 учащимися. Педагогических кадров на начало учебного года не хватало 110 
человек, в том числе для 1-4 классов 62 человека и 5-10 классов 48 человек. На 1940 год имелось 
переходящее строительство в Тарановском районе строительство было выполнено на 70%, в 
Узункольском 80%, в Джетыгаринском 58% готовности. На день сдачи должности в области работали 
курсы по подготовке учителей: в Мендыгаринском районе 32 при плане курсантов в 30; в 
Федоровском районе 63 при плане 60; в г. Кустанае 170 при плане 180 курсантов[3, Л.5].  

Продолжалась работа по развитию всеобуча, которая получила известность под 
терминологией «борьба за всеобуч». Административные структуры актуализировали проблему 
осуществления программы по всеобщему охвату детей школьного возраста и ликвидации пропусков. 
Регулярно отсев составлял сотни учащихся. Из-за чего существовала проблема низкой 
наполняемости классов. Подобные школы с неполными классами характеризовались как 
«неполноценные школы» по количеству учащихся. По мнению ответственных работников от облОНО 
финансирование таких школ являлось нецелесообразным по факту подготовки незначительного 
количества выпускников. Так, например, в Филинской НШ Урицкого района в 1 классе обучалось всего 
3 человека, во 2 - 5 чел, в 3 - 12 чел, в 4-5 классах - 25 человек; а в средней школе им. Джамбула в 9 
классе - 12 человек, в 10 классе - 11 чел. Так, исполком Кустанайского областного Совета депутатов 
трудящихся решил, что в целях упорядочения сети школ и наполняемости классов, улучшения 
учебно-воспитательной работы - проверить школы области. Учебные заведения с низкой 
наполняемостью и не имевших перспектив закрывались, а их учащиеся размещались в ближайших 
школах.   В соответствии с данным постановлением, в ходе проверок школьных инспекторов, 
существующая сеть школ по области уменьшилась: по начальным школам на 40, НСШ на 2, СШ на 
одну единицу[4, Л.58].  

В документе  «Об итогах подготовки школ Кустанайской области к 1940-41 учебному году» 
исполком отмечал подготовку школ по районам неудовлетворительной. В целом, документ заострял 
внимание на отрицательных моментах подготовки школ. Подобный самокритичный стиль являлся 
нормой для руководителей всех уровней исследуемой эпохи. С целью обеспечения всеобуча 
регулярно проводился учет детей, которые подлежали обучению. Традиционно подсчеты не 
соответствовали реалиям. В школу приходило больше детей в сравнении с проводимыми ранее 
подсчетами. Фиксировались существенные сбои в системе материально-технического обеспечения. 
Решение исполкома об окончании заготовки топлива для школ к 15 сентября по районам не было 
выполнено. На 1 сентября не удалось заготовить топливо в 231 школе. План изготовления классной 
мебели оказался сорван: по плану на 1 сентября следовало подготовить парт 2130 - изготовлено 
1852; классных досок 521 - изготовлено 118, шкафов 423 - изготовлено 51.  Материалы проверки 
характеризовали неудовлетворительную работу по обеспечению школ учебниками. Например, 
планировалось завезти учебников на казахском языке в школы в количестве 109,300 штук, в 
реальности оказалось 54,400 экземпляров, т.е. фактически в два раза меньше. План завоза русских 
учебников составлял 201,780 единиц  - получено 128,870, тетрадей 828 тысяч - получено 385,600 
экземпляров. Сохранялась проблема комплектации школ педагогическими кадрами. В этот период 
потребность НСШ в учителях составляла 1159 специалистов, в школах этого уровня работало 1119 
учителей. В средних школах функционировали 171 педагог при потребности 211 человек[5, Л.99].  

Подобная ситуация хронического дефицита педагогических кадров сохранялась в масштабах 
государства и республики. Реформы в системе образования в 30-х годах были направлены на 
формирование серии специализированных вузов, в т.ч. педагогических. В областном центре 
организовывается Учительский институт. Растущие потребности в наличии квалифицированных 
работников аккумулировала открытие двухгодичных курсов. Таким образом, этот вуз был призван 
готовить учительские кадры для близлежащих регионов. [6, С. 227].  

Для скорейшего удовлетворения потребности в педагогических кадрах организовывались 
курсы для подготовки учителей. Решением исполнительного комитета кустанайского областного 
Совета депутатов трудящихся от 7 февраля 1940 года утверждается план по подготовке кадров для 
НСШ с контингентом в 102 человека и для НШ - 162 человека. При этом на физмат планировался 
набор в 24 абитуриента, специальности русский язык и литература - 25, история и география 25, 
немецкий язык - 28. Также учитывая недостаток кадров, для полного обеспечения учителями НШ, 
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облОНО инициировал предложение организовать дополнительные шестимесячные курсы с 
контингентом учащихся на 60 человек за счет средств областного отдела образования[7, Л.6].  

В связи с переходом на новый казахский алфавит на основе русской графики, по всей области 
прошли массовые краткосрочные курсы переподготовки учителей. Советское правительство 
провозгласило политику  всеобщей «кириллизации»  союзных республик.  Данный шаг в перспективе 
позволил унифицировать образование всех уровней, в первую очередь школьного и сыграл большую 
роль в борьбе за всеобуч и повышение стандарта качества знаний. В соответствии Постановления 
СНК КазССР от 2 ноября 1940 года № 733, Кустанайский исполком выдвинул следующие решения: 

«1. Установить следующие сроки для перехода на новый алфавит: 
а) учреждений и общественных организаций с февраля месяца 1941 года; 
б) областная и районные газеты(частично) с февраля 1941 года; 
в) начальные школы(1-4 классы) с 1-го сентября 1941 года; 
г) неполные средние м средние школы(5-10 кл.) с 1 сентября 1942 года; 
д) школы грамоты с 1-го марта 1941 года. 
2. Обязать облоно организовать подготовку учителей по новому алфавиту для чего: 
а) С 1-го декабря 1940 года провести десятидневные областные курсы учителей и школьных 

инспекторов, израсходовав на эти курсы 7800 рублей из § 47 (заочное обучение) областного бюджета 
и облоно; 

б) с 15 по 22 декабря 1940 года в городах, райцентрах и крупных населенных пунктах 
провести недельные курсы учителей без отрыва от производства; 

в) в период зимних каникул провести недельные курсы для учителей отдаленных аульно-
сельских школ, приурочив их к январским учительским конференциям и сессиям учителей заочников»  
[8, Л.127]  

Мероприятия по переходу на новый казахский алфавит на основе русской графики коснулись 
всех жителей страны. Проводились массово-разъяснительные работы среди населения. 
Предполагалось с 15 марта 1941 года начать обучение новому алфавиту взрослое грамотное 
казахское население с помощью всех имеющихся учителей. Всем работникам НО вменялось 
овладеть алфавитом к 1 февраля. Предполагалось широкий круг целевых мероприятий: 
распространение листовок нового алфавита, радиобеседы, лекции, организация кружков и 
консультации при областном методическом кабинете, при кустовых МО и школах. Со второго 
полугодия 1940-41 учебного года в учебные расписания начальных школ вводились по одному уроку 
в неделю по изучению учащимися  нового алфавита и орфографии. В НСШ, СШ, техникумах, 
педучилищах и учительском институте с этого времени организовывались кружки с идентичными 
целями.  

В школах области на 1 апреля 1940 года имелись ученические кружки с общим количеством 
учащихся 26,465 человек, различной направленности: драматический, хоровой, музыкальный, 
физкультурный, ИЗО, литературный, исторический, географический, радио, фото, шахматный, 
художественный, краеведческий, танцевальный, юннаты(юные натуралисты) и другие. Особое 
внимание привлекают количество и охват школьников оборонными кружками - 12,839 человек: 
ВС(Ворошиловский стрелок) - 1556; ГСО(Готов к санитарной обороне) - 3455; 
ПВХО(Противовоздушная и противохимическая оборона) - 3726; ГТО(Готов к труду и обороне) - 1205; 
ОСО(Общество содействия обороне) - 985 человек[9, Л.278].  

Помимо военно-технической подготовки, оборонные кружки рассматривалась как способ 
воспитания активных и сознательных защитников Отечества. Это являлось хорошим подспорьем к 
занятиям по начальной и допризывной подготовки учащихся 5-10 классов неполных средних и 
средних школ, а также техникумов. НВДП входило в общую систему обучения и воспитания учащихся. 
Проводились ежегодные проверочные переводные и выпускные испытания по военным предметам. 
Оценки по итогам испытании заносились в свидетельства или аттестаты об окончании учебных 
заведений. Задачей НВДП для юношей являлось приобретение военных знаний и практических 
навыков в объеме начальной подготовки одиночного бойца по разделам: строевая подготовка с 
элементами плавания, рукопашного боя, спортивных игр, метания гранат, лазания по канатам, 
народных плясок и др.; огневая подготовка; тактическая подготовка; химическая подготовка; 
военизированные походы от 8 до 10 км под барабаны и военно-патриотическими песнями[10, Л.29].  

Во время летних каникул проводились мероприятия по военно-физкультурной работе среди 
школьников. С этой целью проводились медицинские осмотры детей для выявления состояния 
здоровья на предмет допуска к сдаче норм ГТО и БГТО. Среди прочих мероприятий особое внимание 
привлекает проведение Всесоюзных военно-физкультурных соревнований пионеров и школьников. 
Цели соревнования заключались в привитии учащимся военных и физкультурных навыков, а также  
их подготовки и сдачи норм на значки БГТО, ГТО, ЮВС, ГСО, ПВХО и т.д. Формирование участников 
и команд проходило поэтапно. Лучшие из лучших отбирались внутри школы, затем на районных, 
областных, республиканских соревнованиях. Состязания проводились по стрельбе, топографии и 
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связи, ПВХО, ГСО и физкультуре. За время подготовки и проведения соревнований, помимо 
спортивной составляющей, повсеместно прививались чувства патриотизма и гордости за свою 
страну. Для этого проводились лекции и беседы, знакомящие школьников с героическим прошлым 
Красной Армии, с биографиями отдельных героев[11, Л.13].  

Процедура сдачи военно-спортивной нормы для школьников требовала определенной 
подготовки. Сдача нормы Ворошиловский стрелок 1-ой ступени  и получение значка предполагало 
прохождение 13 занятий, которые в среднем занимали по 2,5 часа. Звание ВС-1 присваивалось 
стрелкам, сдавшим испытание по теории стрельбы, материальной части оружия и непосредственно в 
стрельбе, согласно программе классифицированной нормы. Часы распределялись следующим 
образом: стрелковая подготовка - 24 часа, теория стрельбы - 4 часа, материальная часть оружия - 5 
часов. Важно заметить, что подготовку данной нормы проводили инструктора начальной военной 
подготовки. Соответственно, лица не имеющие специальной подготовки и звания инструктора - вести 
занятия с кружком не имели права[12, Л.10].  Помимо военно-спортивных мероприятий, во время 
летних каникул,  среди школьников и пионеров проводились мероприятия оздоровительного 
характера. В 1940 году была создана областная летне-оздоровительная комиссия по надлежащему 
выполнению данных мероприятий в составе: Михеева А.Г. - Председатель,  Балабатырова - Обком 
комсомола, Пиленков Е.И. -облОНО, Егшимбаев - Облздрав, Шорохова - Обком союза, Турумбеков - 
ОК КП/б/К, Назыров - Облкомитет физкультуры. Административными и партийными структурами 
аккумулировалась задача повсеместного распространения пионерских лагерей в колхозах и совхозах. 
План организации пионерско-санаторных лагерей на 1940 год по Кустанайской области[13, Л.31]. 
Таким образом, в 1940 году по области насчитывалось 72 единицы пионерско-санаторных лагерей с 
плановым охватом 6800 учащихся. Отделы народного образования обеспечивали педагогическими 
кадрами, ответственных за проведение культурно-массовых мероприятий, все пионерские лагеря. В 
документе «О порядке организации пионерских лагерей в 1940 году» отмечалось, что в лагеря 
следует направлять педагогов по специальностям физкультуры, биологии, литературы, физики и 
географии. Штатное распределение педагогов в лагерях рассчитывалось по квоте 1 учитель на 50-60 
детей. Основным источником финансирования лагерей являлись профсоюзные организации. 
Официально функционировали санитарно-гигиенические нормы для открытия лагерей. Согласно 
решению  ВПСПС в смену в лагерях на одного ребенка следовало выделять от 250 до 350 рублей. 
Оплата труда преподавателей производилась за счет специальных средств, отпускаемых на 
содержание педагогов в пионерских лагерях[14, Л.49]. 

Проводились выставки детского изобразительного искусства и работ юных техников. 
Поэтапно организовывались внутри школьные состязания на которые отбирались лучшие экспонаты 
для районно-городской выставки, затем на областную и, наконец, самые лучшие работы 
направлялись на республиканскую выставку детского творчества. Так, на республиканскую 
олимпиаду по городу Кустанаю были отобраны следующие номера: «Кантата о Сталине», 
«Пионерская песня о Сталине», «Песня о Молотове», «Песня о Ворошилове», «Идем тов. 
Сталинским путем» - хор при Доме пионеров; «Пионерская сюита», «Казаки да Казаки» - Хор при 
школе имени Кирова; танцы «Кабардинка», «Дуня-тонкопряха» - ученица 7 класса школы Горького 
Герасименко Л; Колыбельная из фильма «Пири», «Золотая гора» - Галя Лукьяненко и др.[15, Л.70]:  

В качестве примера следует проанализировать состояние учебно-воспитательной 
деятельности школ Федоровский район. В годовом информационном отчете за 1940-41 учебный год 
зафиксировано наличие 47 школ, из них НШ - 36, НСШ - 7, СШ - 4. Успеваемость учащихся составила 
79,9%, считая неуспевающих или оставшихся на осенние испытания - 513 человек. Борьба за 
успеваемость учащихся и качество занятий сводилась к повышению педагогического уровня 
коллектива учителей через организацию и работу методических объединений и педсоветов школ. 
Проводились открытые уроки передовых учителей. Происходил обмен опытом и обсуждались 
вопросы методов преподавания. Контроль за школой осуществлялся через работников РОНО и 
школьных инспекторов. Таким образом, каждая школа района за учебный год подвергалась анализу и 
ряду проверок, некоторые из них по 2-3 раза. Воспитательная работа организовывалась посредством 
пионерских и комсомольских организации, кружков, учебных комитетов. Так, в течение года 
коллективы школ организовали: детских утренников - 159, вечеров самодеятельности - 182, лекции и 
бесед - 403. Количество различных кружков составляло 130 с общим количеством участников около 
двух тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались драматический(492), 
физкультурный(478), хоровой(488) кружки. Оборонная работа в школах района проводилась 
повсеместно. Так, по всем кружкам нормы сдали частично 2202 учащихся и 2605 человек сдали 
полностью. Помимо этого проводились игры и соревнования на военную тематику. Также за учебный 
год  учащиеся школ выпустили 193 стенгазеты. На страницах газет авторы размещали материалы, в 
которых освещалась повседневная жизнь школ. Родительские комитеты имелись в каждой школе, но 
многим органам не хватало опыта работы, отсутствовала методика. Особо отмечались родкомы 
Федоровской СШ, Григорьевской НШ, Федоровской НШ и др. Родительские комитеты обеспечивали 
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помощь школам в укреплении дисциплины, обеспечении топливом, принадлежностями и пр. В 
течение только одного  года школы провели 188 родительских собраний. Постоянно ставился вопрос 
важности сближения школы и родителей. Для этого проводились лекции и беседы, учителя посещали 
квартиры школьников и т.д. Налаженная связь школы и родителей давала  хорошие результаты в 
укреплении дисциплины и поднятии успеваемости учащихся. Учебно-воспитательная деятельность 
школ немыслима без высокого уровня методической квалификации учителей. Педагогические кадры 
Федоровского района выглядели следующим образом: высшее образование имели - 14 человек, 
педагогическое высшее - 28, среднее - 92, ниже среднего 104. Из них со стажем работы: один год - 61 
человек, до пяти лет - 112, до десяти лет - 26, до двадцати лет - 31, свыше двадцати лет - 8 человек. 
Из общего числа учителей состояло заочниками в училищах 73 человека, в институтах 26 человек. 
Отделы образования требовали постоянного повышения квалификации и идейно-политического 
уровня преподавателя. Количество  преподавателей, имевших образование среднее или ниже 
среднего, составляло 82% [16, Л.193-199]. Подобный уровень квалификации большинства учителей, 
характеризовавший подготовленность педагога к выполнению его прямых обязанностей, имел прямое 
влияние на качество знаний учащихся.  Аналогичная ситуация наблюдалась во всей области 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҰЛЫ РЕФОРМАТОРЫ-АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 
 

Айгужина Ж.С. – қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі , Нұр-Сұлтан қаласының №11 мектеп-
лицейі  

 
Мақалада Ахмет Байтұрсынұлының туған халқының тіршілігін қамтамасыз етудің барлық 

салаларын қамтитын қызметі, жан-жақты еңбектері, ойлары, идеялары, пайымдаулары туралы 
айтылған.  

Түйінді сөздер: білім, педагогика, тіл білімі 
 

 Ахмет Байтұрсынұлы - ХХ ғасырдың басындағы зиялы қауым өкілдердің бірі. Оның 
шығармашылық ізденістері мен батыл пікірлері қоғамның дамуына баға жетпес үлес қосты, өйткені 
Ресей империясының ХІХ – ХХ ғасырдың басындағы жаңалықтары шет елдердегі халықтарды 
кедейлікке, мәдени дамуды тоқырауға әкелді. Ол өзінің барлық білімін, күш-жігерін және өмірін туған 
халқының рухани жаңаруы үшін арнап, ХХ ғасырдың 30-шы жылдарындағы жаппай саяси қуғын-
сүргіннің құрбаны болды. 

Ахмет Байтұрсынұлы мемлекет және қоғам қайраткері, ағартушы, педагог, ақын, публицист, 
ғалым, реформатор, лингвист, патриот ретінде танымал тұлға. А.Байтұрсынұлының мұрасы ауқымды 
және орасан зор. Оған, менің ойымша, оның есімімен байланысты барлық нәрсе қамтылады. Бұл: 
оның өмірі, туған халқының тіршілігін қамтамасыз етудің барлық салаларын қамтитын қызметі, жан-
жақты еңбектері, ойлары, идеялары, пайымдаулары. Тәуелсіз Қазақстанның ғалымдары жан-жақты 
зерттесе, жас буын Ахмет Байтұрсынұлын ризашылықпен зерделеуде. Ол- ХХ ғасырдың феномені, 
сондықтан барша қазақстандықтардың шынайы қызығушылығын тудырады. 
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        Қазақстанда Ахмет Байтұрсынұлын және жалпы алашордашыларды білмейтіндер саны кемде-
кем. А.Байтұрсынұлының көптеген бай рухани мұраларының ішінде тіл және әдебиет мәселелеріне 
арналған зерттеулері, қазақ тілі мен жазуын жаңғырту идеялары ерекше орын алады. Ахмет атамыз - 
ана тілінде оқытатын "Оқу құралы", "Тіл құралы", "Әліпби", "Жаңа әліппе", "Сауат ашқыш", "Мәдениет 
тарихы", "Әдебиет танытқыш" оқулықтарының және "Баяншы" әдістемелік құралдарының алғашқы 
авторы. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, қазақ ауыз әдебиетін зерттеуші, оған  дәлел ретінде 
оның "23 жоқтау", "Ер Сайын" еңбектерін атап өтсем болады. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасы 
негізінде қазақ тіліне бейімделген және қазақ жазуын дамытуда маңызды ғылыми-мәдени жетістікке 
айналған жаңа әліпбидің авторы және реформаторы болып табылады. Осылайша, 1912 жылы ғалым 
қазақ тілінде қолданылмайтын барлық таза араб әріптерін алып тастап, қазақ тіліне тән әріптерді 
қосты. Тіптен, шет елдердегі, яғни Қытайда, Ауғанстанда, Иранда тұратын қазақтар "Жаңа Емле" 
("Новая орфография") деп аталған жаңа әліпбиді әлі күнге дейін қолданады. Ахмет Байтұрсынұлы 
халықаралық терминдерді қазақ тіліне аудару және енгізу принциптерін ұсынған, Бакуде өткен тұңғыш 
Бүкілодақтық түркітанушылар съезіне белсенді қатысушы, түрколог ғалым ретінде танымал тұлға 
болғаны мәлім. Күні бүгінге дейін Ахмет атамыздың мұралары, педагогикалық ізденістері, қазақ 
қоғамына арналған зерттеулері өзінің маңыздылығын жойған жоқ, оның бірден-бір себебі біздей 
өскелең ұрпақтың оны жадымыздан шығармай, салған жолының ізімен оны заман ағымына сай ол 
мұраларды қайта жаңғыртып отыруымызда. Менің пікірімше, Ахмет атамыздың тілдік, педагогикалық 
салаларды қамтыған еңбектерінің бүгінгі күнге дейін актуалды тақырыптары маңызын жойған жоқ, 
оған дәлел ретінде ғалымның мұраларын зерттеп жүрген көнекөз ғалымдардың пайымдаулары мен 
пікірлері айғақ.   [1,б.72]. 

Педагогикалық ізденістерден бөлек, А.Байтұрсынұлының әдеби мұрасы да аса құнды. Ұлттық 
әдебиеттануда Байтұрсынов жаңа ұғымдар мен терминдерді тұжырымдады, мысалы, сөз өнері, 
шығарма, ауызша әдебиет, өлең-толғаныс, аллегория, эпитет, қайта ойластыру, персонализация, 
гипербола, метафора, метонимия, ирония және басқалар. "Әдебиет танытқыш" еңбегінде әдебиет 
тарихы, теориясы мен сынына, әдіснамасына дәл анықтама беріп, қазақ әдебиеттану ғылымы жүйеге 
келтірілді. Бұл туынды қазақ тіліндегі ғылыми-теориялық еңбектің іргетасын қалады деп айтсам артық 
болмас. [2,б.145]. 
          Жоғарыда айтылғандай, Ахмет Байтұрсынұлы көп қырлы тұлға болған. Атап айтқанда, ол қазақ 
кәсіби журналистикасының негізін қалаушылардың бірі ретінде де даңққа ие болды. Ол Әлихан 
Бөкейхановпен, Міржақып Дулатовпен бірге халықтың мүддесін білдіретін алғашқы жалпыұлттық 
"Қазақ" газетін шығарды. Газет орыс шаруаларына-қоныс аударушыларға ең жақсы жерлердің 
берілуіне қарсы шығып, көшпелі ауылдардың отырықшылыққа шапшаң көшуіне жол бермеуді ескертті, 
егін шаруашылығы мен мал шаруашылығын жүргізудің озық әдістерімен таныстырды, халықты бірігуге 
және белсенді саяси күреске, сауаттылығы мен мәдени деңгейін арттыруға шақырды. Абайдың 
қоғамды демократиялық орналастыру туралы идеясын дамыта отырып, "Қазақ" газеті ұлттық сана-
сезімді оятып, әлеуметтік-саяси сипаттағы, білім беру, ағарту және тұрмыс мәселелерін көтерді. [3, 
б.32]. 

 Сөзімді қорытындылай келе, Ахмет Байтұрсынұлының рухының ұлылығы өзі бүкіл өмірін 
арнаған халқынан танылады. Ахмет Байтұрсынұлының мұрасы әлемдік мәдениеттің бір бөлігіне 
жатады және ол бүкіл адамзатқа қол жетімді болуға міндетті. Өйткені ол халқының қамын ойлаған 
нағыз патриот еді, бәсекеге қабілеттілігіне, табиғи ерекше қабілеттері мен дарындылығына сенді. 
Қазақ мемлекетін өркениетті еуропалық елдердің қатарынан көруді армандады. Бар күш-жігерін, өнер-
білімін халқының көзін ашуға жұмсады. Ғылым мен өнер дамыса, ел жағдайының жақсаратынын терең 
түсінген Ахмет атамыз ғылымның бірнеше саласына қалам тартып көрді. Қазақ тілі мен әдебиеті, 
тарих, түркітану, терминтану салаларына қосқан өлшеусіз еңбектері – соның жемісі. Ахмет атамыздың 
заманы – біздің заманымыздың атасы. Қазақ халқының да болашақта дамыған елдермен терезесі тең, 
керегесі кең іргелі мемлекетке айналуы үшін Ахмет атамыз бар ғұмырын сарп етуден тайынған жоқ. 
Жанашырлығы халқының көңіліне медеу болып, бұл күнде Алаш дегенде екі адамның бірінің ойына 
Ахмет атамыз келеді. Ғалымдығы мен жазушылығы қатар толысқан адамның басты ойы – елінің 
білімді болуы.  Әр қазақ Ахаңның аманаттаған сөзін арқалап, жетер жеріне дейін жеткізері анық. 
Адамдықтан, адалдықтан Алла берген жанын аламын деседе аттамаған Ахмет атамыз – біздің 
мақтанышымыз. Бүгінгі ұрпақ Алаштың әр азаматын танып, өне бойына айтқан ақыл-кеңестерін, 
істеген істерін сіңіріп өсу керек.  

Ахмет – Ұлттың ұстазы, халық жанашыры. Ахметтің артында қалдырған еңбектері, келешек 
ұрпақтың аманаты, жемісі. Бүгінгі ұрпақ Ахмет бастаған Алаш азаматтарына қарап бой түзейді. Біздей 
жас ұрпақ үшін аянбай еткен ұлт ұстазының есімі ұмытылмайтынына кәміл сенімдіміз! 
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ -  АХМЕТ БІРІМЖАНОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 
 

Исенов Ө.И. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің профессоры, 
тарих ғылымдарының кандидаты 
         Әбдіразақ Ш.Ғ. - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің «Тарих» 
мамандығының 1 курс магистранты 

 
Мақалада ХХ ғасырдың басында Қазақстанның қоғамдық-саяси құқықтық ой-пікірінің дамуына 

елеулі үлес қосқан қайраткердің бірі – Ахмет Бірімжановтың қоғамдық-саяси қызметінің тарихы 
ғылыми тұрғыда қарастырылады. 

Түйінді сөздер: қайраткер, гимназия, мемлект, дума, сот, сайлау, институт.    
 
ХХ ғасырдың басында қазақ халқы саяси аренаға, азаттық пен тәуелсіздіктің күрес жолына, 

ағартушылыққа шақырған ірі қоғам қайраткерлерін шығарды. Ел арасынан өздерінің табиғи 
дарынымен, асқан білімділік деңгейімен, рухани парасатымен суырылып шыққан алаш азаматтары 
ұлт болашағы үшін жан аямай тер төгіп, бостандық пен бақытты өмір жаршыларының тұңғыш 
қарлығаштары бола білді. Шын мәнінде, олар ғұмыр кешкен ХХ ғасырдың басы алып адамдарды 
қажет еткен әрі осыған орай өздерінің ойлау, болдау қасиеттері айрықша, энциклопедиялық білім, 
талғам-танымдары жан-жақты алыптарды дүниеге келтірген дүбірлі заман еді.  

Коммунистік-тоталитарлық жүйе заманында жарық көрген әдебиеттерде көптеген ірі 
қайраткерлеріміз ақтай қараланды, тіпті олардың есімдерін атауға тыйым салынды. Осындай 
тұлғалардың бірі – қазақтаң шыққан тұңғыш сот Ахмет Бірімжанов болатын. ХХ ғасыр басында 
Қазақстанның қоғамдық-саяси құқықтық ой-пікірінің дамуына елеулі үлес қосқан қайраткердің бірі – 
Ахмет Бірімжанов. Оның есімі, ғұмыры, қоғамдық-саяси қызметі қазақ тарихынан біршама таныс және 
осы күнге дейін бірнеше авторлармен аз да болса зерттелген. Өкінішке орай, ғалымдар осы күнге 
дейін Ахмет Бірімжановтың еңбектерінен туындайтын проблемаларды жеке тақырып ретінде 
зерттеген емес. Бірақ, байқап қарасақ, ойшылдың құнды тұжырымдары, зерделі ұшқыр ойлары, 
этнография, тұрмыс, тарих, дін, публицистика сияқты қоғамдық ғылымдардың салаларының өзекті 
мәселелерін қамтығанын аңғарамыз. Сонымен қатар, А.Бірімжановтың еңбектерінде ұлттық прогресс 
және отаршылдыққа қарсы бағытталған мемлекеттік-құқықтық даму мәселелері де ерекше орын алды 
[1, 12-13 б.]. 

Ахмет Бірімжанов 1871 жылы Торғай уезінің Тұсын болысында ауқатты әулеттің шаңырағында 
дүниеге келген. Бірімжановтардың арғы аталары атақты Арғын-Шақшақ Жәнібек батыр және Шеген 
би. Оның әкесі Қорғанбек елге танымал, ел билеген, от ауыз, орақ тілді, діни білімі бар адам болған. 
Шешесі - Қыпшақ Наурызбай бидің қызы Ханша. Інісі Ғазымбек - қоғам қайраткері, алашшыл азамат, 
Әйелі Гүлжауһар-Әбілқайыр ханның шөбересі [2, 22-23 б.]. 
         Ахмет Бірімжановтің әкесі Қорғанбек балаларының заман талабына сай білім алуының 
қажеттілігін ерте түсініп, Ахметті Торғайдағы 2 кластық орыс қазақ мектебіне берген. Сөйтіп Ахмет 
Қорғанбекұлы білімін Торғайдағы түземдіктер үшін ашылған 2-кластық орыс-қазақ мектебінен 
бастаған. Ахмет зерек, алғыр шәкірт болып, ата-анасының және ұстаздарының үмітін ақтаған. 
Торғайдағы 2 кластық мектепте білім негіздерінен алғаш ұғым қалыптастыратын барлық пәндерді 
толық меңгерді және қысқа аралықта өзіне бейтаныс орыс тілін жетік біліп, орысша еркін сөйлеп, 
жазатын дәрежеге жеткен. 
          Ахмет Қорғанбекұлы Торғайдағы екі кластық орыс-қазақ мектебін тәмәмдағаннан соң, 1883 
жылы Орынбордағы ер балаларға арналған гимназияда оқуын жалғастырған. Осы гимназияда Ахмет  
7 жыл оқып, өте беделді есептелген оқу орнын 1891 жылы күміс медальмен үздік бітіреді. 
Гимназиядағы озат оқушылар қатарында білімге зеректіке қабілетімен көзге түскен. Орынбор 
гимназиясының 1891 жылғы педагогикалық кеңестің хаттамасында: «Ахмет Бірімжанов табиғатынан 
талантты және оқуға зейіні зерек, алғыр бала» деген мінездеме берілген   [3].  
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Ахмет Бірімжанов Орынбор ерлер гимназиясын ойдағыдай бітіргеннен кейін 1896 жылы Қазан 
университетінің заң факультетін ІІ дәрежелі дипломмен аяқтаған. Университет қабырғасында Ахмет 
басқа студенттермен бірге демократиялық қозғалыстар мен студенттік шерулердің, астыртын 
ұйымдастырылған үйірмелердің куәгері болады, саяси жағынан шыңдала түседі [2, 22-23 б.]. 

Орынбор ерлер гимназиясын күміс медальмен, Қазан университетінің заң факультетін алтын 
медальмен бітірген. Университетті бітірген соң Орынбор округтік сотының кандидаты, Торғай 
облысының бітімші соты қызметін атқарған. 1899 жылдан Троицк округтік, Ақтөбе, Торғай, Бұзылық 
уездік соттарында қызмет істеген. Халық ортасында әділдігімен көрінген қайраткер Торғай облысынан 
1906-1907 жылдары Ресейдің І және ІІ Мемлекеттік Думаларына депутат болып сайланған. Думада ол 
мұсылман фракциясының белсенді мүшесі болған. Фракция төрағасының орынбасары қызметін 
атқарған ол ұлт аймақтары мен қазақ халқының мүддесін қорғаған. І Думаның мәжілісінде қазақ 
депутаттарын аграрлық комиссияға енгізу туралы мәселе қойған. 1906 жылы Қазақ даласына заңсыз 
орналасушылар мен олардың орынсыз басып алынған жерлері туралы бір топ қайраткерлермен бірге 
Министрлер кеңесіне сұрау салады. ІІ Думада қазақтың жеріне байланысты нақты мәселе көтеріп, 
мұсылман фракциясының қатысуымен аграрлық заң жобасын даярлауға қатысқан [4].  

Патша өкіметі 1905 жылы әйгілі «қанды жексенбі» күнінен кейін революциялық, демократиялық 
қозғалыстардың күшеюінен сескендіктен, халықтың бетін қайыру мақсатында Мемлекеттік Думаны 
құруға шешім қабылдағаны тарихтан белгілі. Міне, осы уақытта қазақ даласынан да депутаттар 
сайлана бастайды. Торғай облысының көпшілік халықтың қолдауымен, ел арасында үлкен беделге ие 
болған Ахмет Бірімжанов Ресейдің Мемлекеттік Думасына депутат болып сайланады [5, 14 б.]. Атап 
айтқанда, Ахмет Бірімжанов – қазақ даласынан сайланған депутаттардың  сапынан тұңғыштардың бірі 
болып қазақ жерін талан-таражға салған патша өкіметінің отарлық саясатынан қорғаудың арнайы 
тетіктерін іс жүзінде асыруды ұсынған қайраткер. Мемлекеттік Дума мәжілісінің бірінші сессиясында 
Ахмет Бірімжанов аграрлық комиссиясының құрамына қазақ халқына екі депутатты кіргізу қажеттігін 
ұсынады. Ондағы басты мақсаты – комиссияда қаралатын жер мәселелерін талқылауда қазақ 
халқының кең даласын отарлаудан қорғау, лек-лек болып ағылып келіп жатқандарды тоқтату болды. 
Тіпті, оның сөйлеген сөзіне Ресейдің ірі қоғам қайраткерлері де назар аударып, қолдау көрсеткенін 
аңғарамыз. Мысалы, Санкт-Петербург университетінің белгілі профессоры, ірі заңгер ғалым, депутат 
Л.И. Петражинкий Ахмет Бірімжановтың пікіріне қолдау көрсетіп, былай деген: «Мен бұл жерде Дала 
облыстары мен Сібір өкілдерінің өтініштерін ынталық сезіммен қолдаймын» [6, 80 б.]. 

1916 жылы 25 маусысда патша өкіметінің арнайы жарлығымен 19-43 жас аралығындағы 
қазақтардан соғысқа қара жұмыс істеу үшін адамдар алатын жарлығы шыққан кезде Ахмет 
Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақ зиялыларымен бірге қажетсіз деп бағалады. Ондағы 
ойы, басты мақсаты қарусыз, соғыс өнерінен мүлдем ада, сауатсыз, бейбіт халықты орыс әскерінің 
қырғынынан, жазалау саясатынан аман-есен сақтап қалу болды. Осы мақсатта халық арасында қан 
төгіске бармау қажеттігін түсіндірді. 

Ахмет Бірімжанов барлық қазақ зиялыларымен бірге Ресейдің Ақпан төңкерісін, патшаның 
тақтан құлауын қуанышпен қарсы алады, бостандық, теңдік идеяларын ел арасында іс жүзінде 
асыруға ат салысады. Уақытша өкіметтің Қостанайда уезд комиссары қызметін атқарады, 
ағартушылық мәселелерімен тікелей айналысады. Мысалы, ол 21 қарашада «Қазақ» газетінің бетінде 
қазақ халқының арасында оқу ісін дұрыс жолға қойып, оны қаржыландырудың қайнар көздерін таба 
білудің жолдарын көрсеткен мақала басады. Қазан төңкерісінен кейін Ахмет Бірімжанов Алашорда 
жағына шығып, оның қызметіне белсенді түрде араласады. 

Баспасөз беттерінде осы күнге дейін қалам тартылмай келген мәселелердің бірі – Ахмет 
Бірімжановтың құқықтық демократиялық мемлекет хақындай айтылған пікірлері. Құқықтық мемлекетті 
құру бүгінгі тәуелсіздік алған қаза елін дағдырыстан шығарудың ең маңызды мәселелерінің бірі екен 
даусыз. 

Заңгердің ерекше назар аударып, құқықтық мемлекет хақында мәселе көтеруде аса  
көргенділік танытқан ойларының бірі қазақ мемлекетінде кәсіптік, рухани деңгейі жоғары, көтерген 
мәселелер бойынша сайлаушылардың талабынан шығатын сауатты парламент құру идеясы. Ахмет 
Бірімжанов осыдан 80 жылдан астам уақыт қазақ қоғамында сайлау кезінде ру-руға, партияларға, 
жікке бөлінген қазақ елінің келбетін ашына сынағаны бүгінде өзінің мәнін жоймағанына қайран 
қаламыз. Ахмет Бірімжановтың пікірінше, құқықтық мемлекетте өкіметті, әсіресе ең жоғарғы орган 
парламентті қалыптастыруда қазақ елін аса ұқыптылық, көрегенділік танытуын талап етіп, кәсіпті 
негізде заң шығаратын, билік жүргізетін адамдарды сайлауды жақтайды. Ол былай деп жазды: 
«Пайдалы адамды сайлау мен зарарлы адамды сайлау арасында ешбір парық болмаса, жұрт неге 
азады? Яки жақынын сайлап бар мақсаты табылғандай көрінеді. Сайлау көп үшін берілген нәрсе, көп 
пайдасын көздеп сайланса, яғни мынау халыққа тынышты, пайдалы, зарарсыз адам, анау – бұзық, 
зарарлы, зорлықшыл, қиянатшыл адам деп тексеріп, таңдап сайласа, сайлау дұрыс өз мағынасында 
болғаны» [6, 87-89 б.].  
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Ахмет Бірімжанов айтқандай, «анау өзіміздің ауылдың кісісі», «біздің ауылдың  жігіті» деген 
желеумен алтыбақан ала ауыз болып парламентке депутат болуға аты да, заты да, білімі де сай 
келмейтін адамдардың өтіп кететініне өкінеміз. Соның нәтижесінде негізінде парламентіміз басқа 
өркениетті мемлекеттердегідей кәсіптік негізде емес, керісінше дәрежесі төмен, сапалы заң шығаруға 
мүмкіндігі шамалы болып қалыптасқанын жасыра алмаймыз. 

Қазақ көсемі көтерген саяси маңызы зор мәселелердің бірі – жалпы ұлттық мемлекеттердің 
парламенттері шығарған заңдардың мазмұны мен мағынасының жергілікті ұлт өкілдерінің ұлттық 
психологиясын, этниклық ерекшеліктерін, олардың шаруашылық ұйымдастыру факторларын ескеріп 
қабылдауды жан-тәнімен талап етеді. Оның пікірінше, ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-ғұрыптарды 
жоққа шығарып қабылданған заңдардың қоғамдық қатынастарды реттеудегі мүмкіндігі шамалы және 
халыққа керексіз болып қала бермек. Ахмет Бірімжанов  осы мәселені былайша дәлелдеді: «Әр 
халықтың бұрыннан жүріп келе жатқан дағдылы жолы бар, ол жолды түзеткенде жарамды жеріне 
соныдан ойып салған жолмен жұрттың көбі жүрмей, бұрынғы дағдылы жолмен кете береді. Әсіресе 
көзі ашылып, көңіліне сәуле түспеген қараңғы халық болса, ондай жаңадан салған жат жолмен жүру 
оған тым қиын. Сондықтан заңның түп үлгісі бір болғанымен, әркімнің бойына  қарай киім пішкен 
сияқты, әр халықтың қалпына, салтына, мінезіне қарай заң шығарылады. Солай болған соңда, заң 
шығарушылар халықтың қиғадалы қалпын, салтын, мінезін жақсы білуі тиіс. Оны білмей шығарған заң 
халықтың түзелуіне емес, бұзылуына себеп болмақшы» [7, 98 б.]. 

Осы қызметте жүре 1906-1907 жылдары Ресейдің 1-2 мемлекеттік Думасының мүшелігіне 
қатарынан екі рет Торғай облысы қазақтары атынан сайланды. Ресейдің мемлекеттік Думасы күшпен 
таратылған соң Ахмет Бірімжанов, елге оралып, Орынбор округтік сотының сот тергеушісі қызметіне 
орналасқан. 
        1908 жылы Ахмет Қорғанбекұлы зиялы қауымның өкілі Әлмұхамед Күнтөреұлы Сейдалиннің 
қызы Гүлжауһар Әлмұхамедқызымен отбасы құрған. Бұл кезде Ахмет Бірімжанов мемлекеттік 
қызметкер ретінде жаңа қызметке ауыстырылып, зайыбы Гүлжауһармен бірге Қазақстаннан тыс, 
Торғай даласынан тысқары, Бұзылық қаласына қоныс аударуға мәжбүр болды. Орынбор округтік 
соты, Торғай облыстық басқармасында, Ақтөбе уездік сот жүйелерінде біршама қызмет атқарған 
Ахмет Қорғанбекұлы Бұзылық қаласындағы қызметінде өзін білікті маман екендігін көрсете алды. 
        1917 жылы Ресейдегі ақпан революциясын Ахмет Бірімжанов Бұзылық қаласындағы қызметі 
барысында қарсы алған. Ресей мемлекеттік ішкі-сыртқы саяси-экономикалық жағдайынан толық 
хабардар, осы кезде құрылып, өздерінің бағдарламаларымен халыққа танымал бола бастаған 
демократиялық ұстанымдағы барлық партиялардың іс-әрекетімен таныс Ахмет Қорғанбекұлы ақпан 
революциясынан (1917 ж.) әр елдің, әр халықтың өзін-өзі билеп, ұлттық мемлекет құру мүмкіндігіне 
жол ашылды деп үміттенген. Ресейде уақытша үкімет орнап, кейін Қазақстанда үкімет билігін 
большевиктер партиясы толығымен өз қолына алған дейінгі мерзімде Қостанай уезінде уақытша 
үкімет комиссары болып қызмет атқарған. Ресей мемлекетінің жергілікті басқару органдарында 
қызмет істей жүріп Ахмет Бірімжанов қазақ даласында елді басқару және сот жүйелерінің дұрыс жолға 
қойылмағандығын түсінген. Қазақ даласында басқару және сот жүйелерін қайта құру-реформалау 
керектігін қажет [8, 98 б.], деп есептеді. 

1917 жылы көктемнен бастап, Уақытша үкіметтің Торғай уездік комиссары, кейіннен Уақытша 
үкіметтің Қостанай уездік комиссары болып тағайындалған. 1917 жылы 2-8 сәуір аралығында 
Орынбор қаласында өткен қазақтардың бірінші Торғай облыстық съезінің делегаты, сол жылы 20-25 
маусым аралығында Ақтөбе қаласында өткен қазақтардың съезіне делегат болып сайланған. 21-26 
шілде аралығында Орынборда өткен бірінші жалпықазақ съезінде Торғай облысы қазақтарының 
атынан Бүкілресейлік құрылтайға депутат болып сайланған. Екінші жалпықазақ съезінде А.Бірімжанов 
Алашорда үкіметі - Ұлт Кеңесінің құрамына сайланған. Сол жылғы желтоқсанда ол «Алаш» 
партиясының Торғай облыстық комитеті 14 мүшесінің бірі болған. Алашорда үкіметі мүшелерінің 
Уфада өткен кеңесіне қатысып, Алашорда әділет министрі болған. 1918-1926 жылдары Семейдің заң 
кеңесшісі, Орынбор мен Қызылорда қалалары Қазақ АКСР-і Ішкі істер, Заң халық комитеттерінің, 
Жоғарғы Сот Төралқасының кеңесшісі, алқа мүшесі, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған [4].  
  1917 жылы көктемнен бастап, Уақытша үкіметтің Торғай уездік комиссары, кейіннен Уақытша 
үкіметтің Қостанай уездік комиссары болып тағайындалған. 1917 жылы 2-8 сәуір аралығында 
Орынбор қаласында өткен қазақтардың бірінші Торғай облыстық съезінің делегаты, сол жылы 20-25 
маусым аралығында Ақтөбе қаласында өткен қазақтардың съезіне делегат болып сайланған. 21-26 
шілде аралығында Орынборда өткен бірінші жалпықазақ съезінде Торғай облысы қазақтарының 
атынан Бүкілресейлік құрылтайға депутат болып сайланған. Екінші жалпықазақ съезінде А.Бірімжанов 
Алашорда үкіметі - Ұлт Кеңесінің құрамына сайланған. Сол жылғы желтоқсанда ол «Алаш» 
партиясының Торғай облыстық комитеті 14 мүшесінің бірі болған. Алашорда үкіметі мүшелерінің 
Уфада өткен кеңесіне қатысып, Алашорда әділет министрі болған [4]. 
          Ахмет Бірімжанов мемлекетте ең маңызды мәселе ретінде жеке адамдардың құқықтық теңдік 
идеясын нақтылы практикада іс жүзіне ерекше көңіл бөледі.Заң алдында барлық адамдардың ұлтына, 
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нәсіліне, әлеуметтік жағдайына, лауазымына қарамастан тең екенін, бір-бірінен жоғарғы санатта 
болуына үзілді-кесілді  қарсылық білдіреді. Адамдардың барлығы, туғаннан бастап тең болғандықтан 
кім болса да күшті емес дейді [4]. 

Қорыта айтқанда, Ахмет Бірімжанов халқының шынайы патриоты ретінде өз елінің гуманистік 
қауымдық және демократиялық мазмұндағы саяси-құқықтық институттарын отарлық әкімшіліктің 
жоюға бағытталған әрекеттерін қызғыштай қорғады, сақтап қалуды дәрмені келгенше, ақтық демі 
біткенше талап етті. Сонымен қатар, ол әдеттік-құқықтық кейбір институттарын заман талаптарына 
сай келмегендігін қатаң сынға алды.  

Ахмет Бірімжанов 1927 жылы 56 жасында 5 қаңтарда Санкт-Петербург қаласында емделу 
кезінде аурудан қайтыс болады. «Еңбекші қазақ» газеті ауыр қаза туралы былай деп жазды: «Ақаң 
қаяусыз таза, дамгершілігі артық азамат еді. Әлеумет, мемлекет қызметіне тыңғылықты, өз ісіне аса 
шебер еді. Қазақстан секілді білімді адамға кедей, мәдениет сатысына енді-енді өрмелеп келе жатқан 
жас республикаламыз көрнекті бір қызметкерінен айырылды». Оның денесі сол Нева жағалуындағы 
қалада Волков зиратында жерленді [2, 25 б.]. 
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Нуркина С.Т. - қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, педагог-сарапшы, Қостанай облысы әкімдігі 
білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің №19 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

Доровских Д.Ю. - Ағылшын тілінің мұғалімі, педагог-модератор, Қостанай облысы әкімдігі 
білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің №19 жалпы білім беретін мектебі» КММ, 
ҚРУ Байтурсыновтың атындағы магистрант 

 
Бұл мақалада қазақ зиялыларын толғандырған мәселелер, елдің елдігін, ұлттың бірлігін, 

жердің тұтастығын сақтау, халқын өркениетті елдердің қатарына қосу, ол үшін елін отарлық 
езгіден азат қылып, оқу, өнер-білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы дербес мемлекеттігін құруы 
туралы. Бүгінгі таңда ұлт мақтаныштарын, алаш зиялыларын ауыз толтырып айтып, зердесіне 
жеткізіп зерттеп, олармен қалағанымызша мақтана алатынымыз жайлы. 

Түйінді сөздер: Азаттық, зиялы, тарихнама, өркениет, мемлекет, қайраткер, партия, 
саяси, ұғым, болашақ, ұрпақ, рухани. 

 
ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларын толғандырған мәселелер, елдің елдігін, ұлттың 

бірлігін, жердің тұтастығын сақтау, халқын өркениетті елдердің қатарына қосу, ол үшін елін отарлық 
езгіден азат қылып, оқу, өнер-білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы дербес мемлекеттігін құру еді. 
Осы орайда тәуелсіздігіміз үшін күрескен, соған орай кеңестік билік тұсында тоталитарлық жүйенің 
құрбаны болып, қуғынға ұшыраған, есімдерін, кейінгі ұрпақ санасына біржола ығыстыруға күш салған 
тұлғаларымыздың тарихы біз үшін абыройлы іс. [1, 49 б.]Азаттық жолындағы қасиетті де қасіретті 
күрестің тарихын және ұлт мүддесі жолында күрескен қазақ зиялыларының өмірі мен қызметін зерттеп 
тануға бүгінгі таңда зор мүмкіндік алып отырмыз. Кеңестік тарихнамада Алашорда үкіметі 
көсемдерінің өмір жолын зерттеуге тиым салынды, зерттеле қалған күннің өзінде тарихи шындықтан 
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алшақтатылып, бұрмаланып жазылды. Зерттеушілер олардың қызметіне «буржуазияшыл – ұлтшыл», 
«халық жауы» - деген баға берді. [2, 27 б.]Тәуба, қазір олай емес. Біз бүгінгі таңда ұлт 
мақтаныштарын, алаш зиялыларын ауыз толтырып айтып, зердесіне жеткізіп зерттеп, олармен 
қалағанымызша мақтана аламыз. Олай деуімізге себеп – біз Тәуелсіздігімізді алдық. Енді ешкім бізден 
ешнәрсені тартып ала алмайды. Ендеше еліміз егемен болып, елдігіміз танылып, атымыз шартарапқа 
таралып жатқан кезімізде, еліміздің өткенін жаңғырту әр азаматтың қасиетті борышы болса керек. 
Алаш партиясы, Алашорда үкіметі сынды бірнеше жылдық тарихы бар атаулы кезеңдер мен өткен 
ғасырларымыздың бір бөлімінің басты кейіпкерлерінің бірі, көрнекі қоғам және мемлекет қайраткері, 
ғұлама ғалым, ұлт-азаттық қозғалысының теориялық негізін салушысы әрі көсемі, қазақтың тұңғыш 
саяси партиясын ұйымдастырушы, сондай-ақ Алашорда үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, 
аудармашы – Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов.  [3, 100 б. ] 

Әлихан 1866 жылы наурыз айының 5-ші жұлдызында бұрынғы Семей облысы, Қарқаралы уезі, 
Тоқырауын болысының 7-ші ауылында, яғни Қаратал кеңшарының жеріне қарасты елді-мекенде 
өмірге келеді. Ол жерге 1992 жылы Ақтоғай аудандық кеңесінің шешімімен Әлихан Нұрмұхамедұлы 
Бөкейханов есімі беріледі. Әлихан Орта жүз ханы Бөкейдің ұрпағы. Ата-тегі: Бөкей – Батыр – 
Мырзатай – Нұрмұхамед – Әлихан. Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы 
атасы атақты Сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі – Бөкей осы Сұлтан Барақтың баласы. 
Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед туады. Санкт-Петерборда оқып 
жүрген кезінде студенттердің саяси, әдеби, экономикалық үйірмелерінің жұмыстарына араласып, 
студенттік толқуларға қатысады. Оны екі ғасырға жуық Ресей империясының қол астында отырған 
халқының ауыр тағдыры толғандыра бастайды. Қараңғылық пен надандықтың шырмауында отырған 
халқына білім мен мәдениет керек екенін ұғады, елдің тұрмысын, мәдениетін, білімін көтеруді өзінің 
алдына мақсат етіп қояды. Оқуын аяқтап, Омбыға келе салысымен қаланың саяси-әлеуметтік, 
қоғамдық жұмысына белсене араласады. «Народная свобода» («Халық бостандығы») партиясының 
қатарына өтіп, өзі қазақ зиялыларымен саяси белсенділерінің арасында осы партияның шағын тобын 
ұйымдастырады. 1905 жылдан бастап Ресей конституциялық-демократиялық партиясының (кадеттер) 
мүшесі, оның қазақ бөлімшесін құру мақсатында Оралда, Семейде жиындар өткізеді. Бірнеше жерде 
атаулы қызметтер атқарған Әлихан Нұрмұхамедұлы бүкіл мағыналы өмірін халқының азаттық алып, 
еркін ел болуына арнаған. Ол Ресей жергілікті және қалалық қоғам қайраткерлері съезінің делегаты, 
Ресейдің І Мемлекеттік Думасының және мұсылман халықтары съезінің депутаты, IV Мемлекеттік 
Думаның мұсылмандары фракциясының Бюро мүшесі болды. Алашорда төрағасы Ә.Бөкейханов 
«Ақпан төңкерісінен» үлкен үміт күтеді. Бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша үкімет, оның ішінде өзі 
мүше болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия беруге қарсы болады. Оның 
үстіне олармен жер мәселесі жөнінде де ымыраға келе алмайды да, ол бұл партиядан шығып, 
қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып, Томск қаласында Сібір аутономистерінің құрылтайына 
қатысады. Осында болашақ Сібір республикасының құрамында Қазақ аутономиясы құрылмақ болады.  
Құрылтайдан оралысымен Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын 
ұйымдастыруға кіріседі. Артынша, 1917 жылдың желтоқсанында бүкіл қазақтардың құрылтайында 
Алаш аутономиясы жарияланып, Әлихан алғашқы қазақ республикасының төрағасы (президенті) 
болып сайланады. 1919 жылы большевиктер өкіметінің бұрынғы Алашордашыларға жасаған 
кешірімінен кейін Ә.Бөкейханов қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. Бірақ, ұлттық намыстан 
жұрдай, жалған интернационалист, белсенділердің көрсетуімен ол 1926 жылы екі рет тұтқындалып, 
түрме азабын тартады. Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер өкіметі оны 
Қазақстанға жолатпайды. Онда 10 жыл үй қамауында отырған Әлиханды 1937 жылдың тамызында 
қайта тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 67 жасында Мәскеу қаласында ату жазасына кеседі. 
Өткен ғасырдың басында жеке ел, мемлекет боламыз деген Алаш зиялылары аңсаған армандарына 
жете алмай, арманда кетті. Алаш зиялылары тұңғыш ұлттық идея көтеріп, тұңғыш партия, үкімет 
құрып мемлекеттіліктің алғышарттарын жасап кетті. Алаш және ол дәйектеген ұлттық идеялар 
өткенімізді нұрландырып қана тұрған жоқ, болашағымызға да сәулесін шашуда. [4, 18 б.]  

«Қазақ» - «Алаш» деген екі сөзді егіз ұғымдар десек те болады. Олай болса, осы қазақ деген 
атымызды асқақтату үшін, қазақ атынан тұңғыш партия құру, біздің зиялыларымыздың басты арманы 
еді. 1917 жылы шілде айында Орынбордағы бүкіл қазақ съезінде қазақтың тұңғыш ұлттық-
демократиялық «Алаш» партиясы құрылды. Көп ұзамай 10 тараудан тұратын партия 
бағдарламасының жобасы жасалып, осы жылдың 21-қарашасында «Қазақ» газетінде бағдарламаның 
мақсаты мен міндеттері жарияланды. Жасалған бағдарламаның негізгі бағыты: қараңғы қазақ елінің 
сауатсыздығын жоюға, жалпыға бірдей ақысыз оқыту, мектептер мен медреселер және 
университеттер ашу, өз ана тілінде оқыту мен тәрбиелеу ісін жүзеге асыру болды. Партия жетекшісі – 
Ә.Н.Бөкейханов еді. ХХ ғасырдағы қазақ тарихында терең із қалдырған Алаш партиясының негізгі 
мақсаты Ресей федерациялық-демократиялық республикасының құрамында қазақ автономиясын құру 
болды. 1917 жылы желтоқсан айында Орынборда өткен осы партияның съезінде Ә.Бөкейханов – 
Алашорда үкіметінің төрағасы болып сайланады. [5, 3 б.] 
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Ә.Бөкейханов қазақ тарихы, әдебиеті мен фольклорын зерттеу ісіне де зор үлес қосты. Осы 
жолда әр түрлі қазақ газеттерінің шығарылуын ұйымдастырып, бірнеше ғылыми еңбектер мен 
мақалалар жазды. Ол өз еңбектерінде қазақ халқының өткен өмірін, тарихи тағдырын, өз кезеңінің 
қоғамдық тыныс-тіршілігін терең зерделеді. 

«Біз қарап отырсақ, қосақ арасында бос кетеміз. Қазақ жұрты болып бас қамын қылмасақ 
болатын емес. Есік алдынан дауыл, үй артынан жау келеді. Алаштың баласы ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сұламадан соң екі жүз жылда басына бір қиын іс келеді. Ақсақал – аға, азамат – іні, отбасы 
араздықты, дауды қой, бірік, жұрт қызметіне кіріс, Алаштың басын қорғауға қам қыл.» - деп ел-жұртын 
алға ұмтылуға жетелеген Әлихандай аға буындарымыздың арқасында бүгінгі күні түнгі ұйқымызыды 
тыныш ұйықтап, әр таңымызды күліп атырып отырмыз. Ендеше, «Әлихан «Алаш» туын тігіп, оның 
астына қазақ зиялыларын біріктірген, бүкіл өмірін өз ұлтының жарқын болашағы үшін сарп еткен, қара 
басының қамын өз елінің тағдырынан еш уақытта жоғары қоймаған, қараңғыда қан жылап, қаңғырған 
күнде басын қазақ тағдырына құрбан қылған азамат» - деп атасақ, бұл біз үшін асып айтқандық 
болмас еді. Ә.Бөкейханов сияқты қазақ зиялыларының еңбектерін бүгінгі, ертеңгі және болашақ 
ұрпақтардың рухани асыл қазыналары деп танып, халық арасында тараған естелік әңгімелер арқылы 
олардың өмірлерінің беймәлім жақтарын зерттеу, біздің міндетіміз. Қазақтың атаулы тұлғалары 
жайында жазарымыз таусылмасын. 
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Айменов Н. – 7М01101 – педагогика және психология мамандығы бойынша 

магистратурада білім алушы, Шымкент университеті  
 
Мақалада  қазіргі кезеңдегіі жеткіншектердің психологиялық денсаулығының қоғамның 

экономикалык, әлеуметтік жетістіктерін сипаттайтын маңызды көрсеткіштері ретінде 
қарастырады.Тұлғаны әлеуметтік, жеке субъект ретіндегі  психологиялык саулығына толық 
сипаттама берілді. Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығына әсер етуші 
факторлар ашып көрсетілген.  

Түйінді сөздер: психикалық денсулық, жеткіншектердің психологиялық денсаулығы, 
әлеуметтік детерминация, психофизиологиясының саулық. 

 
Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік алғаннан бері өткен уақыт ішінде жас өскелең ұрпақ 

өмірінде, ой-саналарында, құндылықтар жүйесіне деген көзқарастарында, өмір сүру қалыптары 
жағымды өзгерістермен қатар жағымсыз құбылыстар да канатын жайып өрбелей бастады. Жас ұрпақ 
еліміздің болашағы, демек олардың психологиялық денсаулығының қалыптасуы қоғамның әр түрлі 
саласындағы өзгерістерге түйінделеді. 

  Казіргі кездегі жеткіншектердің психологиялық денсаулығы - қоғамның эономикалык, 
әлеуметтік және саналы жетістіктерін сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің катарына жатады. Бүгінгі 
жастардың психологиялық денсаулығына тұлғалык өзгерістердің әсері туралы мәселесін анықтаудың 
негізгі категориясы болып «психологиялык денсаулық» түсінігі саналады. Бұл түсінікті аныктауда 
адамның өзінің, оның жаратылу табиғатының көрінісі басты рөл аткарады. Адамның тек сырткы түрі 
ғана емес, сонымен қатар ішкі жан-дүниесі де, яғни мінез-кұлкы, кабылдауы, ойлауы, іс-әрекеттері, 
кез-келген әсерлерге бейімі біркелкі бола бермейді. Әр түрлі адамдар бір нәрсені әр түрлі 
орындайды. Бірақ, ең бастысы, бір адам кандай да бір әсерлерді өмірдің әр кезеңінде әр түрлі 
қабылдайды. Сонымен, адамның психологиялық денсаулығы - бұл жалпы адамзаттың және жеке 
болмыстың күрделі феномені болып саналады. Бүгінгі күні ол кешенді немесе психологиялық, 
әлеуметтік және жеке тәртіптің кетітеген күрделі ықпалдарының, кейде философиялық қасиеттердің 
өзара әсеріне қатысты болады. 
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Психиканың жаңа түрлері тек танымдық салада емес, сонымен қатар эмоционалдык, 
мотивациялық, мағыналык салада да пайда болады. Психиканың жаңа түрлері бейтарап түрде 
калмайды, олар тұлғаның мінез- құлқы мен іс-әрекетінің, оның социуммен өзара қатынасын және 
тұлғаның ары карай дамуын анықтайтынын айту қажет. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері калай 
болса да, жанама немесе тікелей түрде болсын қоғамның әлеуметтік детерминациясына тәуелді 
болады. 

Тұлғаның бойында қоғамдағы ширығулар көрінеді. Онда тұлғалық психологиялык 
ерекшеліктер көзбе-көз көрініп, қалыптасып дамиды. В.К.Шабельников «Адамның әлеуметтік 
детерминациясы- қоғамның адамды, оның бастапкы биологиялык табиғатын басу, бағындыру емес, 
тұлғаның қоғам әрекетіне, кызметіне толык ұйысып, ширап туындауы, қоғамнан ерекшеленіп шыгуы » 
- деп, бөліп көрсеткен [1, 176 6.]. 

Отбасындағы өзара катынастар жүйесінің деструктивті жағдайында тұлға бәрібір белгілі бір 
психологиялық қалыптасу мен дамуға ие болады. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуының көрсеткіштері 
ретінде тұлғаның психологиялық ерекшеліктері, яғни қоршаған ортамен, әсіресе, отбасымен өзара 
әрекеттесу үрдісінде жаңадан пайда болған өзгерістері саналады. 

Жеткіншектердің психологиялық денсаулығына тұлғалык жаңа өзгерістердің ықпалын және де 
оның алғашқы себебі ретінде - тұлғаның дамуындағы әлеуметтік жағдайдың ерекшеліктерін 
қарастыруға мүмкіндік береді. 

М.Ю.Денисов психикалык жағдайдың әсерлену тәжірибесінің тұлғалык өзгерістерге 
тәуелділігін зерттеу барысында мінездің ерекшеліктері, ең алдымен, субъектінің қандай да бір 
психикалық жағдайдың әсерлену жиілілігіне әсер етеді деген шешімге келді. Мінез қырларының 
мұндай әсері тұлғаның маңызды қатынастарды іске асырудың жеке ерекше тәсілдері болып 
табылатын ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Бұл субъекті үшін әдеттегі жагдайларды білдіреді, ал ол 
болса, өз кезегінде, субъекті үшін әдеттегі психикалык күйлерді белгілейді [2, 80 6.]. 

Ауытқушылык мінез-кұлқы бар жастардың тұлғалық мінездемелерінің ерекшеліктеріне өзін-өзі 
бағалаудың барабарлығы немесе барабар еместігі, тұрактылығы немесе тұраксыздығы жатады. 

Өзін-өзі бағалау тұлғаның өзіндік сана-сезімінің негізін қалаушы маңызды бөлігі болып 
табылады. Психологияда өзін-өзі бағалау мәселесі тұлғаның даму контекстінде зерттеледі немесе 
өзіндік сана-сезім мәселелері аясында қарастырылады. Негізгі қагидасы ретінде өзін-өзі бағалаудың 
тұлғаның психологиялык денсаулығына, құндылық бағдар жүйесінің дамуына, гұлғалык 
маңыздылығына әсері саналады. Сонымен қатар өзін-өзі бағалау, басқа адамдармен мінез-құлық пен 
өзара қатынасты ұйымдастырудың құралы ретінде бола тұрып, тұлға іс-әрекетінің реттеушілік 
қызметін атқарады. 

Психикалық денсулыққа қатысты мәселелер әр түрлі ғылым мен тәжірибе саласындағы 
көптеген зерттеушілерді қызықтырған және әлі де қызықтырып келеді. Сондықтан да балалар мен 
жасөспірімдердің психикалық саулығы мен жалпы денсаулығына әсер етуші ықпалдарды зерттеу 
қазіргі замандағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Балалар мен жасөспірімдердің 
психикалық денсаулығына әсер етуші ықпалдарды түбегейлі әрі айқын анықтаудағы бүгінгі күні орын 
алып жатқан еңбектер оларды жағымды тұрғыда өзгертудің негүрлым дұрыс жолын анықтауға, ықпал 
етудің қолайлы әдістері мен тиімді технологияларын таңдап алуга, балалар мен жасөспірімдердің 
психикалық денсаулығына әсер етуші жеткіншектер мен жанұялардың алуан түрлі дәрежелеріне 
қатысты жеке тұрғыдан қарауды қамтамасыз етуге көмектеседі. Мәселен, Б.С. Положий [3, 85б.] 
мынадай анықтама береді: «Психикалық денсаулық дегеніміз психиканың субъективтік тұрғыда жанға 
жайлылығын сезінуін қамтамасыз ететін ағзадағы барлық психикалық қызметтердің үйлесімділігімен 
және біртұтастығымен сипатталатын адам психикасындағы қалып-күй, белгілі бір мақсаттағы саналы 
іс-әрекетті жүзеге асыру қабілеттілігі, дұрыс мінез-құлық түрлері болып табылады». Ағзадағы барлық 
психикалық қызметтердің үйлесімділігін тұрақтыландыру үшін психикалық үйлесімділіктің жоқтығы 
жайлы да көзқарастың болуы қажет екені анық. Белгілі бір мақсаттағы саналы іс-әрекетті жүзеге 
асыру қабілеттілігін анықтау үшін санадан тыс іс-әрекет көріністерін білу керек. Дұрыс мінез-құлық 
түрлері дұрыс емес түрлерімен салыстырылған кезде анықталады. 

Бүкіләлемдік денсаулық қорғау ұйымының пайымдауынша, психикалық денсаулығы дегеніміз 
адам ақыл-ойының, физикалық және эмоционалдық дамуының толыққанды жетілуіне ықпал етуші күй 
болып табылады. 

Адам психикасының денсаулығын білдіретін нормалар мен кемістіктердің көрсеткіштерін 
анықтау - аса күрделі мәселелердің бірі. Мәдени-әлеуметтік дәстүрлердің норма көрсеткіштері болып 
есептелетін жағдай тарихи түрде калыптасып қалған. Бірдей психикалық көрініс барлығына ортақ 
норма ұғымына қатысты қалыпты да, кеміс те болып саналуы мүмкін. Қазіргі заманғы ғылым 
психикалық денсаулығын медиңиналық және психологиялық көрсеткіштер қосыныдысы, сондай-ақ 
әлеуметтік нормалар мен құндылықтар арқылы анықтайды. 

Психикалық денсаулық дегеніміз — адам мен сыртқы дүние арасындағы тепе-теңдік жағдайы, 
оның әлеуметтік ортаға, физикалық, биологиялық және психикалық ықпалдарға қатысты 
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реакңиясының сай болуы, жүйкелік реакңия күші мен сыртқы тітіркендіргіштер арасындағы сәйкестігі, 
адам мен оның айналасындағылар арасындағы үйлесімділік, адамның шынайы объективтілік жайлы 
пікірінің басқа адамдардың пікірлерімен ұштасуы өмірдің кез-келген жағдайына сын көзбен қарауы. 

Адам психикасының денсаулығын білдіретін үш деңгейді көрсетуге болады: 

• Психофизиологиясының саулық деңгейі (орталық жүйке жүйесінің қызметімен, жағдайымен 
анықталады); 

• жеке психологиясының саулық деңгейі (психикалық іс-әректінің жағдайымен, қызметімен 
анықталады); 

• тұлғасының саулық деңгейі (адам қажеттіліктері мен әлеуметтік орта талаптары, 
мүмкіншіліктері арасындағы қатынаспен анықталады); 

Адам психикасының денсаулығын сақтау мен жетілдіру негізі болып салауатты өмір салты 
болып саналады: ойлау мен еңбек ету әрекеттерінің тиімді күнтәртібі, жан дүниесінің ахуалы мен 
қанағаттануы. Темекі шегу мен ішімдіктен бас тарту қажет. Өз эмоцияларын қадағалауды және 
есеңгірететін әрекеттерге қарсы тұруды қалыптастыру керек. 

Әлеуметтік-эономикалық жағдайы қиын қалыпсыз, өзгермелі дүниеде өмір сүріп жатқан жеке 
тұлғаның психологиялық денсаулығының мәселесі өткен ғасыр аяғы мен жаңа, адам жайлы 
ғылымның ғасырында, XXI ғасыр басында өзекті болуда. 

Талқыланып жатқан мәселенің қиындығы мынада: «денсаулық» Психикалық ауытқуларды 
тұлға ішіндегі келіспеушіліктің салдары деп түсінген З.Фрейд [4,175 б.] психологиялық саулықты 
түсінуге қатысты басқа көзқарасты жасағаны белгілі. Ол эмоциялық жағымсыз уайымдардың 
барлығын адамның алдына қойған мақсаттары мен оларга қол жеткізу құралдары арасында пайда 
болатын келіспеушіліктердің субъективті жағы деп есептеген. 

Осының салдарынан адам психикасының саулығы психологияның және басқа да адам мен 
қоғам жайлы ғылымдардың зерттеу аясына айналды. Адамның психологиялық саулығы адамның ішкі 
дүниесі мен оның сыртқы көріністерін ұштастыратын тұлғалық қасиеттерге байланысты болады. 
Психологиялық денсаулық біріншіден, адамның әлеуметтік сезінуінің маңызды бөлігі болып табылса, 
екіншіден, оның өмірге қажетті күш- жігерінің бөлігі болып саналады. Адамның мәселелерінің көпшілігі 
психикалық денсаулығының көрсеткіші болып санала бермейді, сондықтан да басқа медициналық 
жолмен (есте сақтау, ойлау, зер салу қабілетін арттыру; қарым-қатынастың қажетті деңгейін 
қалыптастыру; өзін-өзі көрсетуі; өз мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға талпыну; тұлға ішіндегі және 
тұлғааралық келіспеушіліктерді шешу; алаңдаушылықтан, есеңгіреуден, әр түрлі психикалық 
тәуелділіктен арылу және т.б.) шешімін табуға болады. 

«Жеке адам психикасының саулығы» атты ұғым психологияның «жағымды психикалық 
денсаулығы» атты коннепцияны ұсынып отырған гуманистік бағытында кең қолданылады. Осы 
бағыттың атақты өкілі А.Маслоу, К.Гольдштайнмен келісе отырып, өзінің «Болмыстық психология» 
мен «Адам психикасының шектері» атты еңбектерінде психикалық денсаулығындағы патологиялық 
ақаулар дегеніміз - тұлғаның дұрыс дамымауынан пайда болатын невроздар және психоздар. 
Психикасы сау адамдар - Бұл өмірде «шынайы жетістіктерге қол жеткізген және өзінің тұлғалық 
мүмкіншіліктерін дамытқан, өзіндік белсенділігі жоғары дәрежелі ересек адамдар». Оның айтуынша, 
психикалық денсаулық көрсеткіштері болып тұлғаның, оның күш-жігерінің толыққандылығы, гуманистік 
құндылықтарға талпынуы - басқаларды түсіну, даралық және т.б. сияқты қасиеттердің дамуы - 
саналады. 

Адамның психологиялық және әлеуметтік саулығындағы алшақтық шартты түрде ғана 
болады, өйткені тұлғаның қасиеттері өзі енетін қоғамда ғана дами алады. Тұлғаның мұндай 
ерекшеліктерін жекелеген және әлеуметтік субъект ретінде орын алған кезде ғана сипаттауға болады. 
Тұлғаны әлеуметтік, жеке субъект ретінде талдау оның психологиялык саулығына толық сипаттама 
бере алады. 

Психикалық денсаулық - «психикадағы ауру көріністерінің жоқтығын білдіретін, шынайы 
жағдайға байланысты мінез-құлқы мен әрекеттерінің дұрыс болуын қамтамасыз ететін жан дүниесінің 
тыныштық күйі. Ұғымның мағынасы медициналық және психологиялық көрсеткіштермен ғана шектеліп 
қоймайды, оның құрамына адамның рухани өміріне шектеу қоятын қоғамдық-топтық нормалар мен 
құндылықтар да енеді». Психикалық денсаулықтың шартына адамның физикалық, психикалық, рухани 
және әлеуметтік деңгейлерінде сезінетін ахуалы жатады. Аралық шартарына -шектік өзгерістер 
жатады. 

Психологиялық денсулыққа қатысты мәселелер әр түрлі ғылым мен тәжірибе саласындағы 
көптеген зерттеушілерді қызықтырған және әлі де қызықтырып келеді. Сондықтан да, жеткіншектердің 
психологиялық саулығы мен жалпы денсаулығына әсер етуші ықпалдарды зерттеу қазіргі замандағы 
өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жеткіншектердің психологиялық саулығына әсер етуші 
ықпалдарды түбегейлі әрі айқын анықтаудағы бүгінгі күні орын алып жатқан жүмыстар оларды 
жағымды тұрғыда өзгертудің неғұрлым дұрыс жолын анықтауға, ықпал етудің қолайлы әдістері мен 
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тиімді технологияларын таңдап алуға, жеткіншектердің психологиялық саулығына әсер етуші 
жеткіншектер мен жанұялардың алуан түрлі дәрежелеріне қатысты дара тұрғыдан қарауды 
қамтамасыз етуге көмектеседі. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН 
СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ 

 
Арышбекова Н. – 7М01101 – педагогика және психология мамандығы  бойынша 

магистратурада білім алушы, Шымкент университеті 
 
Мақалада жоғары оқу орнында оқытылатын қазіргі гуманитарлық пәндер  арқылы 

студенттердің    өз ойларын жүйелі, түсінікті етіп, шебер сөйлеу үрдісіне дағдыландырудың  
маңыздылығы айтылады.   Білім алушылардың тілін жетілдіруде, олардың қандай да болмасын 
ортада именбей сөйлей білуге машықтандыруда сөздік қорларының бай, тіліміздің айшықты да 
бедерлі мүмкіндіктерін пайдалана білуге дағдыландырудың жолдары мен тәсілдері қарастырылады. 
Ғылыми білімді сапалы меңгеру мен сөйлеу мәдениетінің тығыз бірлікте қалыптасуының 
психологиялық негіздерін анықтайды. 

Түйінді сөздер:  қазақ тілдін дамыту, кәсіби шебер сөйлеу,психологиялық, 
психолингвистикалық терминдер, педагог-психолог қызметі. 

 
Бәсекелестік өмір сүрудің басты шарты болып отырған өзгермелі кезеңде жоғары білім беру 

жүйесіне қойылатын талаптар да күшейіп отыр. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 
беруді дамыту тұжырымдамасында айтылғандай, жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар 
даярлау сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлінуде. Осы ретте мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу 
орындары алдында үлкен де салмақты міндеттер тұр. Бұл міндеттердің шешімі студеттерге 
мемлекеттік стандартқа, оқу бағдарламаларына сәйкес ғылым салаларынан білім берумен ғана 
шектелмейді. Жоғары мектепті бітірушілер болашақ кәсібін терең түсінетін, меңгерген білімін 
мазмұнды, дәлелді түрде, кәсіби тілмен шебер жеткізе алатындай, тіл байлығы мол маман болып 
шығуы тиіс. Сондықтан жоғары оқу орнында оқытылатын қазіргі гуманитарлы салалары арқылы 
студенттерді өз ойларын жүйелі, түсінікті етіп, шебер сөйлеу үрдісіне дағдыландыру маңызды мәселе 
болып табылады. Осы тұрғыдан келгенде, болашақ педагог- психолог маманы терең кәсіби білімімен 
бірге, шығармашылық ойлау қабілеті жоғары, пікірін жүйелі түрде жеткізе алатын, сөйлеу шеберлігі 
қалыптасқан тұлға болуы тиіс [1, 36 б.]. 

Студент тілін дамыту тілдік қатысымдық іс-әрекет арқылы нәтижелі жүргізіледі, өйткені «тілдік 
қатынас – сөйлеу тілі арқылы түсінісу дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі 
тамыры тереңге жеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық- 
әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір -бірімен пікір алмасуы, адамдар 
қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді»[2, 75 б.]. 

Тіл дамытудағы мақсат – қоғамда қазақ тілі арқылы еркін қарым-қатынас жасауды қамтамасыз 
ету. Сондықтан тілді қарым-қатынас құралы ретінде оқытуда, үйретуде грамматика қарым-қатысты 
жүзеге асыратын тетік қызметін атқарады. Олай болса, студенттің ғылым саласынан игерген білімін 
тілдік қатынаста тиімді, орынды пайдалана білуге дағдыландыру – қазіргі уақыт сұранысынан туындап 
отырған өзекті мәселе. 

Қазіргі   заман   жағдайында   жоғары   білім   беру   жүйесі   университет 
қабырғасында алған білім, білік пен дағды-машықтың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 

біліктілікке қол жеткізу мақсатын көздеп отыр. Бұл мақсаттың түпкі шешімі студенттің игерген базалық 
білімін мазмұнды да дәлелді етіп, әсерлі сөз орамдарымен жеткізе білуіне келіп тіреледі. Сондықтан 
жоғары мектепте студенттің гуманитарлық салалары бойынша меңгеретін    білімдері    ауызша    да,    
жазбаша    да    мәдениетті    сөйлеуге дағдыландыратын тіл дамыту жұмыстарымен ұштасқанда ғана 
нәтижелі болады. Олай болса, студенттің тілін дамытуды кәсіби біліктіліктің негізгі көрсеткіші ретінде 
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дәйектеу зерттеудің өзектілігін нақтылай түседі. 
Жоғары мектепте өндіріс пен нарықтың жылдам өзгеріп жатқан жағдайына бейімделген жаңа 

үлгідегі мамандар даярлауда оқытудың жаңа әдіс-тәсілдермен жүргізілуі басты меже болуы тиіс. 
Сондықтан оқытуды ұйымдастыруда студенттің сөйлеу белсенділігін арттыратын, өз ойын ашық 
айтуға, пікір алысуға жетелейтін әдіс түрлерін қолдану тіл дамыту мәселесінің дұрыс шешілуіне 
жағдай жасайды. Алайда, ғылым салалары мен тіл дамыту арасында тұрақты әрі табиғи байланыс 
болуға тиіс. Бұл өскелең жаңа өмір мұқтаждығы деген тұжырым күні бүгінге дейін өз дәрежесінде 
шешімін таппай келеді. Бұл жоғары мектепте тіл дамытуды ғылым салаларын оқытумен байланыстыра 
зерттеудің әдістемедегі өзекті мәселе екендігін анықтай түседі [3, 26 б.]. 

Қазіргі таңда студенттердің тілін дамытуға байланысты оқу бағдарламасын арнайы 
қарастырып, студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары және оқытушы жетекшілігімен бірлесіп 
істейтін жұмыстарына байланысты берілетін тақырыптар тіл дамытумен байланыстырылды. Бұл 
тақырыптарда студенттердің игерген кәсіби білімдерін іс жүзінде орынды пайдалана алу мақсаты 
көзделді. 

Алайда, студент тілінде, сөйлеу тәжірибесінде бейнелі сөздерді кездестіру қиын. Сондықтан 
әдемі көркем сөйлеудің осы күшті құралымен студентті қаруландыра түсу мақсатында, тіл дамыту 
мақсатында еңбекте оған арнайы тоқталдық. 

Студент жоғары оқу орнында кәсіби шебер сөйлеуге үйренбесе, өз ойын басқаға толық, 
жүйелі жеткізе алмаса, онда тілдің қатысымдық қызметін дұрыс меңгермегені болып есептеледі. 
Сондықтан студент қазақ тілінің қай саласынан болсын теориялық білім алғанда, игерген білімін тілдік 
қатынас үшін пайдалана білуге дағдылануы тиіс. Осы ретте студентке тілдік қатысымның ауызша, 
жазбаша түрлері семинар, СӨЖ, тіл үйірмелерінде меңгертіледі. Ал әрбір студенттің тілдік қатынаста 
белсенділік танытуы оқытушының қатысымдық жағдаятты дұрыс ұйымдастыруына байланысты. 
Сонымен, қатысымдық ұстанымның негізгі шарттары мынадай: тілдік қатынас туғызатын жағдайды 
таңдай білу; теориялық білім мен тіл дамытуды қатар жүргізу; тілдік қатысымға студенттердің белсенді 
қатысуларын қамтамасыз ету; жаттығу, тапсырмаларды қатысымдық мақсатқа сай дұрыс                   таңдай 
білу.  

И.С.Кон студенттердің теориялық білімін қалыптастырып, олардың белсенділіктерін арттыруда 
көрнекіліктердің атқаратын рөлі үлкен. Сондықтан сабақтың мазмұнына қарай тәжірибеде 
көрнекіліктердің бір неше түрлері қолданылды. Көрнекіліктерді тіл дамыту мақсатында пайдалану үшін 
оларға қойылатын ұстанымдар ескерілуі тиіс. Көрнекіліктердің – сызба, кесте, карточка секілді 
түрлерімен қатар сюжетті суреттер, өлкетану жұмыстары да студенттерді тілдік бірліктерді сабақ 
кезінде де және сабақтан тыс кезде де шебер сөйлеуге төселдіруде ықпалы күшті [4, 33 б.]. 

    Студенттердің тілін жетілдіруде, олардың қандай да болмасын ортада именбей сөйлей 
білуге машықтандыруда сөздік қорларының бай, тіліміздің айшықты да бедерлі мүмкіндіктерін 
пайдалана білуге дағдыландыруға көңіл бөлінуі тиіс. Бұл жұмыстың іске асырылуы студенттерді тілді 
жете, шын көңілден сезіне білуге тәрбиелеуге байланысты. Сондықтан тілден теориялық білімді 
меңгерте отырып, практикалық, зертханалық сабақтарда және сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстарда 
да тіліміздің көркемдегіш құралдарына мән беру, оларды мәтіннен тауып, ажырата білу және 
сөйлегенде өз сөздерінде қолдана білуге машықтандыруда тілдік сезімге сүйену және оны дамыту 
ұстанымын басшылыққа алып жүргізу тиімді болады. Нақтылап айтқанда, студент тілін жетілдіруге 
бағытталған жұмыстар олардың ана тілінің байлығын сезіне отырып, өздерінің қатысымдық 
дағдыларының дамуына ізденетіндей үлгіде болуы ескерілді.  

      А.Қыдыршаев тіл байлығы - сөз байлығы. Ал сөз байлығы әр адамның лексикасындағы 
қолданылатын сөздердің санымен байланысты болғанымен, негізгі байлық – ой байлығы, сол 
сөздерді қиюластырып, әсем де әсерлі ой мұнарасын қалай білуде. Себебі сөзді көп біліп, бірақ 
оны орынды, ойлы, образды жұмсай алмасаң, одан не пайда? Ал сөзге көп мағына сыйғызып, әр 
сөздің парын, мән-мазмұнын, стильдік бояуын дөп басып беру ойлау қабілетімен, оның 
шығармашылық сипатымен ұштасып жатады. Ал ой байлығына жету үшін тіл дамуының кешегісі 
мен бүгінгісін,  лексикалық қабаттын баю, толығу жолдарын, тілде пайда болған жаңа 
құбылыстардың өміршеңдігін, бір сөзбен айтқанда, тілдің ішкі, сыртқы мүмкіншілігін жақсы меңгеріп, 
оған қамқорлықпен, жанашыр көзбен қадағалап отыру керек [5, 21 б.]. 

Психологиялық терминдерді студентке меңгерту ауызша, жазбаша мамандық бойынша сөйлей 
білуге үйрету болып саналады. Осымен байланысты, психологиялық, психолингвистикалық 
терминдермен студенттің сөздік қорын байытып, оларды дұрыс қолдану дағдысын қалыптастыру 
болып табылады. 

       Кәсіби бағыт дегеніміз таңдап алған мамандыққа деген   қызығушылық,оны орындауға 
деген ынта-ықылас, бейімділік. Студенттердің кәсіби бағытының құрылымына басқа 
мамандықтардағы іс-әрекеттің нәтижесі ретіндегі мақсат, адамның өз мамандығына деген көңілінің 
толуы және оған деген оң көзқарасы сияқты түрткілер кіреді. Маман іс-әрекет субъектісі болумен 
қатар, коммуникативтік актінің ұйымдастырушысы ретінде көрінеді. Кәсіби қарым-қатынас жасау 
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коммуникативтік дағдылардың дамуын көрсетеді. Мамандар қарым-қатынас жасай алуы, достық 
қарым-қатынасты сақтауы тиіс, сөйлесіп отырған әріптесімен тіл табыса білуі керек, басқа адамды 
тыңдай және түсіне білуі тиіс. Өзінің әлеуметтік қызметінде белгілі бір ақпаратты, білімді, 
мәдениетті, тәжірибені жеткізеді. Байқағыштық, эмпатия, рефлексия, шыдамдылық адамдармен 
дұрыс қарым-қатынас жасауға, алға қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік береді. 

Педагог-психолог қызметінің негізгі құралы – ауызша және жазба тіл. Сондықтан аталған 
мамандық студенттерінің кәсіби маңызды сапаларының бірі тілді еркін меңгеруі, сөз мәдениетінің 
жоғары болуы. Сөз мәдениеті кәсіби даярланған іскер адамдардың міндетті бөлігі болып қана қоймай, 
сонымен бірге оның ойлау мәдениетін, жалпы мәдениет деңгейін көр сетеді. Қоғам мүшелерінің сөз 
мәдениетін жетілдіру үшін филологтарға тілдің байлығын, қазіргі әдеби тілдің тазалығын сақтау 
жүктеліп отыр , олардың тілі әдеби тілдің бірден бір үлгісі ретінде қала бермек. Сондықтан да қазақ 
тілді филолог студенттердің тілін зерттеу, оның нормаға қаншалықты сәйкес сөйлейтіндігін анықтау 
маңызды болып есептеледі. Филолог мамандарды даярлауда кәсіби білім, білікпен бірге оның тілдік 
дайындығына да ерекше назар аударған дұрыс. 

Қорыта айтқанда, жоғарыдағы тұжырымдар болашақта сауатты, кәсіби  маман болатын 
бүгінгі студенттің ғылыми білімді сапалы меңгеруі мен сөйлеу ерекшеліктері, сөйлеу мәдениетімен 
тығыз бірлікте қалыптасуының психологиялық негіздерін анықтаудың өзекті екенін дәлелдей түседі. 
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Мақалада әлеуметтік психологияда жеке тұлғаны өзара әсерлесетін және қарым – 
қатынаста болатын ерекшеліктері ашылады. Жеке тұлғалық қасиеттердің әлеуметтік 
психологиядағы қалыптасуы мен дамуы көрсетілген. Балалардағы дисгармонияның  жеткіншектік 
синдромы,  оқушылардың  өзінің дене жетілуі мен эмоционалды көңіл күйлерінің  үйлеспеуінің  себеп, 
салдарлары туралы ұсынымдар беріледі. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік институттар, әлеуметтік психология, жеке тұлғалық 
қасиеттер, психопатия, өтпелі кезең. 

 
Әлеуметтік институттар: ерте балалық шақта – отбасы және мектепке дейінгі балалар 

мекемелері. Отбасында бала қарым – қатынастың алғашқы дағдыларын қабылдап, алғашқы 
әлеуметтік рөлдерді игереді, бастапқы нормалар мен құндылықтарды түсіне бастайды. Ата – 
анасының қылықтарының типі (әкімшіл немесе либералды) баланың «Мен» бейнесінің қалыптасуына 
әсер етеді.  

Психология ғылымында жеке адамның әлеуметтенуін А.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс 
қарастырған. Олар тұлғаның әлеуметтік ортада өзіндік өзектенуін сөз ете отырып, ондағы отбасының 
да рөлінің жоғары болатындығын көрсеткен. 

Ал, И.С.Кон әлеуметтенуді индивидтің әлеуметтік тәжірибелерді меңгере отырып, нақты тұлға 
болып қалыптасуы деп көрсетеді. Себебі адам әлеуметтену барысында өзінің әдеттерінің 
қалыптасуын, мінез жүйелерін, әлеуметтік эталондарды, рөлдік жүріс – тұрыс ерекшеліктерін 
меңгеретіндігін айтады.   

Алдымен жеке тұлғаны іс - әрекетке итермелейтін қажеттіліктер мен мотивтерді талдау қажет. 
Жеке тұлғаның жалпы теориясында, нақ осы қимыл - әрекетке итермелейтін қажеттіліктер мен 
мотивтердің арақатынасының ішкі механизмдері қарастырылады. Мотивті таңдауды белгілі деңгейде 
анықтайтын ұғым - әлеуметтік бағдар ұғымы [1, 45 б.]. 

Әйгілі грузин психологы Д.Н.Узнадзе мектебінде «бағдар» (установка) арнаулы зерттеу 
мәселесі ретінде қарастырылады. Бірақ Узнадзенің «бағдары» әлеуметтік бағдардан басқаша ұғым. 
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Негізінен, бағдар ұғымы – адамның қарапайым физиологиялық қажеттіліктерін өтуімен байланысты. 
Әлеуметтік бағдар ұғымына жақынырақ тұрған ұғымдар: адамның кез келген нәрсеге өзіндік 
көзқарасы, адамның әлеуметтік ортаға позициясы (А.В.Петровский), бағыттылығы. «Жеке адамдық 
мәні» (А.И.Леонтьев). Сондықтан әлеуметтік бағдарды түсіну үшін осы ұғымдар қарастырылған. 

Әлеуметтік бағдарды зерттеу батыс психологиясы мен социологиясында қалыптасқан. (Дэвис, 
1972). Бұл проблеманы қарастырғанда әлеуметтік – психологиялық мәселелерге баса назар 
аударылады. Шет елдік зерттеушілер «әлеуметтік бағдар» терминін көбіне «аттитюд» ұғымымен 
атайды. Француз тілінен аударғанда, аттитюд - әлеуметтік бағдар дегенді білдіреді. У.Томас пен 
Ф.Знанецкий (1918 ж.) Американ зерттеушісі Г.Олпорттың айтуынша әлеуметтік бағдарды зерттеудің 
негізін қалаушы Г.Спенсер (1862 ж «Первые принципы» еңбегінде). 1935 ж. Г.Олпорт бұл ұғымның 17 
түсінігін береді. Осы кезден бастап, аттитюдті зерттеу жан – жақты қолға алынды. Зерттеулерде, 
негізінен, аттитюдтің функциясын анықтау және құрылымын талдау бағыттары басым. Аттитюдтің 4 
функциясын қарастыруға болады:  

1. Бейімделінушілік (аттитюд субъектіні, мақсаттарына жеткізуге жетектейтін обьектілерге 
бағыттайды);  

2. Білу функциясы (аттитюд нақты обьектіге деген көзқарас тәсіліне қарапайым нұсқаулар 
береді);  

3. Көріну (кейде құндылық, өзін - өзі реттеу функциясы деп аталынады) – аттитюд субъектісінің 
ішкі күйзелістен арылуы, өзін жеке тұлға ретінде көрсету құралы болады;         

4. Қорғану функциясы (аттитюд жеке тұлғаның ішкі дау – дамайларын шешуге мүмкіндік 
береді). 

Аттитюд күрделі құрылымды болғандықтан аталған барлық функцияларын іске асыра алады.  
М.Смит аттитюдтің үш компонентті құрылымын анықтады:  

а) когнитивті компоненті (әлеуметтік бағдар обьектісін саналы түрде ұғыну);  
ә) аффективті компоненті (обьектіні эмоциялық бағалау, оған дұрыс не теріс сезімнің 

анықталуы);  
б) мінез – құлықтық (конативті) компоненті (обьектіге бір сарынды көзқарас). Ендігі жерде 

әлеуметтік бағдар – ұғыну, бағалау, іс - әрекетке дайын болу деп анықтала бастады [2, 89 б.]. 
Әлеуметтік психологияда жеке тұлғаны өзара әсерлесетін және қарым – қатынаста болатын 

субъект деп түсіну маңызды. Нақты, белгілі топтың (жеке тұлға өмір сүретін) ролі өте зор. Сондықтан 
проблеманы «жеке тұлға мен топ» емес, «топтағы жеке тұлға» тұрғысынан қарастырған жөн. Сонда 
ғана жеке тұлғаның әлеуметтік бірдейлігі проблемасының жан-жақты талдауын қамтамасыз ететін 
қасиеттері қалыптасатын болғандықтан, ол қандай топтарда, қандай басқа жеке тұлғалармен қарым-
қатынаста болғаны қажет. 

Зерттеу проблемасы үшін біріншіден, жеке тұлғалық қасиеттердің қалыптасуы топтың қандай 
«қасиеттеріне» тәуелді, екіншіден, топтың «қасиеттері» (психологиялық сипаты) оны құрайтын жеке 
тұлғалардың қасиеттеріне қалай тәуелді екенін анықтау мәселесі туындайды. 

Жеке тұлғалық қасиеттер әлеуметтік психологияда жүйе түрінде қарастырылады. Жүйелік 
зерттеу А.Н.Леонтьев еңбектерінде бар.                                                                             Жеке тұлғаны 
жүйелік қасиет деп қарастыра отырып, ол жеке тұлғаны қолдауды ұсынды, «адам өзіндегі туабіткен 
және қалыптасқанды не, не үшін және қалай пайдаланатынын зерттеу». В.С.Мерлиннің айтуынша: 
«ұжымдағы өзара қарым – қатынас сипаты, жеке тұлғаның осы ұжымға тән қасиеттерінің қалыптауына 
себеп болады». 

Неліктен жеке тұлғаның тікелей іс - әрекет ететін ортасы – топ – шын мәнінде жеке тұлғаның 
белгілі қасиеттерін «қалыптастырады» деген мәселенің дұрыстығына екі түрлі дәлелдер тобын 
келтіруге болады. 

Біріншісі, әрбір жеке тұлғаның белсенділігі, іс - әрекеттің нәтижесі ең алдымен оның қай жерде 
жасалынып, іске асырылуынан көрінеді, яғни нақты топ ішінде, іс - әрекет барысында, жеке тұлға 
басқа топ мүшелерімен кездеседі, демек солар арқылы бағаланады. Немесе әрбір нақты топ үшін 
берілген іс - әрекет жағдайлары аса маңызды жеке тұлғалық қасиеттер болады. 

Екіншісі, кез келген топ ішіндегі бірлескен іс - әрекет, қарым – қатынасқа міндетті түрде қажет 
жағдайлардың жиынтығын топшылайды. Осындай жағдайларда да жеке тұлғаның белгілі қасиеттері 
көрініс береді, әсіресе ол, конфликтілік ситуациялардан айқын көрінеді. Бұл да жеке тұлғаның топқа 
«қажет» қасиеттерді иеленуіне түрткі болады.                   

Е.В.Шорохованың көзқарасы бойынша, қоғамдық қатынастардың әсерінен туындаған жеке 
тұлғалық қасиеттер, оның ерекше әлеуметтік – психологиялық ерекшеліктері түрінде көрінеді. 

Әрбір адамның (индивидтің) әлеуметтік қасиеті оның әлеуметтік қызметі арқылы іске асып, 
көрініс табады. Сондықтан әлеуметтану ілімі адамды обьект деп қана қарамай, оны әлеуметтік іс - 
әрекеттің, қоғам дамуының, тарихтың субъектісі деп те есептейтіні белгілі. Демек, адам қоғамды 
құрайтын оның элементтері болғандықтан әлеуметтік жүйенің де элементі болып, өзінің әлеуметтік 
қасиеттерімен сол жүйенің өзін де құрайды. Ендеше индивидті қоғамнан (әлеуметтік өмірден) бөлек 
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алып қарамай, адам сол әлеуметтік ортаның жемісі деуіміз керек. Ал ұлы Абай «Дүниеде жалғыз 
қалған адам – адамның өлгені» деген әлеуметтік тұжырым жасаған.Яғни, адам – қоғамның субъектісі 
[3,110 б.]. Адамның өзі қоғамдық субъект ретінде сол қоғамның дамуына өзінің күнделікті іс - 
әрекетімен белсенді әсер етіп отырады. Мұны қоғам мен дара тұлға арасындағы әлеуметтік 
қатынастың заңдылығы деп түсінгеніміз жөн. 

Кеңірек мағынада конструкт идеясы Дж.Келлидің жеке тұлғалық конструктілер теориясында 
қарастырылған. Бұл жерде конструкт дегеніміз - әрбір жеке тұлғаның болмысты қабылдап, көре білу 
тәсілі, оның ұқсас немесе ерекше элементтерін интерпретациялауы. 

Жеткіншек жас кезеңінде орын алатын мінез ауытқуларын зерттеу және оның негізінде мінез 
типологиясын жасау ХІХ ғасырдың аяғында басталды. Бұл мәселені зерттеушілер мінез 
ерекшелерінің жеке тұлғаның қоршаған әлеуметтік ортаға икемделуіне және қарым-қатынас 
мәдениетіне үлкен әсер ететінін атай отырып, типология жасаудың қажеттілігін көрсеткен. Бірінші 
типологияны жасан неміс психиатры Э.Кречмер, кейінірек бұл проблеманы тереңірек зерттегендер 
У.Шелдон, Э.Фромм, К.Леонгард, А.Е.Личко т.б. ғалымдар. Мінез типологиясын жасаушылар келесі 
ортақ пікірлерге сүйенген: 

Л.С.Выготский «Кризистік кезең» теориясы бойынша кризистік жас дегеніміз, бір жағынан 
балалардың қоғамдық қарым-қатынас жүйесіндегі өзгерулері жататын, екінші жағынан баланың «ішкі 
позициясынан» өзгеруі жататын  дамудың әлеуметтік ситуациясының қайта құрылу нәтижесі.  

Осы ерекшеліктерге байланысты, жалпы АҚШ психологтарының жүргізген зерттеулері 
нәтижесінде, оқушылардың мінез-құлқының үйлеспеуі 80% осы жеткіншектік кезеңге тән екендігі 
белгілі болады, өйткені, мектеп оқушыларында, яғни, кіші және орта  мектеп жасындағы балалардағы  
қабылдау өте жоғары болатындығы белгілі, сонымен қатар, оқушылардың дүниеге көзқарасы, 
жағымды қасиеттерінің қалыптасып келе жатқандығымен байланысты.  

Осы анықталған мәліметтерді негіз ете отырып, Г.Д.Пировтың  басшылығымен бір топ 
Болгария психологтарының жүргізген зерттеулері  нәтижесінде 5-17 жас аралығындағы балаларға 
«ашушаңдық» тән екендігі белгілі болды. Сонымен қатар, олардың психикалық нормаларының 
үлкендерден айқын ерекшеленіп тұратындығын 14-15 жастағы  15 000 американ жеткіншектеріне 
психодиагностика ретінде жүргізген «даралық минесоттық» тестімен дәлелдеуге болады. Өйткені, бұл 
тест нәтижесі бойынша, нормадағы балалардың өздері «психопатия», «шизофрения», «гипомания», 
шкалалары бойынша көрсеткіштері  үлкендерден жоғары. Бұдан үлкендер үшін ауру симптомы болып 
табылатын бұл  көрсеткіштер жеткіншек немесе  жасөспірімдер үшін норма болып табылады деген 
қорытындыға келеміз [4, 32 б.]. 

Э.Кречмер жеке тұлға құрылымындағы психологиялық және физикалық қасиеттердің бір-біріне 
тәуелді деп тұжырымдама жасап, барлық адамдарды дене құрылысына байланысты 
конституционалды типтерге бөліп, оларды: астеникалық, атлетикалық және пикникалық топтарға 
бөлді. Әр тип өкілдері өздеріне тән ерекше темперамент иелері деп көрсетті. Сонымен қатар әр тип 
өкілдері психоз ауруына ұшыраса оның бір түріне жақындығымен сипатталатынын атап өтті. 
Кречмердің айтуы бойынша, психоз ол «нормадағы жеке тұлғаның келемежденген сипаты».  

Кейінгі кезде жүргізілген зерттеулерге осы типология негіз болды. А.Безумен жеткіншектердің 
өз-өзін бағалауындағы өзгерістердің динамикасын алты деңгейге бөліп көрсеткен. Солардың ішіндегі 
ең бағалыларын қарама-қарсы көрсеткіштермен бағалайды, мысалы: күшті-әлсіз; дені сау-ауыру; 
сұлу-ұсқынсыз. Жеткіншектерді осы қоршаған ортадағыларды бағалауын негізгі көрсеткіш ретінде 
анықтау арқылы типологиялау жолдарын К.Леонгард ұсынған. Леонгард жеткіншектік жас кезеңінде 
орын алатын акцентуация мәселесін жан-жақты зерттеді. Оның айтуынша акцентуация ол нормадағы 
мінездің шекаралық жағдайға дейін дамыған варианттары болып табылады.  

Акцентуация жеткіншектер алдына көптеген проблемалар қояды да баланың қоршағандармен 
қарым-қатынасында түсініспеушіліктер, дау-дамайлар мен қиындықтар туғызады. Безумен, Леонгард, 
Личко т.б. ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек жеткіншектердің жартысынан көбінің мінезінде 
акцентуация байқалады. К.Леонгардтың концепциясы бойынша, акцентуация деп барлық адамға тән 
психикалық қасиеттердің кейбір көрсеткіштері ерекше дамып, шектен шыққанын айтады. Типология 
жасағанда оны мінез бен темперамент акцентуациясы деп екі түрге бөледі.  

Осы айтылған факторлардың себебі Л.Е.Личко пікірі бойынша 12-18 жас аралығының 
психопатияға  кризистік кезең болуында. Сондықтан  дәл осы кезеңде оларға аса көңіл бөлінбесе, 
олардың мінез-құлқының эмоционалды үйлеспеушілігінің  тереңдеп кетуі мүмкін. Бірақ эмоционалды 
үйлеспеушілік тек қана гармоналды  өзгерумен ашылмайды, сонымен қатар, әлеуметтік факторға 
және тәрбие шартына тәуелді және индевидуалды – типологиялық ерекшеліктерге де байланысты 
болады. Өсіп келе жатқан балаға әсер ететін  және оның пайымдау дүниесін өзгертетін сыртқы және 
ішкі факторлардың көлемін білу күрделі нәрсе [5, 232 б.].   

Сондықтан да есеюдің психологиялық қиындықтары «мен» бейнесі және талпыну еңгейінің 
қарама-қайшылығы сияқты жеткіншектерге тән эмоционалды  күштену ерте жасөспірімдерде болады 
деуге алып келеді. Сонымен қатар, балалардағы дисгармонияның  жеткіншектік синдромы, яғни, 
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оқушылардың  өзінің денесіне және сыртқы көрінісіне  көңіл бөлуі, тағы сол сияқты жағдайлар 
олардың эмоционалды үйлеспеуіне әкеліп соғады. Бірақ нормадағы оқушылардың эмоционалды 
үйлеспеушіліктің психопатиялық белгілері аз көлемде болады.  

Жеткіншектердің оқу әрекетінде апатия, ашушаңды, қаталдық, өкпе, түңілушілік кездесіп 
отырады, сонымен бірге, олардың мінез-құлқына тітіркенудің  импульсивті формасы тән болып 
отырады.  Бұл мәселені толық түсіну үшін балада орын алған акцентуацияның түрлерін нақты анықтап 
алу қажет.  Оны анықтау үшін К.Леонгардтың теориясына сүйене отырып жасалған және бұл мәселені 
зерттеуге кеңінен қолданылып жүрген классификациялардың бірі А.Е.Личко акцентуацияның  түрлері 
мен олардың сипаттамасын ұсынған.   
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Пулатова Д. – 7М01101 – педагогика және психология мамандығы  бойынша 

магистратурада білім алушы, Шымкент университеті 
 
Мақалада әлеуметтік педагогтың қарым-қатынастық құзыреттілігін дамытуының әр 

түрлі әлеуметтік-психологиялық, дидактикалық,     маркетингтік, мониторингтік мәселелерін 
шешу жолдары қарастырылады . Интерактивтік технологиялық оқытудың әдістері мен 
түрлерінің, бағдарламаларының мүмкіндіктері айлылады. Білім алушылардың  белсенділігін 
арттыруға, дәстүрлі оқыту жүйелерінің көбінде орындалмайтын диалог пен тұрақты көмекті  іске 
асыру бойынша  әдістемелік ұсынымдар берілді. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік педагог, кәсіби құзыреттілік, интерактивтік 
технологиялар, кәсіби маман, ақпараттық құралдар. 

 
Ұлттық білім беру сипатындағы айрықша өзгерістер «адамның еркін дамуына» оның жоғары 

мәдениетін, шығармашылық белсенділігін, дербестігін, бәсекеге қабілеттілігін, бейімделгіштігін 
дамытуға бағыт беруімен ерекшеленеді. Бұл бағыт өз алдына болашақ әлеуметтік педагог 
мамандардың тұлғасын қалыптастыруда жаңа тұрғыдан келуді қажет етеді.  

 Қазіргі заманғы дағдарыстық жағдай адамдарға кәсіби көмек көрсету қажеттігін туындатады. 
Әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар категориясына төмендегілерді жақызуға болады. Олар: өмірі кез 
келген уақытта оңай болмаған, тарихтың өтпелі кезеңдерінде жағдайлары мүлде қиындай түсетін 
топтар, яғни қарттар мен науқастар, балалар әсіресе көп балалы, толық емес және жағдайы нашар 
отбасынан шыққан балалар; жұмыссыздар; маскүнемдік және нашақорлық дертіне шалдыққан 
адамдар. Мұндай көмекті дүниежүзінің көптеген елдерінде әлеуметтік қызметкерлер мен әлеуметтік 
педагогтар көрсетеді. Біздің елімізде әлеуметтік педагогтар мен әлеуметтік қызметкерлер жұмысын 
неше түрлі мамандар өкілдері орындай алады. Алайда, 80-жылдары дәрігерлердің «зиян келтірме» 
деген өсиетін басшылыққа ала отырып, кәсіби түрде әлеуметтік педагогикалық көмек пен қолдау 
көрсете алатын мамандарды дайындау қажеттілігі пісіп жетілді.  

Психологиялық: жеке тұлғалар арасындағы түрлі қарым-қатынастарда кеңестер береді және 
оларды түзетеді, жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделуіне көмектеседі, барлық мұқтаж адамдарға 
әлеуметтік қалпына келуге көмек көрсетеді; тұрғындардың түрлі категорияларына олардың тұрмысын, 
тіршілік жағдайларын жақсартуда қажетті көмек пен қолдау көрсетуде қолғабыс тигізеді[1, 26 б.]. 

Қазіргі уақытта маман бойына қойылатын қатал талап пен маман әрекеті арасында кейбір 
қарама-қайшылықтар байқалады: -жоғары оқу орындары түлектерінің құзыреттілік деңгейіндегі 
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сәйкессіздік; -кәсіби маман дайындаудың типтік жүйесі; -осы жүйенің жеке шығармашылық әрекеті 
арасындағы  алшақтықтар.  

Бұл мәселе әлеуметтік педагогтың қарым-қатынастық құзыреттілігін қалыптастырумен 
анықталады. В.А.Сластенин тұлғаның кәсіби педагогикалық бағыттылығын құзыреттілік сипатымен 
анықталады дей келе, маманның кәсіби құзыреттілігіне келесідей тұлғалық сапаларды жіктеп 
көрсетеді: - тұлғаның танымдық кәсіби-педагогикалық бағытын анықтайтын қасиеттері;- оның 
психологиялық дайындығын талап ету; - арнайы дайындығы көлемі мен құрамы; - мамандығы 
бойынша әдістемелік деңгейінің мазмұны [2, 87 б.]. 

Осы аталған құрылымдар маман тұлғасын дамытуда бір тұтас жүйе ретінде қолданылады. 
Сонымен қатар олар бір-бірін қайталамайды, күрделі диалектикалық қатынасқа түсе отырып, сол 
арқылы әр компонент педагогикалық әрекет кезінде не құрал, не сілтеме, немесе даму нәтижесі 
ретінде қолданылады. 

Әлеуметтік педагог мамандарды жоғары оқу орны кезеңінде қалыптасуын зерттеуге 
қызығушылық пен сұраныстың артып отырғаны белгілі. Әлеуметтік педагогтың қарым-қатынастық 
құзыреттілігін дамытуының әр түрлі әлеуметтік-психологиялық, дидактикалық,     маркетингтік, 
мониторингтік мәселелерін шешуге бағдарлануымен маңызды. Бірқатар ғалымдар бұл 
мәселелерді жоғары кәсіби білім берудің неғұрлым іргелі міндеттерін шешу аясында зерттейді. 

А.К. Маркова «Кәсіби құзыреттілікті – іс-әрекет кезіндегі барлық субъективті қасиеттер» деп 
тұжырымдайды. Оның пікірінше кәсіби құзыреттілік – мұғалімнің педагогикалық әрекетін жоғары 
деңгейде іске асыратын, оқыту мен тәрбиелеуде жоғары деңгейде жақсы нәтиже көрсететін адам. 
Мұндай дәрежедегі мұғалім өзінің білім беру технологиясы, жеке тұлғалық қасиеті мен педагогикалық 
қарым-қатынас жасаудағы асқан шеберлігімен, ұтқырлығымен, жаңашылдығымен ерекшеленеді [3, 32 
б.]. 

Әлеуметтік педагог мамандардың қарым-қатынас құзыреттілігінің құрылымын іргелі пәндер 
бойынша психологиялық, педагогикалық білім, практикалық кәсіби шеберлігі, кәсіби біліктілігін, кәсіби 
қасиеттерін дамытуға ықпал ететін тұлғалық дейгейлері арқылы анықтауға болады.  

    Қазіргі кездегі құзыретті маман даярлау  мақсатына жаңаша түсінікпен қарасақ, оны 
дамытудың басты стратегиялық бағдары-өмірге жауапкершілікпен қарайтын, дүниетанымдық 
мәдениеті жетілген, шығармашылық ойлауға дағдыланған, іскерлік қабілеттілігі биік, гуманистік 
ойлауы басым, инновациялық ілімімен қаруланған адамгершілік қасиеттері мол білікті мамандардың 
жаңа ұрпағын қалыптастыру болып табылады. 

Интерактивтік технологиялар оқытудың әдістері мен түрлерінің, бағдарламаларының 
интерактивті мүмкіндіктері кері байланысты іске асыра отырып, студенттің белсенділігін арттыруға, 
дәстүрлі оқыту жүйелерінің көбінде орындалмайтын диалог пен тұрақты көмекті де іске асыруға 
мүмкіндік береді. Демек, бір –бірімен бетпе – бет кездесусіз – ақ студент пен оқытушы арасында 
интерактивті қарым – қатынас орнату және пән бойынша білім мен дағдының белгілі бір мөлшерін өз 
бетінше игеру.  

«Интерактивтік» термині ағылшынның өзара белсенділік мағынасындағы «interaction» сөзінен 
шыққан. Бұл термин көбіне – көп информатика, коммуникация және өндірістік дизайн саласында 
кеңінен қолданылады.  

Біздің тәжірибемізде интерактивті дәріс педагог жетекшілігімен ұйымдастырылатын дәстүрлі 
оқыту тәсілі мен жекелей компьютерлік оқытудың ұтымды жақтарының үйлесімінен тұрады. 
Компьютер мұғалімнің белсенді көмекшісіне айналды. Ақпараттық – танымдық мазмұнмен қатар, 
интерактивті дәріс мазмұндау барысында компьютерлік слайдтарды қолдану арқасында 
эмоционалдық сипатқа ие.  

Интерактивтілік келесі құралдар арқылы жүзеге асырылады:  
- ақпараттық құралдар: компьютер мен интерактивті тақта. Компьютер ақпаратты өңдеуге 

арналған әмбебаб құрал, интерактивті тақта – компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және 
дәріс берушіге немесе баяндамашыға ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіру 
арқылы   дәріс өткізуге мүмкіндік беретін құрал; 

- бағдарламалық құралдар немесе «электрондық басылымдар»: электрондық оқулықтар, 
электрондық дидактикалық материалдар, электрондық анықтамалар, электрондық энциклопедиялар, 
жаттықтырушы және дамытушы компьютерлік программалар[4, 120 б.]. 

Жобалау технологиясы тек қандай да білім беріп қоймайды, ақпарат алу, оларды теориялық, 
практикалық кәсіби қызметінде қолдана білу тәсілдеріне, студенттерді топпен де, жеке де жұмыс 
істеуге үйретеді; әртүрлі ұйымдастырушылық шешімдерді өз бетінше қабылдай білу біліктілігін 
қалыптастырады; коммуникативтік біліктілігін дамытады; фактілер мен құбылыстарды талдау, 
салыстыру, сәйкестендіруді үйретеді; студенттердің идея тастау, болжау және оларды шешу 
біліктілігін дамытады; білім беру үдерісінде танымдық шығармашылық құзыреттілігінің негізі ретіндегі 
субъектінің шығармашылықпен ойлау қалыптасады; студенттердің түйіндік құзыреттіліктерін 
қалыптастыру жүзеге асады.  
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Жобалау технологиясының негізгі идеясы–студенттің нәтижеге бағытталған оқу – танымдық 
әрекеті. Нәтиже практикалық немесе теориялық маңызды проблеманың шешімі болуы тиіс. 

Қажетті құзыреттіліктер: жауапкершілікті өзіне алу; бірлесіп шешімге келу; таңдау жасау; 
талдау, бағалау. 

Жобаның түрлері: тәжірибеге бағытталған жоба, зерттеушілік жоба, шығармашылық жоба, 
ақпараттық жоба. 

Жобалау әрекетінде студенттердің өзгермелі өмірлік жағдаяттарға бейімделу, қажетті білімді 
өз бетінше ала білу, практикада туындап отыратын мәселелерді шеше білу қабілеттерін шешуге 
мүмкіндік беретін танымдық белсенділік басымдық алады.  

А.И Долгованың пікірінше,кримионогендік   топ дегеніміз – қоғамға жат мінез-құлықты, іс –
әрекетті қалыптастырушы және ынталандырушы орта [5, 93 б. ].  

Адамдар арсындағы, тіпті кейде бір тұлғаның бойынан көрінетін адам аралық қатынастар міне 
осындай. Бұл қатынастардың бұл өмірде адамдардың бір-біріне беретін бағалары мен 
мінездемелерінде, әр адамның басқаға бағытталған іс-әрекет, қылығында, ойы мен сезімінде көрініс 
береді. 

Әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастың барлық түрлері ішінде жеке адамдар арасындағы 
қарым-қатынас, яғни адамның адаммен тікелей араласуы анағұрлым қызық. Жеке адамдар 
арасындағы қарым-қатынас - ойлай және  сезіне білетін адамдар арасында шынайы өмірде 
қалыптасатын қарым-қатынастардың нақ өзі. Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас араласудың 
мәні, оның өзіндік нәтижесі болып табылады. Араласу процесінде қалыптаса келіп, жеке адамдар 
арасындағы қарым-қатынас, өз тарапынан, оның өзіне әсер етіп, араласудың мазмұны мен басқа да 
ерекшеліктерін айқындайды. Сондықтан да «араласу» немесе «өзара қарым-қатынас» ұғымдары, 
аталған проблеманың нақ қандай қыры қаралып отырғанына байланысты қолданылады. Енді соларды 
кеңірек қарастырайық. Араласу, яғни қарым-қатынас – адамның негізгі әлеуметтік қажеттіліктерінің 
бірі. Тек араласудың нәтижесінде ғана жеке адамның қалыптасуы іске асады. Адам іс-әрекеттер мен 
қарым-қатынастарға баға беруге үйренеді, моральдық нормаларды меңгереді, бұл нормаларды 
күнделікті өмірде тексеріп, пайдаланады да, сол арқылы өзі өмір сүріп, әрекет ететін адамгершілік 
принциптеріне дағдыланады. Жеке адамның жауапкершілік, парыздылық,  қайырымдылық, адалдық, 
мейірімділік сияқты аса маңызды қасиеттері араласу барысында байқалып қана қоймайды, сондай-ақ 
қалыптасады да. Оларсыз мұның бәрі де дерексіз белгілерге айналады. 

Адамдар арасындағы қатынастардан туындайтын ең қиын да қолайсыз құбылыс – қоғамнан 
аласталу, яғни кейбір адамдардың көпшілік арасында сыйымсыздығынан, ұжымдық қарым-қатынастан 
шектеп қалуы. Мұндай адамдар көпшіліктің жек көрушілігіне тап болып, назардан тыс қалады, 
еленбейді. Жеке адамның табысқа жету философиясы үстемдік ететін, қарым-қатынас жасау 
адамдардың бір-бірін жатсынуына негізделетін, капитал дүниесінде жалғыздық проблемасы айрықша 
өткір қойылып  отыр.  

Бірқатар елдерде арнайы «ықылас бөлу қызметі» ұйымдастырылып, сенім телефоны 
енгізілген: адам белгілі бір нөмірге телефон соғып, өзі жайында, өзін толғандыратын мәселелер 
жайында әңгімелеп бере алады. Онымен сөйлесуші бейтаныс адам (психотерапевт) оны ықыласпен 
тыңдауға, оның көңілін жұбатып, мүмкіндігінше кеңес беруге міндетті. Қазір алғашқы сенім 
телефондары біздің елімізде де пайда болды. Сірә, кейбір айрықша жағдайларда мұндай «ықылас 
бөлу қызметі» пайдалы да болар, алайда ол тікелей, жүзбе-жүз қарым-қатынаста болуды алмастыра 
алмайды. 

Басқалармен қарым-қатынас жасау қай жастағы адам үшін де өмірлік маңызды қажеттілік 
болып табылады. Барлық халықтарда адамды жеке қамап ұстау жазаның ең ауыр түрі болып 
есептелуі тегін емес.  

Әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынастың қалыптасу деңгейін, оның сапасын өлшеп көрсету 
өте қиын. Өйткені тек қана іскерлік, қолданбалы, тәжірибелік мәселелердің тиімді шешілгені, қарым-
қатынастың барлық қатынасқан субъектілері үшін оң жағдайда жүргенін көрсетуі мүмкін. Сондықтан іс-
шаралар нәтижесі гуманистік, адамгершілікті сақтау негізінде, басқаларға психологиялық қысым 
көрсетпей жүргізілгенде ғана қарым-қатынас тиімділігі орнайды.   
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ МЕН АТА-АНАЛАРҒА МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ 
БОЙЫНША ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  КЕҢЕС БЕРУДІҢ ШАРТТАРЫ 

 
Сарбалаева Н. - 7М01101 – педагогика және психология мамандығы бойынша 

магистратурада білім алушы, Шымкент университеті 
 
Мақалада кәсіби бағдар беру кезінде  оқушы жастарға болашақ мамандығын анықтауға 

көмек көрсететін әлеуметтік-экономикалық, психологиялық-педагогикалық, жүйелерді негіздеп 
түсіндіру қарастырылады. Мектептің әр сатысында оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 
жүргізілетін кәсіби бағдар беру түрлі саладағы жетістіктерінен оқушыларды хабардар ету мен 
өмірдегі өз жолын табу көрсетілген. Психологиялық-педагогикалық кезеңдегі жетекші әлеуметтік 
педагогтардың қызметі ашылған. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік педагог, кәсіби бағдар, кәсіби диагностика, психологиялық 
кеңес, топтық кеңес. 

 
Қазіргі білім беру ұйымдарының міндеті-үнемі өзгеріске ұшырап отырған дүниеде өмір сүріп 

қана қоймай, әлеуметтік-саяси өмірді жақсы жағына өзгерте алатын тұлғаны қалыптастыру. Мұғалім 
үшін баланың қызығушылығы, бейімі, қабілеті және әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері басты 
орында болуы тиіс. Осы ерекшеліктерді ескеру мен дамыту оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда 
маңызды фактор болып табылады.  

Мектеп оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт алу мәселесі мектептің 
психологиялық қызмет аясында жүргізілетін аса жауапты да маңызды жұмыстарының бірі болып отыр. 
Бала үшін болашақ мамандықты таңдау өмірлік жолын дұрыс таңдаумен бірдей. Өкінішке қарай, біз 
балалардың таңдауының ақылмен емес, біреудің сөзіне ере отырып немесе ата-анасының 
ықпалымен «Қай жерге оқуға түсу оңай?» деген көзқарастармен болып жатқанын байқаймыз. 
Ақпараттың көптігі де, өзін-өзі танудың әліппесі де, оларды қалай пайдалану керектігін білмегендіктен 
қателесетін жағдайлар жиі кездеседі. Жалпы айтқанда бүгінгі күні жасөспірімдердің өзін-өзі тану 
арқылы мамандық таңдауда дұрыс бағыт алуы және оған бейімделу мәселесі туындауда. Мамандық 
таңдауда оқушыға өз ақыл-ойымен дұрыс шешім қабылдау үшін психолог маманның да көмегі керек. 

Мектеп үнемі оқушыларға мамандық таңдауға көмектеседі. Оқушыларға кәсіби бағдар беру ХХ 
ғасырдың 60 жылдарынан басталады. Педагогтар мен психологтар оқушыларға кәсіби бағдар беру 
теориясы мен әдістемесін терең зерттеді [1,120 б.]. 

Кәсіби бағдар беру оқушы жастарға болашақ мамандығын анықтауға көмек көрсететін 
әлеуметтік-экономикалық, психологиялық-педагогикалық, медициналық - биологиялық, өндірістік-
техникалық жүйелерді негіздеп түсіндіру. Дұрыс таңдалған мамандықтың, оқушының қызығушылығы 
мен қабілетіне сәйкес келуі, болашақта оған қуаныш пен қанағат сезімін сыйлайды. Таңдаған 
мамандықтың әлеуметтік маңызы қоғам талаптарына сай абыройлы, шығармашылық сипатта және 
материалдық жағынан жоғары болуы құнды. Заман ағымына қарай қоғамда түрлі мамандыққа 
сұраныс өзгеріп отырады, солай болған жағдайда да, оқушылардың өз қажеттіліктері мен 
қабілеттеріне сай, мамандық таңдауға дер кезінде ақпараттық көмек беру керек.  

Оқушы жастарға кәсіби бағдар беру жүйесі мынадай құрылымнан тұрады: кәсіби ағартушылық, 
кәсіби диагностика, кәсіби консультация, кәсіби таңдау, кәсіби бейімділік. 

Кәсіби ағартушылық жұмыс оқушыларға әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктер туралы білім 
туралы және сол мамандыққа қажет психогиялық-физиологиялық талаптармен таныстыруы тиіс. 
Оқушыларды шаруашылық пен өндіріске, түрлі жеңіл өнеркәсіп салаларына қажетті мамандықтармен 
таныстыру жұмысы жүргізіледі. Мектеп пен ата-аналар бірігіп, оқушылардың дұрыс мамандық 
таңдауына белсенді түрде түрткі тудырып, мамандық таңдауға жан-жақты көмек көрсетуі қажет. 

Кәсіби диагностикалық жұмыс арнайы мамандардың жастардың таңдаған кәсібіне 
жарамдылығын белгілі әдістер арқылы тексеруі. Онда жоғары нерв жүйесінің ерекшеліктері, ден-
саулығы, қызығушылығы, мотивы, құндылық бағдары, мамандық таңдаудағы басты ұстанымы 
ескеріледі[2, 90 б.]. 

Кәсіби консультация арнайы мамандардың (психолог, педагог, дәрігер) кеңес беруі, таңдаған 
кәсібіне қойылатын талаптармен, жеке басынан талап етілетін ерекшеліктермен таныстыру. 

Кәсіби таңдау жеке тұлғаның еркімен өзіне қажетті мамандықты таңдауы. Жоғары оқу 
орындары мен арнайы оқу орындарының оқуға түсушілерге және қызметке қабылданушыларға 
қояатын талаптарына сай болуы. 
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Кәсіби бейімділік жас маманның кәсіби қызметке араласуына, өндіріс жүйесіне, еңбек 
ұжымына, жұмыс жағдайына, мамандықтың ерекшеліктеріне бейімділігі. Адамның бейімділік сапасы 
мамандықтың дұрыс таңдалғанын көрсетеді. 

Оқушыларға кәсіби бағдар беру құрылымдары бірімен-бірі тығыз байланысты. Мектептің әр 
сатысында оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жүргізілетін кәсіби бағдар беру еліміздің түрлі 
саладдағы жетістіктерінен оқушыларды хабардар етіп, өмірдегі өз жолын табуға көмектеседі. 

Психологиялық кеңес топтық және жеке даралық формада жүргізіледі. Топтық кеңес беру 
алдын ала жүргізілген жеке даралық кеңес беруден кейін ұйымдастырылады. Онда психологиялық 
проблемалары ұқсас адамдар топталады және мыенадай түрлерге бөлінеді: 

- бір және бірнеше реттік; 
- жеке ұсыныс бойынша; 
- шақыру және бағыттау нәтижесінде; 
- толықтырушы тестілеусіз, толықтырушы тестілеумен, т.б. 
Жеке даралық кеңес беру мазмұны клиенттің тапсырмасымен анықталады. Психологтар 

психикалық даму кезеңдерін әрі нақты кезеңдегі механизмді білуі тиіс. Демек жеке даралық кеңес беру 
схемасы мына үлгіде ұсынылады: өзара іс-әрекет тапсырмалар мазмұны (тапсырыстың мәтіні) - 
психикалық дамудың механизмдері (психологиялық тапсырма) - психикалық даму мөлшерінің 
мазмұны[3, 74 б.]. 

Топтық кеңес берудің мақсаты - адамдар арасындағы жүйені зерттеу болып табылады. Бұл 
қарым-қатынас мазмұны әр түрлі болуы мүмкін. Топтық кеңес беруде психологтың міндеті - топ 
мүшелерінің өзара қарым-қатынас құралын табу, кеңес беру барысында әсер етудің типтері мен 
олардың мазмұн, тұрақтылығын айқындау. 

Психолог кеңес беру кезінде зайырлы әңгімеге бармай-ақ, тым жабыла немесе ашыла бермей, 
өзінің ойын еркін игере білуі тиіс. Әсіресе гипотезаны ұстануға бара бермеу керек, өйткені ол жалған 
болып шығуы мүмкін. Тиісті себептерсіз клиенттің пікірін елемейтіндей немесе беделін түсіретіндей 
тура сұрақ қоюға бармау керек, әңгіме қарымталы және өктем болмауы керек. 

Медицина саласының саласының көзқарасымен «мүгедек» деген ұғым тұлғаның өмірлік және 
еңбек қабілетінің бұзылуын білдіреді. Десекте, мүгедектердің әлеуметтік және мамандыққа 
бейімділігінің деңгейі тек денсаулық жағдайына ғана емес, сонымен қатар псхологиялық 
параметрлерге де байланысты. Мамандар мүгедек жасөспірімдерді трексеру арқылы адамдардың 
мүгедектігінде психологияляқ және жеке тұлғаның денсаулығы шешуші рөл атқарады деген 
қорытындыға келеді. Ол тұлғаның сыртқы ортамен сыртқы ортамен қарым-қатынас тәсілдердің және 
қалыптасу формаларының даму деңгейі ұғымын береді. 

Мүгедек жасөспірімдердің психологияляқ және жеке денсаулығының психологиялық 
параметірлерін қарастырайық: 

1. Өзіне деген қарым- қатынас. «Мен концепциясы». Бұл тұлғаның өзіне деген және басқа 
адамдармен қарым-қатынас құру негізіндегі жүйе. «Мен концепсиясына» мыналар кіреді: 

- конгитивті (өз қабілеттілігінің, сыртқы және әлеуметтік мәнділігінің бейнесі.) 
- эмоционалды ( өзін - өзі сыйлау, өзін - өзі жақсы көру, т. б ) 
Сонымен қатар нақты «мен» бейнесінің қалыптасуын, дамуын және түзетуін, « мен 

концепциясымен » тепе- теңдік деңгейін салыстыру маңызды [4, 27 б.]. 
Психологиялық кеңес - жекелеген сұрақтарды шешу, проблеманы талдау, нұсқау беру 

мақсатында өткізілетін арнайы ұйымдастырылған психологтың әңгімелесуі. Кеңес психологтың негізгі 
қызмет түріне жатады. Мектептегі психолог кеңесі ғылыми негізге байланысты төмендегідей 
ұстанымдарға сүйенеді.  

Жарияламау ұстанымы. Мектеп психологы алынған мәліметті жарияламауға тиісті. Кеңес тек 
екі адамның арасында ғана қалуы тиіс. Кеңес көтерген проблема мектеп әкімшілігімен, 
мұғалімдермен, ата-аналармен талқыға түспейді.  

Бейтараптық ұстанымы. Психолог жоспарланған кеңеске әзірленген кезде бейтарап қарым-
қатынас ұстануы тиіс. Өйткені кеңеске қатысушы (ата-ана, оқушы, мұғалім және т.б.) туындаған 
қиындықты өздері сезініп, бір-бірін түсінуге тырысуы қажет. Психолог бейтарап кеңесші, оларды 
алушы, не қатаң үкім айтушы кейпінде болуына болмайды.  

Әр адамның өзіне жекелей кеңес беру ұстанымы. Егер психолог жеке адамның өзіне кеңес 
берсе, оның нәтижесі тиімді болса, болады. Ал енді кеңеске оқушы атынан ата-анасы, мұғалімі, досы 
т.б. келсе, кеңестен күтілген нәтиже де төмен болады[5, 123 б.].  

Кәсіби табандылық ұстанымы. Егер клиент қарсы болса, оны зорлап көндіруге де болмайды, 
бұндай кеңес табыссыз болады.  

Мектеп психологы кеңес кезінде түрлі ситуацияға тап болады. Оның екі түрі болады. Бірінде 
клиент өзі келеді, екіншісінде оны ата-анасы, мұғалімі т.б. алып келеді. Мұндай жағдайда психолог не 
істеуі керек? Кеңесті өткізе ме, әлде өткізбей ме? Бұл жағдайда психолог берілген ситуацияға көңіл 
бөлгені жөнінде мәлімет жинау барысында тез арада клиентпен кеңесу қажет десе, оны шақыртып та 



АЛАШ АҒАРТУШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

134 
 

кеңес жүргізе алады. Сонымен бірге қатысты деген адамдарды да өз құзыреттілігін пайдалана отырып 
шақырта алады. Мысалы балаға жанұяда зорлық-зоибылық көрсетілсе, нерв жүйесі бұзылса, ата-ана 
не мұғалім шақырылады. Не болмаса балаға қауіп төнгені сезілсе,баланың ерекше қабілеті 
анықталса, ең жақын адамдарын шақыртып кеңесуге психологтың толық құқығы бар [6, 17 б.] 

Мектеп оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт алу мәселесі мектептің 
психологиялық қызмет аясында жүргізілетін аса жауапты да маңызды жұмыстарының бірі болып отыр. 
Бала үшін болашақ мамандықты таңдау өмірлік жолын дұрыс таңдаумен  бірдей. Өкінішке орай, біз, 
балалардың таңдауының ақылмен емес, біреудің сөзіне ере отырып, немесе ата-анасының 
ықпалымен «қай жерге оқуға түсу оңай» деген көзқарастармен болып жатқанын байқаймыз. 
Ақпараттың көптігі де, өзін-өзі танудың әліппесі де, оларды қалай пайдалану керектігін білмегендіктен 
түкке жарамсыз болып қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Басқаша айтқанда, бүгінгі күні 
жасөспірімдердің жеке тұлға ретінде мамандық таңдауда дұрыс бағыт алуы және оған бейімделу 
мәселесі туындауда. Яғни, мамандық таңдауда оқушыға өз ақыл ойымен, дұрыс шешім қабылдау үшін 
психолог маманның көмегі керек. 

Психологтар мамандықты таңдаудағы негізгі факторларға мыналарды жатқызады:Субъективті 
факторлар: қызығушылықтар (танымдық, кәсіби, мамандыққа қызығушылық, бейімділік); 
қабілеттіліктер (белгілі іс-әрекетте жетістікке жетуге қажет психологиялық механизмдер); 
темперамент; мінез. 

Объективті факторлар: даярлық деңгейі (үлгерімі); денсаулық жағдайы, мамандық әлемі 
туралы ақпарат алу. Сондай-ақ, әлеуметтік ортаның, үй-тұрмыс жағдайының және ата-анасының білім 
деңгейінің де орны ерекше. 

Мектеп түлектерінің болашақ мамандыққа қатысты психологиялық дайындықтары мен кәсіби 
өзіндік анықталу механизмдеріне өзіндік бағалаулары әсер ете ме? Осы сұрақтар әрқашан да өз 
маңыздылығын жоймайды. Жоғары сынып оқушыларының мамандықты таңдауға саналы 
қатынастарын қалыптастыруда олардың кәсіби қызығулары мен ниеттерінің құрылуы мен дамуы негіз 
болады. Жоғары сынып оқушыларында еңбекке деген шығармашылық қатынасты орнату, оларға 
дұрыс психологиялық бағдар беру оқушылардың индивидуалды-психологиялық жеке бастық 
ерекшеліктерімен тығыз байланысты. 

Мектеп психологтары үшін негізгі мәселе-жоғарғы сынып оқушыларында еңбекке деген 
психологиялық дайындықты қалыптастыру және оқушылардың әлеуметтік психологиялық кемелдену 
сипатын негіздеу. Осы жағдайларға байланысты психологиялық зерттеуде бірнеше маңызды 
кезеңдерді ескеру керек: 

- сенімділіктерді (ғылыми, моральдық, эстетикалық, танымдық) зерттеу, яғни жеке адамның 
мотивациялық сферасын қалыптастыру: жеке адамға әсер ететін сыртқы әсерлерді, әрекетті 
реттеумен басқарудың ішкі тәсілдеріне айналдыру немесе олардың интериоризациясы; 

- жасөспірімдік кезеңдегі негізгі құндылықтарға бағдарлану мен өмірлік болашақтарды анықтау; 
- жасөспірімдердегі жеке бастық әлеуметтік-психологиялық кемелденудің қалыптасуын 

зерттеу; 
- жасөспірімдердің танымдық процестерін зерттеу; 
- жасөспірімдердің жеке бастық даму ерекшеліктері мен өзіндік және кәсіби өзіндік 

анықталудағы өзіндік бағалау ерекшеліктерін, кәсіби қызығулары мен мамандық таңдауға байланысты 
бағалау сипатын зерттеу [7, 56 б.] 

Психологиялық-педагогикалық кезеңде жетекші жұмысты әлеуметтік педагог атқарады. Ол 
жоспарға сәйкес іс-шараларды ұйымдастырады және оған тікелей қатысады. Білім алушылардың 
әлеуметтік-экономикалық статусы неғұрлым жоғары болса, олар айтулы мамандықтарды игергілері 
келеді. Кәсіби ұмтылыс әлеуметтік статусына, сонымен қатар, интеллектуалдық қабілеті және 
жастардың мектептегі үлгеріміне байланысты. Кәсіби қызығушылық пен бейімділікті дұрыс анықтау 
кәсіби қанағаттанушылықты болжаудың маңызды факторы болып табылады. 
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              В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, которые находятся в 
постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, 
с помощью которой носители общаются друг с другом. В настоящее время изучение английского 
языка неотделимо от ознакомления с культурой стран изучаемого языка, ее историей, культурными 
традициями, особенностями национального видения мира. В связи с этим в последние годы 
филологическая наука активно развивается, а проблема языковой картины мира получила новый 
ракурс рассмотрения. Лингвистов стала интересовать мысль о важности языка для процессов 
познания, возможности использования его как источника сведений об окружающем мире. Каждое 
занятие английского языка в вузе – это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое 
английское слово отражает англоязычный мир и англоязычную культуру. Взаимопонимание между 
национальными культурами – процесс исключительно сложный, но чужой культуре можно учиться. 
Диалог национальных культур стал уже общепризнанным фактом, так как в социальной 
действительности язык – это «путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве 
руководящего начала в научном изучении культуры» [2, с.138]. 

Проблемы, возникающие в ситуациях межкультурного общения, рассмат- риваются как 
результат различий в поведении, мышлении между представителями разных культур. Культурные 
различия часто ведут к неэффективности общения. Более глубокое понимание сущности 
культурных различий увеличивает эту эффективность в различных ситуациях общения. Поэтому в 
процессе изучения языка, постепенно овладевая словарем и грамматическими категориями, 
человек сталкивается с тем, что языковой барьер – не единственное препятствие для успешной 
коммуникации. 

Новое время, новые условия потребовали коренного пересмотра методологии, конкретных 
методов, приемов преподавания иностранных языков. Эти новые условия – «открытие» 
Казахстане, ее стремительное вхождение в мировое сообщество, скачки в политике, 
экономике, культуре, изменение отношений между русскими и иностранцами, требуют абсолютно 
новые цели общения. Все это не может не   ставить новых проблем в теории и практике 
преподавания иностранных языков. 

Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка, в связи с чем 
понадобилось коренным образом перестроить преподавание иностранных языков и начать 
подготовку преподавательских кадров нового типа. 

Основная задача преподавания иностранных языков в Казахстане в настоящее время – 
это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. 

Традиционно преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране к чтению 
текстов. При этом на уровне высшей школы обучение сводилось к тому, что филологи читали 
художественную литературу, а нефилологи читали специальные тексты соответственно своей 
будущей профессии, а повседневное общение считалось роскошью или было представлено так 
называемыми бытовыми темами: «В гостинице», «В ресторане», «В магазине». Таким образом, 
реализовалась почти исключительно одна функция языка – функция сообщения, информативная, 
и то в суженном виде, так как из четырех навыков владения языком (чтение, говорение, письмо, 
понимание) развивался только один, ориентированный на «узнавание», – чтение. 
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Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов сводило 
коммуникативные возможности языка к пассивной способности понимать кем-то созданные тексты, 
но не создавать, не порождать речь, а без этого реальное общение невозможно. 

В настоящее время именно поэтому на уровне ВУЗа обучение иностранному языку как 
средству общения между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную 
задачу обучения экономистов - языку экономических текстов, инженеров - инженерных текстов и 
т.п. Вузовский специалист – это широко образованный человек, имеющий фундаментальную 
подготовку. Соответственно английский язык специалиста такого рода – и орудие производства, 
и часть культуры. Это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку. 

Уровень знания английского языка студентом определяется не только непосредственным 
контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить английскому языку как средству общения, 
нужно создать обстановку реального общения, наладить связь преподавания английского языка с 
жизнью, активно использовать его в живых естественных ситуациях. Максимальное развитие 
коммуникативных способностей – вот цель, стоящая перед преподавателями иностранных языков. 

Научить людей общаться, научить говорить на английском языке, а не только понимать 
иностранную речь, осложняется еще и тем, что общение это не просто вербальный процесс. Его 
эффективность зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, 
знания невербальных форм выражения и многого другого. Преодоление языкового барьера 
недостаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных культур. 
Для этого нужно преодолеть барьер культурный. Повышение уровня обучения коммуникативному 
общению, общению между людьми разных национальностей может быть достигнуто только при 
понимании и учете социокультурного фактора. Одно из условий восполнения этого пробела – 
расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных 
способностей. По словам Э. Сепира, 
«каждая культурная система и каждый единичный акт общественного поведения явно или 
скрыто подразумевает коммуникацию» [3, с. 211]. 

Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и тщательного изучения 
мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в широком смысле слова, их образа 
жизни, национального характера и т.п., потому что употребление слов в речи, реальное 
речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и культурной 
жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. «Язык не существует вне культуры, т.е. 
вне социально унаследованной совокупности практических навыков и идей характеризующих наш 
образ жизни» [2, с.185]. 

По словам Тер-Минасовой, «знать значения и правила грамматики явно недостаточно для 
того, чтобы активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно 
глубже мир изучаемого языка… Помимо значений и правил грамматики нужно знать:  

  1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где; 

2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальности изучаемого языка» 
[4, с. 29]. 

Ведь язык не просто пассивно отражает все, что дано человеку на чувственном, 
созидательном и культурном опыте. Он (язык) «одновременно (то есть, непрерывно 
взаимодействуя с культурой и мышлением) формирует носителя языка как личность, 
принадлежащую к данному социокультурному сообществу, навязывая и развивая систему 
ценностей, мораль, поведение, отношение к людям» [4, с. 68]. 

Отражение мира в языке – это коллективное творчество народа, говорящего на этом языке, 
и каждое новое поколение получает с родным языком полный комплект культуры, в котором уже 
заложены черты национального характера, мировоззрение, мораль и т. п. 

Язык, таким образом, отражает культуру и мир и формирует своего носителя. Он – 
«зеркало и инструмент культуры одновременно, выполняет пассивные функции отражения и 
активные функции созидания» [4, с. 68]. 

Функции эти реализуются в процессе общения, коммуникации, главным средством которой 
является язык. 

Язык – это основное средство выражения мысли, передачи знаний, центр всей 
коммуникативно-когнитивной деятельности, поскольку именно язык устанавливает корреляцию 
между предметом, явлением, ситуацией и их познанием и выбранным для их названия языковым 
знаком. Поэтому язык как общий когнитивный механизм находится в центре внимания когнитивной 
лингвистики. 

Все вышеперечисленное важно для разработки эффективной методики коммуникативно-
когнитивного обучения монологическому высказыванию студентов и пониманию «почему язык 
является не просто способом общения, но неким концентратом культуры – культуры нации, ее 
воплощением в разных слоях населения вплоть до отдельной личности» [1, с. 287]. 
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        Таким образом, полученные новые данные в когнитологии о процессах порождения и 
восприятия речи оказали влияние на методику преподавания иностранного языка и имеют 
большое теоретико-методологическое значение при организации процесса коммуникативно-
когнитивного обучения монологическому высказыванию студентов. 
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В данной статье рассматривается методика работы со словарем при техническом 

переводе с учетом особенностей перевода и типа текста. Показана значимость словаря как 
ресурса для переводческой деятельности. Проанализированы различные типы переводных 
глоссариев и тексты, на основе которых они были сделаны. В статье показана система 
включения единиц в глоссарий в зависимости от их лексических, семантических, переводческих 
особенностей. 

Ключевые слова: перевод, глоссарий, переводоведение, технический перевод, 
экстралингвистические факторы. 

 
Общей характеристикой научно-технических текстов считается наличие специальных 

терминов и специальной фразеологии, характерной для данной отрасли знания. Термин — это 
эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), передающее название точно определенного 
понятия, относящегося к той или иной области науки или техники. В специальной литературе 
термины несут основную семантическую нагрузку, занимая главное место среди прочих 
общелитературных и служебных слов. Краеугольный камень технического перевода — точная 
передача узкоспециализированных терминов. В этом плане адекватное выполнение перевода 
требует полного смыслового понимания текста [1]. 

Термином (глоссарий)называется слово (словосочетание), передающее точное название и 
описание определенного понятия, относящегося к той или иной профессиональной или научной 
сфере. Терминологическая лексика дает возможность наиболее точно, четко и экономно излагать 
содержание данного предмета и обеспечивает правильное понимание существа трактуемого 
вопроса. В специальной литературе термины несут основную нагрузку, занимая главное место среди 
прочих общелитературных служебных слов. В отношении синтаксической структуры английские 
тексты научно-техническогои инженерного содержания отличаются своей конструктивной 
сложностью. Они богаты причастными, инфинитивными и герундиальными оборотами, а также 
некоторыми другими чисто книжными конструкциями, которые подчас затрудняют понимание текста и 
ставят перед студентом дополнительные задачи[2]. От правильного построения процесса зависит 
успех перевода. 

Специфика технического перевода предполагает обязательное использование готового 
глоссария, либо составление собственного, поскольку только так может быть обеспечено 
единообразие передачи терминов на языке перевода, что улучшает понимание текста конечным 
получателем перевода. При получении вместе с заданием на перевод готового глоссария, 
трудностей, как правило, не возникает, но бывает ряд исключений, в частности, такое исключение 
может проиллюстрировать пример глоссария, приложенного к обширному материалу и имеющему 2 и 
более контекстуальных соответствий одному термину языка оригинала в языке перевода. Такая 
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ситуация происходит при осуществлении попытки объединить несколько глоссариев применимых к 
меньшим объемам текста, либо же при составлении глоссария несколькими людьми. Подобная 
недоработка также зачастую случается при приложении глоссария к чертежам, поскольку такой 
глоссарий отличается объемом, содержа в себе все единицы языка оригинала и перевода 
включенные в чертеж, что чревато возможностью возникновения совпадений в аббревиатурах и 
названиях, кроме того, вероятность включения нескольких переводчиков в составление глоссария 
возрастает, а значит увеличивается влияние человеческого фактора [3]. 

Для составления терминологического глоссария, применяемого при техническом переводе, 
целью которого является стандартизация лексики определенной тематики в пределах текста, ряда 
текстов или гипертекста, необходимо следовать универсальным лексикографическим критериям 
отбора узкоспециализированной терминологии. 

Следующие важные пункты, - принадлежность единицы к диалекту или жаргону социальной 
группы, однако в случае с техническим переводом и составления глоссария терминологических 
соответствий, это, как правило, исключено ввиду очевидного противоречия определению термина. 
Далее важно обозначить назначение словаря - в нашем случае рассматриваются переводные 
глоссарии как частный случай терминологического словаря, составляющийся не для языка в целом, а 
для текста или ряда текстов; необходимо выделить также функцию словаря – в случае 
осуществления технического перевода это унификация терминологии в пределах текста или 
гипертекста; читательский адрес: при составлении глоссария к техническому тексту – это, как 
правило, специализированный адрес, то есть ориентированность на специалистов в области – это 
составление переводного глоссария, а не толкового, хотя наличие комментариев переводчика не 
возбраняется. Особенный интерес представляет принцип отбора лексики, а также ее объем. Эти два 
критерия неразрывно связаны: объем лексики, включенной в глоссарий к переводу, как правило, 
неограничен, однако подвержен строгим критериям отбора единиц перевода.В первую очередь, в 
глоссарий попадают специализированные термины, встречающиеся на протяжении текста или ряда 
текстов и требующие унифицированной репрезентации на протяжении всего переводного объема; 
имена собственные, географические наименования, названия предприятий и организаций, не 
имеющие устоявшегося способа транскрибирования, перевода или транслитерации в языке 
перевода, переведенные впервые или представляющие ценность для получателя перевода в 
оригинальном написании (в первую очередь последний критерий относится к названиям компаний); 
исключительные аббревиатуры, аббревиатуры, имеющие два, и более, способов передачи в язык 
перевода, многозначные аббревиатуры (совпадающие в сокращенной форме с аббревиатурами 
других областей знания); многокомпонентные и омонимичные термины; а также названия, состоящие 
из акронимов или находящиеся в тексте оригинала на третьем языке, обозначения, включающие 
добавления, генерализацию или конкретизацию в языке перевода.  

Отдельно стоит также упомянуть о том, что, поскольку целевой аудиторией переводного 
глоссария являются люди, осуществляющие перевод для тех, кто работает в технической сфере, к 
которой принадлежит текст оригинала и его перевод, названия всех компаний, заводов и 
организаций, должны включаться и в глоссарий, и перевод как на языке перевода, так и на языке 
оригинала, поскольку компания или организация может стать адресантом обращения получателя 
перевода о партнерстве [1]. 

Композиционный критерий также важен при составлении глоссария, поскольку именно от него 
зависит то, насколько полезным и удобным для получателя будет глоссарий. Как правило, глоссарий 
составляется в алфавитном порядке, включая сначала термин языка-оригинала, затем его перевод, а 
комментарий составителя глоссария, идущий перед списком омонимичных терминов, выделенных в 
разные статьи, в виде выделенного абзаца, либо в скобках в виде пояснения, добавления 
информации или числовых данных после терминов требующих пояснений. Иногда также 
наблюдаются глоссарии, предлагающие гнездовой способ организации терминов (составитель 
руководствуется словообразовательным принципом, включая близкородственные слова в одну 
словарную статью), однако данный тип организации более типичен для терминологических словарей, 
относящихся ко всему объему языка, а не объему одного или нескольких специализированных 
текстов.[6] Например: 

Hydrography – Гидрография 
Hydrological forecast - Гидрологический прогноз 
Hydrological year - Гидрологический год 
Reservoir–Водохранилище 
River - Река 
River basin–Речной  бассейн 
Riverhead – Исток реки 
Water balance - Водный баланс 
Water body - Водный объект 
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Water regime - Водный режим 
Electric - электрический; 
Electric arc – дуга электрическая , 
Electricdrive - электропривод 
Electric heating -нагреватель электрический 
Electric drill – электродрель 
Electric circuit – цепь электрическая 
Electric furnace – электропечь 
На примере данного глоссария видно, что слова, образованные методом сложения корней по 

словообразовательному принципу, включены в одну статью, однако многокомпонентные термины, не 
являясь словами как таковыми, выделены в отдельные глоссы. Такой порядок связан с 
определенными трудностями выявления конкретных элементов в глоссарии в процессе 
прочтения/пролистывания ввиду того, что гнездовой порядок расположения предполагает 
алфавитный порядок только для словаисточника деривации, слова-основы, а не для каждого из 
элементов, включенных в статью. Особенные сложности такой порядок вызывает именно со словами, 
образованными методом сложения основ, поскольку одно и тоже слово находится в двух статьях 
одновременно, неоправданно увеличивая объем глоссария[7]. 

Многозначные термины, как правило, включаются в глоссарий в виде одной «глоссы» - 
словарной статьи, имеющей оригинальный термин в колонке ИЯ, и ряд терминов соответствий в ПЯ, 
однако возможны исключения в виде добавления комментария переводчика и включения каждого 
термина отдельно, что позволяет легче адаптировать уже готовый глоссарий для обратного перевода 
с ПЯ на ИЯ. Например: слово machine, retardation многозначное, и, поскольку текст представляет все 
его значения, в глоссарии слово также реализовано во всех смыслах, в которых оно употребляется в 
тексте: 

Reservoir - пористый и проницаемый подземный пласт, содержащееестественноескопление 
углеводородов (нефти или газа) 

Reservoir - скопление поверхностных вод за плотиной (водохранилище) 
Retardation - процесс, при котором растворенное вещество перемещается с меньшей 

скоростью, чем средняя линейная скорость  [3]. 
Retardation - параметр, который описывает отношение скорости концентрации определенного 

химического вещества к скорости нереактивного вещества 
Sill - пластинчатое тело интрузивной породы, параллельное ранее существовавшей структуре 

породы; 
Sill- график вариации в зависимости от расстояния 
Machine - машина 
Machine – механизм 
Machine – станок 
Такой порядок вызывает естественным образом вытекающую необходимость делать 

аналогичные пометки при включении в глоссарий омонимичных единиц. Если же нет необходимости 
осуществления обратного перевода с ПЯ наИЯ, то, как правило, вышеуказанный порядок 
применяется для омонимичных терминов, а многозначные термины включают весь ряд своих 
значений в одну статью.Терминологические сочетания, также как и многокомпонентные термины, 
имеющие значение, не выявляемое естественным образом из единиц, их составляющих, включаются 
в глоссарий в алфавитном порядке первого составляющего их слова, без каких-либо исключений.[6] 

 Кроме того, можно выделить тот факт, что исключительную роль при работе с переводными 
глоссариями играет не только текст и принятые  относительно него решения на перевод; но и 
переводческий контекст ситуации; опыт перевода в тематике в целом; тип терминологии включенной 
в объем переводного текста, а также ситуация перевода и составления глоссария как таковая, а 
именно целевая аудитория, заказчик и прагматика перевода. 
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Мақалада тілдің қолданба құралдарын жасауда қазақ тілінің үндесім және үйлесім 

заңдылықтарын пайдалану керек екендігі және осыған орай А.Байтұрсынұлының еңбектерінен 
бүгінгі күнгі қолданбалы лингвистикаға негіз болатын бағдарламалық жайларды табуға 
болатындығы айтылған. Осы тұрғыда А.Байтұрсынұлының қазақ тіліндегі дыбыстарды 
жіктегенде пайдаланған ережесіне талдау жасалған. Қазақ тілінің дыбыс құрылысына тән осы 
заңдылықтарын орынды пайдаланып, компьютер жадына енгізетін болса, онда тез жазу 
(скоропись), редакциялау, орфографиялық сөз қорын жасау сияқты жұмыстардың бәрін компьютер 
бағдарламасы арқылы жүзеге асыруға болады делінген.  

Түйінді сөздер: қолданбалы лингвистика, үндесім, үйлесім заңдылықтары, дыбыс, 
жуан/жіңішке дауыстылар, қатаң, ұяң, дауыссыз, жұрнақ, жалғау.  

  
Бүгінгі күнде компьютер техникасының қолғанат құрал (оргтехника) ретінде жұмсалуы, соған  

лайық   қазақ   тілінің компьютер   программаларын   жасау өзекжарды   мәселелердің біріне 
айналуда. Қазақ тіл білімінің теориясы мен  практикасын одан әрі дамыта түсуге серпіліс беретін де 
осы информатика болып отыр. Өйткені күнделікті ақпарат құралдарының жұмысын жеңілдету, уақыт 
үнемдеу, кеңсе қондырғыларын құрастыру, электронды оқулықтар мен кешенді оқу құралдарын 
дайындау қазіргі қазақ тіл білімінің алдына тың мәселелерді қояды. Сондықтан қазақ тілі теориясы 
мен оның практикалық нәтижелерін жаңа бағытта пайдаланудың мүмкіндігі зор. Осындай 
мәселелердің теориялық  шешімін тауып, практикалық ұстанымдарын   анықтау –   бүгінгі   қазақ   
қолданбалы лингвистикасының басты міндеті.   

Қолданбалы лингвистикалық үлгілер фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік 
құбылыстарға сүйеніп жасалады. Фонетикалық құбылыстардың ішінен жасалым (артикуляция) және 
естілім (перцепция) белгілері есепке алынады. Ал морфологиялық тұрғыдан қосымшалардың дыбыс 
құрамы мен тіркесім реті ескеріледі.       

Қазақ қолданбалы лингвистиканың негізгі мақсаты қолғанат қызмет атқару болғандықтан, кез 
келген тілдік құбылысты осыған орай икемдеп отыруға тура келеді. Қазіргі таңда қолданбалы қазақ 
лингвистикасының алдында екі міндет бар. Ол міндеттің біріншісі - әдістемелік құралды компьютерге 
лайықтау, екіншісі - қолғанат қондырғылар (оргтехника) жасау және жетілдіру. Тек тілдің ішкі 
заңдылығын пайдаланып қана сол тілдің қолданба құралдарын жасауға болады. Қазақ тілінің осы 
тұрғыдан пайдаланатын екі заңы бар. Олар үндесім (сингармонизм) және үйлесім (ассиммилятив) 
заңдылықтары. Ә.Жүнісбековтың айтуынша қазақ тілінің қай деңгейі болмасын (фонетика, лексика, 
морфология, синтаксис) оның құрамы мен құрылысы компьютер жүйесіне өте ыңғайлы [1].  

Тіл-тілдің ішкі заңдылығын пайдаланып қана сол тілдің қолданбалы құралдарын жасауға 
болады. Қазақ тілінің осы тұрғыдан пайдаланылатын екі заңы бар. Олар үндесім (сингармонизм) және 
үйлесім (ассиммилятив) заңдылықтары. Үндесім түрленім және үйлесім түрленім жайлы толық 
жазылған еңбектер бар. 

Жалпы фонетика (жалпы тілтаным) тұрғысынан қарағанда қазақ тілі дыбыстарының өзінше 
(бірегей) түрленім жүйесі бар. Ол фонетика ғылымында белгілі жай: «Белгілі бір тілдің құрылымына 
тән көрші дыбыстардың өзара икемделуін реттеп отыратын фонологиялық фактор сол тілге ғана тән 
заңдылық болып табылады, сондықтан да ондай заңдылық жеке тіл фонетикасының зерттелім 
нысаны болу керек» [2]. Қазақ тілі үшін мұндай фонологиялық қисын ретінде синграмонизм болып 
табылады. 

Қазіргі кезде тіл біліміндегі фонетикалық зерттеулер, негізінен, сингармонизм теориясын 
ұстанғанда ғана қазақ тіліндегі дыбыстардың құрамы мен жүйесін, ондағы дыбыстық құбылыстардың 
себебі мен салдарын дұрыс анықтауға болатынына ғалым-фонетистердің көзі жетіп отыр. Қазақ 
фонетистерінің осы бағытта жазылған бірталай еңбектері жарық көрді [3,4] т.б. Бір ғана қазақ тілі 
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емес, бүкіл түркі тілдері үшін сингармонизмнің орны бөлек екенін Ж.Әбуов былай көрсетеді: «түркі 
тілінің сөзі, буыны және дыбысы сөзтаным және сөзажыратым қызметі бар сингармонизм арқылы ғана  
айтылады» [5]. 

Осы орайда, А.Байтұрсынұлының қазақ тіліндегі дыбыстарды жіктегенде пайдаланған 
ережесіне ерекше көңіл бөлу керек. Ғалым пайдаланған әдістің теориялық та, практикалық та маңызы 
зор. Теориялық тұрғыдан дыбыстардың құрамы мен санын дұрыс анықтауға жол ашса, практикалық 
тұрғыдан оқу әдістемелік жұмыстарын жеңілдетудің жолын көрсетіп отыр. Қазақ фонетикасындағы 
осы екі саланың да бастау көзі А.Байтұрсынұлының еңбектерінде жатыр. Сондықтан мәселенің 
теориялық жағын өзге зерттеушілер жан-жақты қарастырып жатқандықтан, А.Байтұрсынұлы 
еңбектеріндегі практикалық лингвистиканың бастау көздеріне назар аудармақпыз. 

Ғалым еңбектерінің нәтижелері мен қорытындылары бүгінгі қолданбалы тілтаным үрдісінен 
шығып жатыр. Себебі бүгінгі таңда кеңінен етек ала бастаған компьютер техникасы қолданбалы 
лингвистиканың мәртебесін аса жоғары көтеріп отыр. Егер қазақ тілінің дыбыс құрылысына тән өзіндік 
заңдылықтарын орынды пайдалана білсек, қазақ лингвистикасының практикалық жетістіктері де мол 
болмақ. 

А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бүгінгі күнгі қолданбалы лингвистикаға негіз болатын 
бағдарламалық жайларды табуға болады: «жұрнақтар.., жалғаулар ... сөздің аяқ дыбысының түріне 
қарай өзгеріңкіреп жалғасады" [6,155]  деп жазады ғалым. Бұл жерде екі жағдайға мән беру керек. Бірі 
– «сөздің соңғы дыбысы», екіншісі – «өзгеріңкіреп» деген ұғымдарды қазіргі фонетика тілімен айтқанда 
ғалым ассимилятив құбылыстарға нұсқап отырғандығы белгілі. Бұдан компьютер программасын 
жасайтын қандай қорытынды жасауға болады? Егер сөздің соңғы дыбысы белгілі болса, соған лайық 
жалғаудың вариантын алдын-ала компьютер жадына енгізіп қоюға болады деп түсінеміз. Ал 
«өзгеріңкіреп» деген ұғымнан түсінетініміз: сөзге жалғананатын жалғау түгелдей өзгермей, оның 
белгілі бір бөлігі ғана өзгереді. Ғалым ойында жалғаудың үндесім (сингармонизм) варианттары да тұр: 
«Жіңішке сөздерде «лық» орнына «лік», «дық» орнына «дік», «тық» орнына «тік» болып жалғасады» 
[6, 115] делінген. Ендеше компьютер қоржынына үндестік заңын енгізсе, қалғанын компьютер өзі 
реттей береді. Бұл ғалым айтып отырған ережелер, тіліміздегі орнықты заңдылық деген сөз.  

Ғалым: «Жұрнақ» -лық. Бұл жұрнақ түбір сөздің аяғы дауысты, я жарты дауысты дыбыс болса, 
.. ұяң дыбыс болса, жұрнақ «лық» өзгеріліп «дық» болып жалғасады; қатаң дыбыс болса, «лық» 
жұрнақ «тық» болып жалғасады [6, 115 б.] - деп, мүмкін болған ереженің бәрін береді. Компьютер 
программасы әрқашан белгілі бір жүйеге ғана құрылатынын ескерсек, сол жүйені алғаш ұсынып 
отырған – А.Байтұрсынұлы. 

Жұрнақ «лық» дей салу таза грамматика үшін мүмкін жеткіліксіздеу болар, ал бірақ компьютер 
программасы үшін таптырмайтын амал. Ал қалған варианттарын компьютер өзі реттеп, өзі тауып, өзі 
қойып отырады. Ғалым ойында жалғаудың үндесім (сингармонизм) варианттары да тұр: «Жіңішке 
сөздерде «-лық» орнына «-лік», «-дық» орнына «-дік», «-тық» орнына «-тік» болып жалғасады» [6, 115 
б.] делінген. Ендеше компьютер қоржынына үндестік заңын енгізіп, қалғанын компьютер өзі реттей 
береді. Тіптен қосымшаның варианттарын ескертіп те жатпайды. Біздің басымыздағы (миымыздағы) 
фонологиялық (үндестік) компьютерге сенеді де «Жұрнақ «-сыз» .. жуан сөзге қосылса, жуан болып 
айтылады, жіңішке сөзге қосылса, жіңішке айтылады» деп түйіндей салады. Сонда қосымшалардың 
үндестік және ассимилятив варианттарын қазіргі оқулықтардағыдай тізіп жатпауға болады екен. 
Мұның өзі дыбыс құбылысының формал жағы мен функционал  жағын А.Байтұрсынұлының сол кезде-
ақ басым түсінгендігін көрсетеді. Ғалым жасаған «теориялық»  қорытындының негізі, міне, осында 
жатыр. Сондықтан да «қазақ тілінде бес дауысты бар» деген іргелі қорытындысы біздің фонологиялық 
санамызға тез қона қояды. 

Құрамында дауысты дыбыс бар қосымшалардың жайы түсінікті. А.Байтұрсынұлы дауыссыз 
қосымшалардың өзін де осы жолмен түсіндіреді. Мысалы, «Жұрнақ «с». Бұл жұрнақ түбір сөз жуан 
болса, жуан айтылады, жіңішке болса, жіңішке айтылады» [6, 159 б.]. Қазіргі дамыған 
лингвистикамыздың өзінде ескерілмей, қалыс келе жатқан бір жайды аңғаруға болады. Басқаша 
айтқанда, дауыссыз дыбыстар да үндестік заңына лайық айтылады екен, яғни үндесім варианттары 
бар болып шықты. 

А.Байтұрсынұлы  қазақ   тіліндегі   қосымшалардың   үндестік  және ассимилятив жүйесін 
осындай бір үлгімен түсіндіріп шығады. Бұл ғалым айтып отырған ережелер, тіліміздегі орнықты 
заңдылық деген сөз. Ендеше қолданбалы лингвистика үшін тұрақты, мызғымас заңдылықтардың орны 
бөлек.  

Егер осындай заңдылықтардың басын ашып, оларды түгендеп, компьютер жадына енгізетін 
болса, онда тез жазу (скоропись), редакциялау, орфографиялық сөз қорын жасау сияқты өнбейтін, қол 
талдырып, жүйке шаршатар жұмыстардың бәрін компьютер бағдарламасы арқылы жүзеге асыруға 
болады.  

Түркі фонетикасында әр түрлі пікірталас тудырып барып, ақыры шешімін таппай басылып 
қалған теория бар. Теорияның негізгі мазмұны – түркі тілдерінде түбір мен қосымшаның құрамындағы 
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дауыстылардың фонологиялық мәртебесі тең емес дегенге келіп саяды. Оны толығырақ 
В.А.Богородицкийдің сөзімен айтса: «Қосымшалардың құрамындағы дауыстыларға қарағанда түбір 
құрамындағы дауыстылардың өзіндік ерекшелігі бар: түбір құрамындағы дауыстылар өзге 
дауыстылармен алмаспай, барлық уақытта өз айтылымын сақтайды; ал қосымша құрамындағы 
дауыстылар не ашық не қысаң дауысты болып келіп, түбір дауыстының жуан/жіңішке және де 
еріндік/езулік әуезін сақтайды» [7, 65 б.]. Яғни, түбірдің құрамындағы дауысты дыбыстардың 
ашық/қысаң, жуан/жіңішке, еріндік/езулік болып жұптасып жұмсалғанына қарамай, олар бір-біріне 
тәуелсіз дыбыстар. Ал косымшадағы тек ашық/қысаң дауысты дыбыстар ғана бір-біріне тәуелсіз 
болып табылады, ал  жуан/жіңішке, еріндік/езулік жұптары бір дауыстының үндестік варианттары 
болып табылады. Ендеше түркі тілдерінде түбір құрамындағы дауыстылар және қосымша 
құрамындағы дауыстылар  болып қарастырылуы керек деген ұсыныстар бар. 

А.Байтұрсынұлының жуан/жіңішке дауыстыларды дербес дауыстылар деп қарамай, олардың 
арасынан біреуін ғана алып, оны тірек дауысты (основной оттенок) ретінде қабылдап отырған 
тұжырымы мен  жалпы лингвистикадағы өрбіп отырған пікірталас бір жерден шығып отырғандығы 
белгілі. Яғни, ғылымдағы ақиқатқа А.Байтұрсынұлы сияқты көкірек көзімен де, осы ғалымдар тәрізді 
фонологиялық теориямен де жетуге болады. А.А.Реформатскийдің «...қазақ орфографиясының жетік 
жобасы бойынша сөздің жуан/жіңішкелік үндесім белгісі сөз ішіндегі әріптер арқылы көрсетілмей, 
сөздің сыртына шығарылып, дәйекше түріндегі ерекше таңба арқылы белгіленеді» [8, 193 б.] 
дегенінен А.Байтұрсынұлының атын атамаса да белгілі. 

Теория практикаға қалай қозғау салса, практика теорияға да дәл солай қозғау салатыны 
әлемдік ғылым тарихынан белгілі. Қазақ тілінің де қолданбалы лингвистиканың объектісіне айнала 
бастағаны бір жағынан жоғарыдағы теориялық пікірталасқа қайта қозғау салатыны сөзсіз. 

Әрине, қазіргі лингвистикалық сауатты оқырманға таныс жайлар. Мәселе осы айтылғандардың 
қазіргі кезде бәрімізге түсінікті болып отырғандығында емес. Кезінде осының сырын ашып, бүтін бір 
ғылыми дүниеге айналдыра білмегендікте. Сондықтан да осындай теориялық бағыттың бастау көзін 
ашқан ғалымның орны бөлек. Ғылым қанша дамып, кешегі қиын бүгінгі оңайға айналған сайын, сөйтіп 
маман түгіл оқушы балаға түсінікті болған сайын, оның бастау көзінде тұрған А.Байтұрсынұлының 
мәртебесі өсе бермек. 

Бүгінгі қазақ қолданбалы лингвистикасының табыстары А.Байтұрсынұлы еңбектерін тағы бір 
жаңа қырынан танытары сөзсіз. 
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профессоры, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Ө.Сұлтанғазин атындағы 
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Боканова А.Б.- педагогика ғылымдарының магистрі, № 9 «Зерде» мамандандырылған 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог-шебер. Нұр-Сұлтан қаласы.  
 

Берілген мақалада қазіргі мектептерді жаңғырту кезеңіндегі Ахмет Байтұрсынұлының 
педагогикалық көзқарастарына талдау жасаған. Бүгінгі күнде білім беру мазмұны Ахмет 
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Байтұрсынұлының жасаған игі істерімен жалғасын тауып жатыр. Ахмет Байтұрсынұлының 
педагогикалық тәрбие қиялдары мен мектеп жүйесі  ғылым мен жалпы білімді жоғары бағалауға, 
балаға сүйіспеншілікпен қарап, оны қадірлеуге және өз халқының мүддесі үшін қызмет істей алатын 
жас адамдарды дайындауға негізделіп жазылған және де бүгінмен үндесіп, Мәңгілік еліміздің болашақ 
азаматтарын тәрбиелеуде зор үлесін қосып отырғандығы айтылған.   

Түйінді сөздер: бағдарлама, жаһандану, халық педагогикасы, идеялық-саяси стратегия, 
педагогикалық жүйе, инновация, эстетикалық тәрбие. 
 

Кез-келген халықтың тарихы әр уақытта оның тағдырында жарқын із қалдырған адамдармен 
тығыз байланысты. Әр адам өз дәуірінің өнімі деп айтылады. Алайда, кез-келген тарихи тұлғаның 
маңыздылығы, ең алдымен, оның даналығымен, алысқа қарау қабілетімен және өз халқы мен 
Отанының тағдырына қатысу дәрежесімен өлшенеді. Осындай тұлғалардың бірі - әділетсіздік пен 
сталиндік қуғын-сүргін құрбаны болған - Ахмет Байтұрсынұлы. 

А.Байтұрсынұлы-алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Ғалым Байтұрсынұлының құрметіне 
аталған жаңа қазақ әліпбиі кезінде жазу реформасын жүргізу кезінде барлық түркітілдес халықтар 
үшін жақсы үлгі болды. Сондай-ақ, автор "Ана тілі бойынша нұсқаулық", "Қазақ тілі курсының 
экспозициясы", "Грамматиканы оқуға арналған нұсқаулық", "Сөйлеуді дамыту" сияқты  түрлі 
хрестоматиялар жазды. Бұл әдістемелік еңбектер әлі күнге дейін қазақ тіл білімі және қазақ тілін оқыту 
әдістемесі саласындағы ғалымдардың арасында беделді.  А. Байтұрсынұлы әліпбиінің феномені 
әлемдік деңгейде мойындалды.  

Ахмет Байтұрсынұлының сан қырлы дарыны оған поэзияда, публицистикада, ғылымда және 
мәдениеттің басқа да салаларында қаламның күшін сынап көруге мүмкіндік берді. Ол ғалым, 
аудармашы, этнограф, көптеген оқулықтардың құрастырушысы ғана емес, сонымен қатар жас 
балаларға арналған көптеген өлеңдердің авторы. Ахмет аға балалар мен ересектерге арналған үлкен 
ұстаз болды. Ол халықтың жадында қазақ ғылымы мен мәдениетінің шырағы болып қала берді.  Ол 
ұлттың нағыз ұстазы болған, тынымсыз қазақ халқын оятуға тырысқан, ол қазақтарға қазақты сүюді 
үйреткен, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ халқы үшін қосқан үлесі шексіз десек болады. 

Қазір Ахмет Байтұрсынұлы тағы да өз халқымен бірге: өзінің ғылыми еңбектерінің және 
ақындық шығармаларының жолдарында, көше атауларында, мұражай экспозицияларында, халық 
жадында сақталған. 

А. Байтұрсынұлы қазақ мектептерінің мұғалімдерін жетілдіруге және біліктілігін арттыруға көп 
білім мен күш жұмсады. Мұғалімдердің мәдени өсуі, үйлесімді, жан-жақты дамыған тұлғаны оқыту 
және тәрбиелеу әдістемесін жетілдіру қажеттілігі мәселелерін жиі көтерді.  

Біздің дамып келе жатқан мемлекетіміз өзін халықаралық деңгейде сенімді түрде көрсете 
отырып, білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі тенденцияларынан тыс қала алмайды. Біздің 
қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайда өмір сүруге 
ғана емес, сонымен бірге бар шындыққа белсенді әсер етіп, оны жақсы жаққа өзгертуге дайын 
бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Қазақстанның инновациялық педагогикалық идеяларының дамуы бастауыш мектептің, 
педагогикалық баспасөздің, жоғары білім беру жүйесінің мәселелерін көтеріп қараған, мазмұнын, 
оқыту әдістері мен нысандарын, өскелең ұрпақты рухани – эстетикалық тәрбиелеуді жетілдірген 
Ахмет Байтұрсынұлының есімімен байланысты. Бұл проблемалар өзекті болып табылады, өйткені 
Қазақстанның білім беру жүйесі бүгінде әлемдік білім беру кеңістігіне бағдарланған. Ғалым және 
гуманист, ол өз Отанының нағыз азаматын тәрбиелеуге лайықты еркін мектеп, ана тілінде білім 
беретін мектеп құруға шақырды. 

Қазіргі таңда елдің бүкіл білім беру жүйесі білім беру мазмұнын жаңарту үстінде жұмыс 
істеуде, оған орта білім беру моделін, оның құрылымын, мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері 
мен тәсілдерін қайта қарау, оқушылардың жетістіктерін бағалаудың түбегейлі жаңа жүйесін енгізу 
кіреді. 

А.Байтұрсынұлы педагогикалық мамандықтың мәні мен ерекшелігіне терең үңіле отырып, 
"мектеп үшін ең маңыздысы – кәсіби педагогика, әдістемелік тәсілдер, балаларды оқытуды білетін 
мұғалім"деп жазған болатын [1,б120]. Қазақ халқының ұлы ағартушысының бұл сөздері бүгінгі таңда 
мектептер республикадағы білім беру мазмұнын жаңартуға көшкен кезде ерекше мәнге ие болуда, 
бұл мектептегі білім берудің басты мақсаты - мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және 
критериалды бағалау жүйесін енгізуді көздейді. 

Мектептегі білім беруді жаңарту процесі бастауыш сыныптарға арналған білім беру 
бағдарламаларынан басталады. Дәл осы жерде мектеп мұғалімінің жауабында елдің болашағының 
іргетасы қаланады. 

А.Байтұрсынұлы қазақ мектептерінің мұғалімдерін жетілдіруге және біліктілігін арттыруға көп 
күш, білім мен күш жұмсады. Мұғалімдердің мәдени өсуі, үйлесімді, жан-жақты дамыған тұлғаны оқыту 
және тәрбиелеу әдістемесін жетілдіру қажеттілігі мәселелерін жиі көтерді [2,б75].  
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Сонымен қатар, А.Байтұрсынұлы өз халқын ыстық сүйді және оның ерекше табиғи 
қабілеттеріне сенді, өз елін әлемдегі өркениетті мемлекеттердің қатарында көруді армандады. Қазіргі 
кезеңде қазақ даласының ұлы ұстазының жоспарлары мен үміттері тәуелсіз Қазақстанда жүзеге 
асырылуда. 

Ғылымға, қазақ тілінің дамуына, мәдениеті мен біліміне қатысты көптеген мәселелер қазіргі 
уақытта да өзінің маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Мысалы, Н.Ә. Назарбаев: "Жауапты тіл саясаты 
қазақ ұлтының басты біріктіруші факторларының бірі болып табылады. Қазақ тілі-біздің рухани 
өзегіміз. Біздің міндетіміз-оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Мемлекет өз 
тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқаруда" [3]. 

Тәуелсіздік жылдары ішінде адами ресурстарды даярлау сапасын арттыруға, жеке адамның, 
қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған білім берудің ұлттық моделі 
қалыптастырылды. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін білім беру мазмұнының вариативтілігін жаңа үлгідегі ұйымдар 
қамтамасыз ете бастады. Орта білім беру ұйымдарының желісі жеке меншік мектептермен, 
лицейлермен, гимназиялармен, дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептермен 
толықтырылды. Мәселен,  республикамыздың әр облысында жаңартылған білім беру мазмұны бар  
Назарбаев Зияткерлік мектебі (НЗМ) құрылды, олардың тәжірибесі кезең-кезеңімен бүкіл білім беру 
жүйесіне таралды.  

Сонымен қатар, тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерінің бірі білім беру сапасын бағалаудың 
ұлттық жүйесін құру болып табылады. Білім беру сапасын бағалаудың ішкі (ҰБТ, ОЖСБ, лицензиялау) 
және халықаралық құралдары пайдаланылады. Қазақстандық оқушылар қазақстандық оқушылардың 
білім жетістіктерін тәуелсіз халықаралық бағалауға мүмкіндік берген PISA, TIMSS, PIRLS халықаралық 
салыстырмалы зерттеулеріне қатысады. 

Жалпы мұндай жетістіктерді мойындау біздің өлкемізде даму заңдары басқарылғанының 
дәлелі болып табылады, біздің ата-бабаларымыз ғылым саласындағы жетістіктермен әлемді 
бұрыннан таң қалдырған болатын. Бүгінгі таңда жас ұрпақтың санасына ұлы ата-бабаларымыздың 
өмір жолы мен шығармашылығының әлемдік ғылым мен мәдениеттің дамуына баға жетпес үлесін 
жеткізу, сондай-ақ еліміздің қалыптасқан мәдени мұрасын сақтауға жауапкершілік сезімін енгізу, 
оларды осы байлықтың лайықты мұрагерлері етіп тәрбиелеу маңызды міндеттердің бірі болып 
саналады. 

Ахмет Байтұрсынұлы Білім және ғылым саласында оқып, еңбек еткісі келетіндердің күші мен 
мүмкіндіктеріне шын жүректен сенді. Сондықтан, 1928 жылы Қазақстанда бірінші жоғары оқу орнын 
ашу кезінде сөз сөйлеген ол жоғары оқу орнының өз атауы мен маңызын ақтауын тілеген болатын. Ол 
"Университет – жоғары мәдениетті құру, ал жоғары мәдениет – адамзаттың ғылым мен техникаға 
қатысты ең жоғары түсініктерінің жиынтығы" деп санайды. Университеттің ашылуы, оның пікірінше, 
біріншіден, қазақ жастарының білім алуына және өз халқының жоғары мәдениетке қосылуына 
көмектесуге; екіншіден, мәдени жағдайды арттыра отырып, теңдік пен әділдікке қол жеткізуге – кез 
келген халықтың дамуының кепілі; үшіншіден, "Қазақстандағы жоғары білікті қызметкерлердің алғашқы 
ошағы" болып табылады [4,б10]. 

Біз оның университетке қандай үлкен рөл жүктегенін, болашақ мамандарды оқыту мен 
тәрбиелеу ісінде оның басымдықтарын, функциялары мен міндеттерін айқындағанын көріп отырмыз. 

А.Байтұрсынұлы қазақ халқының болашағы, қазақ тілі мен ұлттық мәдениетінің болашағы жас 
ұрпақтың білім деңгейіне, руханилығына және адамгершілігіне байланысты екенін түсінді. Олар 
прогрессивті ғылыми идеялардың көпшілікке таратушысы болады. 

Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл өмірі қазақтардың өзін-өзі билеуіне, мәдениеттің, білім мен 
ғылымның дамуына, ғасырлар бойы өзіндік халық шығармашылығының ұлт рухының сақталуына 
деген жалынды қамқорлықпен ұштасты. А.Байтұрсынұлы мұғалімнің жұмысымен және ғылыммен 
айналысумен, белсенді қоғамдық қызметпен қатар көркем сөз саласында жемісті жұмыс істеді, 20 
ғасыр жағдайында қазақ әдебиетінің реалистік, гуманистік, ағартушылық дәстүрлерін дамытуға 
қатысты [1,б122]. 

19-20 ғасырлар аралығында қазақ әдебиетінің басты проблемаларының бірі ұлттық мәселе, 
қазақ қоғамының жай-күйі, оның даму жолдары болды. А. Байтұрсынұлы әдеби процеске "Қырық 
мысал" (Қырық мысал), "Маса" (Комар) атты өлеңдер мен аудармалар жинақтарымен, фольклор 
үлгілерін шығарумен, ғылыми-теориялық мақалалардағы, еңбектердегі, оқулықтардағы қазақ 
әдебиетінің тарихы мен теориясының мәселелерін әзірлеумен белсене араласты. [2,б55]. 

Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми-педагогикалық еңбектерінің нәтижесінде бізде қырғыз 
әліпбиі, фонетикасы, қырғыз тілінің синтаксисі мен этимологиясы, әдебиет теориясы мен мәдениет 
тарихы бар. Осы қажырлы еңбегімен Ахмет Байтұрсынұлы қырғыз әдебиетін жоғары сатыға көтеріп, 
ұлттық мектеп пен туған әдебиет үшін берік іргетас қалады. 

Әдістемеге, оның қазақ тілі, әдебиеті, психология және өнер саласындағы ілімдеріне сүйене 
отырып, руханият пен имандылық, өзін-өзі бағалау және өзін-өзі іске асыру идеяларымен қаныққан 
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А.Байтұрсынұлы идеялары рухында тәрбиеленген жас ұрпақ міндетті түрде қазіргі әлемде елдің білім 
беру жүйесінде жаһандық өзгерістерді жүзеге асыратын прогрессивті жастардың ұрпағы болады. 

2022 жылы Ұлы ағартушы және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл 
толады. Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық, ғылыми мұрасы әлемдік мәдениеттің бір бөлігіне 
жатады және ол бүкіл адамзатқа қол жетімді болуға міндетті. 
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АЛАШ АҒАРТУШЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ - БАСПАСӨЗ 
 

Ақтас Г.Қ. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті «Журналистика» ББ 
магистранты; 

Шурентаев А.М. - PhD докторы, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 
журналистика және коммуникациялық менеджмент кафедрасының меңгерушісі. 

 
Мақалада қазақ журналистикасының тарихы туралы айтылып, Ахмет Байтұрсынұлының 

баспасөз саласындағы ерен ісі бүгінгі таныммен байланыстырылады. Сонымен қатар қазақ 
журналистикасының негізі, ағартушылықтың құралы саналған «Қазақ» газетіндегі ағартушылық 
мәселелер де сөз етіледі. Алаш қаламгерлерінің ағартушылық мәселесін көтерген мақалалары да 
қамтылған. 

Түйінді сөздер: Алаш ағартушылығы, баспасөз, газет-журнал, Ахмет Байтұрсынұлы, 
«Қазақ» газеті, баспасөз еркіндігі. 
 

Алаш ағартушылары деген кезде есімізге бірден ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы түседі. Ахмет 
Байтұрсынұлы – кез келген істің басы-қасында жүруімен де ерекше. Қазақтың әр жыртығына жамау 
бола білген Ахмет Байтұрсынұлы қоғамдық-саяси қызметін ұстаздық жолдан бастаған. Ақтөбе, 
Қостанай, Қарқаралы өңірлерінде сабақ бере жүріп, ағартушылықпен айналысты. 1905 жылы 
Қарқаралы құзырхатын даярлауға атсалысып, басқа да Алаш қайраткерлерімен бірге шеруге шықты. 
Қарқаралы құзырхатында көтерілген мәселенің бірі – газет шығару, баспасөз еркіндігі еді. 1910 жылы 
Семейден Орынборға жер ауып, Орынбор қаласында ілкімді істерін әрмен қарай жалғастырды. Алаш 
ағартушысы елдің көзін ашып, сауаттандыру үшін мектептің емес, баспаның өмірін таңдады. 
Осылайша, 1913 жылдың 2 ақпанында «Қазақ» газеті жарық көрді. Алаш ағартушылығының бір құралы 
деп баспасөз саласын айтуға толық негіз бар. 

Қазақтың ұлттық баспасөзінің қалыптасу кезеңін «Айқап» журналы және «Қазақ» газетінен 
басталған деп айтамыз. Алайда ресми басылымның тарихы 1870 жылдан басталады. Патша үкіметінің 
үгіт-насихат жұмысын жүргізуге арналған басылымдарды қазақ журналистика тарихынан сызып тастай 
алмаймыз. Атап айтар болсақ, 1870 жылдың 28 сәуірінен 1882 жылға дейін Түркістан генерал-
губернаторлығының орталығы Ташкент қаласында орыс тілінде шығатын «Туркестанские ведомости» 
газетіне қосымша ретінде айына төрт рет «Түркістан уалаятының газеті» шығып тұрды. Бұл газетте 
Шоқан, Ыбырай, Абай сынды қазақтың дара тұлғаларының өмір жолы мен шығармашылығына 
байланысты мақалалар жарияланып тұрған. Осы газеттен кейінгі газет – «Дала уалаятының газеті». 
Аталмыш газет Омбы генерал-губернаторының органы ретінде Омбы қаласында 1888 жылдың 1 
қаңтарынан бастап 1902 жылдың 12 сәуіріне дейін жарық көрген. Бұл газет те алдыңғы газеттің ізін 
жалғастырған десек болады. 

Осы аралықта киелі Торғай елінің атымен аталатын газетті айтпай кетуге болмайды. «1869 
жылы 2 қаңтарда Орынбор және Сібір ведомствосына қарайтын территория қайта құрылып, Торғай 
облысы делініп атала бастады, құрамына 4 уезд, 28 болыс қарайтын облыс сол кездегі Қазақстанның 
біраз жерін алып жатты. 1879 жылы орталығы Орынбор қаласында облыстық басқарманың баспасөз 
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орталығы құрылып, оның ресми органы шыға бастады. 1895 жылдан бастап бұған қосымша 
«Тургайская газета» деген атпен ресми емес бөлімі шығарылып, ол 15 жылдай өмір сүрді» [1; 25 б.]. 

«Тургайская газеті» Тобыл-Торғай өңірі үшін тың жаңалықтарға толы болмаса да, ішінде 
жарияланған ақпараттық, деректік, танымдық мақалалары ел тарихы үшін олжа. Даланың дара ұстазы 
Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен қызметі хақында мақалалар жарияланып тұрған. Бұл газет қазақ 
және араб әріптерімен қазақ тілінде мақалалар жариялап отырған. 

Бұл газеттер патшалық Ресей үкіметінің қол шоқпары болғанымен белгілі бір деңгейде болса 
да, аз да болса ағартушылық қызмет атқарды. Біз, ұлттық баспасөзімізді «Айқап» журналынан 
басталды деп айтып өттік. Алайда «Айқап» журналына дейін жер-жерде әртүрлі басылымдар жарық 
көрген. Мәселен, 1907 жылдың наурызында «Қазақ газеті» (1 номері ғана шыққан) деген газет, 1907 
жылы «Серке» (2 номері ғана шыққан) газеті, 1907 жылы «Орал» газеті (31 номері шыққан) жарық 
көрген. 

Ал, Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы редакторлық еткен «Қазақ» газеті шығып 
тұрғанда қазақ даласында «Айқап» журналы, «Қазақстан» газеті, «Ешім даласы» газеті де өз 
оқырманын қуантып отырған. А. Байтұрсынұлы «баспасөз арқылы мыңдаған азаматтың сауатын 
ашып, білім алуына мол мүмкіндік жасаймын» деп айтқанына қарап-ақ баспасөз құралының сол 
заманда ағартушылықтың басты құралы болғандығын анық байқауға болады. 

Жалпы алаштанушы ғалымдар ағартушылықты 3 кезеңге бөліп қарастыратыны баршамызға 
белгілі. Үш кезеңнің екінші кезеңі – Негізгі ағартушылық немесе Алаш ағартушылығы деп аталады. 
Уақыт аралығы 1890-1920 жылдар. Негізгі ағартушылық өз ішінен екіге бөлінеді. Бірінші кезеңі 1890-
1911 жылдар, екіншісі 1911-1920 жылдар аралығы. Ал екінші кезеңнің қалыптасуына «Айқап» журналы 
мен «Қазақ» газеті тікелей себепші. 

Ахмет Байтұрсынұлы шығарған «Қазақ» газеті – ағартушылықтың да, баспасөздің де оқық 
үлгісін көрсеткені жасырын емес. «1913-1918 жылдары Орынбор қаласында жарияланып тұрған 
қоғамдық-саяси және әдеби-мәдени басылым. 1915 жылға дейін аптасын 1 рет, одан кейін екі рет 
шыққан. Бастырушысы – «Азамат» серіктігі. Газетке қаржылай көмектескендердің көшбасында 
Мұстафа Оразайұлы бар. Жалпы 265 нөмірі жарық көрген. Газет рәміздік-бейне ретінде киіз үйді 
ұсынды. Бұл – қазақ ұлты деген ұғымды берді» [2; 246 б.]. 

«Қазақ» газетінің ішіне үңілсеңіз, кез келген тақырыпты қамтығанын байқай аласыз. «Қазақ» 
газеті көтерген тақырыптың бірі – ағартушылық. 1913 жылдың №11 санында жарық көрген «Оқу 
жайы», 1913 жылдың №14 санында жарық көрген «Қазақша оқу жайы», 1914 жылдың  №61 санындағы 
«Бастауыш мектеп», 1914 жылдың №62 санындағы «Мектеп керектері», «Оқу мезгілі» атты мақалалар 
сөзімізге дәлел. «Орысша оқу орыс қолтығында тұрған жұртқа керек, қазақша оқып, жаза білген соң, 
шама келсе орысша да білу керек» деген «Қазақ» газетінің сөзіне үңілсеңіз, ар жағында айтар ойы 
менмұндалап тұрғаны жасырын емес. «Жеті тілдің бәрін біл» деген ата-бабаларымыз кез келген тілді 
еркін меңгеріп, оқығанды жек көрмейді. Ал, сол уақыттарда қазақ тілінен бөлек орыс тілін білсе қазақ 
баласы далада қалмайтыны анық. Осы ойды Алаш ағартушылары әркез айтып та, жазып та 
насихаттады. Бұл заман талабы болатын. «Қазақ» газеті ерекше құлшыныспен ағартушылық 
мәселесін көтерді. Бұған 2 себепті негіз етуге болады: бірі – редакторы педагог-ұстаз Ахмет; екіншісі – 
жоғары оқу орнын бітірген, Батыс өркениетін сезінген, мемлекетшіл, ұлтшыл Алаш қаламгерлері. А. 
Байтұрсынұлының ағартушылық жолын ахметтанушылар үш таған бірлікте қарастырады. «Біріншісі – 
ұстаздық-педагогтық қызметі, екіншісі – ұлттық мектептің өркендеуін көздеуші көсемсөзші, үшіншісі 
«мектеп керектері» - оқулықтар жазушы ғалым. «Қазақ» газетінде біз оны ұлттық мектептердің жолға 
қойылуын табанды түрде жақтаушы, қазақ балаларының ана тілінде білім алуына үндеуші, әрі мектеп-
оқу жайында бес саусағындай қанық білгір ғұлама ретінде білеміз» [3; 163 б.]. 

«Қазақ» газетінде жарық көрген А. Байтұрсынұлының «Оқу жайы» атты мақаласын талдап 
көрелік. Бұл мақала арқылы біз қайраткер Ахметтің бейнесін көре аламыз. Әлеуметтік проблеманы 
көтерген автордың жай-күйі мақаладан білініп тұр. Әр қазақ баласы білімді болу керектігін 
айтқанымен, қазақ даласында оқу орындары аз деп күйзеледі. Ал, «Бастауыш мектеп» атты 
мақаласында бастапқы білімді оқушылар 5 жыл игеріп, дін, тарих, есеп, география, шаруа мен кәсіп, 
жаратылыстану пәндері оқытылу тиіс дейді. Және 1913 жылдың 8 тамызындағы жарияланған 
«Земство» мақаласында Қостанай уезінде 1909 жылы қазақтардың сегіз пайызы сауатты деп цифр 
көрсетіп, өзінің жорамалы бойынша 5% ғана деп көрсетеді. 

Ал, «Қазақ» газеті редакторларының бірі Міржақып Дулатұлы «Торғайдағы орысша оқу» атты 
1915 жылы жарық көрген мақаласында: «Торғайда елдің 13 ұлысы бар. Торғай егін салуға жарамсыз 
болғандықтан мужиктер келмегенін айтады. Жүз төрт мың үш жүз он екі пенде мекен етеді. Бұлар 
болса екі мың жеті жүз адамға үш мектептен берген. Орыс тілін оқу ары қарай дамытпаса, ұмытып 
қалатынын» [4; 200 б.] меңзейді. Бұл мақаласынан оқу жағдайын жан-жақты ойластырғанын, 
оқушылар мен мұғалімдерге жалпы халыққа тиімді болуын ойластырғанын байқаймыз. 

1870 жылғы Оқу ағарту министрлігінің жарлығы өсіп-дами келе 1910 жылы Мемлекеттік думада 
«мектептерде оқу орыс тілімен оқылсын» деп тұжырымдалды. Бұл тежеусіз отаршылдықтың 
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асқынғаны еді. Осыны Ахмет, Міржақыптар мықтап түсінгендіктерін әр сөзі мен ісінде танытып отырды. 
1914 жылы «Оқу-білім әр жұртқа, халыққа әлемдік даму деңгейінде болып, басқалалармен аазаматтық 
тұрғыдан тең, өзінің рухани-эстетикалық тұрғысынан мәдени өресінің биік болуы үшін, өзінің тілін, 
дінін, ұлттық келбетін дамыта беру үшін керек болса, патша отаршыларына, үкіметіне қараңғы, надан 
болғаны керек» деп ашық айта білді. Қазақ арасына орыс мектептерінің терең тамыр жая алмай жатуы 
«қазақты орысқа аударамыз деген пікір бәрін бүлдіріп отыр» дегенді де батыл айтып, ашық жазды. 
Сол ойын жүзеге асыру үшін әр түрлі айла-амалдар жасалып жатқанын айна-қатесіз көрсетті. Ауыл 
мектебіне қарағанда орыс школдарының әдемі жабдықталуының сыры орыстандыру саясатында 
жатқанын именбей айта білді. А. Байтұрсынұлының 1913 жылғы Усыл сотие жолымен тәртіп етілген 
қазақша әліппесінен бергі уақытқа шыққан кітаптардың бәрі осы негізде болғанын, оқу-жазуды 
жеңілдеткенін мақтана айтуға тиіспіз. Күні бүгінге дейін ғұмыр кешіп келеді. Ахмет Байтұрсынұлының 
ұлттық жазу тәртібі өз нәтижесін берді. «Қазақ» газеті осы Ахмет негізін салған төте жазумен шықты. 

Осы тұста тағы бір мәселені де айта кеткен абзал. Алаш қаламгерлерінің көбі өз мақалаларын 
бүркеншік есіммен жариялады. Бұл үрдіс бүгінгі кезде сирек қолданылып жүр. Мұны дамытсақ та 
артық емес. Бүркеншік есім – шығармашылық тарихпен астасып жатқан жүйе. «Елім», «жұртым» деп 
өткен Алаш зиялылары кейбір шығармаларын кейінгі ұрпаққа бүркеншік есімдерімен жариялап кеткен. 
Сондықтан, қандай жазушының болмасын әдеби мұрасын түгендеген тұста бүркеншік есімдердің 
дұрыс жол сілтейтінін ескеріп, әдеби жанама аттарға жауапкершілікпен қараған жөн. 
 Белгілі ғалым Қайрат Сақ бір мақаласында «...Өмір бойы үкімет тарапынан қудалау көрген 
Міржақып Соловецк лагерінде айдауда  жүргенде де Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет 
Байтұрсынұлылармен хат-хабар жазысып, мән-жайды ұғынысып отырған. Мысалға, Әлихан 
Бөкейханұлын – «Қыр баласы», Ахмет Байтұрсынұлын – «А.Б.», Халел, Жанша Досмұхаметұлдарын – 
«Екі дос», Мұхтар Мырзаұлын – «Ұзын Мұхтар» деп сақтық үшін толық аты-жөнін айтпай, өзара 
түсінісіп отырған...». Міржақыптың өзі де бүркеншік аттан кенде емес. «Түрік баласы», «Қауіп 
Қатеров», «Мадияр», «Арғын», «Тургайский», «Азамат», «М.Д.» деген есімдермен  «Қазақ» 
басылымында көптеген мақалалар басып отырған. Бұл есімдердің Міржақыпқа  тиесілі екеніне бүгінде  
ғалымдар еш күмәнсіз қарайды [5; 13 б.].  Мәселен, «Серке» газетінде М. Дулатұлының «Біздің 
мақсатымыз» атты мақаласы «Арғын» деген бүркеншік есімімен шыққан. Кейін тергеушілер бұл 
мақаланы тәркілеп, «Серке» газетін жауып тастаған. Тергеушілер мақаланың авторы бүркеншік 
есіммен жарияланғандықтан, кім екенін таба алмаған. 

«Қазақ» газетінің ізін жалғаған жалпыұлттық басылымдар қатарына «Сарыарқа», «Бірлік туы», 
«Жас азамат», «Алаш», «Абай» сынды газет-журналдарды айтса болады. Бұл басылымдар 
ағартушылықты белгілі бір дәргейге дейін насихаттады, өз миссиясын мүлтіксіз атқара білді. 

Патша үкіметі құлап, Уақытша үкімет орнап, кейін большевиктік билік орнаған тұста да газет-
журналдың құны бір сәт төмендемеді. Бұрынғы қарқынына қарқын қосты десек болады. Баспасөз 
арқылы ағартушылық жұмысын жүргізгендей болып, партиялық үгіт-насихат жұмысын жүргізді. Жер-
жерде губерниялық партия комитеттерінің басылымдары жарық көрді. Біздің өңірімізде 1922 жылы 
«Ауыл» газеті жарық көрді. Бұл газет – Қостанай губ.партия комитеті мен губаткомының органы болған. 
Газеттің редакторы – М. Сералин. Ал, Б. Майлин әдеби қызметкер, кейін бөлім меңгерушілігін 
атқарған. Аталмыш газетте ел-жер жайында, халықаралық мәселер бойынша көптеген мақалалар 
басылған. «Ауыл» газеті кейін «Социалды ауыл», «Большевиктік жол», «Коммунизм жолы», 
«Коммунизм таңы» деген аттармен де шығып, қазіргі таңда «Қостанай таңы» деп аталады. Облыстық 
«Қостанай таңы» газеті өз тарихын «Ауылдан» бастаса, демек биыл бұл газетке – 100 жыл. Мерейлі 
мерейтой қарсаңында газеттің таңдамалы нөмірлері жинақ түрінде шықса артық етпес. 

Облыстық «Қостанай таңы» газеті өңіріміздегі әр түрлі жағдайларды жылдам әрі сенімді 
жеткізеді. «Қостанай таңы» газетінде одан бөлек ағартушылықты насихаттаған танымдық әрі 
мағыналы мақалалар жарияланып тұрады. Республика бойынша басқа да газет-журналдарды 
қарасаңыз, ағартушылықты насихаттаған немесе ағартушылық мәселесін көтерген мақалаларды жиі 
кезіктіресіз. Олай болса, бүгінгі таңда баспасөзде ағартушылықты насихаттаған мақала шықса, бұл 
кезіндегі Ахмет негізін салған «Қазақ» газетіндегі жақсы үрдіс деп айтуға толық негіз бар. Өйткені, 
Ахмет пен Міржақып кезінде әлеуметтік желі яки байланыс құралы болмай, бірден-бір құрал газет ғана 
болды. Ал, бүгінгі таңдағы БАҚ-тың әлеуеті мен қажыр-қайраты мүлде бөлек. Білім беру 
орындарындағы мәселелерді газет-журналсыз-ақ насихаттауға, дәріптеуге мүмкіндік бар. Сонда да кез 
келген мектеп яки оқу орны өз жанынан газет шығарып, баспасөз арқылы насихаттағысы келеді. Бұл 
әлі де болса баспасөздің өз құнын жоғалтпағанының айқын дәлелі. Қазіргі таңда әлеуметтік желінің 
дәурені жүріп, жаһандану дәуірінің бел ортасында отырсақ та кез келген мектеп ұжымы немесе 
мекеме, жоғары оқу орны өз жанынан ресми немесе бейресми газет-журнал шығарғысы келеді. «Газет 
– халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай 
керек» деген Алаш ағартушысының сөзі өз құнын әлі жоймағандығының бұлтартпас айғағы осы емес 
пе?! 
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Мақалада кәсіптік құзыреттілік талаптарын ескере отырып, ҚР бойынша төтенше 

жағдайға байланысты онлайн оқыту барысында, математикадан практикалық сабақтар өткізу 
мәселесі қарастырылады. Сондай-ақ, студенттердің математиканы оқуға деген қызығушылығын 
арттыру қажеттілігі ескеріледі. Практикалық сабақтарды өткізу барысында оқытылатын курс 
тақырыптары бойынша MS PowerPoint презентацияларын пайдалану ұсынылады. 

Түйінді сөздер: тәжірбие сабақтар, пәнді білу, сабақ жоспары, пәнге қызығушылық, 
презентациялар. 
 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың 2020 жылғы 
14 наурыздағы № 108 бұйрығына сәйкес А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 
2020 жылғы 16 наурыздан бастап қашықтықтан оқытуға көшті. Оның мақсаты: білім алушылар мен 
педагогтардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ пандемия кезеңінде 
коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу. 

Санитарлық-эпидемиологиялық ахуал ескеріліп, білім алушылар  мен оқытушылардың 
денсаулығын сақтау мақсатында студенттерді қашықтан оқыту жүргізілді. Қашықтан оқыту дегеніміз — 
оқу процесінде оқытушы мен студенттердің қашықтан өзара байланыс жасауы. Қашықтан оқытуда 
қолжетімді құрылғылар мен байланыс құралдары пайдаланылды: интернет-платформа, WhatsApp, 
компьютер, ноутбук, планшет. 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде білім берудің барлық 
деңгейлері және барлық пәндер бойынша аудиториялық сабақтар қашықтықтан білім беру порталын 
қолдану арқылы өткізілді. 

Математикадан практикалық сабақтардың мақсаты – студенттердің теориялық  білімдерін 
бекіту және тереңдету; теориялық ережелердің практикалық маңызын ашу; студенттердің 
математикадан есептерді шығарудағы практикалық дағдыларды мазмұнды меңгеруіне ықпал ету; 
нақты есептерді шығарғанда формулаларды дұрыс қолдана білуге үйрету, өз бетінше жұмыс істеу 
дағдыларын дамытуға ықпал ету; көпшілік алдында сөйлеу, өз шешімін дәлелдеу қабілетін дамыту. 

Осыған орай, студенттерге есептердің оңтайлы шешімдерін көрсету тұрғысынан талдау 
дағдыларын қалыптастыру қажет. Сонымен қатар, тәжірибелік сабақтарда студенттердің 
математикалық терминологияны дұрыс қолдана білу қабілетін дамытып, сөйлеу мәдениетін арттыруы 
керек. 

Оқытушынының тәжірибелік сабақтарды өткізуі, сонымен қатар, студенттердің тиісті 
тақырыпты меңгеру денгейінің бақылауы болып табылады. Сабақты ойдағыдай сәтті өткізу үшін, 
сабаққа дейін, оны нақты және техникалық ұйымдастыру арқылы дұрыс құру керек. 

Оқытушының сабаққа дайындалу кезеңдері: 1. Силлабусқа сәйкес білім алушылардың сабақта 
оқу материалының көлемі мен сипатын меңгеруі анықтауда.  2. Есептер саны және оларды қарау 
кезектілігін қарастырылуда. 3. Сабақ жүргізудің әдістемелік тәсілдерін таңдауда. 4. Есептерді шешуге 
байланысты қойылатын сұрақтарды баяндауда. 

Тәжірибелік сабақтарға дайындала отырып, оқытушы есептерді шығару кезінде студенттердің 
санасында сақталып қалатын теориялық сұрақтарды белгілейді. Берілген уақыт ішінде тақырыптың 
барлық мәселелерін жеткілікті тереңдетіп қамту мүмкін еместігін ескере отырып, оқытушы ең 
маңыздыларын таңдап, материалды барынша меңгеру үшін оларды белгілі бір реттілікпен қарастыру 
керек. Белгілі бір тақырып бойынша оқу материалының көлемі мен сипатын (тапсырмалар мен оларға 
қойылатын сұрақтар) анықтай отырып, оқытушы сабақ жоспарын жасап, мыналарды көрсетеді: 
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тапсырмаларды қарастыру алдында сабақ тақырыбы бойынша студенттерге қойылатын сұрақтар; 
қарастырылатын міндеттер тізімі; есептерді шешу кезінде нақтылайтын қосымша сұрақтар; 
мәселелердің қысқаша шешімдері. Өтілген тақырыптарды және студенттердің осы пән бойынша 
дайындық деңгейін ескере отырып, осы сабақтың тақырыбына ғана емес, сонымен қатар өткен 
тақырыптарға да қатысты мысалдарды қамтитын тапсырмалардың күрделісін қарастыру керек.  
Осылайша, өтілген материалды есте сақтау денгейінде қана қол жеткізіп қоймайды, сонымен қатар, 
талдау дағдылары қалыптасады, сабақта қарастырылатын материалдың шекарасы кеңейеді. 
Қосымша сұрақтар тек өтіп жатқан тақырып бойынша ғана емес, сонымен қатар бұрын өтілген 
тақырыптар бойынша да қойылуы керек, бұл студенттерге курстың жеке бөліктерін сәйкес 
сұрақтармен логикалық түрде байланыстыруға көмектеседі. Ең маңыздысы, сабақ студенттер үшін 
қызықты болуы керек. Өкінішке орай, математика сабағында алған білімдерін, кейбір студенттер 
қолдана алмайды [1]. 

Қазіргі жастар цифрлық технологиялар әлемінде өмір сүреді. Ақпараттық мәдениеттегі 
мұғалімнің рөлі де өзгеруде – ол ақпарат ағынын үйлестіруші болуы керек. Демек, оқытушыға білім 
алушылармен бір тілде сөйлесу үшін заманауи әдістер мен жаңа білім беру технологияларын меңгеру 
қажет. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы және оларды біздің елімізде енгізілуі 
студентке әсер етеді. Бүгінгі таңда "оқытушы – студент – оқулық" дәстүрлі схемасына жаңа буын – 
компьютер, ал санаға – онлайн оқыту енгізіледі. Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бөліктерінің 
бірі  білім беру пәндерінде ақпараттық технологияларды пайдалану болып табылады. Жоғары 
мектепте практикалық сабақтарда презентацияларды қолдану қазіргі заманғы компьютерлік 
технологияларды қолданудың танымал формасы екені белгілі. 

Презентация – бір нәрсені (ұйым, жоба, өнім және т.б.) ұсынуға арналған құжат немесе 
құжаттар жиынтығы. Презентацияның мақсаты – аудиторияға презентация объектісі туралы толық 
ақпаратты ыңғайлы түрде жеткізу.  

Компьютерлік презентация – мультимедиялық мазмұны бар арнайы құжат, оның көрсетілімін 
пайдаланушы басқарады. Қазіргі уақытта бұл өмірдің көптеген салаларында қолданылатын ақпаратты 
ұсынудың ең танымал әдістерінің бірі. Көбінесе ауызша сөйлеу немесе жазбаша есеп визуалды 
сүйемелдеуді және ақпаратты визуалды түрде ұсынуды қажет етеді. Математикада компьютерлік 
презентацияны қолдануға болады. Бұл слайдтардың немесе бейне тізбектердің белгілі бір реттілігі. 
Бұл сөз сөйлеу үшін барлық қажетті ақпаратты жинайтын файл [4]. 

Слайдтарда келесі ақпарат болуы мүмкін: файлдың мазмұны туралы мәліметтері бар 
тақырыптар мен тақырыпшалар; графикалық кескіндер (суреттер, фотосуреттер, графиктер, 
диаграммалар және т. б.); сандық немесе мәтіндік деректері бар кестелер; дыбыстық қолдау; мәтіндік 
файл; деректер тізімімен таңбаланған немесе нөмірленген тізімдер; ақпаратты қабылдауды 
жеңілдететін фондық сурет немесе олар эстетикалық функцияны орындайды; колонтитулдар 
(нөмірлеу, сілтемелер немесе басқа қосымша мәліметтер бар); сыртқы нысандарға сілтемелер [2, 
c.124]. 

Дәстүрлі іс-шараларға қарағанда презентацияларды қолдана отырып практикалық сабақтың 
артықшылығы айқын.  

Біріншіден, презентация ақпаратты визуализациялауға, жүйелеуге, құрылымдауға мүмкіндік 
береді (түрлі-түсті иллюстрациялар, схемалар, кестелер, графиктер, кескін анимациясын қолдану 
және т.б.). Презентацияның артықшылықтары "Алгебралық сызықтық теңдеулер жүйесі" 
тақырыбындағы практикалық сабақта жақсы көрсетіледі.  

Келесі артықшылығы – студенттердің жұмыс қарқынын оңтайландыру, компьютерлік 
анимацияның көмегімен практикалық сабақта танымдық жағдай жасау мүмкіндігі пайда болады, 
нәтижесінде сабақ зерттеу әрекетінің сипатына ие болады және студенттердің көпшілігінде оқу іс-
әрекетінің мотивациясы артады. Сонымен, мақсатты түрде қолданылатын ақпараттық және 
коммуникациялық технологиялар студенттердің тәуелсіздігін, шығармашылық қабілеттерін және 
танымдық қызығушылығын дамытуға ықпал етеді, математикадан білім алушылардың жүйелі білім 
деңгейін арттыруға мүмкіндік береді [3]. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі компьютерлік технологияны қолдану тәжірибесі дәстүрлі 
сабаққа қарағанда жоғары тиімділікке ие екенін көрсетеді. 

MS PowerPoint презентациясын қолдана отырып, "Алгебралық сызықтық теңдеулер жүйесі" 
тақырыбындағы практикалық сабақтың мысалын қарастырайық. 

Сабақтың негізгі оқу мақсаты: осы тақырып бойынша теориялық және практикалық білімді 
жүйелеу және бекіту. 

Ұйымдастыру сәті. Тақырып туралы хабарлама, сабақ жоспарының мақсаттары. Негізгі бөлім. 
Теориялық материалды бекіту. 

Фронталды сұрау түрінде теориялық материал туралы білімді бекіту: Сызықтық теңдеулер 
жүйесi, негiзгi ұғымдар: жүйенiң шешiмi, бiртектi және бiртектi емес, үйлесiмдi және үйлесiмсiз, 
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анықталған және анықталмаған, эквиваленттi (мәндес) жүйелер. Жүйенiң элементар түрлендiрулерi. n 
белгiсiзi бар m теңдеулер жүйесiнiң шешiмiнiң жалғыз болу шарты.  Бiртектi жүйенiң нольдiк емес 
шешiмi болу шарты.  

Осы сұрақтарды талқылағаннан кейін сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу әдістерін 
экранға шығару: Жүйенi Крамер формулаларымен шешу. Жүйенi Гаусс әдісімен шешу. Жүйенiң 
матрицалық жазылуы және оның шешiмi. Мысал ретінде матрицалық жазылуын және оның шешуін 
қарастырайық. 

Сызықтық теңдеулер жүйесiн матрицалық түрде жаз және оны керi матрица көмегiмен шеш: 
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Шешуi:      

       Белгiсiздер коэффициенттерiнен А матрицасын, 1х , 2х , 3х  белгiсiздерден  Х  және бос 

мүшелерден В матрицаларын құрамыз:   
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(1) жүйенiң сол жағын А* Х матрицаларының көбейтiндiсi түрiнде, ал оң жағын В матрицасы арқылы 
жазамыз. Сонда (1)  жүйе матрицалық теңдеу түрiнде жазылады: 

                                          А * Х = В.                        (2) 
        Егер А матрицасының анықтауышы нольден өзгеше болса, онда А матрицасының керi матрица 

1А табылады. (2) теңдiктiң екi бөлiгiне сол  жағынан 
1А  матрицасын көбейтемiз:  

                                 
1А * А * Х = 

1А * В 

1А * А = Е  және Е * Х = Х  болғандықтан 

                                       Х = 
1А * В.                           (3) 

(3) формула сызықтық теңдеулер жүйесiн шешудiң матрицалық түрде жазылуы деп аталады. (3) 

формуланы қолдану үшiн ең әуелi 
1А  керi матрицасын табу қажет.  
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 (3)  формулаға матрицаларды қойып жүйенiң шешуiн табамыз: 
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,  яғни жүйенiң шешуi 

1х  =  -1,  2х  = 2, 3х  = -1 болады. 

Осыдан кейін әдістердің әр түрінің шешу схемасы бірінен соң бірі көрсетіледі. 
Теңдеулер жүйесін шешу дағдыларын қалыптастыруын оқушыларды жұмысқа тарта отырып, 

түсініктемелермен орындайтын тапсырмалар бойынша жүзеге асырылады. 
Ал сабақтың соңғы кезеңінде қорытындысын шығарамыз, мақсатқа жету дәрежесін анықтап, 

MOODLE жүйесінде өзіндік жұмыс тапсырмасын береміз. 
Қортындылай келе, онлайн сабақ жоспарын құру кезінде, бір жағынан, кәсіби құзыреттілік 

талаптарын ескеру қажет, екінші жағынан, ақпараттың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу керек. Бұл 
мақалада «Алгебралық сызықтық теңдеулер жүйесі» тақырыбы бойынша практикалық сабақ 
мысалында MS PowerPoint презентацияларын қолдану арқылы тиімді сабақты құрастырудың негізгі 
қағидалары көрсетілген. 

 



АЛАШ АҒАРТУШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

151 
 

Әдебиеттер тізімі 
1. Петрова Е.Д. Формирование у студентов интереса к высшей математике / Теоретические и 

методологические проблемы современной педагогики и психологии. Ч. 2. – Стерлитамак: Российская 
Федерация Агентство Международных Исследований, 2017. – 158 с.  

2. Снегурова В.И. Особенности методики проектирования методической системы 
дистанционного обучения математике. Известия РГПУ им. А.И.Герцена, № 52, 2008. 

3. Berdenova G.Zh. Non-standard tasks in mathematics as a means of developing students 
creative abilities / G. Zh. Berdenova,  Davletkaliyeva A.K.// 3i: Intellect, idea, innovation.- Kostanay: 
KGU.- 2018.- №2. – 180 -185 c. 

4. [Электроннды ресурс]. – Қол жеткізу режимі: http://www.glossary.ru/cgi-
in/gl_sch2.cgi?RAvvgwgytul!uhlxvl,ltol 
 

 
УДК 37.013.42 

 

ПРОБЛЕМА СИРОТСТВА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Шалгимбекова К.С. - кандидат педагогических наук, гл. специалист Департамента науки и 
послевузовского образования КРУ имени А. Байтурсынова 

 
В данной статье представлен генезис проблемы социально-педагогической поддержки 

детей-сирот в России с VI века до середины XIX века. Описан опыт коллективной, поочередной 
опеки, целью которой является забота во имя бога. Также на примере создания воспитательных 
домов показан процесс воспитания, образования и подготовки к жизни детей-сирот. 

Ключевые слова: сирота, забота, воспитательный дом, усыновление, опека. 
 
Проведенный в ходе исследования теоретический анализ дал возможность выявить в 

историческом контексте эволюцию представлений о рассматриваемой проблеме, тенденции, 
особенности и динамику.  

С VI  века ребенка, оставшегося без попечения родителей, сироту, забирали в семью или 
передавали по очереди из семьи в семью, считалось, что принимают не ради него (не из жалости к 
нему), не ради себя (не из чувства вины или выгоды), не ради рода (или долга), а ради Бога. Первыми 
это делают крестные родители, если же их нет, то опеку на себя берег община, передавая 
«захребетника» из дома в дом, и тем обеспечивая его выживание. В это же время известную роль 
играют монастыри и создаваемые монастырями приюты. О сиротах заботятся не только тогда, когда 
благ в избытке, но и когда благ недостает, делятся последним (не сделать этого считается безбожно, 
бессовестно). Забота, по-видимому, лишена личностного отношения и какой-либо 
сентиментальности. Практика усыновления уступает место практике опеки, чаще всего коллективной, 
поочередной. На обладание сиротой никто не претендует, и от него не скрывают, что он сирота. 
Важнее всего, чтобы дитя не осталось духовным сиротой, чтобы у него был духовный родитель. 
«Воспитателей нужно более ценить и любить, чем отцов: от этих последних получается просто жизнь, 
а от тех жизнь хорошая» [1, с. 205]. 

Следует отметить, что и в этот период обращалось внимание на обучение ребенка, которое 
заключалось в изучении традиций, на что указано в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Уставе 
Владимира Святославовича» (XVIII-XIX вв.) [2, с. 113] .  Христианский смысл опеки передает 
евангельская цитата: «и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» [3, с. 5]. 

В философских антропологиях Нового времени человек трактуется как «дитя эпохи», или 
«дитя природы», или «дитя самого себя» [4, с. 69]. В обыденном сознании человек понимается как 
дитя своих родителей, как принадлежащий родителям, и появляется почва для утверждений - «мой 
ребенок, что хочу, то с ним и делаю». Дитя становится объектом личного произвола своих родителей,  
сословными традициями, законом. Воспитание ребенка авизируется, становится частным семейным 
делом, и что в действительности делают со своим дитя, часто остается скрытым от наблюдения. 
Набирают силу на «вольном выпасе» разноообразные педагогические идеи. Совершенствуется 
законодательство, защищающее права детей от произвола взрослых [5, с. 97]. Тем не менее, 
эксплуатация детства - от использования детского труда до апробирования на детях своих 
педагогических идей - становится практически ничем не ограниченной в случаях, касающихся детей-
сирот. 

Мотивация усыновления, принятия ребенка под опеку, становится ориентированной на 
имманентные интересы. Ребенок-сирота, пятый в семью  или опекаемый в благотворительном 
учреждении, становится источником благ (материальных, социальных,  престижных и т.д.). Сиротство 
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романтизируется и, особенно, после появления рассказов Ч. Диккенса, становится    предметом   
душещипательных   повествований,   слеза   над которыми - последняя искупительная дань 
благополучного слоя общества детям,   оставшимся   без   родителей.   Сирот   предпочитают   
любить   на расстоянии, рассуждая о них, как это делают и сегодня многочисленные СМИ, 
поставляющие будоражащую информацию [6, с. 17]. 

Данный период послужил основанием для следующего подхода к проблеме сиротства, 
который предполагает отношение к детям-сиротам как к особой социальной группе. Воспитание и 
обучение личности требует  выстраивание индивидуальных планов, основанных на прикладной 
практической деятельности. 

Так, по указу Петра Первого, изданному в 1715 году, было открыто около десяти 
воспитательных домов («сиротопитательниц»), исследованиями в этой области занимался Ф.С. 
Салтыков [7, с. 173]. Во второй половине XVII в. появились два воспитательных дома в Москве (1767) 
и Петербурге (1770) [8, с. 37]. Они работали в соответствии с Генеральным планом императорского 
воспитательного дома, составленным видным деятелем просвещения России И.И. Бецким (1704 — 
1795), который разрабатывал уставы и рекомендации по воспитанию детей-сирот [9]. Открытие 
Московского воспитательного дома  состоялось 21 апреля 1764 года с крестным ходом. В 
прибавлении к №33 газеты «Московские ведомости» от 23 апреля 1764 года было напечатано 
описание церемонии открытия Императорского Воспитательного дома [10, с. 171]. 

И.И. Бецкой был сторонником изоляции этих детей от общества, отрицательно относился к 
систематическому общему образованию воспитанников, отдавая предпочтение их практической 
подготовке к жизни (овладение ремеслами и т.д.), проповедовал религиозное воспитание. При 
Воспитательном доме планировалось создать сеть ремесленных мастерских и лавок, где 
воспитанники могли бы работать и продавать плоды своего труда [9]. Им были высказаны 
интересные идеи, касающиеся физического и санитарно-гигиенического воспитания детей, 
оставшихся без родителей.  

Однако воспитывать детей по программе И.И. Бецкого не представлялось возможным. Это 
объяснялось большой скученностью детей, плохим уходом за ними, недостатком кормилиц, что при-
водило к высокой смертности детей-сирот, в разные годы достигавшей 99% [9]. 

Для сокращения смертности сирот было решено раздавать их на патронирование в 
деревенские семьи. 

В период правления Императрицы Екатерины II существовали «воспитательные дома» и 
приюты, главное назначение которых было укрыть на время детей от беды, а затем определить в 
«семью благонравного поведения». Первого сентября 1763 года был издан Манифест об 
«Учреждении Московского Воспитательного дома». В его стены принимали младенцев, «не 
спрашивая приносящего», кто он таков и чьего младенца принес, требовалось только спросить, не 
знает ли он, крещен ли младенец и как его имя. Будучи в Москве, Императрица обязательно 
посещала дом, оставляя там крупные суммы. Воспитательный  дом   не  получал  государственного  
финансирования  и должен был существовать на пожертвования. Однако воспитательный дом имел 
различные льготы: освобождение от уплаты пошлин при заключении контрактов; беспошлинно 
покупать и продавать земли и дома; заводить фабрики; устраивать лотереи. Воспитательный дом в 
1764 году получал четверть от публичных представлений [10, с. 33]. Позднее в 1798-1799 годах 
театры должны были отдавали десятую часть из сумм, собираемых за вход в театры и отсылать в 
Воспитательный дом [10, с. 39]. 

События, происходящие в Воспитательном доме не остаются без внимания общественности. 
Газеты постоянно публикуют материалы о событиях  Воспитательном доме. Так в 1765 году в 
прибавлении к № 33 газеты «Московские ведомости» было опубликовано описание торжеств I 
Воспитательном доме 21 и 24 апреля [10, с. 35]. 

В 1767 году для управления Воспитательным домом был учрежден Опекунский совет. В том 
же году Екатерина II посетила заведение и в память своего посещения сделала богатый вклад. В 
число жертвователей вошли виднейшие государственные деятели, сановники, иерархи русской 
Православной церкви [10, с. 37]. 

В 1770 году при Воспитательном доме учреждена была ссудная и сохранная казна, 
называвшаяся ломбардом  Вдовья казна. Первым опекуном Воспитательного дома был камергер 
М.С. Похвиснев. Его неутомимость, неослабный присмотр и благоразумные распоряжения всего 
более способствовали успеху предначертаний   И.И. Бецкого [9]. 

Смертность детей в первые годы существования Дома была чрезвычайно высока. Так, в 1764 
году из 523 поступивших воспитанников умерли 424, а в 1765 году - 598 из 892 . Поэтому с 1768 года 
было решено отдавать детей на воспитание в деревни. Официальная статистика свидетельствует о 
резком снижении процента смертности после 1768 года. Забота о здоровье воспитанников 
воспитательных учреждений была одной из главных задач. Начавшаяся борьба с эпидемией оспы 
предполагала прививки. Для разъяснения необходимости прививания регулярно сообщалось в 
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газетах. Так в 1768 году в прибавлении к №№ 82, 89  было опубликовано на 10 страницах сообщение 
о результатах прививки оспы в училище при Академии художеств и воспитанницам Общества 
благородных девиц; о способах прививки оспы [10, с. 36]. 

Широкая сеть учреждений призрения несовершенних, детские приюты существовали в  
Казанской губернии во второй половине ХIХ - начале XX века в Тетюшах (детский сиротский дон име-
ни почетного гражданина В.Г.Серебрякова при Троицком соборе, открытый в 1897 году, 
ремесленный), в Елабуге (Александрийский детский приют, основанный в 1845 году), а Лаишево 
(Лаишевский уездный Ольганский детский приют трудолюбия), в Алексеевском (Алексеевский 
волостной приют), в Чистополе (Кривозерский сиротский детский приют Чистопольского уездного зем-
ства), Мамадыше и Свияжске (Ольгинские детские приюты трудолюбия). В Казани существовало 
несколько приютов. Это Николаевский детский приют, основанный в 1844 году, Ольгинский детский 
приют трудолюбия Попечительско-II) общества, Мусульманский детский приют братьев Юнусовых, 
детский приют, состоявший в ведении общества пособия бедным мусульманам для мальчиков 
магометян, Кирилло-Мефодиевский приходской приют, детский приют при Смоленско-Дмитриевской 
церкви в Ягодной слободе, Казанский миссионерский приют, детский приют казанского ремесленного 
общества [10, с. 49]. 

Проблемы приютов Казанской губернии ничем не отличались от тех, что существовали 
повсеместно, в России и за рубежом. Здесь дети обретали крышу над головой, питание, однако были 
широко распространены такие явления, как всецелое подавление личности ребенка, телесные 
наказания. 

Итак, на данном этапе большинство проблем с финансированием, жизнеобеспечением детей-
сирот были решены, намечены пути их оздоровлений и место в обществе, что способствует переходу 
к новому этапу относительно проблемы сиротства. 
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В современной педагогике выделено несколько технологий, направленных на развитие 
творческих способностей личности: это "Методика общего образования" Иванова И.П., "Технология 
творческого развивающего обучения" Волкова И.П., "Теория решения изобретательских задач" 
Альтшуллера Г.С. Они направлены на раскрытие различных сфер личности и имеют как 
специфические, так и общие особенности. [1, с.40] 

Многие технологии приведут к развитию творческого мышления как определяющего условия 
создания умственно развитой личности. 

Но в процессе изучения истории определенную роль играют и другие виды творчества: 
музыкальное, художественное, научное, литературное. все эти виды творчества дают возможность 
индивидуально развивать качества учащихся. 

Научное творчество помогает преподавателю опираться на накопленные знания, умения, 
навыки, доступные ученикам, ставить перед ними задачи творческого поиска, консультировать и 
использовать его результаты в учебном процессе. [2, с.48] 

Метод художественного перформанса организует совместную деятельность учителя и 
учащихся на основе идейно-эмоционального освоения школьниками эстетических свойств вещей и 
явлений, овладения художественными средствами выражения своего эстетического понимания, 
чувства и отношения к действительности. 

Литературно-музыкальное исполнение на уроках истории проявляется в выразительном 
изложении мыслей, чтении наизусть, драматизации, декламации, грамотном чтении. 

Использование и развитие различных видов творчества в процессе преподавания истории 
углубляет знания учащихся, пробуждает интерес к процессу обучения. 

Чтобы систематизировать творческие уроки, задания, учителю необходимо заранее 
планировать уроки и задания творческого характера по темам. 

Процесс развития творческих способностей на уроках истории должен быть непрерывным, 
осуществляться не от случая к случаю, а систематически. В связи с этим в своей работе я ставлю 
перед собой следующие задачи по развитию творческих способностей учащихся на уроках истории: 

1. Использовать в дальнейшей работе педагогические технологии, способствующие 
творческому развитию учащихся на уроках истории. 

2. Создать условия для проявления и формирования основных черт творческой деятельности. 
3. Способствовать сотрудничеству и сотворчеству ученика и учителя. 
4. Способствовать воспитанию социально активной, творческой личности, способной 

приумножать общественную культуру. [3, с.15] 
Проблема созидательного развития сегодня очень актуальна. ускорение НТП будет зависеть 

в том числе и от количества и качества творчески развитых индивидов, от их умение обеспечить 
ускоренное развитие науки и техники, и тем самым, актуальность проблемы творческого развития 
вытекает из самой жизненной ситуации. 

Во-первых, развитие творческих способностей позволяет воспитать инициативную, 
мыслящую, способную к творческому подходу в любом бизнесе личность. 

Во-вторых, это позволяет ученикам осмысливать события и явления на основе исторического 
анализа. 

В-третьих, это помогает воспитывать современное историческое сознание, развивать 
независимое, персонализированное мышление. 

В-четвертых, развитие творческих способностей ведет к формированию интеллектуальной, 
гармонично развитой личности. [4, c.212] 

Я предлагаю несколько вариантов использования творческих заданий на уроках истории. 
5-й класс. Исторический диктант. 
А первобытное общество 
Б Древний Египет. 
Выпишите цифры, которые обозначают слова в нужном столбце. 
1 фараон, 2 дубина, 3 измельчитель, 4 шадуф, 5 старейшина, 6 Нил, 7 Северо-Восточная 

Африка, 8 гарпун, 9 племя, 10 оазис, 11 плуг, 12 мотыга. 
Проверять: 
 
А: 2, 3, 5, 8. 9, 11, 12, 
Б: 1, 4, 6, 7. 10. 
 
"Ты веришь, ты не веришь? 
1) Верите ли вы, что река Ганг протекает в Китае? 
2) Считаете ли вы, что Греция расположена на Ближнем Востоке?  
3) Верите ли вы, что буддизм развился в Индии, а конфуцианство в Месопотамии? 
4) Верите ли вы, что железо изобрели персы? 
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5) Верите ли вы, что шахматы были изобретены в Египте? 
6) Верите ли вы, что Евфрат впадает в Месопотамию? 
 
"Аукцион" 
Ученикам предлагается записать в столбик слова, характеризующие Индию. 
На работу отводится пять минут времени. 
Затем предлагается начальная цена: шесть слов. Кто больше? 
Побеждает тот, кто назовет больше всего слов. 
 
"Хлопни правильно" 
Учитель произносит слова, относящиеся к определенной теме, учащимся нужно хлопнуть в 

ладоши в тот момент, когда произносится неправильное слово, относящееся к другой теме. 
Зевс, Посейдон, Хеопс, Дионис, Солон, Хаммурапи, Аид, Геркулес, Гефест. 
 
Тема: Жизнь египетского дворянина 
1. Мини-диктант. 
А первобытное общество Б Египет 
 
Запишите цифры в нужную колонку: 
Фараон 1, дубина 2, Старейшина 5, Нил 6, Северо-Восточная Африка 7, Гарпун 8, Племя 9, 

Оазис 10, плуг11, мотыга 12. 
 
Проверять: 
А 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12. 
В 1, 4, 6, 7, 10. 
 
2. О чем (о ком) мы говорим. 
А) Это предки всех слонов, 
но более крупные и лохматые. 
Для охотников, тем более, 
нет ничего более желанного, чем добыча. 
 
(мамонт) 
Б) Он был королем, 
Затем он завоевал Египет. 
И стал хозяином корон, 
Он начал командовать всеми... (Фараон) 
 
Россия древняя и средневековая. 
Что это за слово? 
Кирюф (Рюрик) 
Тыиба (Батый) 
Дора (Орда) [5, c.92] 
 
Таким образом, правильно подобранные вопросы и задания помогут учащимся сосредоточить 

свое внимание на наиболее важных темах изучаемого материала, развить творческое мышление и 
повысить активность на занятиях. [6, c.56] 
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В статье рассматриваются идеи обучения и воспитания, которые отражены в научных и 

публицистических трудах Ахмета Байтурсынова. Идеи, рассмотренные Байтурсыновым 
актуальны и сегодня для развития современного казахстанского образования. Кроме того, автор 
уделяет внимание, на развитие качественного образования, как залога и основы для успешного 
развития Казахстана. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, казахская педагогика, просвещение, степная 
школа. 

Развитие казахской педагогики корнями уходит в далекое прошлое. На протяжении многих 
веков казахский народ накопил колоссальный опыт воспитания молодого поколения. В обучении 
подрастающего поколения тесно переплетаются творческий опыт народных масс, правила, нормы и 
принципы поведения и воспитания человека. 

Народная педагогика Казахстана является синтезом педагогической мысли, которая 
складывалась не одно поколение. В формировании казахской педагогики огромное влияние оказали 
опыт и традиции этнических групп, которые проживали на территории современного Казахстана. 
Благодаря их взаимодействию с коренным населением формируется нынешнее поколение 
казахстанцев. Казахская интеллигенция призывала и учила молодое поколение быть человеком 
высоких нравов с кристально чистыми идеями и помыслами[1, с.36]. 

Огромную роль и неоценимый вклад в развитие казахской педагогики внёс видный 
общественный и политический деятель, выдающийся поэт, учёный-тюрколог, переводчик, педагог, 
публицист Ахмет Байтурсынов. Чьи педагогические идеи начинают активно развиваться в конце 19 
века. Ахмет Байтурсынов – уроженец Тургайской области. Свое первое образование он получил в 
родном ауле, затем продолжил обучаться в Тургайском русско-казахском училище. После окончания 
данного училища продолжил обучение в Оренбургской учительской семинарии. Свою педагогическую 
деятельность А. Байтурсынов начинает в 1885 году. С этого момента Байтурсынов работал учителем 
в аульных, волостных школах. Преподавал в городских двуклассных училищах в Актюбинском, 
Кустанайском и Каркаралинском уездах. Первые его научные публикации датируются 1900 годом. В 
своих первых работах он исследовал проблемы казахского языкознания и методики преподавания 
родного языка. В последующие годы он активно приступает к разработке принципов реформирования 
казахской письменности. Результатом его работ явились поэтические сборники «Қырықмысал», 
«Маса», которые оставили огромный след в развитии духовной жизни казахского народа. 

В 1921-1922 гг. Байтурсынов работал в должности Наркома просвещения. В 1928-1929 гг. 
читал лекции по казахскому языку и литературе, по истории культуре в Казахском институте 
народного образования. Является автором первого казахского букваря. Осуществил реформацию 
казахской письменности, которая получила поддержку в среде прогрессивно развивающейся 
интеллигенции. Данная письменность, разработанная Байтурсыновым была официально признана в 
1924 году. Новый казахский алфавит, названный в честь создателя байтурсыновским, служил 
хорошим образцом для создания алфавитов других тюркоязычных народов. При проведении 
реформы письменности зарубежные тюркоязычные страны до сих пор пользуются графикой, 
разработанной Байтурсыновым [2, с.27]. 

АхметБайтурсынов глубоко понимал, что подъём культуры можно осуществить через 
всеобщее просвещение и усвоение достижений общечеловеческой цивилизации. По этому поводу он 
много размышлял, своими мыслями и выводами делился в своих статьях, учебных пособиях, научных 
книгах. В своих работах, посвящённых просвещению и образованию, А. Байтурсынов отвечает на 
вопрос: Какой должна быть начальная школа с казахским языком обучения? Необходимо отметить, 
что каждый человек нуждается в начальном образовании. Ведь все следует начинать с малого. По 
мнению Байтурсынова учащиеся школ должны овладевать знаниями, которые бы им позволяли 
свободно читать и писать на родном языке. Начальная школа - как мусульманская, так и с русским 
языком обучения должна выступать как образовательная база для тех, кто желает учиться дальше. 
Но если выпускники начальных школ лишены возможности совершенствовать свой уровень 
образования, то их надо обеспечить хотя бы такими знаниями, с помощью которых они могли бы быть 
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в курсе литературной и культурной жизни нации. Ахмет Байтурсынов считал, что целесообразно 
довести, продолжительность начального образования детей – казахов до пяти лет. В течение первых 
трёх лет школьники должны учиться только на родном языке, в остальное время только на русском. 
Все дети, желающие учиться в начальной школе, получать реальную возможность посещать её. А. 
Байтурсынов предлагал разделить начальные школы на две группы: для приходящих и для 
постоянно проживающих в пришкольных зданиях. 

Ахмет Байтурсынов разработал модель начальной школы. По его мнению начальные школы 
необходимо было разделить на степные и городские. Степные школы в свою очередь предлагалось 
поделить на аульные и волостные. В аульных школах обучение велось на казахском языке и имело 
бы продолжительность три года. В волостных – на русском языке, продолжительность обучения 
составило бы два года. В волостные школы предписывалось принимать выпускников аульных 
начальных школ. Городские школы из двух направлений трёхклассные и пятиклассные. В казахских 
начальных школах, по мнению Байтурсынова должны были преподаваться следующие предметы: 
чтение, письмо, коран, родной язык, национальная история, арифметика, география, обучение 
хозяйственной деятельности, природоведение. Содержание образования двухлетних начальных 
русских школ строилось с таким расчётом, что их выпускники в дальнейшем могли поступать в 
младшие классы классических и реальных гимназий. При такой организации начального образования 
знания, полученные детьми – казахами в начальной школе, мог ли бы послужить хорошей базой для 
повышения как мусульманского, так и русскоязычного образования [3, с.11]. 

В каждом своём труде Ахмет Байтурсынов огромное внимание уделяет роли учителя. Он 
акцентировал внимание на том, что учитель, который хорошо владеет методиками 
непосредственного обучения детей, средствами родного языка и в этих целях пользуется 
эффективными учебными пособиями, способен за три года, а то и за более короткий срок достичь 
колоссальных результатов. По его мнению, учитель – это душа школы. Какой учитель, такова и 
школа, т.е. качество знаний учащихся зависит от того, насколько подготовлен сам учитель, и 
насколько он владеет приёмами обучения. Во-первых, всякая школа нуждается в квалифицированных 
учителях, имеющих хорошую педагогическую и методическую подготовку. Во-вторых, школа 
нуждается во всевозможных средствах обучения, в учебниках и учебных пособиях. Качество 
преподавания зависит от качества учебников. В-третьих, школе нужна соответствующая программа, в 
которой бы упорядочились и систематизировались все материалы, подлежащие усвоению. Для того, 
чтобы достичь положительных результатов в любом деле, его нужно заранее чётко спланировать и 
предусмотреть весь ход дальнейших действий, т.е. необходимо иметь под рукой всесторонне 
обоснованную программу. Для того, чтобы не обрекать детей на пустую трату времени, забивая им 
голову ненужными вещами, для разумного определения объёма и содержания необходимого 
образования необходимо чётко и ясно установить пределы знаний, подлежащих усвоению в 
начальных классах. Такая регламентация учебной деятельности детей и называется учебной 
программой. Школа, лишенная хотя бы одного из тех необходимых условий, не может нормально 
функционировать, она оказывается не в состоянии выполнить программные требования, допускает 
неразумное использование учебного времени. Проблему образования нельзя поставить в один ряд с 
проблемами вечного бытия или же землепользования казахов. Всё это относится к задачам 
будущего. Объективным критерием определения того, кто лучше разбирается в вопросах обучения, 
могут служить лишь показательные уроки, проводимые поочерёдно авторами учебника и его 
критиками в присутствии знатоков педагогики и методики [4, с. 21].  

В нынешнее время никто не спорит о необходимости образования. Главное богатство 
человека во все времена – образование. Ахмет Байтурсынов указывает на то, что обучение на 
казахском языке не приведено в определённый порядок. Мало учителей, нет программы обучения, 
нет определённого учебного года, нет специально построенных школ, нет учителей – методистов, 
обучающих науке преподавания. А.Байтурсынов обращает внимание общественности, что 
необходимо учить детей на родном языке. Ахмет Байтурсынов говорил о том, что любое дело будет 
сделано хорошо и быстро, если его будет делать знающий человек. Люди, занимающиеся обучением 
детей, должны хорошо знать вопросы методики. Учитель должен усвоить всё, чему будет обучать 
детей. Он должен хорошо знать природу и чувствовать настроение ребёнка. Для этого необходимо 
всё знать о физическом и умственном развитии детей почти с самого их рождения. Необходимо также 
осознать все недостатки в обучении детей, ведь исправление общества всегда начинается с 
исправления дела обучения. Оно поможет изжить большинство пороков, бытующих в казахской 
среде. Надеждой лучшего будущего народа является молодёжь. Поэтому на то, как она обучается и 
как она воспитывается, должно быть обращено самое основное наше внимание. Новое поколение 
должно находиться в руках обученных по-новому же молодых учителей. У них свежие мысли и 
знания. Стремясь служить народу, они не будут скрывать от него все свои знания. Если не будет 
затруднений, дети по-настоящему заинтересуются учёбой. А чем лучше будут усваивать грамоту 
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дети, тем больше вдохновятся обучать их родители. Таким образом, умелое обучение учителей 
увеличило бы число учеников, придало бы силу скорейшему продвижению обучения вперёд [5, с.15].  

Особое внимание Ахмет Байтурсынов уделял изучению языков. Одно из известных его 
учебных пособий – это пособие по казахскому языку. В предисловии он поделился своими мыслями о 
языке. Язык – самый сильный отличительный признак человека, его своеобразие труда. Современное 
время - это время письменности, которая достигла большего развития, чем устная речь. Каждый 
народ должен обучать своих детей сначала на родном языке, и только когда они усвоят систему и 
законы родного языка, получат в этом деле определённые навыки, переходят на изучение другого 
языка. В казахских начальных школах наряду с другими предметами должна изучаться и грамматика 
казахского языка [6, с. 31].  

Изучая труды Ахмета Байтурсынова, касающиеся вопросов воспитания и обучения будущего 
поколения, приходишь к выводу, что современная педагогика тесно связана с прошлым. Программы, 
которыми пользуются современные педагоги были разработаны и изучены – мыслителями прошлых 
столетий. Главное богатство человека – это его образование, его ремесло. Этот бесценный груз 
делает человека счастливым. Главная цель педагогической деятельности Ахмета Байтурсынова – 
вырастить и воспитать подрастающее поколение честным и трудолюбивым, верным народу, готовым 
постоять за его свободу, продолжить его лучшие традиции.  
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 В статье освещается история и своеобразие развития казахского и русского ораторского 
искусства, а также их роль и роль в преподавании и изучении курса педагогической риторики. 
Приведены примеры, имена представителей казахского и русского ораторского искусства. 
Рассматривается риторический идеал двух риторик.  
 Ключевые слова: оратор, красноречие, искусство.  

 
Влияние языка на развитие общества, отдельного человека не раз доказывали ученые-

философы, лингвисты. Отсюда следует, что владение правильной грамотной речью невозможно без 
знания норм изучаемого языка, а познать язык без детального рассмотрения его истории, традиций и 
обычаев носителей языка невозможно. Поэтому на занятиях по «педагогической риторики 
необходимо детально рассматривать не только историю учения о культуре речи (ораторское 
искусство древней Греции и Рима, великих ораторов античности), но и указывать особенности 
казахского и русского ораторского мастерства. 
 Самобытность казахского фольклора отражается в произведениях разных жанров, среди 
которых ораторские слова занимают особое место. 
 Поскольку произведения казахского ораторского искусства не записывались, а хранились 
только в памяти народа, они дошли до нас не в своём первоначальном виде, а лишь как фрагменты, 
подвергавшиеся в процессе перехода из уст в уста, дополнительной шлифовке. 

Среди известных произведений, именуемых «словами биев», нет ни одного, которое не имело 
бы по два-три варианта. Любопытной особенностью бытования ораторских изречений является то, 
что в разных местах они обычно приписываются разным людям, наиболее авторитетным местным 
деятелям, что лишний раз свидетельствует о справедливости пословицы: Әркімнің өзі шыққан 
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төбешігі биік болсын (Каждому хочется, чтобы холм, на котором он стоит, был выше). В создании и 
доработке дошедших до нас ораторских слов, таким образом, участвовали в разное время 
представители разных родов. 

Как выдающийся историк и теоретик красноречия известен Ахмет Байтурсынов. В книге 
«Теория словесности» им заложены основы теории ораторского искусства, в которых особое 
внимание уделено публицистическому стилю и публичной речи.  Одним из источников, позволяющим 
говорить о многовековых традициях ораторского искусства казахов, является книга «Ел аузынан» 
(«Из уст народа»).  

В традиции казахского ораторского искусства отмечается ещё одна важная черта: общность 
стиля, т.е. отсутствие индивидуализации, характерной для письменной литературы. Изречения, 
сочинявшиеся по определённому поводу конкретными лицами, становились достоянием народных 
масс. 

Сфера применения ораторских изречений не ограничивалась тяжбами и состязаниями на 
пирах и тризнах. Бывало, что на жайляу (летовку) приглашалось множество людей, перед которыми 
многоопытные старцы произносили назидательные слова. Вот почему наряду с диалогическими 
миниатюрами, отразившими реальные конфликты и жизненные ситуации, до нас дошло множество 
дидактических высказываний, назиданий, шуточно-прибауточных изречений. 

Одним из собирателей казахских ораторских изречений и первых ценителей народного 
искусства красноречия был известный русский учёный В.В. Радлов. В сборник, составленный из 
произведений казахского устного творчества, он включил несколько   ораторских назидательных 
изречений и в предисловии к книге писал: «… язык киргизов уцелел от разлагающего влияния ислама 
и сохранил свой первоначальный чисто тюркский характер. Правда, что и в него вкрались некоторые 
чуждые ему элементы, но они не сохранили такой самостоятельности, как у остальных тюркских 
мухаммедан, а подчинились звуковым законам киргизского языка, и таким образом сделались вполне 
достоянием народа» [1, 17]. 

Варианты казахских изречений, преимущественно остроумных, зафиксированы в трудах 
А.Васильева, А.Диваева, М.Ж.Копеева, Палласа П.С., Радлова В.В. и других собирателей и 
исследователей. 
 Благодаря народным обычаям и традициям, каждый казах был в соответствии со своими 
возможностями исполнителем, участником представления. Молодежь осваивала сразу несколько 
видов искусства.  

В традиционной народной школе, обучавшей поэтическому и ораторскому мастерству, не 
заставляли заучивать наизусть тексты, как это делалось в духовных школах-медресе. Молодые люди 
учились критически оценивать явления, тренировались в красноречии. Они осваивали не только 
словесное искусство, но знакомились с древними обычаями и ритуалом исполнения поэтических 
произведений. Слушателями и ценителями были многочисленные толпы людей, потому что каждый 
творец и исполнитель должен был пройти испытание перед народом. 

Изречения, высказывания и наставления ораторов раннего периода сохранялись не на 
бумаге, а в памяти народа. Распространяясь устно, они претерпели немало изменений, сокращений, 
передаваясь от поколения к поколению в значительной обработке; говоря образно, сохранили лишь 
суть, зерно, обратясь «в узелок с надколенную чашечку, вобравший в себя девяносто высказанных 
слов» и стали народными изречениями. 

Традиционные ораторские изречения казахского народа – яркое сокровище, которое отражает 
мудрость, величие, глубину, рассудительность, духовное богатство народа. Передать и научить этому 
благородному наследию, золотому сокровищу – долг сегодняшних преподавателей.  

Казахский этнос строит свою культуру, сообразуясь с потребностью обрести духовную 
гармонию между собой и окружающими и принадлежащими ему предметами. Иначе говоря, 
национальная культура в ее художественном и эстетическом измерении – это образная модель 
мироздания, космос, принятый и освоенный человеком, мир очеловеченный и его историческая среда 
существования [2]. 

Система взглядов на мир, которая лежит в основе эпоса казахского кочевого общества, стала 
системообразующим элементом традиционного сознания казахского этноса. Кочевым народам 
присущи своеобразные представления о времени. Время для кочевника не векторное, а цикличное. 
Интересно не течение времени, а то, что в нем происходит, время - не пустая деятельность, а 
промежуток жизни, наполненный событиями. С понятием цикличности времени связывается и 
представление о неразрывности связи прошлого, настоящего и будущего.  Традиции и обычаи – это 
прошлое, живущее в настоящем: поколение – это возможность ощутить себя как связь между 
настоящим и будущим [2]. 

Представления о риторике на Руси имеют историческим источником греко-латино-
византийскую культуру. И дело не только в ссылке на конкретных авторов, но в том, что сущность 
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предмета риторики как научной и педагогической дисциплины перешла в средневековые руководства 
от античных философов, риторов и педагогов. 

Сведения о риторике на Руси до XVII века очень скудны, по крайней мере, нет данных о 
наличии учебников риторики. Тем не менее, можно говорить о существовании практической риторики 
как искусства владения убеждающим и действенным словом.  

Риторика в Древней Руси рассматривалась как «высшая» наука, приезжие ученые греки 
восхвалялись за знание не только грамматического, но и «риторического художества». Об «историцах 
и ветиях» говорил Кирилл Туровский – блестящий оратор и представитель торжественного и 
учительного красноречия на Руси, достаточно ясно намечая цели писателя и оратора («летописца и 
песнотворца»). 

Правила бытового поведения фиксируются и записываются в различных пословицах и 
поговорках, изречениях и афоризмах, знакомясь с которыми человек формирует образ своей речи. 
Чтобы ответить на вопрос: «Каков же был образ речи древнерусского человека?» - пришлось бы 
обращаться ко множеству сочинений. 

Сборники под названием «Пчела» содержали множество изречений о житейской мудрости и 
добродетели – почти половина из них может быть отнесена к правилам практической риторики, то 
есть нормам речевого поведения.  

Очень многие произведения христианских писателей, переведенные на древнерусский язык, 
рекомендовали определенный образ оратора, тип речевого поведения, общения с аудиторией 
(собеседниками). За такой риторикой стоит определенная философия, в частности философия 
«смиренномудрия», которой придерживался Андрей Рублев.  

Это можно назвать программой речевого поведения и одновременно речевого воспитания, 
ибо рекомендуемые действия имеют отношение и к речи, и к созданию образа говорящего, поскольку 
называют качества человека, предполагающие определенный тип речи. Правила речевого поведения 
в быту также регламентировались. 
 «Основание красноречия суть страсти. Сильное чувствование и живое воображение для 
оратора необходимы совершенно. И как сии дары зависят от природы, то, собственно говоря, 
ораторы столько же родятся, как и пииты» [3, 219]. 

Показанные правила обращения с речью явились фактически общей и частной риторикой 
Древней Руси (общей – когда мы говорим о правилах, относящихся ко всем видам речи, и частной – 
когда исследуем правила отдельных видов словесности: ораторской, ученой, церковной, бытовой 
прозы). 
 В России академическое красноречие зародилось в XVIII веке. Президент Российской 
Академии наук, в состав которой входил Академический университет, Е.Р.Дашкова ввела чтение 
лекций и даже добилась у Екатерины II разрешения открыть общедоступные курсы «на российском 
языке» по основным отраслям наук для всех желающих. Расцвет академического красноречия в 
России приходится на XIX век и связан с пробуждением общественно-политической жизни страны. 
Наибольшую популярность приобретает вузовская лекция. Со II половины XIX века лекции уже 
читаются учеными специально для широкой аудитории, т.е. возникает научно-популярная лекция. 
Прирожденным оратором был ученый, профессор Т.Н.Грановский. Замечательными ораторами были 
Ф.И.Буслаев (русский филолог и историк литературы); В.О.Ключевский (ученый-историк); 
И.М.Сеченов (физиолог), Д.И.Менделеев (химик), Н.Н.Мечников (биолог) и многие другие. 

Ломоносов возвышается над всеми другими авторами XVIII как создатель первой научной 
риторики. Однако реальная картина борьбы идей за создание новой риторики еще должна быть 
восстановлена. Как известно, первой «Краткое руководство к риторике» М.В.Ломоносова датируют 
1743 г., поскольку представлено оно в Императорскую академию наук в январе 1744 г.  

Во все времена существовали различные представления о риторическом идеале. В самых 
общих чертах он предполагает гармонию взаимоотношений говорящего и слушающего, отношение к 
речи как к совместному творчеству, к средству самовоспитания и самовыражения личности, а не к ее 
подавлению, не манипулированию адресатом как пассивным объектом. В риториках, старинных и 
современных, встречаем имена ораторов, воплотивших этот идеал: Демосфен и Сократ, Платон и 
Цицерон, М.В.Ломоносов, В.О.Ключевский, А.Д.Сахаров, Д.С.Лихачев. Из отечественных: Толе би, 
Сырым, А.Байтурсынов, Абай и пр. Однако попытки четко определить характеристики современного 
риторического идеала не являются бесспорными. Очевидно лишь то, что в современном обществе 
сосуществуют, нередко вступая в борьбу, разные приоритетные модели речевого поведения, в 
частности, старый советский, софистический и сократический риторические идеалы. 

Казахский риторический идеал - это четкое осознание того, что от истинного оратора 
требуется хладнокровие и уравновешенность, вместе с тем – умение говорить страстно, на 
эмоциональном подъеме, убедительно. Истинному оратору характерны смелость и спокойствие, 
сдержанность в артистических манерах, рациональная жестикуляция. Оратор-шешен твердо 
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отстаивает истину, справедливое разрешение дела. Оратором-шешеном строго соблюдается этика и 
этикет общения [4].   

Таким образом, казахская риторическая традиция – один из ключевых архетипов казахской 
национальной культуры, что предопределено синкретизмом бытия казахов, демократизмом 
казахского национального языка; это массовость во владении искусством красноречия; истоки 
казахского риторического идеала в богатейшем национальном фольклоре.  Вместе с тем казахская 
риторическая традиция до сих пор мало исследована, она ждет, когда смогут осуществить ее научное 
описание истории и теории.  

Ознакомившись с историей развития казахского и русского ораторского искусства, 
проанализировав собранный материал и выделив их особенности, студенты совершенно по-иному 
начинают относиться к дару говорения, к искусству владения словом. Именно на примерах великих 
ораторов, их знаний и умений, у студентов появляется желание овладеть нормированной лексикой, 
выучить пословицы и поговорки казахского народа, да и представителей других культур, и 
оперировать ими при речевой коммуникации. Кроме того, этнориторика нужна нам в силу социально-
культурной необходимости – передать подрастающему поколению страны национальные культурно-
исторические ценности, к каковым, безусловно, можно отнести национальную риторику, ее традиции 
и достижения.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Ахмет Л.С. - тарих магистрі,   әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға 

оқытушысы,  А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 
 
Мақалада Ахмет Байтұрсынұлы еңбектері мен қызметінде  көрініс тапқан тәрбие мен 

оқыту мәселелері қарастырылған. А.Байтұрсынұлының жаңашыл педагогикалық идеялары қазіргі 
білім беру үшін өзекті. Сондай-ақ мақалада сапалы білім Қазақстанның индустриялық-
инновациялық дамуының негізі екені айтылады. 

Түйінді сөздер: тәрбие, оқыту, халықтық педагогика, агарту ici, инновациялық 
әдістемелер. 
  

Еліміз білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі тенденцияларынан тыс қала алмайды. 
Қазіргі таңда  өзекті мәселелерінің бірі – қоғамыздың экономикалық, саяси, зияткерлік салаларын  
жақсы жаққа өзгертуге қабілетті,  бәсекеге төтеп бере алатын тұлғаны қалыптастыру. Бұл ретте, 
әрине, білім саласындағы инновациялық үрдістердің  бар болуы маңызды. Инновацияның 
құндылықтары мен мақсаттары мектеп, колледж және университет  түлектерінің білім деңгейін 
арттыруға, жаңашылдық пен көшбасшылықты жүзеге асыруға , қажетті дағдыларды шындауға ,  білім 
мазмұны арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталуы керек. Осы мақсатты жүзеге асырғанда 
халқымыздың біртуар  ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық мұрасын бірінші кезекте 
есепке алу қажет. Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы білім беру жүйесің, тәрбие мазмұнын, әдістері мен 
формаларын жетілдіруін , рухани-эстетикалық тәрбие беру мәселелерін көтеріп, қарастырып, оны оқу 
процесінде барынша  жүзеге асырған. Ол елінің нағыз азаматы ретінде қазақ балаларын білімге 
баулуға тәрбиелеуге лайықты, тегін әрі ана тілінде оқытатын мектеп құруға шақырды. Халқының 
білімді болуын армандаған А.Байтұрсынұлы «Қазақша оқыту туралы» мақаласында: «Білімге 
талпынбаған халық қанша бай болса да, біраз уақыттан кейін байлығы өркениетті халықтардың  
қолына өтеді » -деп ұрпағына ескертеді[1, б.17 ]. Осы шығармасында «Халықтың тұрмысын 
жақсартуды дәл бала тәрбиесінен бастау керек, өйткені билік, басқару, халық тек біліммен түзеледі» 

http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Philologia/14665.doc.htm
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деп есептейді.    Бастауыш мектепте оқу, жазу, ана тілі, ұлт тарихы, математика, география, сызу 
және тағы басқа оқуға қажетті пәндердің тізімін анықтап, ана тілінде оқуды маңызды деп санады. 
Оның 1912 жылы баспадан шыққан «Қырғыздар үшін бастауыш білім» оқулығы бастауыш мектептің 
негізгі оқыту құралы ретінде қолданды. Сонымен бірге уақыттың бір орнында тұрмайтынын, елдің 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени, экономикалық өмірінің түрлі салаларында өзге мемлекеттермен 
интеграциялық үдерістер жүріп жатқанын түсіне отырып, ол еуропалық халықтардың мәдени 
құндылықтарының озық жақтарың пайдаланып ,олардың үлгісі бойынша білімге, ғылымға қаржы 
құйып, қажет әдебиеттер мен оқулықтарды шығаруға шақырды. Ахмет Байтұрсынұлының  
жиырмасыншы ғасырдың басында  «Ғылым мен практикалық білімнің іргетасын бойына сіңірген халық 
ақылды, бай, күшті болады» деп жазған ойы қазіргі заманда да  өзекті. Бұл қағиданың  мағынасына 
бойлау бүкіл әлемдегі орта және жоғары білім беру жүйесін мынадай сұрақтарға жетелейді: ең біздің 
ұрпақ жиырма бірінші ғасырда табысты болу үшін нені меңгеру керек? Дүниежүзілік нарықта бәсекеге 
қабілетті болу үшін білім мазмұны қандай болуы қажет? Ұстазда қандай кәсіби және рухани-
адамгершілік қасиеттер болуы керек? 

Ахмет Байтұрсынұлы осы сұрақтарға өз еңбектерінде жауап беруге тырысты. Ол ұстаздық 
мамандықтың мәні мен ерекшелігін терең сараптап отырып : «Мектеп үшін ең маңыздысы – кәсіптік 
педагогика, әдістемелік техника, бала оқыта білетін мұғалім» деп жазды. Ұлы ағартушының бұл 
сөздері еліміздегі мектептер мен университеттер білім беру мазмұнын жаңартуға көшіп жатқан тұста 
ерекше маңызға ие болып отыр. Себебі, білім берудің басты мақсаттарының бірі  – ұстаздардың 
педагогикалық шеберлігін арттыру және білім беруді критериалды бағалау жүйесі еңгізуді көздейді. 

Ахмет Байтұрсынқұлы білікті ұстаздың рөлі орасан зор деп санап, мектептегі еңбектің табысты 
болуы мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты екенін, сондықтан білім беру ұйымдарында 
оқытушының  кәсіби дайындығына ерекше көңіл бөлу керектігін атап көрсетті. Ахмет 
Байтұрсынұлының басты педагогикалық ойы - мектептегі оқу-тәрбие бағытын жетілдіруге және 
педагогикалық процесті тиімді  ұйымдастыра алатын білікті ұстаз дайындауға бағытталды.  

Ахмет Байтұрсынұлын – қазақ педагогикалық саласының  психологиялық  өкілдерінің біріне 
жатқызуға болады. Ұлы ұстаздың педагогикаға арналған ғылыми еңбектерінде белсенділік, интеллект, 
таным, қабілет, тағы басқа психологиялық терминдер жиі қолданылады. Ол «Қазақ тілінде білім беру 
туралы» атты еңбегінде ең алдымен жеке әдістеменің болуы, балалардың психологиялық 
ерекшеліктері мен оқу процесінің теориялық негіздерін білуі тиіс ұстазға қойылатын негізгі міндеттерді 
айқындайды. Оның ойынша, балаларды оқытумен айналысатын мұғалім әдістеме мәселелерін жақсы 
білуі керек. Екіншіден, жеке адам табиғаттын жақсы танып, баланың көңіл-күйін түсіну керек. 
Сондықтан баланың дүниеге келгенінен бастап физикалық және психикалық дамуы жайында 
барынша терең талдай керек. Ахмет .Байтұрсынұлының ұстаз мамандығына қойған жоғары талаптары 
бүгінгі күні де өзекті.  

Қазіргі біздің қоғамызда интеллектуалдық деңгейі жоғары, жан-жақты, заманауи әлемнің кез 
келген сын-қатерлеріне дайын, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау мәселесі де өткір қойылуда. Ол 
үшін мектептің мұғалімі болсын, университеттің оқытушысы болсын терең теориялық және 
практикалық білімді барынша жетік меңгерген болуы керек. Әсіресе, инновациялық әдістемелер мен 
замануи техникалық құралдармен қамтамасыз ету қазақ мектептеріндегі үлкен проблема болып 
табылады. Көбінде, өркениеттік жағдай жасаудан қаймағы бұзылмаған қазақ ауылдары шет қалып 
отыр. Бұл кемшіліктердің барлығы елде жаппай Covid-19 ауруы тарап, қашықтықтан оқытуға көшкенде 
көрінді. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ мектептеріндегі мұғалімдердің біліктілігін арттыруға көп білімі мен 
күш-жігерін жұмсады. Ол ұстаздардың мәдениетті, жан-жақты дамыған тұлғаны оқыту мен 
тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін жетілдіру қажеттілігі туралы мәселелерді жиі айтты [2,б.45].Өзінің 
педагогикаға арналған барлық еңбектерінде халықты оқуға, білім мен жасампаздыққа ұмтылуға 
шақырады. Шығармаларында жеке тұлғаның рухани дамуы, оның болашақ ұрпақ үшін маңызы зор, 
ұлттың сапалы өрендеуі осымен байланысты екені түсіндіріліп, адамгершілік, адалдық, тектілік сияқты 
қасиеттерді жоғары дәріптейді. Ұлы ұстаз қазақ елінің  әл-ауқаты мен болашағының кепілі ретінде 
білім мен замануи мәдениет үлгілерің дамытудың зор болашағын көрді. Ахмет Байтұрсынұлы 
халқының ерекше табиғи және интеллектуалдық қабілетіне сенді, қазақ елін әлемдегі өркениетті 
қоғамдардың қатарынан көруді аңсады. Қазақ халқының Ұлы Ұстазының бұл үміті Егемен Қазақстанда 
жүзеге асып жатыр . Расында, мемлекет білім жүйесіне замануи, инновациялық әдістемелерді 
ұсынудан тартынбай, материалдық- техникалық жағынан сапасын көтеретін болса, онда қазақ 
балалары өзінің интеллектуалдық, жасампаздық потенциалын көрсететіні анық. Оның дәлелі – қазақ 
мектеп түлектерінің  метематика, физика және тағы басқа  көптеген халықаралық жарыстарда 
үздіктердің қатарынан болуы.  Оған қоса, киберспорт саласында да жеңімпаздардың арасынан 
табылып жатқандарын байқап жүрміз. 
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Ахмет Байтұрсынұлының өлшеусіз еңбегі – араб графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиін 
жасап, қазақтың тұңғыш «Әліпбиін» халқына ұсынуы. Оның әліпбиі елдегі сауатсыздықты жоюда үлкен 
рөл атқарды. 2022 жылдан бастап еліміздің мектептерінде «Әліпби» негізінде оқыту қайта енгізілді. 

 Ол қазақ тіліндегі алғашқы қазақ тілін оқыту әдістемесінің бірқатар жұмыстардың авторы. 
Қазақ жазуын реформалау мақсатында қазақ грамматикасының категорияларын анықтау үшін ғылыми 
терминология жасады.  

Ахмет Байтұрсынұлы кез келген халықтың мәдениетінің өрлеуіне жалпы білім беру сапасын 
көтеріп, адамзат өркениетінің жетістіктерін сіңіру арқылы жетуге болатынын терең түсінді. Бұл туралы 
көп ойланып, мақалаларында, оқулықтарында, ғылыми кітаптарында өз ойларымен, 
тұжырымдарымен бөліседі. Ахмет Байтұрсынұлы  ағартушылық қызметіне арналған еңбектерінде: 
«Қазақ тілінде оқытатын бастауыш мектеп қандай болуы керек?» деген сұраққа жауап береді. 
«Бастауыш білім кез келген адамға тіл, құлақ, қол қажет болғандай қажет»-дейді. Мектептердегі 
оқушылар ана тілінде еркін оқуға және жазуға мүмкіндік беретін білімді меңгеруі керек. Мұсылман 
және орыс тіліндегі бастауыш мектеп әрі қарай оқығысы келетіндер үшін білім беру базасы бола 
алады. Бірақ егер бастауыш мектеп түлектері білім деңгейін көтеру мүмкіндігінен айырылса, онда 
олар ең болмағанда ұлттың әдеби-мәдени өмірінен хабардар болатындай біліммен қамтамасыз етілуі 
керек деп есептеді. Ал қазір біз қазақ мектебіне баратын баланың аянышты жағдайына тап болып 
отырмыз. Оның заты атына сай емес. Бала отбасында немесе балабақшада ана тілінде 
сусындамағасын, мектеп бағдарламасын толық игере алмай әлек. Сондықтан баланы қызықтыратын, 
ана тіліне баулитын замануи отандық мультфильмдерді, виртуалды ойындарды шығару керек. 
Әлемдегі озық, бірақ ұлттық тәрбиемізге қайшы келмейтін  осындай заттарды қазақ тіліне көптеп 
аудару қажет. Өйткені қазіргі ақпарат заманында дәстүрлі әдістермен бұл жағдайды өзгерту мүмкін 
емес. 

Ахмет Байтұрсынұлы бастауыш мектептерді далалық және қалалыққа бөлу керек деп 
есептеді. Дала мектептері ауыл және болыс мектептеріне бөлінсін; ауылдарда оқу ана тілінде 
жүргізіледі және үш жылға созылады, болыстарда - орыс тілінде, оқу мерзімі екі жыл.Болыс 
училищелері ауылдық бастауыш мектептердің түлектерін қабылдайды. Қала мектептері үш және бес 
сыныпты болуы мүмкін. Екі жылдық бастауыш орыс мектептерінің түлектері кейінірек классикалық 
және нақты гимназиялардың төменгі сыныптарына түсе алатындай етіп құрылуы керек. Бастауыш 
білім беруді осылай ұйымдастырғанда қазақ балаларының бастауыш мектепте алған білімі 
мұсылманша да, орысша да білім беруді жетілдіруге жақсы негіз бола алады [3, б. 11]. 

Ахмет Байтұрсынұлы өзінің әрбір шығармасында ұстаз рөлін қозғайды. Балаларды тікелей 
оқытудың әдіс-тәсілдерін, ана тілінің құралдарын жетік меңгерген, осы мақсатта тиімді оқыту 
құралдарын пайдаланатын ұстаздар үш жылда жақсы нәтижеге қол жеткізетінін айтады. «Мұғалім – 
мектептің жаны. Мұғалім қандай, мектеп сондай»-деп ой түйді. Оқушылардың білім сапасы мұғалімнің 
дайындығына, оқытудың әдіс-тәсілдерін қаншалықты меңгергеніне байланысты. Біріншіден, әрбір 
мектепке педагогикалық және әдістемелік дайындығы жоғары білікті мұғалімдер қажет. Екіншіден, 
мектепке барлық түрлі оқу құралдары, оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар қажет. Оқытудың сапасы 
оқулықтардың сапасына байланысты. Үшіншіден, мектепке барлық оқу материалдары реттелген және 
жүйеленетін тиісті бағдарлама қажет. Кез келген бизнесте оң нәтижелерге қол жеткізу үшін оны 
алдын-ала нақты жоспарлау керек және одан әрі әрекеттердің бүкіл бағытын болжау керек, яғни. жан-
жақты ойластырылған бағдарламаның болуы қажет. Балалардың басын қажетсіз заттармен 
толтырып, уақытты босқа өткізбеу үшін бастауыш сыныптарда игерілетін білімнің шегін нақты белгілеу 
қажет. Балалардың оқу процесін реттеу оқу жоспары деп аталады. Аталған маңызды жағдайлардың 
кем дегенде біреуінен кемшен мектеп қалыпты жұмыс істей алмайды, бағдарлама талаптарын жүзеге 
толыққанды асырмайды, оқу уақытын негізсіз пайдалануға жол береді. 

Білім мәселесі қазақтың қазіргісі мен болашағына қатысты. Оқыту мәселелерін кім жақсы 
меңгергенін анықтаудың объективті критерийі тек педагогика мен әдістеме мамандарының 
қатысуымен оқулық авторлары мен оның сыншылары кезектесіп өткізетін демонстрациялық сабақтар 
болуы мүмкін [4, б. 137 ].  

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде оқытудың белгілі проблемаларын көрсетеді. Мұғалімдер аз, 
оқу бағдарламасы жоқ, белгіленген оқу жылы жоқ, мақсатты түрде салынған мектептер, оқыту 
ғылымын оқытатын әдіскерлер жоқ. Халық ағартушысы балаларды ана тілінде оқыту қажеттілігіне 
жұртшылықтың назарын аударады. Тіл – адамның ең күшті айырым белгісі, оның еңбек ерекшелігі. 
Қазіргі заман – ауызша сөйлеуден де үлкен дамуға жеткен жазу заманы.Әрбір халық баласын ең 
алдымен ана тілінде оқытуы керек, олар ана тілінің жүйесі мен заңдылықтарын меңгеріп, осы істе 
белгілі бір дағдыға ие болған кезде ғана басқа тілді меңгеруге көшеді. Қазақ тілінде бастауыш 
мектептерде басқа пәндермен қатар қазақ тілінің грамматикасын да оқу керек . Өкінішке орай, жүз 
жылдан астам уақыт өтсе де , ұлы ұстаздың бұл ойы әліде өзекті. 

Ахмет Байтұрсынұлының болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуға қатысты еңбектерін 
зерделей келе, қазіргі педагогиканың өткенмен тығыз байланыста екендігі туралы қорытындыға 
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келеді. Қазіргі мұғалімдер қолданып жүрген бағдарламаларды өткен ғасырлардағы ойшылдар жасап, 
зерттеген. Адамның басты байлығы – білімі, кәсібі. Бұл баға жетпес игілік адамды бақытты етеді. 

Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің басты мақсаты – жас ұрпақты адал да 
еңбекқор, халқына адал, өз бостандығын қорғауға дайын, озық дәстүрлерін жалғастырушы етіп 
тәрбиелеу болды. Қазірде оқушылардың бойына отансүйгіштік, ұлтжандылық, мемлекетшілік 
сезімдерді оқу бағдарламасы негізінде сіндіріп отыру керек. Бұл да елдің табысты дамуының бір жағы. 

Ахмет Байтұрсынұлы 1928 жылы Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу орнының ашылу 
салтанатында сөйлеген сөзінде  «Университет – жоғары мәдениетті құрушы, ал жоғары мәдениет – 
адамзаттың ғылым мен техниканы барынша түсінуінің жиынтығы» деп айтты. Университеттің ашылуы, 
оның ойынша, біріншіден, қазақ жастарының білімдерің әрі қарай жетілдіруге және  халқының жоғары 
мәдениетке қосылуына ықпал етеді; екіншіден, өркениетті елдермен қатар теңдік пен әділдікке жету, 
мәдени жағдайын көтеру – кез келген ұлттың дамуының кепілі; үшіншіден, бұл «Қазақстандағы жоғары 
білікті жұмысшылардың алғашқы ошағы» болады [5, б.337]. Болашақ мамандарды оқыту мен 
тәрбиелеуде университетке қандай орасан зор рөл жүктеп, оның басымдықтарын, функциялары мен 
міндеттерін айқындап бергенін көреміз. Қазақ халқының дарынды ұлы «Қазақ институтының ашылуы – 
халықтың жоғары мәдениетке қол жеткізудегі  қажеттілігі» деп ой түйеді.  

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі мен ұлттық мәдениетінің болашағы жас ұрпақтың білім 
дәрежесіне, рухани және имандылығына байланысты деп түсінді. Олар бұқараға прогрессивті ғылыми 
идеяларды жеткізушілер болады. Белгілі ұстаз, әділет жолындағы күрескер қазақ халқының тәлім-
тәрбие мәселелерін қамтитын барлық шығармаларында халықты білімге ұмтылуға, өнер мен 
мәдениетті игеруге шақырады. Халықтың мәдени әл-ауқатының өсуінің, қазақ тілінің, оның әдебиетінің 
өркендеуі мен дамуының шарты ретінде тұлғаның рухани дамуының қажеттілігін түсіндіреді, 
адамгершілікке, адами құндылықтарды, ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар.сақтауға 
шақырады. Ал оның үндеуінде халқына, оның болашағына деген зор сүйіспеншілік пен жанашырлық 
сезіледі.  

Ахмет Байтұрсынұлы идеяларының рухында тәрбиеленген жас ұрпақ қазіргі заманда еліміздің 
барлық салаларың  жаһандық дамуға сай  өзгертуге қабілетті, озық ойлы деп үміттенеміз. 
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Байтурсынова 
 
В данной статье раскрываются причины неуспеваемости обучающихся средней школы, 

связанные с пробелами в знаниях. Описываются предлагаемые мероприятия по устранению 
причин пробелов. Показаны основные этапы в деятельности педагогов по повышению качества 
знаний и профилактике неуспеваемости. 

Ключевые слова: неуспеваемость, пробелы в знаниях, дистанционное обучение, 
мониторинг, профилактика. 

  
Возрастающий поток информации ставит современное образование в условия, требующие 

применение инновационных методов и средств обучения, способствующих быстрой обработке 
информации и ее эффективному усвоению. Соответственно задачи школы не только в передаче 
знаний, но и в формировании потребности обучаемых в непрерывном самообразовании, что 
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невозможно без умения самостоятельно находить необходимую информацию. Самообразование 
невозможно без активного участия школьника в учебном процессе, ориентированного на увеличение 
субъектной роли учащегося. Оно выражается во внутренней мотивации - желания учиться. Однако, 
при всех максимально созданных условиях обучения, остается актуальной неуспеваемость среди 
школьников, причины которой разнообразны и требуют не просто выявления, но и устранения, 
коррекции и, конечно же, профилактики. 

Сначала определимся, что же значит пробел в знаниях. В толковом словаре Ушакова пробел 
– это « незаполненное место, упущение, недостаток» [1]. Проще говоря, это то, что ученик на данный 
момент должен знать, но не знает. То, что должен уметь, но не умеет.  Появиться пробелы могут по 
самым разным причинам: пропуск занятий по болезни, халатное отношение к учебе, воспитание в 
неблагополучной семье. Могут причины и не зависеть от ребенка, и тогда мы говорим об 
индивидуальном подходе в обучении, о выборе оптимальных условий для успешного усвоения 
материала.  

Нельзя сказать, что проблема неуспеваемости - это проблема, появившаяся в современной 
школе. Школа уже давно ведет работу по устранению существующих причин пробелов, но 2020-2021 
учебный год стал особенным для всех. В условиях дистанционного обучения учитель вынужден был 
полностью пересмотреть планирование урока, выбор форм и методов работы, систему оценивания; 
отсутствие живого контакта с детьми усложнило и процесс мониторинга обученности школьников. В 
представлении многих интернет — средство развлечения и поиска информации. Поэтому такой 
резкий переход к онлайн-образованию не мог пройти гладко. Добавились и проблемы с техническими 
возможностями обучающихся и учителей. Конечно, и те, и другие стараются работать в полную силу, 
но, к сожалению, результаты суммативного оценивания говорят о том, что проблема пробелов в 
знаниях существует. Это значит,  школа обязана разработать целую систему профилактических 
мероприятий, направленных на решение этой проблемы. 

Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях обучающихся — важнейшая часть 
деятельности каждого учителя. Своевременная диагностика и исправление пробелов в знаниях 
особенно важны в процессе обучения, так как дают преподавателю необходимую информацию о 
трудностях его подопечных и предоставляют возможность оперативно исправить найденные 
проблемы [2, с. 25]. 

Мы предлагаем  систему мероприятий, предусмотренных в нашей школе в  текущем учебном 
году. Прежде всего мы поставили перед собой ряд конкретных задач: 

- мониторинг обученности с последующим анализом; 
- установление причин пробелов в знаниях с указанием класса, предметов и тем, требующих 

корректировки; 
- разработка профилактических мер по устранению пробелов; 
- обеспечение методической  и технической поддержки педагогов и обучающихся школы. 
Исходя из задач планируемой работы, определены методы и приемы: 

− анкетирование в начале, в середине и в конце четверти: 
− составление карты пробелов в знаниях обучающихся; 
− корректировка календарно-тематического планирования; 
− дифференциация заданий, используемых на уроке; 
− ведение тетради «обратной связи»; 
− работа с результатами  промежуточного контроля пробелов; 
− использование дидактического материала, необходимого для организации работы по 

профилактике и устранению пробелов в знаниях; 
− самоанализ деятельности. 

Также были установлены основные этапы работы педагога: 
1 этап. Выявление пробелов 
2 этап. Фиксирование пробелов 
3 этап. Анализ ошибок, допущенных обучающимися 
4 этап. Организация и планирование работы по устранению пробелов в знаниях. 
5 этап. Устранение пробелов 
6 этап. Профилактические меры 
Остановимся подробнее на каждом этапе. 
Выявление пробелов. 
На сегодняшний день оценка результатов обучения в образовании приурочивается к одной из 

самых актуальных проблем [3]. На этапе выявления пробелов фиксируется правильность восприятия 
и понимания учебного материала, определяются слабые стороны в знаниях обучающихся, пробелы, 
ошибки в работах и ответах. Особое внимание к этапу выявления ошибок позволяет учителю вовремя 
спрогнозировать меры по их преодолению и устранению. 
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Наиболее эффективными для выявления пробелов в условиях дистанционного обучения, на 
наш взгляд, являются: 

- входное тестирование и последующее составление матрицы данных, отражающей ошибки 
каждого ученика в отдельности и класса в целом: 

- контрольные и текущие работы с использованием ресурсов электронных образовательных 
платформ; 

- для контроля «узкой» темы: синхронные формы проведения урока с подробным анализом 
выполненных заданий. 

Важное значение в выявлении пробелов играет грамотно организованный устный опрос 
(педагог сам определяет, с использованием каких ресурсов он будет осуществлен). Опрос 
эффективен, если направлен на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности 
использования их на практике, если дает учителю возможность установить степень усвоения 
изучаемого материала. Очень многое в устном опросе зависит от качества вопросов. Они 
обязательно должны активизировать память обучающихся и должны быть направлены  на 
воспроизведение материала, на его сравнение, доказательство, обобщение. Большое значение 
имеют и вопросы высокого порядка, формирующие практические умения.  

Особое место занимает самоконтроль знаний.  
Остановимся на понятии «самоконтроль» в психолого-педагогических исследованиях. 
С точки зрения психологии, в рамках деятельностного подхода, самоконтроль - это умение 

человека регулировать производимые им действия и сверять их с заданной программой [4, 452].  
В.В. Чебышева Анализирует самоконтроль в рамках личностной и предметной регуляции, 

считает самоконтроль задачей установления различия между реальным и запрограммированным 
ходом деятельности, ее этапами и результатами, внесение корректив в план действий [5]. 

Следовательно, под самоконтролем следует понимать действия учащихся, выражающиеся в 
осуществлении контроля за итогами своей деятельности и изменения ее в процессе исполнения 
школьных заданий. 

Он позволяет обучающимся не только находить собственные ошибки, но и демонстрировать 
практическое понимание учебного материала. Учитель в свою очередь может отследить 
существующие пробелы. 

Фиксирование пробелов. 
Для успешного устранения пробелов в знаниях сегодня нужно вести строгий учет допускаемых 

ошибок и неусвоенных тем. Этап фиксирования пробелов – один из самых сложных в существующих 
условиях. Рациональными, на наш взгляд, формами фиксирования пробелов являются листы 
наблюдения  прогресса/успеха обучающихся, матрица данных — таблица, в которую вносятся 
результаты проверки различных заданий (форму инструмента фиксирования пробелов, усвоения 
материала, прогресса обучающихся  учитель выбирает самостоятельно). 

Также эффективно использовать тетрадь учета пробелов (на каждого ученика заводится 
собственная страница (или часть ее), куда вносится вся информация о содержании и качестве 
допускаемых ошибок,  ведется мониторинг усвоения знаний). Тетрадь может вестись в электронном 
виде. 

Использование данных тетрадей дает возможность корректировать задания с учетом 
потребностей и  возможностей конкретного ученика, анализировать характер ошибок, отслеживать 
прогресс, оценивать эффективность проводимой работы. Также использование данных тетрадей 
дает учителю возможность вовлечь в учебную деятельность всех обучающихся в классе, определить 
для каждого оптимальный темп работы. Неоценима роль карты пробелов в организации 
индивидуальной работы на уроке.  

На этапе анализа требующие особого внимания и часто допускаемые ошибки 
систематизируются для разработки необходимых профилактических мер. Качественное содержание 
анализа ошибок зависит от предмета, целей обучения, конкретного класса и целей проводимого 
анализа. 

На этапе организации и планирования работы по выявлению и устранению пробелов в 
знаниях учитель определяет возможности календарно-тематического планирования по предмету, 
наличие методических и технических средств для организации и проведения профилактических мер. 

На этапе устранения учитель осуществляет учебную деятельность с учетом внесенных в 
календарно-тематическое планирование изменений, фиксирует результаты обучающихся в 
индивидуальных  картах на каждом уроке, проводит коллективный и индивидуальный анализ 
выполненных работ; проверяет эффективность используемых на уроке методов, на основании 
полученных данных определяет содержание последующих уроков. 

Каждый учитель сегодня должен стараться свести к минимуму наличие пробелов в знаниях 
своих подопечных, поэтому важно помнить: тексты планируемых заданий должны быть  удобными 
для восприятия и оценивания, необходимо активизировать применение перфокарт, опорных схем, 
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тренажеров, тестеров, заданий  на выявление допущенных ошибок, каждый ученик должен быть 
вовлечен в учебный процесс. Также целесообразно включать в работу над пробелами и уроки-
консультации.  

В заключении хотелось бы отметить, что систематическая работа по выявлению и устранению 
пробелов в знаниях обучающихся — основное условие повышения качества обучения сегодня. Мы 
точно знаем, что владеем огромным арсеналом проверенных методов и готовы применять новые, а 
внедрение новых способов контроля выводит коррекционную работу на принципиально новый 
уровень. 
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В статье актуализируется проблема эффективного формирования исследовательской 

компетентности учащихся. Рассматривается вопрос организации научно-исследовательской 
деятельности учителем в рамках казахского языка и литературы. Проанализированы и 
систематизированы, в зависимости от объекта исследования, исследовательские проекты по 
казахскому языку и литературе. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательская компетентность, 
функции педагога, этапы исследовательской деятельности. 

 
Актуальной проблемой современной школы является обучение учащихся способам получения 

и обработки информации через самостоятельную исследовательскую практику в рамках 
компетентностного подхода. Такая задача требует целенаправленного развития исследовательской 
компетенции учащихся, укрепления ее потребности в знаниях. Современное состояние в 
современном обществе, характеризующееся высокой динамичностью, приводит к тому, что 
исследовательская компетентность является одним из важнейших качеств, определяющих готовность 
будущего специалиста к профессиональной деятельности. Неслучайно вместо понятия 
«профессионализм» часто используется понятие «компетентность», которое определяет качества 
личности: решительность, настойчивость, коммуникабельность, гибкость мышления, способность 
принимать решения, готовность и способность к постоянному обучению. Компетентность–это уровень 
образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности на базе теоретических знаний [1, с.46]. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что компетентность определяется как 
личностная характеристика, включающая овладение знаниями и умениями, позволяющими ученику 
принимать индивидуальные решения. В классификации ключевых компетенций И. А. Зимней 
исследовательская компетентность входит в состав «компетенции, связанной с деятельностью 
человека» [2, с.40]. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-shadrinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
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Исследовательская компетентность в классификации А. В. Хуторского рассматривается как 
составная часть познавательной компетенции.А. В. Хуторской, исходя из требований современного 
образования, определяет перечень ключевых компетенций: общекультурные, информационные, 
коммуникативные, организационные, ценностно-смысловые и исследовательские. Научная 
компетентность – «совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, позволяющих 
человеку находиться в позиции исследователя по отношению к окружающему миру, проявляющуюся 
через чувствительность к проблемам окружающего мира, способность распознавать и разрешать 
проблемную ситуацию с любым произвольным объектом или явлением мира, используя для этого 
различные теоретические и эмпирические источники информации» [3, с.55]. 

Исследовательская компетентность может быть сформирована только в исследовательской 
деятельности. Качественная работа по развитию компетенций определяется, прежде всего, 
профессиональным мастерством педагога. Для того, чтобы деятельность ученика стала 
исследовательской, учитель должен выделить в своей образовательной программе следующие 
задачи - научить ученика методам, принципам, формам и методам научного исследования, основам 
научного знания и научного познания, дать возможность ученику реализовать себя посредством 
решения задач научного характера по отдельной теме.Системная и  работа по формированию 
исследовательской компетенции в школьной практике позволяет старшеклассникам быстро 
адаптироваться к новым изменяющимся условиям современной действительности, способствует 
успешному осуществлению профессионального самоопределения и проявления, развитию 
интеллектуального и творческого потенциала.А.А.Ушаков исследовательскую компетентность 
определяет «как интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к 
самостоятельному поиску решения новых проблем и творческому преобразованию действительности 
на основе совокупности личностноосмысленных знаний, умений, навыков, способов деятельности и 
ценностных установок» [4,с.318]. 

При организации исследовательской деятельности деятельность учителя кардинально 
меняется: он не является основным источником информации для учащихся и организатором их 
познавательной деятельности. Основная функция современного учителя-управление процессом 
обучения, воспитания и развития личности ученика. Научно-исследовательская работа позволяет 
развивать познавательную активность, творческие способности учащихся, способствует 
формированию интереса к научному познанию, развивает мышление.Исследовательская 
деятельность учащихся рассматривается как логически выстроенная, практически выверенная 
система работы учителя и учащихся. Работа учителя в этом направлении не должна быть 
спонтанной, бессистемной. Только продуманная, логически выстроенная система уроков, 
организующая исследовательскую деятельность учащихся, дает ожидаемые результаты. 
Обучающийся, вооруженный научными методами познания, может не только выявить проблему и 
понять ее, но и предложить нестандартное, творческое, необычное решение. Именно такой выпускник 
сегодня востребован обществом, он становится конкурентоспособным. 

С чего все начинается исследовательская деятельность учащихся? Конечно, беседа, цель 
которой дать представление о научной работе, заинтересовать детей в проведении 
исследовательской работы. Определить проблему, которая интересует учащихся, определить тему 
или узнать, что интересует ученика в данный момент. По мнению К. Битибаевой: «Несмотря на то, что 
он талантливый ребенок, не все могут самостоятельно заниматься написанием научных работ, 
исследованиями, поиском. Для этого нужна ваша помощь, ваш совет. Прежде всего, необходимо 
найти способного к науке ученика» [5,с.56]. Проблема привлечения современных школьников к 
исследовательской работе стоит перед каждым учителем. Проблеме мотивации посвящено большое 
количество литературных источников, но, судя по результатам определения основных проблем, для 
многих педагогов трудности в этом аспекте организации научно-исследовательской работы все же 
существуют. Учащимся важно «не навязывать» научное исследование. 

Следующим педагогическим условием, способствующим эффективному формированию 
исследовательской компетенции старшеклассников, является организация учебного процесса с 
использованием исследовательского метода обучения на основе индивидуальной, групповой и 
коллективной работы, в ходе которой постоянно обновляется субъективный опыт учащихся. 
Установлено, что каждая предметная область требует от учащихся соответствующих способностей, 
этот факт нельзя не учитывать при организации различных видов работ, включающих выбор 
предметной области. 

Исследования в рамках языкознания, казахского языка и литературы имеют свои особенности 
и помогают решать конкретные задачи. Художественная литература отражает историю нашего 
народа, именно в процессе исследования происходит осмысление учащимися своей сопричастности 
к прошлому нашей страны, как части нашей Родины, ощущение созидательной силы, способной 
влиять на ее развитие, а также изучение особенностей культуры страны, в которой изучается язык. 
Данный вид деятельности в области литературы учит юных исследователей самостоятельно 
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работать с текстом, обогащает читательский опыт, помогает сформировать оценочную позицию, 
сделать профессиональный выбор в будущем. Для того, чтобы учащиеся могли проводить 
исследовательскую работу, а главное, хотели выполнить, учитель должен быть готов ответить на все 
их вопросы, развить в них творческий потенциал, создать познавательную мотивацию. Конечно, 
нельзя приравнивать исследование ученика к исследованию ученого, которое является результатом 
научного открытия качественно новых закономерностей и явлений. Конечным результатом поисковой 
деятельности ученика в области казахской литературы является самостоятельное толкование 
литературного материала, новый подход к проблемам, художественным произведениям. Стоит 
признать слова  М. Г. Качурина: «Если книги живут и меняются в сознании читательских поколений, то 
и школьники, взгляд которых в условиях хорошего преподавания будет внимателен и пытлив, 
способны увидеть в давно известном тексте что-то не замеченное прежде» [6,с.175]. Чтобы это 
толкование было уместным, учителю важно найти тему, проблему, с помощью которой ученик может 
направить свой поиск, предложив свой метод исследования. Вместе со своими учениками мы 
затронули следующие темы исследования: «Абай және Шәкәрім шығармаларындағы тәрбиелік мәні», 
«Қазақ және өзбек тілдеріндегі ұқсастықтары мен айырмашылығы», «Б. Майлиннің «Шұғаның белгісі» 
повесіндегі антропонимдер», «Елубай Өмірзақов атындағы филармонияның тарихы», М. Сералиннің 
“Ауыл” газетіндегі мақалаларының тілдік ерекшеліктері», «Қостанай таңы» газетінің тарихы», «С. 
Елубаевтің «Ақ боз үй» романындағы топонимдер»... 

Выбор темы исследования является основным этапом работы. Тема – это вопрос, 
рассматриваемый с новой стороны и  определяющее направление научного проекта. Тема должна 
быть интересна не только ученику, но и научному руководителю, так как занимается 
исследовательской работой вместе со своими учениками.  

Требования к формулировке темы:  
1. Тема должна быть сформулирована максимально кратко, а используемые понятия, должны 

быть логически взаимосвязаны.  
2. Тема должна быть понятна не только учителю, но и ученику.  
3. Тема отражает сосуществование того, что уже известно в науке и еще не изучено. 
Приступая к научно-исследовательской работе, необходимо изучить научную литературу по 

данному вопросу. Какая литература по данной теме существует? Этот вопрос задает каждый 
начинающий исследователь. Поначалу может показаться, что во многих книгах, газетах и журналах 
трудно найти то, что нужно по теме. Здесь нужна  помощь научного руководителя, который объяснит, 
как правильно работать с литературой. Работая с учеником, необходимо заинтересовать подопечного 
в новом открытии или доказательстве чего-то интересного. Но это только половина проблемы, потому 
что опыт и исследования впереди. Желательно составить план работы, журнал исследования, чтобы 
четко видеть последовательность исследования. 

В зависимости от объекта исследования наши исследовательские проекты в области 
казахского языка и литературе систематизировали следующим образом:  

1. Работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения с целью 
выявления его художественной специфики, особенностей авторского стиля, мастерства писателя, 
типологии образов и др; 

2. Работы, решение которых осуществляется на основе сравнения двух или нескольких 
произведений. Проблемы могут быть различными: теоретико-литературными, мировоззренческими, 
эстетическими, культурными; 

3.Работы, включающие интеграцию литературы и истории, философии, лингвистики, которые 
учат школьников видеть общность гуманитарного знания, осваивать различные методологические 
подходы к анализу явлений искусства и жизни. Связь с историей народа ведется на основе истории 
топонимов, антропонимов, фразеологизмов и других языковых средств. Топонимы и антропонимы, 
фразеологизмы-своеобразный путеводитель в историю народа времени, в котором происходило 
действие в произведении; 

4. Работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей. Исследователи могут на 
основе анализа произведений, изучения эпистолярной и мемуарной литературы, критических статей 
создать нравственно-психологический портрет писателя, отразив свое восприятие его личности в 
форме художественно-публицистического очерка.Современная дидактика является подходом к 
обучению, который заключается в том, что учебное исследование имеет познание уже открытой 
наукой, и является только открытием для детей. Учитель Н.И. Кудряшов внес коррективы в эту 
традиционную интерпретацию: «в школе возможно и открытие неизвестных науке фактов, например, 
в области литературного краеведения». 

В нашей школе с каждым годом растет интерес к краеведению. Этот интерес не случаен. 
Литературное краеведение-благодатная основа для формирования исследовательских навыков 
учащихся. Краеведческие занятия предполагают строгое научное, критическое отношение к 
литературным источникам. Местные литературные явления должны рассматриваться с точки зрения 
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общих закономерностей, характерных для всей казахской литературы. Успех краеведческих занятий 
во многом зависит от мотивации учащихся. Чем больше они заинтересованы в работе, тем более 
очевидны ее результаты, тем заметнее их влияние на их сознание и чувства.Признание нового о 
литературе родного края неотделимо от радости сопричастностик жизни своего народа. Большое 
удовлетворение приносит краеведам мысль о том, что они не только сами обогащаются знаниями, но 
и передают их другим, активно участвуют в жизни родного города или села. Интересы школьников, 
способных самостоятельно вести краеведческую работу под руководством корреспондента, 
осознанно участвовать в анализе литературно-краеведческих фактов, более устойчивы и широки. 
Дети получают огромное удовлетворение от поисковой работы, когда ищут новые факты из жизни 
писателя, неизвестные документы, рукописи, пишут истории с людьми, знакомятся с историческими 
событиями, отраженными в книге, ищут новую информацию о прототипах литературных 
героев.Источниками могут быть отдельные произведения, отражающие местную жизнь; местные 
литературно-художественные журналы, альманахи, газеты; архивы писателей, библиографические 
справочники и энциклопедии, монографии и документальные повести о писателях; фонд 
краеведческого музея, областная библиотека и др. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности – самореализация личности 
школьника на основе полученных исследовательских навыков. Под руководством научного 
руководителя, научного консультанта развитие личности ученика происходит по 3 направлениям: 
самосовершенствование, самопознание, самовоспитание. В ходе научно-исследовательской 
деятельности у учащегося формируются и развиваются следующие качества:  

- навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 
-навыки работы с научно - познавательной литературой;  
- инициативность и творчество;  
- использование, расширение и углубление школьных знаний;  
- навыки совместной работы со специалистами; 
-самоутверждение учащихся в данной предметной области. 
Важнейшим педагогическим условием является реализация субъект-субъектных отношений, 

основанный на предметно-диалогическом, проходящем в доверительном и уважительном рамках 
сотрудничества, позволяет успешно формировать исследовательскую компетентность 
старшеклассников.Важно приобщать к субъект- субъектному общению и учащихся. Ученый А.А. 
Бодалева, отмечает: «Понимая важность «прописки» и «поселения» в школе субъект-субъектного 
общения, чтобы оно действительно состоялось, чтобы на всех уровнях школьной структуры 
преимущественно звучали диалоги, а не монологи, для этого надо утверждать в повседневном бытии 
школы важнейшее условие — и педагогам, и их воспитанникам учиться чувствовать бытие другого» 
[7,с. 68]. 

Таким образом, исследовательская компетентность является основой для развития других 
конкретных и предметно-ориентированных компетенций, поскольку она помогает обучающемуся 
учиться, позволяет ему быть гибким, конкурентоспособным и помогает ему быть успешным в жизни, 
что определяет важность его формирования. 
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Мақалада кәсіби сөйлеу мәдениетінің лингвистикалық негізі жалпы адамзаттық құндылықтармен 

бірге тіл мен ойлаудың бірлігі ретінде қарастырылады. 
Түйінді сөздер: кәсіби сөйлеу, сөйлеу әдебі, этикалық байлық,  коммуникативтік кодекс, 

коммуникативтік құзіреттілік, лингвистикалық негіз.  
 
Еліміздегі гуманитарлық  білім беру мен оның жүзеге асуын жаңарту, жаңа заман талабына 

сай қазіргі мемлекеттік және қоғамдық заманауи даму үрдісінде ұйымдастыра білу – бүгінгі күннің 
өзекті мәселелерінің бірі. 

Қазіргі кезеңде мамандардың кәсіби дайындығына қойылатын заманауи талаптар жоғары 
мектеп жүйесіне жаңа міндеттер артады. Сол міндеттердің бірі – болашақ мамандардың қатысымдық 
(коммуникативтік) құзіреттілігін қалыптастыру мәселесі. Педагогтың кәсіби сөйлеу мәдениетін сөз етер 
болсақ, оның  педагогика-психологиялық негіздеріне айрықша мән берген жөн. Себебі, жас ұрпаққа 
үлгі болар шешен сөз иесі ұстаздарымыз дидактикалық білім, білік, дағды мен шешен сөйлеудің 
психологиялық шарттарын меңгерген жан-жақты білімді коммуникативтік құзіреттілікті толық игерген 
маман болуы тиіс. Сөйлеу әрекетінің бір қыры –  құндылық мәселесі. Бұл турасында Платон, 
Аристотель, Пифагор, Сократ адамның физикалық және рухани жан дүниесінің үйлесімділігін этика-
эстетикалық идеал тұрғысынан «колокагатия» деп түсіндіреді. Екінші ұстаз атанған Әбунасыр әл-
Фараби де «адам бойындағының бәрі әдемі, үйлесімді болуы керек» демеп пе еді. Ендеше, ғалымдар 
шешен сөйлей білуді «дискурстық этика» ұғымына  негіздейді. 

Сөйлеу мәдениетінің шығу негізіне үңілер болсақ, тіл мен ойлаудың бірлігінен туындайтынын 
көреміз. Тіл мен ойлау, сөйлеу мен ойлау өзара тығыз байланыста сөз, мағына ретінде танылады. 
Ойлау мен сөйлеу тілдік ақпараттың мида кодификацияланып өңделіп, сигналдық жүйелер арқылы 
қабылданған ақпарат тілдік таңба сипатына ие болып, сөйлеу формасына айналады. Сөйлеу 
мәдениетіне адамның тек  тамыры, білім қоры мен рухани жан-дүниесінің ықпал әсері мол. Сөйлеу 
қажеттіліктен туады. Мәдениетті сөйлеу контекстегі сөз мағынасын орнымен қолдана білумен де 
байланысты. Сөз мағынаның сыртқы көрінісі болса, сөйлеу барысында  ойдың әсерлі, нақтылығы үшін 
сөзді таңдап, талғап орнымен жұмсай білу де ойлау мен пайымдау, сөйлеу каналдарының қатысымен 
жүзеге  асады. 

Педагог сөйлеу мәденитетінің тағы бір сүйенер қағидасы – сөйлеу этикасы. Сөйлеу этикасы 
жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделе отырып, жеке тұлғаның этикалық байлығын өзіне тірек 
етеді. Сөйлеу әдебі жеке тұлғаның тілді қолдана білу тәрбиесімен, адам санасының бақылауымен 
реттеліп отырады. Сөйлеу этикасы коммуникативтік кодекстің «сыпайыгершілік ұстанымдары» болып 
саналады.    

 Педагогтың кәсіби сөйлеу мәдениеті ұғымын қарастырғанда, жоғарыда аталған 
педагогикалық, психологиялық заңдылықтар педагогтың сөйлеу тілінің педагогикалық қатысым 
тұрғысында, сөйлеудің психикалық құрылымын сақтай отырып, дұрыс құрылуына, қатысым жағдайына 
сай сөйлеу әрекетін таңдап, шаршы топ алдында өзіне сенімді, көпшілікті иландыра, еліте, 
қызығушылығын тудыра тыңдаушыға тартымды етіп ой ұшығын тастай білуге, сөзден түйін түйе 
білуге, рухани құндылықтардан нәр алған, этикалық сөз әдебін толық меңгерген педагог тұлғасының 
қалыптасуына берік негіз болады. Педагогикалық кәсіби сөйлеу мұғалімнің «коммуникативтік 
әрекет» ұғымымен тығыз байланысты. Педагогикалық кәсіби сөйлеудің сипаты сөйлеу тілі, реңкі, 
ырғағы, дауыс қарқыны, екпін сынды құрылымдық компоненттері арқылы айқындалады. «Педагогтың 
кәсіби сөйлеу мәдениеті» ұғымын саралауда оның сөйлеу мәдениетін дамыту үшін маңызды 
компоненттері де қалыс қалмайды. Сөйлеу іс-әрекеті теориясы, коммуникативтік лингвистика, сөйлеу 
жанрларының түрлері, қатысым теориясы шешендік ілімінде сөйлеу(тілдік ) актісі (СА), сөйлеу 
әрекеті  (СӘ), сөйлеу жағдайы (СЖ), сөйлеу әдебі (СӘ) т.б. ұғымдарына сүйенеді. Көптеген ғалымдар 
сөйлеу актісін  тілдік қатысымның ең негізгі, кіші бөлшегі деп санайды.  

Тіл мәдениетінің қазақ тіл білімінде пән ретінде қалыптасуының алғышарты ретінде, әсіресе, 
қазақ тілі бойынша жазылған алғашқы оқулықтар мен оқу құралдарында, атап айтар болсақ, 
А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев, М.Балақаев, С.Аманжолов т.б. ғалымдардың еңбектерінде 
көрініс тапты. Әдеби тілдің дәстүрлі нормаларының, ұлттық әдеби тілдің стильдік салалары мен 
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тармақтарының, жанрларының зерттелуін М.Балақаев, Р.Сыздықова, М.Томанов, Е.Жанпейісов т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде, қазіргі әдеби тіл нормаларының ескі қазақ жазба тілімен салыстырыла 
қарастырылуы Б.Әбілқасымовтың тіл мәдениеті қазақ әдеби тілінің тарихымен тығыз байланысты 
еңбектерінде, сөз мәдениетінің нормативті-функционалдық аспектісін эмперикалық, 
теориялық  мәселелері Р.Сыздық, Қ.Өмірәлиев, Е.Жұбановтың әдеби тіл тарихын ауызша сөз 
өнерімен, әсіресе ақын, жыраулар поэзиясының сөз үлгілерімен байланысты қарайтын зерттеулерінде 
қарастырылды. 

Тіл мәдениетін ғылыми пән ретінде қарастырылуына Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, 
Б.В.Томашевский, Г.О.Винокур, Д.Н.Ушаков, С.И.Ожегов Л.К.Граудина және т.б. лингвист-ғалымдар 
үлкен үлес қосты.  

Тіл мәдениетінің негізгі аспектілері: 1. Нормативтік аспект. Тілдік норма – тілдік жүйенің тұрақты дәстүрлі 
жүзеге асуының жеке ерекшелігі. Кодификацияланған әдеби тілдің нормасы – әдеби тілде сөйлеушілердің қадағалауын 
қажет ететін нормалар. 2. Қатысымдық аспект. Мәтінді тілдік құрылымының тіл мәдениеті қатысымдық міндеттеріне 
сәйкестігі жағынан зерделеу тілді игеру мәдениетінің қатысымдық аспектісі болып саналады. 3. Этикалық аспект. Сөйлеу 
этикасы – ұлттық-мәдени дәстүрлер мен құндылықтар нормасына негізделген сөйлеу әрекетінің ережесі. Әр қоғамдық 
ортаның өзіндік этикалық нормалары бар. Этикалық нормалар көбіне  ұлттық ерекшеліктерге негізделеді. Тіл 
мәдениетінің негізгі нысаны –  тілдік норма. 

Қазақ тіл білімінде тіл мәдениетін М.Балақаев әдеби тіл нормасы ретінде зерделесе, 
Р.Сыздық, норма және оның жүйемен, дағдымен байланысы, орфоэпиялық норманың типтері мен 
түрлері, Б.Қалиев, А.Алдашевалар орфографиялық норма, И.Ұйықбаев, С.Бизақов сынды ғалымдар 
варианттылық пен норма тұрғысында қарастырды. 

Тілдің нормалануы мәселесін орыс тіл білімінде К.С.Аксаков, А.Х.Востоков,  М.В. 
Ломоносов,  А.А.Потебня т.б. ғалымдар еңбегінде көрініс тапты. Р.И.Аванесов, Г.О.Винокур, 
В.В.Виноградов, Т.Г.Винокур, В.Л.Воронцова, К.С.Горбачевич, Л.К.Граудина, Н.А. Еськова, 
В.А.Ицкович, Е.С. Истрина, Л.П.Крысина, С.П.Обнорский, С.И.Ожегов, А.М.Пешковский, 
Д.Э.Розенталь, Л.И.Скворцов, Д.Н.Ушаков, Н.И.Формановская, В.И.Чернышев, Б.С.Шварцкопф, 
Л.В.Щерба т.б. сынды ғалымдар тілдік қызметті нормалау тұрғысында зерттеу нысаны етіп 
қарастырды. 

Ә.Жүнісбеков, Е.Қажыбеков, А.Айғабылов, С.Мырзабеков, М.Жүсіпов, Ж.Әбуов, З.Базарбаева 
т.б. тіл мәдениетінің нормасы саласын фонетика-морфологиялық  тұрғыда зерделеп, үлкен үлес 
қосты. Тіл мәдениетін Ә.Т.Қайдаров, М.М.Копыленко, А.Е.Карлинский, Е.Жанпейісов, 
Э.Д.Сүлейменова, К.Ш.Хұсайынов, Б.Хасанов, З.Қ.Ахметжанова, С.С.Құнанбаева т.б. ғалымдар қазақ 
тілтанымы мен жалпы тілтанымға қатысты, Ж.Манкеева, С.Сатенова, Г.Смағұлова лексика-
фразеологиялық, этнолингвистикалық бағытта, Ө.Айтбаев, Б.Қалиев, Ш.Құрманбайұлының терминдік 
лексика нормасы,  Б.Момынова тілдік норманың қолданыстағы қырларын, Р.Әміров, З.Ерназарованың 
сөйлеу тілін коммуникативтік-функционалдық жүйе тұрғысынан, Ф.Оразбаеваның коммуникативтік-
нормативтік қасиеті туралы ой-тұжырымдары  педагогтың сөйлеу тілін зерделеуде лингвистикалық 
негізі ретінде ұстанылатын мәні терең ғылыми еңбектер деуге болады.  

Тілдік тұлғаны дәстүрлі мәдениеттің өкілі, тұтынушысы, дамытушысы ретінде тануға, тілдік 
тұлғаның сөз қолданысындағы компоненттердің сипатын айқындауға Ж.Манкеева, С.Сатенова, 
Г.Смағұлова лексика-фразеологиялық, этнолингвистикалық бағыттағы зерттеулері педагогтардың 
кәсіби сөйлеу тілін қалыптастыруға айқын бағдар берері сөзсіз. Тілдік коммуникация құрылымының 
жүзеге асуын, коммуникацияға қатысушылар (коммуникативтік тұлға) коммуникацияның вербалды, 
бейвербалды түрінің ерекшеліктерін теориялық әрі әдістемелік тұрғыдан қарастырған 
Ф.Оразбаеваның зерттеулері, сөз мәдениетінің коммуникативтік-нормативтік аспектісіне қатысты 
жайттарды айқындауда басты бағдарда болатын тың еңбек. 

Ғалым Ф.Оразбаева тілдік қатынасқа байланысты сөйлесім әрекетін: оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім деп, бес түрге бөліп қарастырады [1, 47 б.]. 

«Қазақ сөз мәдениеті» атты іргелі зерттеу жұмысын жазып, докторлық диссертация қорғаған Н.Уәлиұлының 
еңбегіне де тоқтала кеткен жөн. Ұлттық әдеби тілдің дәстүрлі нормаларын сақтау, оның дамуындағы негізгі үрдістерді 
айқындау, жаңа нормалардың сипаттамасын жасау мен сөздің коммуникативтік сапасы жөнінде лингвистикалық 
білімдерді жинақтап, жүйеге салу осымен байланысты қазіргі лингвистикадағы антропоцентристік бағытқа сәйкес қазақ сөз 
мәдениетінің іргелі ұғымдары мен аппараттарын, негізгі теориялық қағидалары мен басты ғылыми принциптерін, қайта 
қарап, айқындап, зерттеп, нақтылау бағытында қазақ сөз мәдениетіндегі өзекті мәселелерді жан-жақты ғылыми тұрғыда 
саралайды [2, 52 б.]. 

Тілді тұтынушыда лингвистикалық құзірет, коммуникативтік құзірет, сондай-ақ мәдени-тілдік 
құзірет болады. Ал тілдік-мәдени құзірет дегеніміз тілдік тұлғаның сөйлеу (жазу) мен айтылған 
(жазылған) сөзді қабылдау кезінде тиісті мәдени семантиканы, мәнділікті қоса меңгеруі. 

Зерттеуші М.Балақаев өзінің тіл мәдениетін тереңінен зерттеген еңбектерінде тіл мәдениетінің 
негізгі принципі деп сөйлемдердің, жеке сөздердін тыңдаушыға, оқушыға бірден түсінікті болу 
керектігін көрсетеді. Зерттеуші жазуда, сөйлеуде адам ойына қажетті сөз таңдағанда олардың 
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стильдік ерекшелігтерін ескеруді айтады. Тілдік норманы қалыптастыру, сауаттылық, тіл тазалығы, 
сөздерді дұрыс айтым, дұрыс жазу тіл мәдениетінің басты талаптары ретімде тұжырымдалады. 
А.Жапбаров тіл мәдениетінің жоғары болуына мынадай талаптар кояды: 

- сөздің жүйелі, анық, түсінікті болуы; 
- сөздің тілдегі орфоэпиялық, грамматикалық, лексикалық нормаларға сай дұрыс құрылуы; 
 - сөздердің қажет еткенде бейнелі, көркем, эмоциялы болуы; 
- сөздердің тыңдаушы немесе оқушының жағдайына, ортаның қажеттілігіне сай болуы [3, 139 

б.]. 
Осы сияқты көптеген зсрттеушілер, ғалымдар, педагогтардың ой-тұжырымдары мен пікірлсрін 

қарастыра келе тіл мәдениетіне қойылатын талаптарды төмендегідей сараладық: 
- сөйлегенде тілдегі дыбыстарды дұрыс, анық айту; 
- сөйлеу әуені, қарқыны, дауыс күші мен кідірісті сақтау; 
- екпіннің түсуін, үндестік заңын сақтау; 
- сауатты, қатесіз жазу; 
- жазба мәтіндерде тыныс белгілерін сақтау; 
- әріп таңбаларын дұрыс, түсінікті жазу; 
- дұрыс айтып, сөздердің тізбегін табиғи заңдылықтарымен дыбыстау; 
- сөйлегенде сөз тұлғаларын, түрленуін сақтау, қосымша, көмекші сөздерді дұрыс, өз орнында 

қолдану; 
- сөздерді өз мағынасына қарай қолдану, мағыналарын анық біліп отыру; 
- сөйлемдерді, әсіресе, күрделі ойды білдіретін кұрмалас сөйлемдерді дұрыс құрастыру; 
- керекті сөзді сөздік құүрамның ішінен іріктеп, әдеби вариантын қолдану, ретсіз енген, 

баламасы бар кірме сөздерді, жергілікті тілге тән диалектілерді, жаргон сөздерді тұс-тұстан 
қолданудан қашық болып, реттеп отыру; 

- тілдегі ауызекі, ресми іс-қағаздарды, публицистикалық, көркем поэзиялық, ғылыми 
стильдердің әрқайсысының ерекшелігін сақтап отыру; 

- сөйлеу әдебінің сақталуы; 
- тілдегі көркемдік құралдар, тіл байлығын, оның мүмкіндіктерін пайдалану; 
- сөйлеуде тілдің өз заңдылықтарына қатысты халықтың ұлттық ерекшеліктерін сақтау; 
- сөйлегенде ойдың көлемі, мазмұндық құрылымы, хабардың жеткізу жүйесін реттеу [4, 305 б.].   
Педагогтың кәсіби сөйлеу мәдениетінің бір қыры – тіл мәдениетінің ғылыми негіздемесімен 

астарлас келеді. Мәселен, тіл білімінің тіл мәдениеті саласы қарастыратын грамматикалық, 
стилистикалық, орфоэпиялық, орфографиялық нормалар, сөйлеу мәдениеті, сөз қолдану мәдениеті, 
сөйлеу этикасы, тілдік тұлғалар мен тілдік бірліктерді орынды қолдану, стилистикалық тіл мәдениеті 
педагогтың кәсіби сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми арқауы деуге болады. Көпшілік алдында 
сөйлеу мәдениеті әдеби тіл нормаларын меңгеріп, сөйлеудің ұлттық мазмұнына сай қолдана білуі 
тиіс.  Жоғарыда атап көрсетілген зерттеу нәтижелері мен тілді зерттеудің жаңа бағыттары қазақ тілінің 
әлеуметтік ахуалын жақсартып, мәртебесін көтерудің педагогтың кәсіби сөйлеу мәдениетіне тікелей 
қатысы бар екенін көрсетіп отыр. Өйткені, педагогтың кәсіби сөйлеу мәдениеті жоғары тіл ғана ұлттық 
тіл, мемлекеттік тіл ретінде қызметін мінсіз атқара алатын қоғам мүшелерін қалыптастыруда бірден-
бір бағдар болады. 
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Мақалада сандардың мақал-мәтелдер құрамындағы мағыналық сипаты адамзаттық 

құндылықтармен бірге тіл мен ойлаудың бірлігі ретінде қарастырылады. 
Түйінді сөздер: сан есім, сандық атаулар, мақал-мәтел, сандардың құпиясы, магиялық 

мағынасы,  паремиялық жиынтық мағына, компоненттік қызмет. 
 
Сан атаулары –  өте көне заманнан келе жатқан сөздер, оларды барлық көне жазба 

ескерткіштерден кездестіруге болады. Сан есімдердің көнелігіне байланысты тілдегі барлық сан 
атауларының қалай жасалғаны анық көріне бермейді. Н.А.Баскаков: Сан есімдер – есімдерден бөлініп 
шыққан сөз табы, олар сын есім, үстеу сияқты белгі мағынасын білдіреді, - деген [1, 225 б.]. 

Қазақ тілінде сан есімді зерттеген Ә.Хасенов осы пікірді қуаттай отырып: Түркі тілдеріндегі 
негізгі сөздік қорға жататын сан атаулары өмір шындығынан, конкретті заттан алынған, яғни, зат 
есімдерден шыққан. Әрине, бұл жалпы сандық ұғымдардың дамуы математика ғылымының дамуымен 
байланысты, адамзат қажеттігінен туды деген пікірге ешбір қайшы келмейді, қайта оны толықтыра, 
растай түседі. Екіншіден, белгілі бір құбылыстың өткен тарихын қазіргісімен салыстыра, оның қазіргі 
формаларын зерттей отырып ашуға, тануға болады дейтін марксистік қағиданы басшылыққа алсақ, 
қазіргі тілдік фактілер, мәселен сандық семантикалық есімдер мен сөз тіркестері, түркі тілдеріндегі 
негізгі сан атаулары зат есімдерден бөлініп шықты деген жорамалымызды жоққа шығармайды, қайта 
растайды, - дейді [2, 20 б.]. Қазақ тілінде сандарға негізделген мақал-мәтелдер дені көбінесе сан 
есімнің барлық семантикалық топтары орын алғанымен, реттік, есептік, жинақтық сан есімдер ұйытқы 
компоненттік қызметте жиі қолданылатыны байқалады. 

Н.Оралбаева сан есімнің сөзжасам жүйесінің қалыптасуына байланысты жалпы түркі 
тілдерінің кейбір тарихи фактілерін де негізге алады. Осы уақытқа дейін талас тудырып келген алпыс, 
жетпіс дегендердегі -пыс, -піс компоненттері жөнінде бірнеше ғалымдардың пікірлерін айта келіп, 
автор сөзжасам жүйесінің заңдылығы бойынша бұл сыңар он ұғымын бергені дұрыс болуы керек деп 
қорытындылайды. Сондай-ақ үшон, төртон, бесон сияқты атауларға да тоқталып, бұлардың 
аналитикалық тәсіл арқылы жасалғанын дәлелдейді [3, 24 б.]. Сан есімнің сөзжасам жүйесі бұған 
дейінгі еңбектерде көтерілмеген мәселе болғандықтан, аталған монографиялық еңбектің қазақ 
тіліндегі жалпы түркология саласындағы орны ерекше және кейінгі сан есімге қатысты ғылыми 
зерттеулерге негіз болды. 

Соңғы жылдары сандардың магиялық билігі жайлы жиі жазыла бастады. Бұл еңбектерде сан 
туралы, оның жасырын, құпия сыры, адамдар арасындағы байланыс, сандық ұғыммен түсіндіру 
құпиялары, сандардың киелілік сипатқа ие болуы, сандардың тарихи дамуы жайлы пікірлер 
қамтылады. Осы арада әдебиет дүниесіне енген кейбір сандардың этимологиясы мен қызметі жайлы 
қалам тартып, оған ғылыми тұрғыдан баға берген Р.Сыздықованың батырлық жырларда жиі 
ұшырайтын сан ұғымы туралы пікірлерінің маңызы зор [4,106 б.]. 

Сан есім сөз табының негізін құрап, сан есімнің басқа семантикалық топтарының жасалуына 
да арқау болатын есептік сандар нақтылы сандық ұғымды білдіреді және атайды. Негізінен заттардың 
сандық мөлшер көлемінің өлшеміне алынып, нақты санын есептеп шығару мақсатында қолданылатын 
есептік сан есімдер мақал-мәтелдердің жасалуына ұйтқы болған кезде, мақал-мәтел арқалаған 
образға негіз етілген салыстырылушы заттардың (құбылыстардың, әрекеттердің) арасындағы өзара 
қатыстылықтың сапалық деңгейін көрсетіп, паремиялық жиынтық мағынаға көптік және нақтылық 
мағыналық реңктерді дарытатыны байқалады. 

Мәселен, Мың қайғы бір борышты өтемейді. Жақсы кісі қырқында толады, жаман кісі 
қырқында солады. Екі жүзді пышақтан сақтанба, екі жүзді адамнан сақтан. Ер бір рет өледі, ез  
мың рет өледі. Екі қарбызды жалғыз қолмен көтере алмайсың. Жүз дімкеске бір лепес т.б. мақал-
мәтелдер құрамында мың, жүз сөздері сандық жүйедегі тура мағынасында емес, көп деген мағынаны, 
ал бір сан сол көптің бәрі емес, нақты бірі деген мағынаны білдірсе, қырық саны адамның жас 
жасауына қатысты өлшем жүйесіндегі орталық нүктені адамның ақыл-ойының кемеліне келіп, әбден 
толысатын кезеңі ретінде нақты атап көрсетеді. Мұнда сандардың тура атауыштық мәннен көптік пен 
нақтылық мәндердің бірлігі мен біртұтастығына қарай ойысуы өзара салыстырылуышы және 
салғастырылушы қайғы мен борыш, жақсы кісі жаман кісі, ер мен ез, дімкес пен лепес сияқты 
түсініктердің ассоциативтік байланыстарына эмоционалдық-экспрессивтік реңкі үстемелеп, 
паремиялық мән-мазмұнның этникалық мәдениеттің элементтерін бейнелейтіндей сапалық деңгейге 
көтерілуін қамтамасыз етеді. Мақалмәтелдердегі сан есімдер мағынасы жағынан есептік сан есім. 
Есептік сандар нақтылы сандық ұғымды білдіреді, нақтылы сандық ұғымдарды атайды 
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 Сан есім сөз табының негізін есептік сандар құрастырады. Олар сан есімнің басқа 
семантикалық топтарының жасалуына да негіз болады. Сондықтан сан есім құрамында есептік сандар 
ерекше орын алады, олардың атқаратын қызметі зор. 

Тілдегі есептік сандар да құрамын толықтырып, байып отырған, ол басқа тілден сөз қабылдау 
жолымен байланысты емес. Қазақ тіліне орыс тілінен енген миллион, миллиард сөздерінен басқа сан 
атаулары кірмеген. Қалған есептік сандардың бәрі тілдің ішкі мүмкіндігі арқылы жасалған. Сан есім өз 
құрамын басқа сөз таптары арқылы байыта алмайтын болғандықтан, есептік сандар жаңа сандық 
ұғымдарды атауға өздері негіз болып, ішкі мүмкіндіктері арқылы жаңа сандық атаулар жасалып, 
толығып отырған. Есептік сандар жасайтын қосымшалар жүйесі тілде қалыптаспаған сандық атаулар 
бір сан мен екінші санның тіркесі арқылы жасалған. Басқаша айтқанда, тілде есептік сан атауларының 
аналитикалық тәсіл арқылы жасалуы қалыптасқан. Сан есім сөзжасамында аналитикалық тәсіл негізгі 
орын алады дейтін болсақ, ол негізінен есептік санға қатысты. Есептік сандар ішкі құрылысы жағынан 
сан алуан. Есептік сандарда көзге түсетін ерекшелік-олардағы сандық қатарлар. Сандық қатарлар 
сандардың белгілі дәрежесіне байланысты. Мысалға бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, миллион, 
миллиардтар сияқты сандық қатарларды көрсетуге болады. Әр сандық қатардың аумағы барған 
сайын өсіп отырады. Есептік сандардың әр қатарының аттары – тілде ертеден келе жатқан сандық 
атаулар. Олардың жасалу ізі бірлі-жарым жағдайда ғана диахрондық аспектіде байқалғаны болмаса, 
қазір олар негізгі түбір ретінде танылып жүр. Сондықтан есептік сандардың сөзжасамы олармен 
байланысты емес. 

Есептік сандардың сөзжасамы екі сандық қатардың арасындағы сандарға  қатысты. Ал олар 
үнемі бір сан мен екінші санның тіркесі арқылы жасалады. Осыдан келіп, есептік сандардың 
сөзжасамы күрделі сандар туғызады. Есептік санның сөзжасамында нақтылы сандардың аты 
жасалады. Нақтылы санның аты жасалу – тек сандарға ғана тән ерекшелік. Сан есімнің басқа 
семантикалық топтарында нақтылы сан атаулары жасалмайды. Сан есімнің семантикалық 
топтарында үстеме мағына қосылады. Есептік сан есімдер мақал-мәтелдерде жиі кездеседі және 
сөйлемде әр сөз табының қызметін атқарады. Мәселен: Бір жылға қоян терісі де шыдайды, беретін 
мағынасы ауыспалы мағынада шыдамдылыққа, төзімділікке тәрбиелеуде және бұл жерде нақты қоян 
терісін салыстырмалы түрде мысалға келтіріп алу, басқа аң терілеріне қарағанда қоянның терісі өте 
нәзік, жұқа және тез тозады, күтім талғайды, сондықтан қанша қиыншылық, үстемдік болса да әр 
нәрсеге шыдау керек мағынасында беріледі. Бөспе бір оқпен бес құсты бірден атып түсірер 
мағынасы мақтаншақтық, бөспе көпсөзділік. Бұл жерде бір санының сапасын бес санымен күшейтпелі 
түрде арттырып тұр. Себебі бір оқпен бес құсты бірдей ату мүмкін емес. Алпыс қарсақ ат болмас – 
ауыспалы мағынада беретініжалпы адамның қалыптасқан жаман қасиеттері немесе әдеті, мәселен 
айталық, бір дана адамның орнын он жай адам толтыра алмайды. Яғни, мақалда салыстырмалы 
түрде қарсақ пен ат алынып тұр. 

Тура мағынада, әрине, қарсақ саны нешеу болса да, атқа жетпейді. Оны көзбен көлемі 
жағынан да суреттеп, салыстыру мақалдың айтар, берер мағынасын күшейтіп тұр. Арсызға алты күн 
мейрам – тура мағынада арсыз адамның ештеңені ойламай, дайынға ие болып, дәурен өмір сүруі, 
сондай жат қылықтан аулақ болуға тәрбиелеу мәнісінде берілген. Алты санының алынуы аптаның 
алты күніне байланысты. Періштенің де бес міні бар – мағынасы жалпы адамдардың ешқайсы мінсіз 
болмайды, яғни қандай керемет жақсы адам болса да, оның да бір қателескен, қалт кеткен кезеңдері, 
мінездері болады дегенді білдіреді. Жалпы қазақта періште мифологиялық бейне, тұлға. Ол 
адамдарды қорғаушы, қолдаушы, еш күнәсіз таза, пәк. Халқымызда осы тұрғыда бата, тілек айтқанда 
періштенің құлағына шалынсын деген ізгі ниет айту бар, сонымен бірге жас нәрестелерді періштелер 
қорғайды, түсінде періштелер ойнатып, бала содан күледі деген нанымдар бар. Міне осылардың 
барлығы періштенің құдіреті мен қасиетін білдіріп, мақалда салыстырмалы түрде құдіреті күшті 
періштеде де мін болатынын мысалға келтіреді және бұл мақал көбіне адам қателесіп, ағаттық істеп 
сол ісіне өкініп, налыған кезде жұбаныш ретінде айтылады. 

Жігіттің құны жүз жылқы, ары мың жылқы – берер мағынасы ер жігіт үшін бірінші кезекте ар, 
намыс, абырой болу керек. Егер намысы мен ары болмаса, ол жігіт түкке тұрғысыз. Бұнда да жүз бен 
мың күшейтпелі түрде салыстырылып алынған. Болар бала он бесінде бас болар – адамның 
талпынысы, жігерлігі мен ынтасы, жітілігін дәріптеу мағынасында берілген. Жалқауға мың сылтау – 
тура мағынада жалқау еш нәрсе істемеу үшін небір сылтау табады. Бұл жерде мың сан есімі көптік 
мағынаны білдіру үшін алынған. Ердің екі сөйлегені өлгені – ауыс мағынада, ер жігіт ешқашан 
айтқанынан таймай, екі етпей орындау керектігін тәрбиелеу мәнісінде, ердің екі сөйлегенін өліммен 
бірдей қойып айтылған. Елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан – мағынасы отан, туған жер, ел-халық 
туралы яғни жыл өткен сайын ел, қауым, халық дамып, заман талабына сай өзгеріп, ары қарай жетіліп 
отырады. Жігіт бір сырлы, сегіз қырлы болсын – мағынасы тәлім-тәрбие, өнеге. Яғни ер азаматтың 
бойындағы жақсы мінез-құлық, өнерді дәріптеп, тәрбиелеу мағынасында. Білгенің бір тоғыз, 
білмегенің тоқсан тоғыз – берер мағынасы ғылым, өнер, білім туралы, яғни бір нәрсені білдім деп 
шектелмей жан-жақты ары қарай іздену, оқып-тоқуға тәрбиелеу мағынасында. 
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Бұл жерде күрделі сан есімдер бір мен тоқсан тоғыз күшейтпелі салыстырмалы түрде және 
екеуінің қосындысы жүзді құрайтынымен, яғни білгенің мен білмегеніңді оқып-тоқысаң толыққанды жүз 
пайызға жету мәнінде айтылған. Бес саусақ бірдей емес – тура мағынада алатын болсақ, әрине, бес 
саусақ әр түрлі бірі үлкен, бірі кіші көлемі жағынан да бірі жуан, бірі жіңішке, сондықтан бұл мақал 
ауыспалы мағынада салыстырмалы түрде қоғамда, жанұяда болсын адамдар әр түрлі. Бірінің мінезі 
жақсы болса, екіншісі қатал, қайрымсыз, жауапсыз т.б. Сан есімнің синтетикалық сөзжасам жүйесіне 
жататын қосымшаға -ыншы, -інші, -нші, ншы жұрнағы жатады. Бұл жұрнақ есептік сан есімнен реттік 
сан есім жасайды, дара, күрделі есептік сан есімдердің қайсысынан да реттік сан есім осы жұрнақ 
арқылы жасалады. Мысалы: Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ жаулық, үшінші байлық – 
он саулық – тура мағынада адамға ең бірінші зор денсаулық қажет, себебі денің сау болса, бар 
нәрсеге қол жеткізуге болады: байлық та, оқу да, табыс та денсаулықтың арқасында. Яғни 
денсаулығың жоқ болса, сен оны ешқашан сатып ала алмайсың, ол сатылмайды. Екінші жалпы 
адамзаттың дүниеге келіп, өмір сүруі ақ жаулықты асыл анаға байланысты, яғни сүйген жар, ұрпақ 
сүю. Сол себепті екінші байлық – ауыс мағынада беріліп отырған ақ жаулық. Үшінші осылардың 
барлығы болса, яғни зор денсаулық, ана, жар, жолдас үшінші байлық материалдық жағдай – дүние, 
мал т.б. болады. Бірі аспан дейді, екіншісі арқан дейді – мағынасы бірліктің жоқтығы, бірауыздылыққа, 
ынтымақ-бірлікке тәрбиелеуде қолданылады. Бірінші әйел – шекер, екінші әйел – бекер – тура 
мағынада отбасы, жанұядағы қарым-қатынас, бір-біріне деген адалдық, сыйластық, түсіністік, 
әдептілікті дәріптеу, тәрбиелеу мағынасында. Еңбек – адамның екінші анасы – мағынасы еңбекке 
баулу, еңбектің адам өміріндегі маңызын көрсету. Сан есімдердің сөзжасам жүйесінде –ау, –еу 
жұрнағы арқылы бірден жетіге дейінгі бірлік сан есімдерден жинақтық сан есімдер жасалады. Олар 
сандық ұғымды мүлдем өзгертпейді. Есептік санды абстракцияландырып, заттар мен ұғымдарды 
жинақтап және топтап атауға арқау болады. Мақал-мәтелдер құрамында біреу сан есімі мақал-
мәтелдің әр тағаны білдіретін түсініктерді топ адам, бір қауым ел, көпшілік және жеке адам мәндерінің 
арақатынасы шеңберінің белгісіздік нүктесінде біріктіру, жинау, топтау қызметін атқарады. 

Мәселен, Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңа жолдас паремиясы құрамындағы біреу 
компоненті арқылы бір топ адамның қайсы бірі және жеке адам (сен) аралық қарым-қатынастың 
сипаты жолдас ұғымы төңірегінде шоғырланып, өте жақын жолдастық қарым-қатынастың өзі қандайда 
бір нақты мақсатқа негізделеді деген паремиялық жиынтық мағынаның қалыптасуына өзек етіледі.ол 
сияқты. 

Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді паремиясы құрамындағы біреу сыңары қандай да 
бір топтың әр мүшесі және олармен байланысқа түсетін жеке адам арасындағы қарымқатынастың 
сипатын тою мен тоңу, яғни байлық пен кедейлік ұғымдарын жинақтайтын әлеуметтік жағдаят 
фонында сараптауға өзек етіледі. 
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Мақалада қазіргі білім беру үрдісіндегі жаңа технология мен инновациялық әдіс-тәсілдер 

арқылы жастардың шығармашылық ізденістерін үнемі жетілдіріп сапалы оқыту механизмін 
қарастырылады. 

Түйінді сөздер: инновация, әдіс-тәсілдер, білім беру, шығармашылық жұмыс, жаңаша оқыту, 
бағдарлама. 
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Білім беруге жаңаша қарау адамзаттың ғасырлар бойы жастарды оқыту мен тәрбиелеу 
әдістерін үздіксіз жетілдіруі арқасында мүмкін болып отырғаны белгілі. Оқытуды жетілдіру үшін 
Я.А.Коменский бірінші рет көрнекі оқыту қағидасын ендірді және бұл қағидасын «Сезімдік заттар 
әлемі» (Мир чувственных вещей) атты иллюстративті оқулығында жүзеге асырды. Оның физика, 
механика, жаратылыстану-тарихи ғылымдар, биология бөлмелерін, мектеп алдындағы жер телімін 
қамтыған пансофистік мектеп құрғаны белгілі. Бұл іс жүзінде инновациялық қоршаған ортаны құру, 
ортатану тұрғысынан келу, сондай-ақ студенттерге эстетикалық, эмоционалдық ықпал етуді жүзеге 
асырудың алғышарты болды. Бұл идея инновациялық педагогикада білім алушының инновациялық 
ойлауын қалыптастыратын оқу үрдісін ұйымдастырудың мағына құрушы жүйесі ретінде жүзеге 
асырылды. Инновациялық білім берудің мәнін бір сөзбен былай сипаттауға болады: «Өткенді 
ығыстырып шығармау, бірақ болашақты құру». 

Өзінің озық үлгілерінде ол үнемі ескіріп отыратын білімдерді беруге емес, сондай-ақ 
қажеттілікке қарай білімдерді өз бетінше игеруге мүмкіндік беретін базалық біліктіліктерді игеруге 
бағытталған. Міне, сондықтан да мұндай білім беру дәстүрлі білім берумен салыстарғанда, 
тәжірибемен анағұрлым тығыз байланыста болуы тиіс. Біздің өркениетіміздегі ақпараттар көлемі әрбір 
бес жылда еселене түседі. Сондықтан білімдерді игеруден басқа жаңа ақпараттарды алуға, өңдеуге 
және пайдалануға септігі тиетін техниканы игеру де маңызды. 

Бұл жағдайда білім алушылар білімді инновациялық білім беру бағдарламалары шеңберіндегі 
қабілеттер арқылы меңгереді» [1]. Адамдардың ойлау стилін зерттеуші психологтар зерттелушілердің 
80%-ы консервативті стилімен сипатталатынын, ал қалған 20%-ы ғана белгілі бір деңгейде жаңалыққа, 
жаңа көзқарастарға бағдарланғанын атап көрсетеді. 

Профессор М.Кувшинова әлемде адамдардың 4-5 пайызы ғана инновациялық ойлауға ие 
екенін айтады. 

ЖОО-да алынған білімдер адамға өмір бойы, кейде бүкіл еңбек еткен жылдарында қызмет 
етсе, ал ақпараттық төңкеріс ғасырында алынған білімді үнемі жаңартып отыру керек. 

Оған ең алдымен өз білімін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады, ал бұл адамнан 
танымдық белсенділік пен өз бетінділікті талап етеді». 

Инновациялық оқыту үрдісіндегі ойлаудың атқаратын рөлін түсіндіру барысында мынадай 
сұрақ туындайды: Инновациялық ойлауда ескі білімдердің алатын орны қандай? 

Егер білімді тек ойлау әрекетінің нәтижесі деп түсінсек, онда олар педагогикалық ғылымның 
зерттеу пәні болып табылады. 

Сонымен бірге, психологияда «білім» ұғымы көбіне бір мезгілде ойлау нәтижесін (ақиқаттың 
бейнеленуі), сонымен қатар оны алу үрдісін (ойлау әрекеті) де бейнелейді. 

Іс-әрекет қағидасына сәйкес білім әрекеттен тыс өмір сүре алмайды, оның құрылымына кіреді. 
Сондықтан «бұл ұғым тұрмыстың бейнеленуі және ойлау операциясының құралы да болып 

табылады». 
Демек, білім сапасына қатысты қазіргі күнгі парадигма ойлау түрлерінің даму үрдісін есепке 

алмай тұра алмайды [2]. 
Ойлаудың мазмұндық құраушысы ретінде ұғымдар алынады, ал ақыл- әрекеті оның 

операциялық құраушысы болып табылады. Сонымен бірге, олар өзара тығыз байланысты. Жоғары 
мектепте білім беру барысында білімді игеру мәселесі екінші орынға кетіп, ал бірінші орынға белгілі 
бір ойлау операцияларын жүзеге асыру үрдісінің тиімділігі шыққан жағдайда мамандардың кәсіби 
дайындығының нәтижелілігі мен көшбасшыны қалыптастыру мүмкін болмақ. Ойлау операцияларын 
қалыптастыру лайықты оқу-материалдық базамен және жаңашыл-педагогтар қатарымен анықталатын 
мазмұндық материалдың қазіргі күнгі деңгейінде ғана мүмкін. 

Ұсынылып отырған ұстанымға қарсы ойлау нәтижесін ойлау үрдісінен бөліп қарастыратын 
пікірлер де бар. Дегенмен, ойлау нәтижесі де, сонымен бірге, ойлау үрдісінің өзі де психологиялық 
зерттеулердің нысаны бола алады, бірақ екі жағдайда да олар ажырамас тұтастық ретінде 
қарастырылуы тиіс. Дегенмен, бұлай ой топшылауда ойлау құралы ретінде пайдаланылған 
ұғымдарды жеке адам игерген білімдермен теңестіруге болмайды. Осылайша, педагогика ғылымы 
сапалы оқытуды қалыптастыру механизмін қарастырады, ал бұл білім алушының ойлау әрекетінің 
дамуын бірінші орынға қояды.  

Инновация – бұл таным және қандай да ментальдық үлгілерді тәжірибеге ендіру барысында 
пайда болған жаңалық. 

Жаңаның пайда болуы көбіне тек сыртқы фактормен ғана емес, сондай-ақ ішкі, когнитивті 
факторлармен анықталады. 

Педагогика ғылымдарының кандидаты Л.А.Холодкова инновациялық ойлауға философиялық 
тұрғыдан анықтама береді, бірақ біз үшін жұмыстағы «инновациялық ойлау» анықтамасының 
педагогикалық тұрғыдан қарастырғандағы мағыналық мазмұны маңызды. 

Ол былай деп жазады: «Инновациялық ойлау – адамзат танымының, қоғамдық қатынастарда 
пайда болған қарама-қайшылықтарды ұғыну, жаңаның адамдар сұраныстары мен 
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қызығушылықтарына сәйкестігін немесе сәйкес еместігін түйсіне отырып қайшылықтарды 
шығармашылықпен шешу үрдісінің жоғарғы сатысы» [3]. 

Инновациялық оқытудың мақсатына жетудегі, тұлғаны жалпы дамытудағы, оның кәсіби 
дайындығындағы жетекші фактор болып табылатын оқыту үрдісінде тұлғаның белсенділігін арттыру 
мәселесі оқытудың маңызды элементтерін (мазмұны, түрлері, әдістері) жан-жақты түсіндіруді, сондай-
ақ, білімнің түсініктілігіне дидактикалық, психологиялық жағдайлар жасауды талап етеді. 

Сондықтан ойлау және практикалық әрекеттерге шақыратын белсенді оқыту әдістерін 
пайдалану адамның маңызды интеллектуалдық сапаларын дамытуға мүмкіндік береді. 

Ал бұл сапалар өз кезегінде білім алушылардың бұдан әрі білімді игерудегі және алынған 
білімді тәжірибеде пайдалану белсенділіктерін қамтамасыз етеді [4]. Инновациялық тәсіл 
оқытушылардың жоғары сапалық деңгейіне арқа сүйейді, яғни олар тек пікірлес болып қана қоймай, 
сонымен бірге инновациялық оқыту мен инновациялық тәрбиеден тұратын инновациялық білім 
берудің мәндік мазмұнын терең түсінулері тиіс. 

Инновациялық дәріс – дәріс мазмұнына инновацияны ендіруді бейнелейтін ұғым. 
Педагогикалық тәжірибеде оқу дәрістерінің инновациялық түрінің алуан түрі бар: дәріс-әңгіме 
(семинар), дәріс-интервью, дәріс-кеңес, дәріс-видеотренинг, проблемалық дәріс және т.б. 
Интерактивтілік оқыту үрдісінде студенттерге сабаққа белсенді араласуға (сұрақтар қою, күрделі 
бөлімдер бойынша дәл және қолжетімді түсініктер алу) мүмкіндік береді, ал мультимедия-
технологияны пайдалану студенттер назарын материал мазмұнына едәуір белсендіреді және жаңа 
тақырыпқа қызығушылықтарын арттырады. Сонымен бірге, оның оқу үрдісіндегі рөлі өзгереді. 

Оқытушы назарын оқу материалының едәуір күрделі бөліктеріне аударып, дәрісті оқу уақытын 
тиімді пайдаланады. Осылайша, оқу үрдісінде бір мезгілде педагог пен компьютерді пайдалану оқыту 
үрдісін белсендіруге мүмкіндік береді. Оқытылып отырған пәнге студенттердің қызығушылықтарын 
және оқу үрдісінің тиімділігін арттырады. Ал бұл өз кезегінде білім беру сапасын жақсартады. 

Инновациялық ойындар кешенді міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: жаңа білімді игеру, 
кәсіби пәндерді оқыту барысында алынған білімдерді бекіту, шығармашылық қабілеттерді дамыту, 
кәсіби біліктіліктерді қалыптастыру, оқу материалын түрлі бағытта оқып-үйрену. 

Бұл едәуір көп еңбекті қажет ететін оқытудың тиімді түрі. Өткізілген ойынның маңызды 
қорытындысы студенттердің алған практикалық біліктіліктері болып табылады.  

Біз инновациялық оқу үрдісін ұйымдастыру мен педагогикалық қамтамасыз етудің кейбір 
инновациялық технологияларына тоқталдық. 

Студентті инновациялық дамыту – үздіксіз, динамикалы, оқытушыдан ұдайы ой еңбегін талап 
ететін үрдіс. 

Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір білім алушының өз бетімен оқып-үйренуіне 
сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай алуына, сөйлеу мәдениетінің 
өсуіне ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Оқыту технологияларын сабақта қолдану олардың білім 
сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді.  
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Мақалада Алаш қайраткерлерінің арасынан өзінің зерделі ой-пікірімен, халық ағарту ісі мен 
қазақ баспасөзі саласында сіңірген еңбегімен ерекшеленген азаматтардың бірі – көрнекті қоғам 
қайраткері, публицист Хайретдин Әбдірахманұлы Болғанбаевтың өмірі мен қоғамдық-саяси 
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қызметі туралы баяндалады. Сонымен қатар, көрнекті қайраткер өмір сүрген ХІХ ғ. аяғы мен ХХ 
ғасырдың орта тұсындағы әлеуметтік-саяси оқиғалар сипат алады.   

Түйінді сөздер: Алаш қозғалысы, интеллигенция, «Алаш» партиясы, «Қазақ» газеті, қуғын-
сүргін, егемендік. 

 
Тарих қойнауына енген өткен ХХ ғасырдың басында-ақ «қайтсек ел боламыз, жеке мемлекет 

болып, еңсеміз қайтсе көтеріледі» деген мазасыз ойлар туған халқының келешегі жолында жарғақ 
құлақтары жастыққа тимей қазақтың ерен біртуар қайраткер ұлдарының тіршілік еткендігі, күрес 
жолына бастағаны баршаға аян. Тарихымызды таразыласақ, ұшы-қиыры шексіз жерімізді сақтап, 
қазақ екенімізді танытқан – Қазақ Хандығы десек, кейінгі өмірімізде дербес мемлекет құрып, 
ұлтымыздың рухын көтеріп, бір ортаға шоғырланған саяси элита ретінде тарих сахнасына шығып, 
Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына зор ықпал еткен – XIX ғасырдың екінші жартысы — XX 
ғасырдың басында қалыптасқан ұлт зиялылары болды.  

Кеңестік кезеңде тұлғатану мәселесінің кейбір тұстары белгілі идеологиялық себептерге 
байланысты бір жақты бағаланып келді немесе жабық тақырып болды. Ал, рухани тұрғыда қайта 
жаңғырып, тәуелсіз тарихи санамызды қалыптастыру жолына бет бұрғанымызда академик М.Қ. 
Қозыбаев өзінің «ақтаңдақтар» тақырыбында жазған «Ғұмырнама жанрын зерттеу мәселелерi: қазақ 
зиялылары тарихы-ұлт тарихы» мақаласында отандық тарих ғылымын тарихи қайраткерлермен 
тұлғалаудың зәру мәселе екендігін сөз етті. Расында, үнемі үрдістік дамуға ұмтылып отыратын 
қоғамның тынысына өздерінің ой-интеллектісімен, нақтылы тұжырымдарымен ықпал ететін, сондай-ақ 
оның даму бағытына да әсер ете алатын негізгі күш – зиялылар қауымы. Сондықтан да зиялы қауым 
өкілдерінің тарихын зерттеу, олардың ғылым мен қоғамдағы алар орны және қосқан үлесін саралай 
отырып зерттеу, тағылымдық жақтарын зерделеу, бағалау тәуелсіздік алып, төл тарихымызды 
жаңғыртып жатқан бүгінгі таңда өзекті мәселе болары сөзсіз.   

Қазіргі таңда тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында түрлі баспасөз беттерінде, әлеуметтік 
желілерде Алаш қозғалысының тарихы, оның белсенді мүшелерінің өмір жолына қатысты пікірлер көп 
қозғалып жүр. Мәселен, тарихи тың деректер негізінде тарихымыздың кейбір күрделі кезеңдерін толық 
зерттеп тоталитарлық кезеңдегі қалыптасқан көзқарастарды қайта қарастырып, өзгерістер енгізсе сол 
кеңестік жүйедегі тарих ғылымына қатысты айтылған, берілген тарихи баға болатыны анық.    

Алаш қайраткерлерінің арасынан өзінің зерделі ой-пікірімен, халық ағарту ісі мен қазақ 
баспасөзі саласында сіңірген еңбегімен ерекшеленген азаматтардың бірі – көрнекті қоғам қайраткері, 
публицист Хайретдин Әбдірахманұлы Болғанбаев. Оның ғұмыры ащы арманға толы болса да, еткен 
еңбегі, төккен тері мен мол мұрасы адамға өнеге боларлық. Біз Хайретдин Болғанбаевты әлі танып 
болғанымыз жоқ.   

Хайретдин Әбдірахманұлы Болғанбаев 1894 жылы Ақмола облысы, Қорғалжын өңірінің 
Жосалы ауылында (бұрынғы Ақмола облысы, Ақмола уезінің Нұрын болысына қарасты №2 ауылда) 
дүниеге келген [1, 174 б.].    

«Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер...» - дейді қазақ мақалы. Осы орайда, аз-кем 
Х.Болғанбаевтың ата-тегі мен отбасы туралы айтсақ, Орта жүз ішіндегі Арғын тайпасының бір 
тармағы болып саналатын Темеш руынан. Әкесі Әбдірахман көзі ашық, білімді, діндар адам болған. 
Меккеге барып, қажы атанған. Әкесі үйіндегі балалардың үлкені ретінде Хайретдинге үлкен сенім 
артты. Хайретдин де бала күнінен зеректігімен ерекшеленіп, 1902-1909 жылдары ауыл мектебінен 
білім алады. 1909-1911 жылдары Қызылжарда молданың алдын көріп, арабша, татарша үйренген. 
Алған білімін жетілдіру мақсатында туған ауылындағы бай баласын оқытып, бауырларына жанашыр 
бола білген. Орынбордағы Хұсайын медресесінде 1912-1915 жылдары мұсылманша білім алады. 
Осында оқып жүріп, «Қазақ» газетіне мақала жаза бастаған. Осындай білімді, тәрбиелі Хайретдиннің 
бойында адамгершілік, адами парасаттылық  қасиеттері қалыптаса келе, оның қоғам ортасындағы 
көзқарасы да жастайынан ерте дамыды.  

Х.Болғанбаевтың қоғамдық-саяси қызметі жан-жақты. Ол 1917–1918 жылдары М.Шоқай, 
С.Қожановпен бірге «Бірлік туы» газетін шығаруға қатысады. 1918–1919 жылдары Ташкент 
қаласындағы педагогикалық курста оқиды, 1919–1921 жылдары Ташкент, Орынбор қалаларында 
мұғалімдік қызмет атқарды. 1921 жылы Ә. Бөкейханов пен А. Байтұрсыновтың тапсырмасымен 
Бұхарадағы басмашылар қозғалысына Әнуар пашамен бірге жетекшілік етіп жүрген Зәки Уәлиди 
Тоғанмен кездесіп қайтты. 1922–1923 жылдары – Ақмолада, 1924–1927 жылдары Петропавловскіде 
(Қызылжарда) халыққа білім беру бөлімі меңгерушісінің орынбасары болды [2, 367 б.]. Халық 
арасында оқу-ағарту бағытындағы ұстаздық, оқулық жазу және баспасөз салаларын қалыптастыруға 
үлес қосты. Қызмет жолына қарасақ, қазақ жерінің дерлік барлық аймақтарында қызмет жасай жүріп 
өзінің ой-интеллектісімен ерекшеленді. Алаш ардақтылары Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатұлы, М.Шоқай мақалаларында, естеліктерінде, жазбаларында X.Болғанбаевтың еңбегі, 
қасиеті баяндалады.  
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Қазақтың біртуар ұлы Х.Болғанбаев халық оқу-ағарту ісіне өлшеусіз үлес қосқан азамат. Ол 
сол кездегі Петропавловскіде (Қызылжарда), Ақмолада, Ташкентте оқушыларға сабақ беріп, оқу-білім 
саласын ұйымдастырып, алаш ардақтысы А.Байтұрсынұлы бастаған оқу-ағарту ісін дамытты. Баршаға 
мәлім, Алаш қайраткерлері білімді ұлт жөнінде армандаған еді. Мәселен, отаршылдық езгідегі елді 
ояту, ұлттық баспасөзді дамыту, жазба әдебиетті қалыптастыру, ұлттық ғылымды қалыптастыру, 
Алашорда үкіметін құру, алғашқы жоғарғы оқу орнын ашу, қазақ жерінің біртұтастығын сақтау, қазақты 
ұлт ретінде біріктіру және т.б. «Азаттық таңын біздің ұрпақтарымыз көреді», — деп алаш көсемі 
Әлихан Бөкейхан айтқандай, бүгінде сол ата-бабаларымыздың армандары орындалды.  

Сонымен қатар, Х.Болғанбаевтың оқу-ағарту ісін дамыту жолындағы тағы бір үлесі - оқулық 
жазу болды. Тарихтан белгілі, ХХ ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан басшылығымен құрылған 
«Алаш» партиясының зиялылары оқулық жазу мен аударма ісіне белсене атсалысқаны мәлім. Бұл 
жөнінде «Алаш» партиясының бағдарламасында: «Алда тұрған басты міндет – халыққа ғылым, білім 
үйрету. Оқу орындарының есігі кімге болса да ашық һәм ақысыз болу. Бастауыш мектептерде оқуды 
ана тілінде оқу. Қазақ тілінде орта мектеп, университет ашу. Ұлттық мұғалімдерді даярлау және оқу 
құралдарын басып шығару» деп жазылған [3, 97 б.]. ҚазАСК Республикасының Халық ағарту 
комиссары А.Байтұрсынұлының төрағалығымен 1921 жылдың 31 қаңтарында Орынбор қаласында 
зиялы қазақ азаматтарының мәжілісі өтті. Жиында қаралған басты мәселе 1-ші һәм 2-ші буын 
мектептер үшін оқулық даярлау ісі болды. Мәжіліске Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, 
Хайретдин Болғанбайұлы, Смағұл Садуақасұлы, Файзолла Ғалымжанұлы, Биахмет Сәрсенұлы, 
Жүсіпбек Аймауытұлы, Садуақас Сейдоллаұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Сабыр Айтқожаұлы және басқа 
азаматтар қатысады. Мәжілістің қаулысының оқулықтар жазу тармағы бойынша шұғыл арада оқулық 
дайындау мәселесі төменде көрсетілген азаматтарға:  

Арифметика – М.Тұрғанбайұлы;  
Геометрия – Б.Сәрсенұлы; 
Жаратылыстану – Е.Омарұлы, Қ.Кемеңгерұлы;  
Физика – Ф.Ғалымжанұлы;  
География – Ә.Бөкейхан;  
Қазақ-қырғыз тарихы – М.Жұмабайұлы;  
Жалпы тарих – Х.Болғанбаевқа;  
Мектепте гигиена – Ж.Тілеулин,  
Алгебра (бастауыш) – Е.Омарұлы;  
Педагогика – М.Жұмабайұлы;  
Дидактика – Ж.Аймауытұлы;  
Хрестоматия – С.Сейфуллин, Ж.Аймауытұлы;  
Қазақ тілінің ахуалы – А.Байтұрсынұлы,  
Теория словестности – М.Жұмабайұлы жүктеледі [4]. Жоғарыда аталған оқулықтар зор 

ыждағаттылықпен жазылып, баспаға беріліп, 1928–1929 жылдарға дейін қазақ мектептерінде оқу 
құралы ретінде пайдаланылып келді. Өкінішке орай, сталиндік қуғын-сүргін жылдары бұл оқулықтар 
отқа өртеліп, жойылғандығы айтылады.  

Хайретдин Болғанбаевтың өмірі мен еңбек жолын зерттеп жүрген тарихшы, филолог 
ғалымдар оны қазақ баспасөзінің бастауында тұрған тұлға ретінде сипаттайды. Шындығында, 
«Қазақ», «Бірлік туы», «Сарыарқа», «Ұшқын», «Еңбек туы», «Ақ жол» және «Еңбекші қазақ» сынды 
қазақтың алғашқы баспа басылымдарында жарық көрген мақалаларында сол заманның өзекті саяси-
қоғамдық және әлеуметтік мәселелерін қозғай білді. Мәселен, алғаш жариялаған мақалалары 
«Медресе Хасениеде қазақ балалары», «Ашық хат. Ғабдолла Шоқаевқа», «Тумас бұрын үйлендіру», 
«Жер жалдау», «Әдеби борышымыз», «И.Гаспринскийдің жылы», кейінгі азаттық күрес жылдарында 
жазылған «Түркістан өлкесі», «Иман күші», «Қоқан съезі һәм қазақ-қырғыз», «Тұла бойлары қан 
сасиды», «Февраль өзгерісі», «Совет үкіметі һәм Күншығыс» сынды мақалалары жетерлік. 

Сонымен қатар, X.Болғанбаев Алаш қозғалысының белсенді мүшесі. Ол Алашорданың 
Ақмола комитетіне төрағалық жасап, алаштықтардың идеясын жүзеге асыруға атсалысты. Баспасөз 
бетіне «Алаш автономиясы» атты көлемді мақала жазған. Аталған мақаласында: «...Бірінші, Русияның 
ішінде болып жатқан үлкен ойран, зор бүліншіліктен Алаштың аман қалуы үшін, екінші, Алаштың 
түпкілікті ел болып, басқалармен қатар қызықты тіршілікке жетуі үшін сонда қабыл етілген қаулыларды 
кешікпестен іске асыруы өте қажет еді. Сол себепті жалпы сиез соларды орындап іске асырудың 
қамына кірісуі үшін он бес кісілік бір ұлт кеңесі сайлап, Алаштың барлық негізгі істерінің тізгінін соған 
тапсырылған һәм ол Алаш афтономиясының жоғарғы хүкіметі болғандықтан оған «Алаш ордасы» деп 
ат қойған еді... Алаш Ордасы – ұлт істерінің басында тұратын күзетші. Ол ұлт қызметтерінің ұлы 
ұрғасын белгілеп, халықтың аталы істеріне бағыт көрсететін жетекші ғана» [5, 80–81 бб.], – деген ой-
пікірі алаш қайраткерлерінің автономия құру жолындағы талпыныстарына жігер берді.  

Әсересе, ел жағдайы, қазақ тұрмысы, оның саяси құрылымы, отаршылдық езгінің зардаптары, 
патшалық жазалау саясатының құрбандары жөнінде батыл жазды. Соның зардабы қайраткер 
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Хайретдин Болғанбаев тоталитарлық жүйе тарапы екі мәрте репрессиялады. Соңғысында 
зұлымдықпен оның көзін жойып тынды.  

Бүгінде Х.Болғанбаевтың жеке тұлғасы мен еңбегі толыққанды зерттеліп болды деп айту 
ертерек. Оның өмірбаянында әзірге көпшілікке беймәлім «ақтандақ» беттері бар. Сондай-ақ, 
қайраткердің баспасөз беттерінде жарияланған еңбектері әлі толық зерттеуді талап етеді. 

Көрнекті қайраткер туралы көптеген зерттеушілер, оның ішінде алаш қайраткерлері жайлы 
зерттеулер жүргізіп жүрген белгілі ғалымдар мен филолог-журналистердің мақалалары мен 
еңбектерін кездестіруге болады. Мәселен, Хайретдин Болғанбаевтың жиені Д.Т. Камеловтың 
«Хайретдин Болғанбаев – өшпес жұлдыз сәулесі» атты кітабы, Алаш мұрасын зерттеп жүрген 
академик Д.Қамзабекұлының «Парасат әлемі» баспасынан «Алаш ардақтысы Хайретдин Болғанбаев» 
атты мақаласы және «Хайретдин Болғанбаев. Шығармалары. Тағылымы», «Иман күші» кітаптары 
жарық көрді. «Қарағанды университетінің хабаршысы» журналында жарияланған ғалым-экономист 
Каренов Р.С. «Хайретдин Болғанбаев - Алаш қозғалысының қабырғалы қайраткері» тақырыбындағы 
мақаласы, «Жұлдыз» журналында филолог-ғалым С.Н. Негимовтың «Шоқайдан - алғыс, Мағжаннан 
мақтау алған Хайретдин Болғанбаев» мақаласы, тарихшы Дархан Қыдырәлінің зерттеуінде көрініс 
табуы, Болғанбаева Гүлнар Хайретдинқызының терең де тағылымды естелігі және Н.Сапуанов, 
Қ.Нұрмағамбетов, Т.Жұртбай, Ж.Бектұров, Т.Боранғалиұлы сынды қаламгер - зерттеушілердің 
мақалалары бар. Көріп отырғанымыздай, аталған еңбектер мен мақалалардың тарихи тұлғаны танып 
білуіміз үшін құндылығы өте жоғары. Осы орайда, алаш қайраткерлерінің мемлекеттілік туралы 
идеялары - бүгінгі қазақ қоғамы үшін өзектілігі мен маңыздылығы өте зор. Біртұтас Алаш идеясын 
қалыптастыруда Хайретдин Болғанбаевтың оқу-ағарту ісі, баспасөз, тіл мәселесі және т.б. халық 
игілігі жолындағы еңбегін ескеріп және тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында қайраткердің тарихи 
тұлғасы мен жазба мұраларына қатысты мұрағат деректері жинақталып, арнайы зерттеулер жарық 
көрсе дейміз.   
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Статья посвящена вопросу традиций А.Байтурсынова в поэзии современных костанайских 
поэтов В.Ляховецкого и А.Сусловой. Автор рассматривает творчество современных поэтов 
костанайской области через призму влияния на них мировоззренческих установок 
А.Байтурсынова. Общность поэтов проявляется, по мнению автора, на идейно-тематическом 
уровне через общечеловеческие ценности, послужившие основой их творчества. 
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Литературный процесс Казахстана представлен значительными именами как в прозе, так и в 
поэзии. Среди этих громких имен совсем не затерялись имена наших земляков, поэтов, воспевающих 
родной край, размышляющих о будущем своей страны и своих современниках. 

Но их творческая судьба во многом связана с именем выдающегося земляка А.Байтурсынова, 
оставившего бесценные заветы для нового поколения писателей и поэтов, публицистов, педагогов и 
просто читателей. 

https://qamshy.kz/article/26644-alash-dgane-alghashqy-oqulyqtar
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А.Байтурсынов, известный ученый, публицист, поэт, размышляя о родине, ее судьбе, жизни 
простого человека из народа, горько констатирует:  
Мало тех, кто думает о людях и о родине 
Интерес народный ставя во главу угла [1].     
 Своей педагогической деятельностью А.Байтурсынов стремился помочь в формировании 
молодого поколения через понятия чести, достоинства, верности своей Родине. 

Его взгляды были связаны с вопросами добропорядочности, образованности 
самосовершенствования. Они проникнуты добрым и мудрым отношением к жизни и человеку. Эти 
мысли поэта, политика, публициста и ученого найдут свое отражение в поэзии современных авторов 
костанайской области. 

Изменилось время, но по-прежнему, близки читателям общечеловеческие ценности, ярко 
отмеченные в творческом наследии  А.Байтурсынова. 

Общественно-значимые проблемы, затронутые классиком казахской литературы, активно 
звучат в лирике современных поэтов, среди которых В.Ляховецкий.  

Его стихи сегодня известны не только в костанайской области и Казахстане, но и в Германии, 
Израиле, Украине. Это факт во многом связан с актуальностью поэзии автора, обращенности его к 
современной жизни, проблемам сегодняшнего дня.  

Внимание читающей публики связано с акцентом автора на таком понятии как любовь к 
родине, своему народу, культурным традициям. Эти ценности стали определяющими в его 
творчестве. 

Когда автору было три года, началась Великая Отечественная война, из родного города 
Одессы будущего поэта увезли в эвакуацию в город Ленинабад в Таджикистане. Это чувство разлуки 
с родиной  найдет отражение в строках одного из лучших стихотворений Владимира Ляховецкого: 

Не оставляйте родину 
надолго, 
Разлука с ней – духовная 
Беда ... [2, 31]. 

Как значительны эти строки своей простотой, откровенностью и естественностью. Они 
понятны каждому читателю и определяют одно из важных стремлений человека быть на родине, 
служить ей. 

Много стихов В.Ляховецкого о родине посвящено Костанаю, городу, в котором прошла 
значительная часть его жизни, («В Костанайской степи, «Золотые березы шелестят на ветру», 
«Городу Кустанаю посвящается и др.). Прожив много лет в казахстанских степях, поэт полюбил эти 
края и посвятил им строки, проникнутые искренней любовью: 

Дорогим мне стал и близким этот край степной. 
И отныне, где б я ни был, он всегда со мной [2,74]. 
Мысли о бренности жизни, ее конечности, необходимости ценить каждый день своей жизни 

легли в основу стихотворений, вошедших в сборник «Бег жизни». 
История и современность тесно взаимодействуют в стихотворениях В.М. Ляховецкого, он 

чувствует нерасторжимую связь времен, поколений, культур. Именно эта широта взгляда на мир 
делает поэзию В.М.Ляховецкого глубокой, всеобъемлющей и интересной читателю. 

В ней прослеживается мудрость человека, понявшего главные истины, нашедшего свои 
духовные ценности. В образе лирического героя, на примере его судьбы, мы видим сложный путь 
преодоления и развития. 

Поэт – певец своего времени, 
И нет иногда тяжелее 
бремени... [3]. 
Это справедливое утверждение автора показывает его близость к своей стране, проблемы 

которой воспринимаются автором с искренним желанием помочь в их решении. 
Специфика творчества В.Ляховецкого видится в том, что, раскрывая тему родины и любую 

другую, прославляя обычных людей, поэт находит свежие, неожиданные образы, избегая 
декларативности, пафосности и назидательности. 

На областном фестивале «Мой край родной» несколько лет назад песня «Сосновый бор» на 
стихи В.М. Ляховецкого заняла первое место, две его песни вошли в сборник с одноименным 
названием. К десятилетию Республики Казахстан подборка стихов В.М.Ляховецкого напечатана в 
литературно-художественном журнале «Простор».  

Поэтом издано шесть сборников стихотворений «Размышления о вечном», «Избранное», 
«Звездное небо», «Откровение», «Закон равновесия» и «Бег жизни», что является доказательством 
его восприимчивости к миру, стремлении сказать ему о важном и дать читателю возможность 
задуматься о многом: об истории и современности, чести и достоинстве, месте человека в этом мире 
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и его истинном назначении. Это логичный промежуточный итог литературной жизни поэта, 
продолжающего лучшие традиции литературы Казахстана. 

Ярким и запоминающимся поэтом, ставшим полноправным участником литературного 
процесса Казахстана стала А.И.Суслова. В своем творчестве она продолжает не только традиции 
классической русской литературы, но и заветы А.Байтурсынова, развивая его педагогические  
взгляды, акцентируя внимание на вопросах воспитания и образования. 

Традиции классической детской поэзии продолжаются А.И. Сусловой просто и естественно, 
чрез трепетное восприятие окружающего мира, бережное отношение к человеку, и прежде всего к 
ребенку. 

Стихи А.Сусловой показывают юному читателю истинную красоту мира, доброе отношение 
между людьми и животными, даря надежду читателю на светлое и радостное в жизни. Такой акцент, 
безусловно, привлекает внимание читателей, в том числе и взрослых, способных оценить красоту и 
чистоту художественного мира поэта. 

Главными образами в лирике поэта становятся образы животных и птиц (котик, щенок, 
воробьи, синички), образы природы (апрельский дождь, уходящая зима, ветер, сирень, подснежники, 
алмазные дождинки). И за всем этим многообразием человек с его чутким восприятием красоты и 
многообразия жизни. 

Подснежники,  алмазные дождинки, 
Газонов изумрудные холсты, 
От неба – бирюзовые косынки, 
И радуг семицветные мосты [4,3]. 

                              Героями многих стихотворений автора становятся сами ребята, ученики, вовлеченные в 
водоворот весеннего чуда. Такие яркие и запоминающиеся образы нарисованы автором в 
стихотворении «Ах, весна…», «Концерт на даче», «Землемеры» и другие. 
Мы  с друзьями  ручейкам  
Вычистим  дорожки, 
Пусть бегут к своим мечтам   
Через все порожки [4,5]. 
 Композиция большинства текстов автора астрофическая, создающая цельность и 
завершенность поэтических зарисовок. Они представляют собой своеобразные миниатюры, в 
которых через простую форму передается глубокое содержание, связанное с восприятием 
окружающего мира. 
 Природа и человек в концепции автора едины, они значимые части, находящиеся в тесной 
всегда уловимой связи. Автор утверждает, что любовь к природе и миру начинается с первых детских 
книжек, а значит их содержание должно быть наполнено любовью к миру и человеку. Эта же мысль 
звучит в трудах многих выдающихся поэтов и педагогов. 

Мир поэта наполнен обновлением, расцветом, движением ветерка, легким шелестом листьев 
и движением облаков. Он красив и светел, как прекрасны и добры помыслы героев, населяющих этот 
светлый мир детства. 

Традиционны для лирики А.Сусловой цветопись и звукопись, позволяющие создать 
завораживающую картину весенней жизни. Традиционна звукопись, воссоздающая картины 
весеннего дня: это чириканье воробьев, пение капели, ребячий гомон в весенних дворах и 
удивительное ощущение жизни во всей ее полноте. 
Постучала к нам весна в окошко. 
Удивилась  новым звукам кошка: 
Головой ритмично закачала, 
Может, капли звонкие считала [4,8]. 

Легкость и лучезарность картин природы создают особое настроение, заставляя мечтать, 
видеть красоту и воспринимать ее как особую данность. Этому, по мнению автора, важно учить 
молодого человека, входящего в непростой мир взрослой жизни. 

В поэзии А.Сусловой традиционные темы, активно звучащие в поэзии Казахстана, 
приобретают особый оттенок, связанный с индивидуальным восприятием, индивидуальной 
гражданской позицией. Для творчества поэта характерны лирические интонации, простота формы, 
ориентированность на возрастные особенности читателя, использование многообразных средств 
художественной выразительности. Но при этом не форма произведения, а его содержание являются 
для автора определяющими. 

 Оптимистичный взгляд на мир, умение ощущать его через звуки, цвета, движения присущ 
лирике А.Сусловой, вдохновляющей читателя, показывающей всю красоту мира и человека. 

В творчестве костанайских поэтов А.С. Сусловой и В.М. Ляховецкого обозначены важнейшие 
темы, которые репрезентируют мировоззренческие доминанты авторов, обозначая для читателя не 
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только эстетические, но и мировоззренческие ориентиры. И эти ориентиры соотносятся с 
современными представлениями о должном. 

При этом авторы продолжают своим творчеством традиции предшествующей литературы, 
ориентированной на «служение» обществу, восприятие литературного творчества как особого дара 
не только предвидеть события и их результаты, но и способного изменить мироощущение читателей.  

Восприятие событий, явлений и людей в творчестве данных авторов происходит через призму  
моральных ценностей, помогая в получении не только эстетического наслаждения, но и внутреннего 
совершенствования.  

Традиции в литературе проблема, изучаемая на протяжении многих десятилетий. Учеными 
давно замечено, что ярче всего традиция прослеживается на уровне идейно-тематическом, 
демонстрирующем общность взглядов, схожесть тематики и проблематики.  

Общность А, Байтурсынова и поэтов-современников заключается в концептуальной схожести, 
связанной с общечеловеческим основанием их поэзии, воспевающей человека, его возможности, 
силу, способность к сопереживанию и самосовершенствованию. Эта схожесть определяется духовно-
нравственным началом, послужившим основанием для творчества.  Именно эти онтологические 
ценности на современном этапе развития общества являются той духовно-нравственной основой, 
которая формирует личность. О важности этих ценностей четко заявлено в программных документах 
системы образования РК. 

 
Список литературы 

1.  https://stihi.ru/2015/01/25/8721 
2. Ляховецкий, В.М. Разговор с читателем: стихотворения. - Москва: Русский писатель,    

2020. - 141 с. 
3.  Ляховецкий, В.М. Восприятие бытия: [сборник стихов]. - Изд. 4-е, доп. - Костанай: 

Костанайский печатный двор, cop. 2019. - 111 с. 
4. Суслова, А.И. Хороводы природы: стихотворения для детей. – Костанай, 2021.  –  90 стр. 

/Александра Суслова, художник-иллюстратор  Нина Олексюк. 
 
 
УДК 81.7 

 

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА: КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
 

Ахметова Б.З.- к.филол.н.,асс.профессор, Казахский агротехнический университет 
им.С.Сейфуллина, г.Нур-Султан 

Тлеулесова А.Ш. - к.пед.наук, зав.кафедрой казахского и русского языков Казахский 
агротехнический университет им.С.Сейфуллина,  г.Нур-Султан 

 Курманова З.К. - к.филол.н, ст.преподаватель Казахский агротехнический университет 
им.С.Сейфуллина, г.Нур-Султан 

 
В статье раскрывается ценность колыбельной песни в контексте культуры детства. 

Цель данной статьи – проанализировать современное функционирование колыбельной песни на 
территории Северного Казахстана. Авторами отмечена трансформация традиции колыбельной 
песни на территории исследуемого региона. 

Ключевые слова: детский фольклор, культура детства, колыбельная песня.  
 
Изучение культуры детства дает возможность понять ее роль в трансляции ценностей 

национальной и казахстанской культуры в целом, выявить уникальность и особенность, определить 
место в культурном пространстве республики Казахстан. Важную роль в передаче культурных 
традиций и фольклора на протяжении многих веков принадлежала семье Патриархальная семья 
была многодетной и многопоколенной. Старшие дети имели возможность слышать материнский 
фольклор, обращенныйк их младшим братьям и сестрам, сами пестовали малышей, обучали их 
песенкам, приговоркам и играм, участвовали в обрядовых действиях, постепенно осваивали 
фольклорстарших возрастных групп. При этом неизменно присутствовали взрослые, бабушки и 
дедушки – хранители мудрости и житейского опыта, всегда готовые подсказать, поправить,научить. 
Это способствовало преемственности традиции, обеспечивало ее устойчивость.Постепенно, 
целенаправленно, органично дети приобщались к труду, нормам поведения, обрядовой жизни, ко 
всему комплексу народной культуры. Каждый ребенок активноосваивал культурное наследие и 
становился его подлинным носителем, исполнителем, творцом [1,с.233]. 

https://stihi.ru/2015/01/25/8721
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Вопросы экологии младенчества и раннего детства важны, поскольку это период, когда 
складываются основные характерологические черты личности, такие особенности душевного и 
духовного развития, которые определенно проявляются затем в течение всей жизни человека 
[1,с.235]. 

Особое место в воспитании детей занимает детский фольклор: это, по справедливому 
мнению Е. Спицыной, «создает идеальную среду для становления ребенка. Это нехитрая, 
ноудивительно мудрая воспитательная система, вводящая ребенка в национальную 
культуру,способствующая постижению общечеловеческого опыта и развитию личностных 
качеств.Колыбельные, прибаутки, игры и иные жанры детского фольклора закладывают основу, 
накоторой у ребенка формируются ценностные ориентации, национальный тип мышления,этническое 
самосознание. Как и много веков тому назад, живое бытование детского фольклора в современных 
условиях призвано обеспечить преемственность и воспроизводствооснов культуры родного народа» 
[2, с.17]. 

Фольклор отображает лучшие образцы национальной речи. Как отмечал Е.А. Шаханов, 
впитавшее в себя многовековой опыт поколений, народное творчество отличается глубиной 
художественного освоения действительности, правдивостью образов, силой творческого обобщения. 
Богатейшие образы, темы, мотивы, формы народного творчества возникают в сложном единстве 
индивидуального (хотя, как правило, анонимного) творчества и коллективного художественного 
сознания. Народ веками отбирает, совершенствует и обогащает найденные отдельными мастерами 
решения. Коллективность народного творчества, составляющая его постоянную основу и традицию, 
проявляется в ходе всего процесса формирования произведений. Этот процесс, включающий 
импровизацию, ее закрепление традицией, последующее совершенствование, обогащение и подчас 
обновление традиции, оказывается чрезвычайно протяженным во времени [3,с.64].  

Безусловно, перемены в общественной жизни на любом этапе человеческого развития 
отражаются и в языке, и в культуре, а значит, и в устном народном творчестве как явлении 
лингвокультурном.  Колыбельная песня – один из немногих жанров детского фольклора, который не 
утратил своей актуальности и сегодня, однако произошли существенные изменения в ее 
функционировании. Функция колыбельной – подготовка ко сну, успокоение ребенка протяжной 
мелодией, медленным ритмом и повтором слов. Являясь простейшим произведением детского 
фольклора, колыбельная песня становится важнейшей составляющей в формировании языковой 
системы ребенка.Особенно ярко это проявляется в усвоении доречевых навыков в ранний период 
развития человека, когда, не умея сказать еще слово, малыш напевает мелодию колыбельной песни 
для того, чтобы дать понять взрослым, что он хочет спать [3,с.65].Колыбельные песни можно 
рассматривать как разновидность лирическойнародной песни. Первоначальными их авторами, 
вероятно, были сами матери.Они рассказывали в песнях не только о своем ребенке, но и о своем 
прошлом, омечтах, выражали свои желания. В них, выражая свой духовный мир,представления о 
добре и счастье, мать становится, по сути, первым учителемребенка, закладывает основу его 
эстетического воспитания[5, с. 97]. 

 А.Н. Мартынова разделяет колыбельные песни на две группы: традиционные и 
нетрадиционные. К первой группе она относит песни, передаваемые из поколения в поколение, а ко 
второй – песни, взятые из письменной литературы и из других жанров устного народного творчества 
[5, 98]. Классификацию Мартыновой А.Н. мы взяли за основу для изучения функционирования 
колыбельных песен на территории Северного Казахстана. 

Особенность колыбельной песни в том, что при исполнении матерью колыбельной песни 
происходит речевое воздействие на сознание и эмоциональное состояние младенца. И, как верно 
отметила Д. Мухамадиева, по существу колыбельная песня идеально соответствует оптимальному 
развитию коммуникативного поведения ребенка  в будущем, тренируя механизмы  будущей устной 
речи маленького человечка: один из которых обеспечивает выход, а второй – вход коммуникативной 
системы человека [см.4, с. 66].  

Для того чтобы изучить  колыбельные песни на территории Северного Казахстана нами было 
проведен опрос женщин в возрасте 20-45 лет. Проведенные нами наблюдения и опросы 
свидетельствуют о том, что в современных реалиях происходит утрата знаний и уменьшение 
использования колыбельных песен. Кроме того, нами выявлено, что происходит замещение 
колыбельных песен.На вопрос «Исполняете ли Вы колыбельные своим детям?» более 60% 
респондентов ответили отрицательно, 20% респондентов исполняют колыбельные для своих детей и 
около 6% опрошенных не поют колыбельные и не используют альтернативу колыбельной песни, а 
практикуют метод самозасыпания. На вопрос, есть ли альтернатива колыбельной песни 30% 
опрошенных ответили «белый шум», 40% ответили, что включают записи песен (20% из которых 
включают записи классической музыки, 40% - записи эстрадных исполнителей, под которые, по 
мнению респондентов, их дети быстро засыпают, 25% - записи колыбельных песен). 

Для подтверждения знания колыбельной песни приводятся следующие тексты песен:  
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Баю, баюшки, баю, 
Не ложися на краю,  
Придет серенький волчок, 
И укусит за бочок. 
***** 
Ложкой снег мешая,  
Ночь идет большая.  
Что же ты, глупышка, не спишь?  
Спят твои соседи  
Белые медведи,  
Спи и ты скорей, малыш.  
Спят твои соседи  
Белые медведи,  
Спи и ты скорей, малыш. (Ю. Яковлев) 
***** 
Спят усталые игрушки, книжки спят,  
Одеяла и подушки ждут ребят.  
Даже сказка спать ложится, 
Чтобы ночью нам присниться. 
Ты ей пожелай: «Баю-бай!»  
Баю-бай, должны все люди ночью спать.  
Баю-баю, завтра будет день опять.  
За день мы устали очень, 
Скажем всем: «Спокойной ночи!» 
Глазки закрывай! Баю-бай!(З. Петрова) 
Наряду с вариантами колыбельных песен на русском языке респондентами были приведены 

примеры колыбельных песен на казахском языке. Самыми популярными вариантами из названных 
песен былиследующие: 

Әлди, бөпем, ақ бөпем,  
Ақбесікке жат, бөпем,  
Астыңамамықсалайын,  
Үстіңекөрпежабайын… 
***** 
Тәй-тәйбасыпбөпешім, жүргеніңқандай 
Қөз қуанышкөкешім, күлгеніңбалдай.  
Аспандағы ай-күнді, аламындейсің,  
Асқартаудайайбынды, боламындейсің.  
Әлдиәлди, ақбөпем,  
Сендейсәбижоқ, көкем,  
Анамәкемдейсіңбе,  
Тіліңтәттіекен. (Қ. Сарин) 
***** 
Ерте, ерте, ертегім 
Ертеден сыр шертемін 
Еркелейсің тентегім, 
Балапаным-ай! 
Ертегідей өлкенің, 
Келешегі, көркі едің 
Өсе берсін өркенің, 
Балапаным-ай! 
Құлыншағым-ай, ұрыншағым-ай 
Желкілдейді желменен тұлымшағың-ай 
Құлыншағым-ай, құлыншағым-ай! (С. Дүйсенғазин) 
Так же несколькими респондентами в качестве колыбельной была напета песня на 

английском языке:  
Twinkle, twinkle, littlestar,  
HowIwonder, whatyouare!  
Up above the world so high,  
Like a diamond in the sky.  
When the blazing sun is gone,  
When he nothing shines upon,  



АЛАШ АҒАРТУШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

187 
 

Then you show your little light,  
Twinkle, twinkle all the night.(Джейн Тейлор) 
Некоторые примеры текстов, как мы можем заметить, имеют литературный источник, что 

указывает на то, что происходит нарушение устной традиции передачи колыбельной песни. 
Одной из популярных альтернатив колыбельным песням в современном мире выступает 

белый шум. Белыйшум - акустическийшум, спектральные составляющие которого равномерно 
распределены по всему диапазону слышимых частот (напр, шумводопада) [Большой 
энциклопедический словарь, 2000]. К белому шуму так же относят звуки дождя, поезда, телевизора 
или радио на пустой частоте, а так же шум пылесоса, блендера, фена, вентилятора. Однако, 
используя белый шум как альтернативу колыбельной песни, задумываются ли родители о его 
безвредности? На наш вопрос 90% опрошенных ответили отрицательно. На вопрос «В чем 
преимущество использования белого шума перед колыбельными песнями?» были получены 
следующие варианты ответов: «ускоряет засыпание», «улучшает качество и глубину сна», «помогает 
замаскировать посторонние звуки», «удобство».  

Около 1% респондентов ответили, что вместо колыбельных песен используют записи сур. 
Сура – первостепенное, наиважнейшее. Так называются главы Корана [Исламский 
энциклопедический словарь, 2007].  

Функция успокоения младенца в колыбельной песни реализуется не только посредством 
монотонной мелодии, медленного ритма и повтора слов, но и звучанием голоса матери, 
исполняющей колыбельную песню. И голос «обладает помимо индивидуальных характеристик, еще и 
общими, среди которых можно назвать приглушенный, приятный, тихий, спокойный, знакомый, 
родной, любимый, приветливый. Данные характеристики голоса дают основание выделить особый 
социальный вид голоса – «материнский» [5,с. 98]. Но у большого процента современных детей 
исследуемого региона отсутствует возможность слышать колыбельные песни, исполненные 
материнским голосом, родным, любимым, знакомым, так как большинство опрошенных нами женщин 
предпочитают включать уже готовые записи колыбельных.  

Считаем, что происходящие процессы в современном обществе приводят не к угасанию или 
забвению колыбельных песен, а к трансформации их традиций. Анализ проведенного опроса 
позволил нам прийти к следующим выводам: 1) если раньше колыбельные песни народ использовал 
не только для успокоения и подготовки младенца ко сну,  но и как средство воспитания доброты и 
патриотизма, то в настоящее время происходит утрата воспитательной функции колыбельных песен; 
2) в настоящее время родители мало знают и мало поют своим детям традиционные колыбельные 
песни; 3) на территории исследуемого региона родители используют белый шум, классическую 
музыку, песни популярных исполнителей вместо колыбельных песен собственного исполнения, а 
если и выбирают колыбельные песни, то, как правило, это готовые записи, воспроизводимые при 
помощи технических средств.  
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Аннотация 

 
Мақалада   эпитеттердің поэзиядағы бейнелілігі,олардың образ және кейіпкер портретін 

жасауда  белгілі бір ортаны суреттеудегі стильдік ерекшелігі  қарастырылады.Көркем сөздерді 
қолдануда, әсіресе авторлық тіркестерді жұмсаудағы  суретер талғампаздығы, шеберлігі берілген. 
Сонымен қатар  ақындар көркем тілдік бірліктерді құбылту арқылы айырықша  өнер туындысын 
жасайтындығы байқалады. 

Түйінді сөздер:Стиль,эпитет,көркем бейне,авторлық эпитеттер 
 
А.Байтұрсынов «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде эпитет жайында алғаш теориялық 

тұжырым жасаған.«Бір нәрсені көптен айырып көзге түсерлік етіп, айтқымыз келгенде ол нәрсенің 
атын айқын көрсеткендей сөз қосып айтамыз. Мәселен, «Қара Мұқан», «Сары Мұқан», «Болыс Мұқан» 
дейміз. Мұнда Мұқандардың бірінен-бірін айырып, әрқайсысын айқын шығару үшін айтылады я 
лақаптау үшін айтылады», - деп көрсетеді [1,36б]. 

«Айқындау, яғни эпитет-заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті 
сөз», - дейді ғалым З.Қабдолов [2,245б].  

Ақындар өз өлеңдерінде эпитетті тіркестер жасауға шебер. Бұл тіркестердің барлығы да әйел-
ақындар қолданысындағы тек анықтауыш сөздер ғана емес, жазушының синтаксистік еркін тіркестер 
жасаудағы аса ұқыптылығын, жауапкершілігін, талғампаздығын дәлелдейтін эпитеттік тіркестер. 
Эпитеттерді кейіпкер портретін жасауда, белгілі бір ортаны суреттеуде, образ жасауда, табиғат 
көріністерін суреттеуде аса мол үйіп-төгіп әсерлі қолданады. Ақындар шығармашылық тәжірибесінде 
бейнелеу қажеттілігінен туған авторлық туындылар жиі кездеседі.  

Академик М.Балақаев өз еңбегінде: «Суреткердің шеберлігін сөздің көркемдік қасиетін ашу 
мақсатымен талдағанда сөз бен образ арасындағы осы бір стильдік нәзіктікті, яғни жеке сөздердің 
қолдануындағы ерекшеліктердің бәрі жиналып келіп тұтас контекстік мән алатындығы ойды бейнелі 
нақты, шынайы көрсету үшін эпитетсіз елестету мүмкін емес» - деп ұтымды тұжырым жасаған [3, 80б]. 

Ақындар сөздерді мәнерлеп, бейнелеп, алуан түрлі құбылтып жеткізудің сан алуан қыр-сырын 
толық меңгерген.  

Эпитет, айтарыңды анықтау, әрі нақтылап ерекше, айырма сипат табатын суретті сөз.  
«Халықтың жалпы тілінде болса да, өзіне дейінгі әдебиетте аз қолданылатын сөзбен 

сөйлемдерді орнықты, заңды, басқаша түрде әдебиетке енгізуді жаңалық деп қарауымыз керек», - деп 
ғалым Қ.Жұмалиев жазғандай, әйел-ақындар дәл осы тұрғыдан эпитетті өз шығармаларында заңды, 
орнықты қолдана білген [4,126б]. 

Эпитет жайында айтылып жүрген теориялық пайымдауларда әлі күнге дейін бірізділік жоқ 
сияқты.  

Жоғарыда айтылған пікірге сүйене отырып, біз эпитеттің көбінде жай анықтауыштан гөрі 
бейнелілік, көркемдік қасиеті басым келетініне назар аударғымыз келеді. Көркемдегіш құралдардың 
ішіндегі заттың сапасын, қасиетін жай анықтап қоймай, астарлап, бейнелеп анықтауда, нақтылап, 
шашыратпай жеткізуде эпитеттің қызметі айрықша көрінеді. Эпитет – бұрын да, бүгін де суреткер 
тілінің ең бір көркем тәсілі. Олай болса, әйел-ақындар тілі де эпитетке тұнып тұр. Көркем – бейнелі 
эпитеттерді қолдана отырып, ақындар айтайын деген ойын айқын, бейнелі бір бояумен жеткізуге 
тырысады.  
1. Өтеді күндер зулап, жыл алмасып,  
Қалыпты көк аспанды мұнар басып.  
Алтын күн бірде шығып, бірде бұғып,  
Жөңкілген бұлттарменен тұз арбасып.  
                                         («Күз суреті». 80б, Ф.О.). 
2. Желөкпе жел басылмай бір желігін,  
Жан даланың дүрліктірген елігін.  
Тағы бір шыңдап кеткен сол дала,  
Қынакеңдей еңбектегі ер ұлын.  
                                         («Айнабұлақ». 178б, М.А.). 
3. Ақ самал, ашулы ызғар аймалаған,  
Ақ бұлттар, аппақ мұздар жайлап алған, 
Еңсені аласартпай өздеріңше  
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Жалғасу ғасырларға қайда маған.  
                                        («Ақ шыңдар». 317б, А.Б.). 
4. Шырмалады бағанаға, бұтаққа,  
Шыршаларды жапқан аппақ пүліш түк.  
Өлең болып жазылады кітапқа, 
Осы бойда тамылжыған тыныштық(«Үлбір». 115б, К.А.). 

Осындағы эпитеттер бейнелі сөз арқылы келіп, өлеңнің әсерлілік қуатын күшейтіп тұр. 
Ақындар сөзді құлпыртып, ойната отырып, эпитет арқылы жүрек толғантатын, сезімге, адамның жан-
дүниесіне әсер ететін сөз тіркестерін көркем, бейнелі образдар тудыруға қолданған. Мысалы: алтын 
күн, желөкпе жел, аппақ пүліш түк, жөңкілген бұлт, тамылжыған тыныштық, ашулы ызғар – 
бейнелі, көркем, әсерлі эпитеттер. Адамның көз алдына образ тудырып, жай ойға сезімді әсер беріп, 
суреттелміш нәрсенің әсерін күшейту үшін қолданылған бейнелі сөздер. 

Кез келген сөз жеке тұрып та не болмаса алдынан, артынан анықтайтын сөздермен келіп те 
бейне жасай береді. Олай болса, эпитет – бейнені айқындап, көріктеп тұратын көріктеу құралы. 
Р.Сыздық: «Эпитет – адамның, заттың, құбылыстың бір белгісін, сырын, сипатын, қасиетін атап 
көрсететін сөз, бірақ осы қызметте келетін жай анықтауыш сөзден эпитеттің айырмасы бар. Жай 
анықтауыш заттың, құбылыстың, адамның өзіне тән қалыпты сынын (белгісін, қасиетін, түрін, түсін 
т.б.) білдірсе, эпитет өзі атайтын белгіні бейнелеп көрсетеді, өйткені бұл белгі сол заттың, адамның, 
құбылыстың, табиғи қалыпты белгісі емес», - дейді [6,129б]. 

Ақындар сөз бен образ арасындағы стильдік нәзіктікті көрсетуде эпитеттерді өте ұтымды 
пайдаланған. Дәл осындай шебер суреткерлік керісінше табиғат әлемін, табиғат құбылысын адам 
жанының сан алуан сезіміне тән дерексіз ұғымдағы сөздермен астастыра айқындауда да кездесіп 
қалады. Ақын-қыздардағы ақ самал, ақ бұлт, аппақ мұз, ақ арман, ақ ұшқын, ақ үміт, ақ нұр, ақ көңіл 
және тағы басқа ақ сөзіне байланысты кез келген эпитеттер белгісін танытады, ақ сын есімі осы 
негізде жұмсалып, адамның алуан түрлі көңіл күйінің сырын ашады. Осы шумақтағы ақ самал, ақ бұлт, 
аппақ мұз өлеңнің экспрессивті – эмоциялық бояуын биіктетіп тұрғанын көрсетеді. Оқырманына 
бейнелі, ойлы сурет салатын эпитеттерді әйел-ақындар контексте өздерінің қолдану аясына қарай 
түрлендіріп жұмсайды. Себебі, ақындардың шығармашылық деңгейінің кеңеюі, ақындық 
палитрасының молдығы уақыт өткен сайын дүниені, әлемді, тіршілікті ұғынуда ой-санасының 
ілгерлігіне, тіршілік тынысына да тереңнен көз жіберетіндігінен байқалады.  

Қаламгерлер эпитетті қолдануда әдебиетімізде бұрыннан қолданылып келген тәсілдерді 
ұстана отырумен қатар, өздерінше көріктендіріп, мағыналы сөздер қатарына қосылып, жұмсалатын 
эпитеттерді де көп пайдаланады. Тілді көріктеп, ажарлай түсумен қатар, бай мағына, терең мазмұн 
беріп, әлденеше астарлы ой тудыру эпитеттерді қолдану арқылы айрықша көрінеді.  

Тағы бір айта кететін нәрсе ақындар эпитет қолданудағы жаңашылдығы, тың сөздерді 
тудырып, құлпыртып немесе тереңнен, ұқсас құбылыс және заман сипатына сәйкес ұғымды білдіретін 
жайларды суреттеп, жаңа тіл шұрайлылығын, сөз сұлулығын, ой ұшқырлығын, сезім тұңғиығынан 
шыққан сөздерді ойната қолданудағы тапқырлығына тәнті боласың. Ақындардың қолдануындағы 
мағыналы, мазмұнды эпитеттерді қарастыратын болсақ:  
1. Мен ешкімнің билігін құлатпадым,  
Қарайсындар күмілжіп бірақ бәрін  
Тымырсыған тірліктер тыпырлайды,  
Сіңіре алмай әнімнің шуақтарын.  
                                              («Шешім», 67б, Ф.О.). 
Сізге жалғыз тілегім 
Түйгенімді түртіп, жазып жүр едім –  
Соны оқыңыз... 
Сырлас едім үкімен,  
Сіздің іздеп келгеніңіз... күтіп ем... 
Күркілдеген өмірге енді түкірем. 
                                              («Наркүміс әңгімесі». 51б, Ф.О.). 
2. Жеңдірме жігеріңді қиянатқа,  
Бор кемік бөтен ойды ұялатпа.  
Аңсама аяқ асты аласаны,  
Қыран шалмас биікті тиянақта(«Жартас». 146б, М.А.). 
Менің мынау от кеудем,  
Жыртық бұлттан аумайтын 
Нажағай жалт-жұлт еткенмен,  
Нөсерлете жаумайтын(«Найзағай»,137б, М.А.). 
3. Дүние көшкен көзімен,  
Қараймын қарлы моншаққа. 
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Ақ дала мендік сезіммен,  
Үндесіп кеткен сол шақта («Ақ қанат», 71б, А.Б.). 
«Бақта – адам көп, сая бар терегінде» -  
Деген сөзді «сандырақ» демедің бе? 
Күндікше дос дегендер көп екен-ау 
Сен соларға күндікке керегіңде(«Досым едің»,150б, А.Б.). 
4. Адамдықпен биіктер аласа бой,  
Ізгілікке иілер болашақ ой, 
Жырламайын қалайша 
Қараңызшы 
Дүние өзі де тамаша ғой! («Шапағат»,51б, К.А.). 
Салқындаған бұлақтар бүлкіл қағып  
Ауасы да ауырлап дымқылданып, 
Арасында ізім мен күлкім қалып, 
Сарыағаштың сарғайды теректері («Жер беті»,78б, К.А.). 

Жоғарыда келтірілген мысалдар бір зат, бір сөз, құбылыстың бейнесін айқындап тұрған жоқ, 
жаңа мағына тудырып, адамның ішке жан дүниесіндегі толғанысты, айтар ойын, астарлы ұғымды 
білдіреді. Фаризадағы тымырсыған тірліктер, күркілдеген өмір-терең мағыналы сөздермен берілген 
эпитеттер бүгінгі замандағы өлең бәйгесіндегі тартыс, түсінбестікті айта отырып, өмірдің қаталдығын, 
адамдардың бір-біріне деген мейірімнің азайғаны, өмірдегі іс-әрекеттерге наразылығы, реніші ақын 
өлеңдерінде мағыналы эпитеттерді қолдана отырып, ішкі жан-дүниесіндегі арпалыс, күйзелісін 
аңғартады.  

Мысалдардағы тымырсыған, күркілдеген – эпитет жасауға ұйытқы болып тұрған мағыналы 
сөздер. 

Марфуға ақын қолданысындағы бор кемік бөтен ой, жыртық бұлт – терең мазмұнды 
авторлық эпитеттер. Бор кемік бөтен ой – өлең жолына үлкен салмақ артып тұр. Ой деген сөздің 
мағынасы түсінікті «бор кемік бөтен ойды ұялатпа» дей отырып, әлсіздік, жігерсіздік адам баласының 
зор қайғысы өмір жолында талаптанып, биікке көтерілуді мақсат тұту керек. Оқырманына ой салатын 
мазмұнды эпитет арқылы ой ұшқырлығын танытады.  

Жыртық бұлт – ақын қыздың ішкі-сезім дүниесімен байланысты суреттеліп отырған эпитет. 
Әлбетте, күн бұлттанып бұлт жыртылған тәрізді найзағай ойнаған кездегі құбылыс, адамның жан-
дүниесіндегі алай-дүлей арпалысымен астасып жатыр. Ақын жыртық бұлт деп ішкі жан толғанысын, 
көңіл жүдеулігін жеткізуге тырысқан. Өлеңнің мазмұнын айқындап, өте әсерлі, мағыналы сөздермен 
берілген эпитеттер, шынайы сезім мен ой бірлігін көрсетеді.  

Ақұштап ақын жұмсаған – дүние көшкен, қарлы моншақ, күндікше дос деген түрде келген 
мағыналы эпитеттер. Ақын-қыз мағыналы эпитеттерді қолданып, өлең шумағында бұл эпитеттер 
белгілі бір түсініктерді айқындап, контекстік мағыналарға қарай ажыратылып өзінің айқындағыш 
қызметін ерекше атқарып, терең мағыналы ой бере ақынның ішкі жан-дүниесі, сезімі, өмір белестері, 
ақ даланың көрінісімен үндесіп, айтар ойын астарлап мейлінше көркем жеткізген.  

Күндікше дос – ұтымды, өзіндік қолданыспен жұмсалған эпитет. Әлбетте, дос туралы сөз 
қозғалғанда біздің ойымызға абзал, адал, қамқор дос деп, бірден достардың ізгі ниеттері, 
жақсылықтары еске түседі.  

Ақынның мына қолданысы тосын, расында да күнделікті өмірдегі, қасыңда, жаныңда дос деп 
жүрген адамдардың басыңа іс түскенде қол ұшын бермей, сырт айналып кететіндігі жайлы ауыр да 
болса, ащы шындықты жайып салған. Терең, астырлы, үлкен идеяны беретін мағыналы эпитетті өте 
орынды қолданған. Екі сөзді үстемелеп қолдану арқылы ақын өлеңге ерекше бейнелік беріп, өлеңнің 
экспрессиясын күшейтіп, жаңа бір ассоциация туғызады.  

Л.И.Тимофеев: «яркий образ, нарядные сравнения, метки эпитет создают осязаемые, зримые 
картины. Образная речь дает пищу воображению, заставяет думать, вызывая связи по аналогии, по 
ассоциациям, помогает раскрыть мысль ярче, точнее, глубже» [5, 20б].Сөздің жалаң алғаннан 
бастырмалатып күшейту, үдетіп жұмсау әйел-ақындарға тән ерекшелік боп табылады.  

Сын есімдерді тіркестіріп соны эпитеттер жасап, оның өлеңдеріндегі қызметін айқындауда 
ақын-қыздар көп еңбек етті. Жаңа мағыналы эпитеттерді қолдану арқылы соңы эпитеттер жасап, өлең 
тілінің көркемдік қасиетін арттырды. Ақындар өлеңдерінде эпитеттер өзіндік қолданысын танытатын 
ойлы, бейнелі сөздер болып табылады.  

Сонымен, ақындар шығармаларынан өзіндік қолданысын танытатын эпитет сөздерді көптеп 
ұшыратуға болады. Бұл жаңа мағыналы эпитеттер бейнелі, әрі мәнерлі образ жасауға қызмет етіп тұр. 
Негізінен соңы, жаңа эпитеттің түпкі негізі жалпы дәстүрлі эпитеттерде жатса керек. Эпитет сөздердің 
барлығы әр түрлі ұғымдарды, әр түрлі түсініктерді айқындап, контекстік мағыналарына қарай 
ажыратылып, өзінің айқындауыш қызметін ерекше атқарып тұрғандығы көрінеді. Ақынның жаңаша 
жасаған айқындау сөз тіркестерінің мәні терең, сөздің қажеттілігін көрсете отырып, тұтас бір өмірдің 
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суретін көз алдымызға әкеледі. Осылардан шығатын қорытынды, әйел-ақындар тіл байлығы мен 
көркем ойлау қиялының молдығын, сезімдері сергек, көкірек көзінің қырағылығын, қандай өмір 
құбылыстары болса да айтар ойын, идеясын мейлінше жеткізе, шебер қолданғандығы байқалады. 
Сын есім анықтауыш ретінде келіп, эпитет жасауға өте бейім екендігі және есімшеден болған 
эпитеттердің біразы түбір күйінде, сондай-ақ қосымшалы тұлғада кездеседі.  

Ақындар поэзиясында көркемдік бейнелілік тудыратын сөздердің ең үлкен тобы да - эпитет 
сөздер. Эпитет ақындар өлеңдерінде үш түрлі жолмен жасалғанына көз жеткіздік:  
1. Сын есімдер ешбір жұрнақсыз түбір күйінде тұрып, зат есімнің сипатын, сынын айқындайды. 
Мысалы: Алтын күн (Ф.О.); желөкпе жел (М.А.); ақ самал (А.Б.); болашақ ой (К.А.). 
2. Қатыстық сын есім арқылы. Мысалы: қарлы моншақ, күндікше дос (А.Б.). 
3. Заттың, не құбылыстың айрықша белгісін көрсететін сөздер ретінде - ған, -ген,  -қан, - кен есімшенің 
жұрнақтары арқылы жасалған етістіктер де қолданылады. Мысалы: жөңкілеген бұлттар, 
тамылжыған тыныштық (Ф.О); тамылжыған тыныштық; төңкерілген тұнық көл, дүние көшкен 
көз (М.А.); салқындаған бұлақтар (К.А.). 

Сонымен қатар эпитеттердің дыбыстық үндестігі де өлеңге айрықша әсер етеді. Дауысты не 
дауыссыз дыбыстардан келіп, өзара жақындықта жұмсалған өлеңде дауысты, дауыссыз дыбыстардың 
жұмсалуы да ерекше мәнді келген.Аз сөзге көп мағына сыйғызуда ақындар стилінде эпитеттің 
атқаратын ролі зор.  
1. Ақындар шығармаларында қоғамдық өмір құбылыстарын бейнелеу, заттың, уақиға болып жатқан 
жағдайдың, табиғат көріністерінің белгілерін дараландыру мақсатымен де біраз эпитеттер 
қолданылған.  
2. Эпитеттер тұлға жағынан біркелкі емес, әйел-ақындардың өзіндік эпитеттері де терең мағына беріп, 
қолданыс тапқан.  
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Мақалада  көркемдік тәсілдердің бірі- кейптеудің ақындар шығармашылығындағы берілу 
жолдары көрініс табады. Өлең құрылысындағы табиғат құбылыстарын тіршілік нышанындай 
суреттеп көрсету, ақындар сөз қолданыстарының өзіндік ерекшелігі, өлең өрнегінің көркемдік 
дәрежесі қарастырылады. 

Түйінді сөздер:Кейіптеу,стиль,көркем бейне,табиғат, суреттеу. 
 

Көркем сөз шеберлерінің аса жиі қолданатын көркемдік тәсілдерінің бірі – кейіптеу.Бұл тәсіл 
арқылы табиғаттың әр түрлі жағдайы адамның, жануарлардың іс-қимыл әрекеттерімен астастырыла, 
байланыстырыла суреттеледі, яки ақын табиғат құбылысын тірі адамның, жануардың қылығы, іс-
әрекетімен ауыстыра суреттейді[1,10б].  

Ақындар табиғат құбылыстарына жан бітіру арқылы әдемі сурет жасайды, яғни Абай 
қолданған көркемдеу тәсілі – кейіптеуді одан әрі жандандырып, құлпыртып, оның қызметін күшейтіп 
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дамытты. Кейіптеуді ақын-қыздар өз поэзиясында әдемі бояулы суретке құраған. Деректі жансыз зат, 
құбылысты адамның іс-әрекетін лайықтап кейіптеу арқылы түсіндіреді.  

Адамның іс-әрекеті, қимылы басқа заттың, құбылыстың іс-әрекетіне телініп кейіптеу түрінде 
сұлу сурет нақышпен, ой кестелене жасалады.  

Әйел-ақындар кейіптеу тәсілін еркін игеріп, сөз қолданысында әдемі бояулар арқылы тереңде 
еркін мазмұнға, өлең құрылысына сезімталдық, күш, қуат, әсерлілік беру қызметінде жұмсайды. Бұл – 
өрнек өлеңнің көркемдік дәрежесін арттырып тұрады, шынайы сурет жасауға қызмет етеді. 
Ақындардың кейіптеу тәсілі арқылы суреттеген құбылысы жансыздың ісін жандыға немесе керісінше 
айтылып, суреттеген жағдайда лирикалық кейіпкер араласпаса да өлеңде қатып қалған ешнәрсе жоқ, 
бәрі де өмір, тіршілік, қозғалыс, қимыл бар. Бұл – ақындардың кейіптеуді өлеңдерінде жоғары стильдік 
қолданыста берудегі өзіндік ерекшелігі. Адам-ана-табиғат деген бір ұғымды жете түсініп, табиғат 
құбылыстарын жандандыруда жер-ана, табиғатқа деген аналық жүрегінің мейірімі, сүйіспеншілігі, 
табиғатты аялауы, барлығы табиғатпен үндес жырланады.  

Табиғатты жырлауда қазақ өлеңін классикалық дәрежеге көтерген Абайдың дәстүр-тәлімін 
(кейіптеу, суреттеу тәсілдері мен амалы) ақындар өз туындыларында байқата, дәстүр жалғастығын 
дамытып келеді[2,75б].  

Көңіл-күй, философиялық толғамдар мен қоғамдық-әлеуметтік тақырыптағы өлеңдерде де өз 
жалғастығын табуда. Адамның ішкі сыр-әлемін қоршаған ортаның әсері арқылы жеткізуде 
психологиялық ахуалдың аужайын өзге тіршілік нышандарымен құбылта бейнелейді.  

Ақындар поэзиясындағы ажары келіскен құбылтудың бірі – кейіптеу.Жансызға жан бітіріп 
немесе түрлі табиғат құбылыстарын тіршілік нышанындай суреттеу тәсілін төмендегі кейіптеулер 
құрайды.  

Фариза Оңғарсынова поэзиясындағы құбылтудың стильдік мәні ерекше. Жансызға жан бітіріп 
немесе түрлі табиғат құбылыстарын суреттеуде, осы тәсілді еркін меңгергендігі оның өлең 
жолдарынан байқалады.  
Түнімен долы дауыл құрыстанған,  
Секілді арыстандай жыны ұстаған.  
Жамылып ақ көрпесін енді ғана  
Маужырап байтақ дала тыныстаған.  
                                             («Қырдағы қыс»23 б, Ф.О.). 
Қалыпты қарауылда жыңғыл, құрақ, 
Іліп ап ақ мамықтан бір-бір тымақ.  
Мәз болып жас баладай, айналаға  
Қарайды әр бұтадан күн жылтырап.  
                                                 («Қырдағы қыс» 22б, Ф.О.). 
Ілезде тынып айнала 
Сылқылдай күлді көк теңіз  
                                                       («Теңізде» 45б, Ф.О.). 
Талант иесінің «Қырдағы қыс» деп аталған өлең жолдарынан табиғат суреті, яғни қыс суретін жанды 
нәрсе етіп көрсетудің элементі шынайы, шебер жарасымды, табиғат көрінісі көз алдымызға 
елестегендей. 
«Түнімен долы дауыл құрыстан,  
Секілді арыстандай жыны ұстаған» деген тармақтарынан, шынында да, қыстың күні болатын 
дауылдың долылығы, арыстандай жыны ұстауы, қыс мезгілінің қақаған аязы мен долы дауылын, бір 
сөзбен айтқанда, қыстағы табиғат сырын ашып, тура көз алдымызға әкеледі. Бейнелеу амалдарының 
өзі ерекше, қаламгердің шеберлігін танытады.  

Табиғат тамашасының сан алуан құбылыстарын кейіптеуде автор бірін-бірі қайталамайтын 
пейзаждар ұсынған.  
Ақ түтек ойлардың ақпаны сақ-сақ күледі,  
Жалғыздығынан құтырып кеткен жесірдей.  

Бейнелі суретті сөз, айтайын деген ойды жандандырып, лирикалық қаһарманның көңіл-күйін 
жайып салады. Тек әйел затына, әйел-ақынға тән қолданыс, керемет көріністі береді. Табиғат 
құбылысы лирикалық қаһарманның жан-дүниесі арпалысымен үндесіп, осы табиғаттың аласапыран 
дүлей күшінен кейін, дала төсінің ақ ұлпа жамылып тыныстауы, күн шығып жылылықтың шуақ шашуы 
шынайы суреттелген.  

Сондай-ақ кейіптеудің ауыстыруымен (метафора) сабақтасып келетін жерлері де бар.  
Мысалы: 
Қыз көктем келіп,  
Қызғалдақ қадап жүр белде. 
Түн. 
Аспан-жасыл жайма,  
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Бұлақ-қыз шолпы таққан сылдыратып. 
Бірде теңеумен, бірде метафорамен қоян-қолтық тіркесіп келетін кейіптеулер ақын 

поэзиясында мол ұшырасады. Табиғат көріністерін бейнелегенде, ақын қыз нақтылық, дәлдікпен 
келтіре отырып, оны жандандыра табиғи түрде ұштастырған лирикалық қаһарманның көңіл-күйі, 
табиғаттың әр кезеңіне байланысты берілгендігі байқалады. Ақынның кейіптеулерінде әр құбылыстың 
нақты берілуі, сол көріністі көріп-сезуі бәрі әдемі бір үндесуден келіп жатқандығын баса айтуымызға 
болады.  
1. Фариза ақынның кейіптеулерінің өзіндік сипат, ерекшеліктері бар. Әсіресе табиғат құбылыстарын 
кейіптеуде бейнелі сөз өрнегін танытқан. Мысалы, көктем қыз кейпінде белде қызғалдақ қадап жүрсе, 
жасыл жайма-аспан түн қатып, бұлақ-қыз шолпы сылдырлатып жүреді. Ақынның теңеу және 
метафорамен сабақтасып келген шумақтарынан бейнелеу тәсілдерінен әйел затына тән қолданыстың 
тынысы байқалады.  
2. Марфуға Айтқожинада өз жырларының тілдік мәнерін күшейтіп экспрессивті-эмоционалдық сипатын 
ашуда кейіптеуді молынан пайдаланған.  
Арайлы таң, қарайды таң сұқтанып,  
Түн жадырап, ашты қою кірпігін.  
Жалтырады жасыл құрақ шықтанып, 
Нәзік бұтақ жайды алақан-бүршігін. 
                                                        («Таң» 17б, М.А.). 
Майыса билепжапырақ, 
Бір сәтке тіпті тынбады. 
Жауынмен дала жалтырап,  
Жылғада толқын тулады. 
                                                 («Таңсәрі» 26б, М.А.).  

Осы өлең жолдарында табиғат көрінісіне жан бітіріп, жансыз нәрселер тірі жандай іс-әрекет, 
қимыл-қозғалысқа түскен. Ақын-қыз табиғатқа тіршілік бере, таңды адам кейпіне ендіріп сұқтандыра 
қаратып, қараңғылық әлемі түнді қабағын аштыра жадыратып, таңғы құбылысты нанымды суреттеген. 
Табиғаттағы өмір-тіршілігі, майыса билеген жапырақ қимылымен, жылғадағы толқынның тулауымен 
әдемі жарасым тапқан. Құбылысты тап басып, өзіндік бір көңіл-күймен табиғатқа деген қызығушылық 
көз алдымызға сөзбен сурет салған бейнелі көріністі көрсете білген.  
Сақ-сақ күліптолқыны желмен ойнап,  
Даланың төсін тіліпсалып ойнақ. 
Болса да тілсіз мылқау, асау толқын,  
Жөңкіліп келе жатыржарды бойлап. 
                                                  («Шыңдағы бұлақ». 30б, М.А.). 
Мына өлең жолында табиғатты жандандыру шебер суреттелген. Сонымен қатар, ақынның көңіл-күйі 
табиғатпен шектесіп жатыр.  
«Сақ-сақ күліп толқыны желмен ойнап, 
Даланың төсін тіліп салып ойнақ» - деген тармағында толқынның жойқын іс-әрекетіне жан бітіріп, 
толқынға, әйелге тән мінез бен әрекет беріп, адамның мінез-құлқымен астастырылып берілген, 
бейнелі суреттен әйел затына тән қолданысты байқауға болады.  
Толқындар көп айналамда, төземін мен бәріне,  
Дауыл ұйытқып құтырады, мініп кейде көріне.  
Қалжырағантүн саябыр, демалады ақырын,  
Бақта бұлбұл ұйытады«сиқыры» мол әніне («Өзіңе». 28б, М.А.) 

Бұл өлең жолында табиғатты өз түйсігіне, тілегіне сай берген. Өлең шумағында табиғат 
құбылысы лирикалық қаһарманның жан-дүниесімен, көңіл-күйін жайып салуға қызмет етеді. 
Айналасындағы адамдардың көптігі, олардың жақсылы-жаманды іс-әрекеттері туралы лирикалық 
кейіпкердің ойы мазмұнды, әсерлі жеткізілген. Табиғаттың белгілі құбылысын алып, содан адамға ой 
саларлық идея өріп шыққан.  
3. Кейіптеуді Ақұштап ақын өлеңдерінде әдемі бояулы суретке құраған.  
Аспан мана оймен бей-жайтұрған еді құрыстап, 
Ақ бұрқасын аппақ қарды құяды енді уыстап. 
Жап-жалаңаш ақ балтырын долы жерге сүйдіріп.  
Ақ қайыңдар мүлгіпсыртта бойын кербез тұр ұстап.  
(«Ақ боран». 43б.) 

Ақын қыз өлең шумағында қысқы даланың бір ғана көрінісін өте бір әсем бейнелілік бере, 
шынайы суреттеп, аса нәзіктілікпен жандандыра көз алдымызға елестетіп, әдемі сурет жасаған. 
Табиғат құбылысы бір сәт қарлы кербез қыз түрінде, жанды адамның қимыл-әрекетін жасауы, 
табиғаттың өзіндік тіршілігін, қозғалыс-әрекетіне теліп, сұлу суретті ой кестелеген. 
Қыз мінез деуші ем бұрын мен, 
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Қимылың палуан көрінді.  
Жарқ ете қалған нұрыңмен 
Жайната салдың өңірді. 
                                            («Көктем». 36б). 

Табиғат көрінісі, дала төсіне көктемнің келу сәті, тіршілік атаулының жанданып, жаңарып, қызу 
тірліктің нышаны барын аса бір терең оймен жеткізген. Адаммен бірге табиғат та ұйқысынан оянып, 
дала өңірі жайнап, құлпырып, сұлу түске енетінін хабардар етеді. «Қыз мінез деуші ем» деген 
жолында қыз мінезіне тән қылықты табиғат бойынан табуға болатынын, табиғаттың мейірімін, 
сұлулығын айта келіп, қимылын палуанға теңеп, өмірді жайната салдың деуі, қызу тіршілік иесінің 
алып қасиетін білдіреді. Адам мен табиғат мызғымас бірлікте екендігін ақын-қыз астарлы ой 
философиялық тұжырымдама жасай отырып суреттейді.  
Тулайдытеңіз тулайды, 
Толқынды дауыл үйіріп.  
Толқиды қайта шулайды  
Жартасты келіп жиі ұрып. 
Аунайдытолқын әдемі  
Жондарыкүнге жарқылдап. 
Алады бірақ зәрені  
Шағала дауысы шаңқылдап.  
Жатады басып ашуын  
Мінезбен кейде жайдары. 
Ұстамақ болып жасырып  
Тылсым бір күшті бойдағы.  
                                                      («Теңіз».56б, А.Б.). 

Өлеңде тұтас бір табиғат суреттері ақын сезімімен астарласып, әдемі бір көрініс тапқан. 
«Теңіздің тулауы», «Жондары жарқылдап толқындардың әдемі аунауы», «ашуын басылып, кейде 
жайдары мінезбен жатқан теңізді» - кейіптеу арқылы жанды нәрседей, табиғатты тірілтіп оны 
қозғалысқа ендіру арқылы көз алдымызға әсерлі сурет береді. Табиғаттың сұлу көрінісімен бірге, 
тылсым күші, қасиеті барын өлең жолдарынан сезінуге болады. Адам мен табиғат – егіз деген ұғымды 
меңзейді.  
4. Табиғат құбылыстарын әсерлі суреттеп, шынайы беруде Күләш ақын теңеуді ұтымды қолданған:  
Өршидіжер толқынды атып-атып, 
Уыс-уыс атылып жатыр ақық.  
Жыртып-жыртыпкөк теңіз лақтырады,  
Көк көйлегін өзінің қақыратып.  
 
Әлденені сұрайды жалбарына,  
Тағдырына сонан соң сәл бағына. 
Тасқа соғып кеудесін, өксиді бір,  
Жете алмаған адамдай арманына.  
                                            («Толқын кетіп толқынның жағасында» 59б). 
Өлең жолдарындағы табиғаттың жойқын іс-әрекеті теңіз емес, адам мінезіне ұқсайды.  
«Жыртып-жыртып көк теңіз лақтырады,  
Көк көйлегін өзінің қақыратып»деген жолдары адам ашуланғанда қамал бұзар күш-қуаты барын осы 
сарындас, теңіздің де жойқын күшін табиғаттың дүлей күші шынайы адам мінезімен астарласып 
жатыр. Табиғат құбылыстарын нақты көрсете отырып, ақын адам сезімін даму үстінде бейнелеп, 
табиғат көрінісін өзгеріс, өрбу үстінде суреттеген. Теңіздің кеудесін тасқа соғып, арманына жете алмай 
өксуі, адамның іс-әрекетімен байланысты, табиғат құбылысы лирикалық қаһарманның өкініші, көңіл-
күйі, жан-дүниесіндегі арпалысты ашып көрсетуге қызмет көрсетуі астарлы оймен берілген.  
«Табиғат лирикасын жасауда жинақтау мен даралаудың әсем гармониясы, ұсақ-түйек атаулыдан 
қашу, неғұрлым заңды, мәнді құбылыстарға назар аудару тәрізді көркем өнерге тән ортақ 
заңдылықтар басшылық етеді» [3,80б], - дейді әдебиетші ғалым Қуандық Мәшһүр-Жүсіпов. 
Ұлы Абайда табиғат құбылыстарын жансызға жан бітіріп, кейіптеу тәсілімен беру басты роль атқарса, 
осы үрдісті бұлжытпай жалғастыра, ақындар да табиғат көрінісін әркім өзінше суреттеуге тырысқан.  
Табиғат құбылыстарының адам сезімін, әрекетін, қимылын, қылығын тауып ұқсатуы арқылы тілді 
құлпырта кейіптеуді қолдануы, әйел-ақындар шығармасының тілдік қолданысындағы тағы бір қырын 
танытқандай болды. Кейіптеу арқылы табиғат құбылыстарын жандандыра отырып, іс-әрекет, қозғалыс 
ендір арқылы етістікте ұтымды қолдана оқырман сезіміне әсер етіп, тіл көркемдігін күшейте түскен.  
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Мақалада ЖОО және орта білім беруде инновацияны пайдаланудың өзектілігі мен тиімділігі 

жан-жақты қарастырылады. Бүгінгі білім берудегі оқыту үрдісінде танып-білуге арналған 
материалды және оны игеруде инновациялық идеялардың маңызы талданады.  

Түйін сөздер: интернет, парадигма, құзырет, ұлттық, жаһандану, ақпарат, технология, 
кәсіптік, сыни ойлау, пікір, экономика. 

 
Заман талабына сай білім берудің парадигмасының өзгеруіне сәйкес құзыретті білім беру 

басшылыққа алынып,оқу-білім үйретудің жаңа әдістері пайда болды. Құзыретті білім беру көбіне 
Еуропа елдерінде ұлттық білім беру стандарттарында қолданылады. Әр мұғалім өз пәнінде 
ақпараттандыру технологиясын пайдалануы: Мультимедия, электронды оқулықтармен жұмыс істеу, 
керекті ақпараттарды интернеттен шығарып алып пайдалануды іс жүзінде үйренуі керек. Көрнекті 
ғалым А.Құсайынов «Жаңа ғасыр – адамгершілік ғасыры, ал адамгершілік бастауы – мектеп. Ауыл 
баласының білімі мен тәрбиесі жаһандану аясында ұлтты рухани мәңгүрттіктен сақтандыру ұлттық 
тәрбие мен білімнің қайнар бұлағы» [1. 88]  - деген еді.  Ал, әлемдік өркениетке жету, мектепті 
компьютерлендіру, интернет желісіне енгізу және қолданудан көрінбек. Болашақтың бүгінгіден де 
нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімде ғана. Егеменді 
еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Болашақта еліміздің мәртебесін көкке көтеріп, экономикасы мен ішкі 
және сыртқы саясатын дамытатын да бүгінгі жас ұрпақ. 

Қазіргі қоғам дамуының маңызды міндеттерінің бірі – мектептік білім беру аясында біліктілігі 
жоғары мамандарды даярлау болып табылады. Біздің қоғамның болашағы мұғалімнің кәсіби 
біліктілігіне және кәсіби деңгейіне тікелей байланысты.Білім саласындағы маңызды өзгерістер 
болашақ мұғалімдердің кәсіптік дайындығына күрделі де нақты талаптар қойып отыр. Қазіргі қоғамда 
болып жатқан кең шеңбердегі  өзгерістер білімді, саналы жастарды тәрбиелеуде үлкен міндет жүктері 
сөзсіз. Жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік 
сапа деңгейдегі білім негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім 
беру жүйесіндегі өзекті мәселелерінің бірі. 

Бүгінде «ХХІ ғасырдың мектебі мен мұғалімі қандай болу керек?» деген негізгі сұраққа жауап 
ізделуде. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, тәжірибелік 
қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет екендігі аз айтылып жүрген 
жоқ. Қазір заман да, қоғам да өзгерген. Бүгінгі балалардың мақсаттары да, құндылықтары да, 
идеялары да бұрынғыдан мүлде басқаша. Өйткені олар – өзінің болашағына тиімділік тұрғысынан 
қарайтын, іскерлікке бейім, жоғары талап қоя білетін адамдар. 

Ол үшін мектепке заман талабына сай мемлекеттік білім стандартын енгізу, соған сәйкес 
кәсіби шеберлігі дамыған кадрлармен қамтамасыз ету, өркениетті ғылыми-әдістемелік бағытқа 
ынталандыру, жаңа базистік оқу жоспары мен жаңа буын оқулықтарына көшу, орта білімді 
ақпараттандыру, тағы сол сияқты білім беру саласында жүйелі жұмыстар атқару – еліміздегі ең 
маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды істер.  

Бұл талаптарды орындау үшін «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
бағдарламасының оқушылардың шығармашылық жұмыс істеуіне, жаңа талапқа сай оқытуда көмегі 
зор.  

СТО (сын тұрғысынан ойлау) – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Оқушыны мұғаліммен, 
сыныптастарымен еркін сөйлеуге, пікір таластыруға, бір-бірін ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті 
мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге көмектесетін бағдарлама. 
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СТО-ның әдіс тәсілдері оқушылардың тынымсыз іздемпаздыққа баулиды. Баланың еркін де 
терең ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады. Белгілі бір мазмұнға сын тұрғысынан қарау 
арқылы жастардың ойы дамиды. 

Оқытудың тиімділігін, сапасын арттыруда «оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 
бағдарламасының стратегияларын ұтымды пайдалану оқытудың шығармашылық сипатын күшейтуге 
маңызы ерекше. Оқушының «оқу еңбегіндегі ой дербестігін, оқу әрекетін жандандыруда, сыныпта 
және жалпы мектеп бойынша оқушылардың білім деңгейін көтеруде қолданылған стратегиялардың 
қай-қайсысы болмасын сабақ сапасының артуына үлесі зор. Сын тұрғысында ойлау барысындағы 
стратегияларды білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болады» [2. 125] деген ұстанымдар 
казіргі инновациялық тәсілдің өте тиімді екеніне көз жеткіздіртеді. 

 «Оқу және жазу арқылы сыни ойлауды дамыту» бағдарламасына негізделген сабақтар 
оқушыларды жан-жақты және тереңірек ашуға, оларға бағыт-бағдар беріп, әсер етуге, оқушы 
көзқарасын өзгертуге септігін тигізеді. Мұндай сабақты өту барысында сабақтың мақсатын нақтылап, 
оған шығармашылық тұрғыдан келіп, оқушының білімділік, тәрбиелік жағынан қызығушылығын 
арттырып, ой-өрісін дамытуға назар аудару аса қажет. 

Ойлау үрдісі жазу кезінде көрінеді, демек мұғалім үшін қол жетерлік. Жазып жатқан адам әр 
кезде белсенді. Ол әр уақытта өзіндік ойлайды да, өзінде бар білімнің барлығын қолдана алады. Ол 
өзінің айтқандарын нақтылай түсу үшін дұрыс дәлелдер келтіре біледі. Жақсы жазба жұмысы белгілі 
бір мәселені шешудің жолын іздеуді қамтып, одан шығу жолын оқырманға ұсынады. 

Оқушыларға жүйелі білім беру және алған білі негізінде іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру 
сияқты оқу прцесінің негізгі мәселелері сабақ беру арқылы жүзеге асады. Сондықтан да сабақ беру 
әдістеріне әрқашан да ерекше көңіл бөліп, оны жетілдіру күн тәртібінен түспейтін мәселе. 

Оқу жүйесінде білім беру мен тәрбиелеудің әр түрлі әдістері мен қалыптары болуға тиіс. 
Оқушылардың сабаққа ынтасын, шығармашылық белсенділігін арттыруда сабақты түрлендіріп, әр 
түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана өткізудің де маңызы зор. Мұғалім – сабақ үрдісін ұйымдастырушы, 
бағыттаушы адам рөлінде. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге 
үйретіледі. Әр оқушыға өз ойын білдіріп, пікір айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине, 
жауаптар барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен, әр бала жасаған еңбегінің нәтижесін 
бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс жағжайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді. 

Соның ішінен сабақ беруде басшылыққа алып,қолдануға  ынғайлысын келтіре кетейік:  
1. Оқыту үрдісінде танып-білуге арналған материалға және оны игеру уәжіне оқушының 

қызығуын тудыру. 
2.   Оқыту үрдісі оқушының өзіне берілген тапсырманы орындау барысында орындауға 

қабілеті, білімі жеткендіктен оны ұжымдық талқылап, ойланып, гипотеза ұсынып, оны тексеруіне, 
қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуіне негізделуі керек. 

3. Оқушының тиімді даму жолдарын ашу үшін олардың әрқайсысының жеңістік жағдаятын 
алдын ала ескеру қажеттігі туады, яғни, оларға өз күштерімен орындай алатын тапсырмалар мен 
атқара алатын оқу тапсырмалар мен атқара алатын оқу тапсырмаларын беру керек. Сонда бала өзін 
жеңімпаз, қиын шыңды басып өтуші, меншікті жеңісті иеленуші ретінде сезінеді. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты дамыған жеке 
тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі 
оқыту мақсаты болып қалады. Сондықтан танымдылық іс-әрекеті белгілі бір дәрежеде белсендірілуі 
қажет. Бұл әдістемелік жүйенің басқа бөліктерінің де өзара байланысы қалпында өзгертілуін талап 
етеді. Мұны орындау үшін мына ұстамдар жүзеге асуы тиіс: 

1.Оқушылардың өзіндік әіздену іс-әрекетінің әдістерін меңгеру талап етіледі. Өйткені бұл 
әдістердің күнделікті пайдаланылып жүрген оқыту әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни, жаңа 
жағдайдағы «оқыту әдістемесі» деп отырғанымыз: «оқушы - мұғалім» ұстанымының өзара тығыз 
байланыстығы. Демек, мұнда бірінші орында оқушы тұрады және оның өз бетімен білім алудағы 
белсенділігіне баса назар аударылады. 

2. Жаңаша оқытудың негізгі түрлері: оқытудың дербес және топтық түрлері болып табылады. 
Бұл жерде алға қойылатын басты мақсат – оқушыға деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне 
сүйеніп беделі мен қадір-қасиет сезімін дамыту. Ал оқытудың фронталды түрі, көбінесе, бағыт беру, 
талқылау және түзету енгізуде ғана пайдаланылады. 

3. Жаңа  технологияның мақсаты бойынша «оқытуды ізгілендіру» қажет. Бұл үшін оқу 
құралдары  оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы керек. Бұрынғы 
дәстүрлі оқулықтар мұндай талапты қанағаттандыра алмайды, сондықтан оқушылардың өз бетімен 
білім алуына аса бейімделген жаңа типтегі оқулықтар керек-ақ.          

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда 
ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің басты міндеті 
болып отыр. Ал, бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденімпаздығы 
мен шығармашылығының жемісімен келмек. Сондықтан да, әрбір білім алушының қабілетіне қарай 
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білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын 
жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 
мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру инновациялық технологияны 
ендіруді міндеттейді. Инновациялық педагогикалық іс-әрекет белгілі оқытудың, тәрбие беру мен 
дамытудың стереотипіне қарама-қайшы, ол белгілі межеден шығып, жеке шығармашыл, өз бағытымен 
жұмыс істей алатын мұғалім қалыптастыруға бағытталады.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру 
қолдауды біріктіретін инновациялық процесстер  білім беруді жаңарта алатыны сөзсіз. Сондықтан да, 
инновациялық процестерді игеру, жасау, қолдану мәселелерін талдау және жүзеге асыру білім беру 
жүйесінің әр түрлі баспалдақтарында кеңінен қолдануда. Мұғалімдер мен практикалық 
қызметкерлердің педагогикалық жаңа білімге деген қажеттіліктің күшеюінен келесі тенденция 
туындайды. Педагогикалық жаңалықтарға объективті баға бере алатындай, инновацияларды игере 
алатындай педагогикалық қауымның құрамын және құрылысын жаңарту жүзеге асып жатыр. 
Жаңа ақпараттық технология білім берудің стратегиясы  ел мақсаттарына  қызмет  етеді,  Қазақстан 
Республикасы Білім беру стандартына қоғамның қазіргі даму кезеңінен туындап отырған әлеуметтік 
сұранысқа орай баланың тұлға ретінде қалыптасуына,ақыл-ойын дамытуға,интеллектуалдық және 
ерік пен сезім белсенділігін қалыптастыруға септігін тигізетін жаңа технологиялық білім мазмұнын 
жасау және онымен үйлесімді оқытуды ұйымдастыру түрлерін анықтау қажеттілігі атап көрсетілген. 
Алайда, ғылыми зеріттеулер және біздің тәжірибеміз көрсеткендей баланы тұлға ретінде 
қалыптастыру үшін, қазіргі дидактиканың көкейтесті мәселесі - мектеп пәндерін соның ішінде 
технология мектеп курсын педагогика ғылымына сай әдістемелік жаңарту,білім беру жүйесін 
инновацияландыру керек екендігін көрсетіп отыр. Технология пәнін оқытудағы тиімді жолды таңдап 
алу үшін эканомиканың осы қағидасын сүйгенді жөн көрдік.Әрбір бала мектепке білім алуды мақсат 
етіп келетіні аян. Бірақ нарықтық қатынас жағдайында оқушының білім алуға деген ынтасының 
төмендеп кеткені бізді қатты алаңдатады.Ұстаздың алға қойған мақсаттарының бірі оқушы 
белсенділігін арттыру,олардың іс-әрекеттерін басқару арқылы іздестіру, олардың іс-әрекеттерін 
басқару арқылы іздестіру ой – таласын туғызу. Сатылай комплексті талдау дегеніміз - оқыту мақсаты, 
міндеттері, әдіс тәсілдері, өзіндік ерекшелігі бар және оқушыларға білімді ғылыми негізде сатылай 
жүйелі, комплексті меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарда бағалай, қолдана білуге 
машықтандыратын оқыту. Бұл технологияның басты ерекшелігі-оқушы өз бетімен ізденіп, 
шығармашылықпен жұмыс жасайды,оның сабаққа деген ынтасы,қызығушылығы артады. Жаңаша 
педагогикалық технология- ғылым жетістігі. Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің 
міндеті жан-жақты дамыған жеке тұлғаны  қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша 
әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып қалады. Жаңа технологияны күнделікті сабақ 
үрдісіне пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, педагог мақсат-мүддесін өз шеберлігіне байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны 
жүзеге асыруды, мұғалім белсенділігін, шығармашылық ізденісін, өз мамандығына деген 
сүйіспеншілігі, алдындағы шәкірттерін әділ бағалауы ерекше орын алады. «Білім беру –оқыту мен 
тәрбиелеудің үздіксіз процесі қазіргі кездегі білім берудегі мақсат жан-жақты, білімді, өмір сүруге 
бейім, өзіндік ой – толғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру» [3.61] деген ғалым С.Қалиевтің 
пікірі өте орынды.  .Оқушылардың дүниетанымын кеңейту,істеген ісіне тұжырым Мектептерде жаңа 
технологиялық оқытудың тиімді жолдарын іздестіру жалғасуда. Орта білім алушылардың 
шығармашылықпен жұмыс жасауына, сабақта пікір таластырып, өз ойларын ортаға емін –еркін сала 
отырып, ашық айтуының да маңызы зор. Мектепте білім алушыны шығармашылық жұмысқа 
бағыттаудың тиімділігі қазіргі инновацияға сай төмендегідей болып табылады: 

1. Оқушы тек оқулықпен  шектелмей, ізденісте ойланады; 
2. Кітаптан алған білімін шығармашылық оймен ұштастырады; 
3. Көпшіліктің алдында өзін дұрыс ұстап, өз ойына айталады; 
4. Білім мен ғылымға, шығармашылық ізденіске қызығушылығы артады. 
Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімді болуына негізгі 

пәндерді игеріп, сапалы білім алып, сауатты да қабілетті азамат болып шығуына ұстаздар 
жауапты.  Олай болса мұғалім үздіксіз білім жетілдіріп, ізденіспен жұмыс жасауы қажет.  Қазіргі кезде 
жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы адам қоғамының барлық саласына еркін кіріп, 
байланыстың аймағын кеңейтуде. Мұғалім жан-жақты идеясын байытуда ақпараттық құралдарды 
қолдану арқылы түрлі инновациялық технологияларды сабақта тиімді пайдаланудың жолдарын 
табады. Тек өзінің шығармашылық ізденістерін ғана емес, әріптестерінің де жетістіктері мен 
кемшіліктерін қатар алып, аналитикалық талдаулар жасайды. Инновациялық технологияларды 
нәтижелі қолдану мектеп мұғалімін нақты пікір қорытып, ойлау көкжиектерін кеңейтіп, ой еркіндігіне 
жол ашуына мүмкіндік береді. Қазіргі заман мұғалімдерімен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, 
тарихи танымдық, педогогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси эканомикалық білімділік және 
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 



АЛАШ АҒАРТУШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

198 
 

меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.Орта 
білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты оқушылардың ақпараттық мәдениетін 
қалыптастыру.Ақпараттық мәдениет бұл әңгімелесе білу, алынған мәліметті ой елегінен өткізіп талдай 
білу және өзгелердің еркіндігіне әсер ететін жағдайларда өз еркіндігіңді шектей білу. ХХІ ғасыр 
ақпарат ғасыры болғандықтан адамзаттқа компьютерлік сауаттылық қажет. Ал бұл сауаттылықтың 
алғашқы баспалдағы мектептен басталады мектеп қабырғасынан теориялық біліммен қатар 
практикалық білімнің алғы шарттарын меңгеру тиіс. 

Сонымен қатар, «Инновациялық технологияларды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 
бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен практикалық тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы 
таңдалған тақырып бойынша қажетті материалдармен танысып, кестелер және сызбалармен жұмыс 
жасауға дағдыланады. Жаңашыл ақпараттық құралдар арқылы түрлі суреттер, бейне көріністер, 
дыбыс пен музыка тыңдатып көрсетуге болады» [4. 121]  деген пікірді әркез есте ұстауымыз қажет. 
Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға бормен жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі түсінікті. Меңгерілуі 
қиын тақырыптарды компьютердің көмегімен түсіндірсе жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы 
оянады деп ойлаймыз. 

 
Қоғамның дамуы жас ұрпақтың меңгерген білімі мен машықтық қалыпқа түскен іскерлік 

дәрежесіне байланысты. Ұлтты ұлт етіп дүниезүзілік деңгейге көтеретін оның саналы да дарынды, 
талантты ұрпағы. Ал білімді ұрпақ ,болашақ ел тірегін тәрбиелейтін, оқытатын  - ұстаздар екені аян. 
Ендеше заман талабына сай оқыту, білім беру, модернизация деңгейіне жеткізу – біздің міндетіміз. 
Сондықтан балаға білімді қалай игертсем, олардың сабаққа деген қызығуын қалай арттыра түссем 
деген мәселе қазіргі күні өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Қорыта айтқанда, жаңа педагогикалық мұндай технологиялар арқылы оқытуды ізгілендіру мен 
демонкратияландандыруға, оқушыладың өздігінен бағыт – бағдарын анықтап, дамуына, ең бастысы, 
өзін-өзі тәрбиелей алатын тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасауға болатыны 
күмәнсіз.Инновациялық технологияларды қолдану барысында оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Мұғалімдер де өздеріне қажетті әдістемелік, 
дидактикалық көмекші құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы 
білім беруде инновациялық технологияларды  сабаққа пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының 
бір түрі ретінде қарастыруға болады.    
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Данная статья направлена на педагогических работников, в статье речь идет об учебной 
анимации и о ее применения в системе современного образования. В наше современное время, 
анимационные герои образовательного процесса рассматривается как универсальное средство в 
работе педагога, которое позволят расширить представления об окружающем мире, показывают 
примеры поведения, реализуют эмоциональное поведение и т.д. Раскрываются функции и 
ценность анимационных форм обучения в учебно-воспитательном процессе с детьми 
дошкольного возраста.  

В процессе реализации педагогического процесса, как показывает практика, многие 
педагоги руководствуются «youtube» каналом, используя различные мультипликационные 
фильмы. Хотелось бы отметить, что гораздо лучше создавать собственные анимационные 
сюжеты. 

В настоящее время большое количество компьютерных программ, которые значительно 
упростят процесс создания анимаций. 
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Непрерывное и динамичное развитие информационных технологий, ускорение ритма жизни – 

лишь некоторые из многих факторов, вызывающих повышенный интерес к созданию анимации. С 
каждым годом уровень и качество владения IT технологиями возрастает среди педагогов Республики 
Казахстан. В связи с этим методика преподавания с использованием анимационных технологий 
повышает эффективность обучения, находятся в постоянном процессе усовершенствования учебного 
процесса. 

Многие педагогические учреждения стали активно включать анимации в учебный процесс — 
как яркое, актуальное средство обучения, воспитания и развития детей при помощи движений, слова, 
музыки и образов.  

При использовании готовых мультфильмов на занятиях в дошкольных учреждениях 
необходимо соблюдать определенные требования. При отборе анимационного фильма следует 
учитывать этический (морально-нравственная составляющая фильма), познавательный (наличие 
внятной для ребенка того или иного возраста логики событий, наличие завязки, кульминации и 
развязки), эмоциональный (сложность, амбивалентность переживаний, которые несет фильм, их 
разнообразие и глубина) и другие этические параметры этого видеоматериала. При определении 
возрастной адресации фильма необходимо учитывать особенности его изобразительного ряда. 

Для создания своей анимации, необходимо выяснить их технологию создания, выяснить, что 
существует несколько видов создания анимационных иллюстраций. Занимаясь авторской анимацией, 
обязательно изобретаешь, придумываешь собственную технологию создания графики. Компьютерная 
анимация, наиболее актуальна в наше информационное время. В компьютерной анимации после 
того, как нарисованы основные позы, автоматически рассчитываются промежуточные положения 
героев.  

Данный процесс помогает педагогам дошкольного образования решить две важные задачи:  
1. Подготовить визуальное пособие для своей профессиональной деятельности.  
2. Более глубоко осмыслить свой собственный материал. 
Для создания, так скажем, «живых картинок» самый простой способ использовать программу 

Power Point (для создания презентаций) и Windows Movie Maker. 
Во время показа презентации потребуется выделить какой-либо элемент не только рамочками 

или размером. В программе PowerPoint имеется собственный редактор, который позволяет 
накладывать дополнительные анимации на разные компоненты. Одновременно можно придать 
презентации не только захватывающий и занимательный вид, но и повышает ее конструктивность.  

Можно рассмотреть наличие категории эффектов, с которыми предстоит работать. Они 
разделяются по области использования и характеру осуществляемого действия.  

С момента реализации простейшей анимации было придумано широкое разнообразие видов 
и стилей.  

Рассмотрим 5 основных видов:  
 Традиционная анимация;  
 2D векторная анимация;  
 3D компьютерная анимация;  
 Моушн графика;  
 Кукольная анимация. 
Традиционная анимация, является одной из старых форм анимации. Тут важно рисовать 

каждый кадр для того, чтобы движение было последовательным; последовательные рисунки, быстро 
экспонированные один за другим, создают иллюзию движения. 

Для создания традиционной анимации, необходимо подготовить рабочее поле, это может 
быть прозрачный лист бумаги, который закрепляется на специально подсвечиваемый экран, далее на 
лист бумаги мелками наносится рисунок. Рисунок обязательно должен быть грубым и 
приблизительным. Таким он делается, чтобы увидеть, сколько кадров нужно создать для идеального 
движения персонажа; как только очистка и промежуточные чертежи будут завершены, важно перейти 
к съемке каждого отдельного кадра. 

Но в наше современное время сидеть и от руки рисовать каждый кадр уже не актуален, 
анимировать героев на компьютере и проще, и быстрее. Для этого необходимо использовать 
компьютеры, планшеты. 

Создание анимации – интересный и захватывающий процесс, особенно если в вашем 
распоряжении доступны понятные и эффективные методические руководства по созданию 
анимации.  

2D-анимация — это термин, используется при обращении к традиционной рисованной 
анимации. Он также может относиться к компьютерным векторным анимациям, которые используют 
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методы традиционной. Для создания векторных анимаций используются те же самые методы, что и 
для традиционной. Такая гибкость позволяет каждому педагогу новичку создать свой первый 
интересный ролик. 

3D-анимация работает совершенно по-другому. Она точно также требует понимания 
принципов движения и композиции, но набор технических навыков художника различен для каждой 
задачи. В то время как традиционная анимация требует, чтобы вы были хорошим аниматором, 
компьютерная — не совсем. 3D-анимация больше похожа на конструктор, а не на рисование. 
Технологии 3D-анимации схожи со стоп моушн графикой, поскольку соответствуют кадровому 
подходу. Но, в 3D реализация задач более управляема, поскольку находится в цифровом поле. 
Вместо рисования персонажа или создания его из пластилина в 3D-анимации предмет создается в 
цифровой форме. Далее снабжаются «скелетом», который дает возможность перемещать объекты. 
Анимация создается построением моделей на определенных ключевых кадрах, а далее компьютер 
выявляет и выполняет интеграцию между этими кадрами для того, чтобы создать движения. Для 
того, чтобы создать анимацию в техники моушн для этого не требуется обязательных знаний 
механики тела или действий, и все же у них есть некоторые общие черты с другими видами 
анимации.  

Процесс создания одного кукольной анимации очень сложный и состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе продумываются действия, затем создаются образы персонажей. По 

нарисованным персонажам создаются куклы. Если кукла была создана из ткани, соответственно для 
нее шьётся одежда и обувь. Самым трудоёмким является этап создания кукол, ведь каждая из них 
должна иметь подвижные руки, ноги, голову, туловище, глаза и губы. 

Когда куклы подготовлены к созданию анимации, необходимо приступить к съёмкам, которые 
будут соответствовать движениям.  

Куклы могут быть сделаны из различных материалов: выточенные на токарном станке из 
дерева, вырезанные из пушистых шерстяных ниток, из природных материалов (еловых и сосновых 
шишек, желудей, причудливых сучков и корней, украшенных мхом и лоскутками березовой коры), 
пластилина и пр.  

Однако возможно и другие программы для создания анимации, одной из них является stop 
motion (кукольная анимация) — это технология оживления фотографий, сделанных на обычном 
фотоаппарате. Грубо говоря, это создание видео на основе покадрового фотографирования. Таким 
образом достигается эффект движения, который группируется и монтируется на компьютере. 

Для того чтобы картинка была целостной и наложить на нее необходимый звуковые и видео 
эффекты можно с помощью программы Windows Movie Maker.  

Macromedia Flash – одна из универсальных программ компьютерной анимации. Она имеет 
стандартные инструменты рисования, но также содержит язык программирования ActionScript. Это 
предоставляет возможность создавать как простые виды анимации, так и на интерактивном уровне, 
которыми педагог сможет управлять. Каждый объект можно трансформировать, т.е. 
преобразовывать, изменяя его. 

 Pensil – это графический редактор, имеющий большое количество функций и графических 
возможностей. Он считается одной из самых удобных и несложных программ для создания 
рисованной анимации. С помощью данной программы можно создавать различные объекты живой и 
неживой природы. Данный редактор имеет ряд возможностей, которые в своей работе может 
использовать любой педагог, преподаватель, руководитель кружка. Благодаря возможностям 
насыщенному набору функций данной программы, можно позволить создавать изображения с 
помощью растровых и векторных инструментов, а также подвергать их различной обработке и 
редактированию.  

Хотелось бы отметить, что, изображения, созданные в этом редакторе, занимают небольшой 
объем памяти на компьютере. Путем импорта в мультипликацию можно добавлять иллюстрации, 
вставлять ролики, накладывать звук. Большим преимуществом Pensil является наличие шкалы 
времени, которая управляет слоями и кадрами. С ее помощью можно создавать, редактировать, 
перемещать, а также удалять поля. Можно дать возможность нашей картинке «оживиться», тем 
самым регулируя частоту и скорость кадров. 

 Для создания «живой картинки» с детьми в технике пиксиляции вовсе не нужно наличие 
компьютера. Этот способ достаточно прост, который может освоить любой дошкольник старшего 
возраста. Для этого необходимо загрузить на телефон программу Stop Motion Studio. В данном 
приложении можно сразу создавать кадры в нужном количестве, автоматически настраивая скорость 
движения кадров, можно импортировать звук. Объектом для съемки могут быть любые предметы: 
игрушки, обувь, комнатные растения, перчатки, камни (на прогулке), предметы для песочницы – 
фотографируя которые можно создать забавный мультфильм за считанные минуты, тем самым 
развивая ребенка. 
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 Обычный детский пластилин – это волшебный материал, при помощи которого можно 
сотворить чудо. 

Существуют три техники, в которых создают пластилиновые анимации. 
1. Перекладка. 
Героев изготавливают плоскими и располагают на нескольких этажах станка. Персонажей 

потихоньку передвигают и снимают кадры, изменяя движения рук и ног. 
Техника перекладки позволяет делать анимации быстрее и проще. Им присущи такие 

особенности, как подробная детализация, некоторая условность движения персонажей и 
ограниченность одной плоскостью. 

2. Объёмная пластилиновая анимация. 
Персонажи располагаются в объёмной декорации. Оживить таких героев сложнее. Самое 

трудное – заставить героя заговорить. Для этого у него должен быть подвижным рот. По окончанию 
изготовления героев, можно приступить к созданию декорации тоже из пластилина. По завершению, 
на компьютере приступают к монтажу. 

Определенные цвета имеют определенное значения, это уже зависит от ассоциации или 
реакции на тот или иной цвет. 

К слову о цвете, определенные цвета несут определенную информационную нагрузку о герое. 
В основном, красный это резкий, отважный, быстрый, даже может быть злой. Желтый - добрый, 
счастливый, ясный, светлый. 

Синий - холодный, иногда холодный и мрачный. 
Голубой, яркий, высокий, небесный. 
Розовый - мягкий и может быть очень женственным цветом. 
Оранжевый скорее яркий. 
Злые герои могут быть решены в тёмных оттенках цветов, Добрые – в светлых. 
Вы можете создать свои собственный цветовые ассоциации. 
Таким образом, создание мультфильма – это многогранный процесс, предоставляющий 

возможность для всестороннего развития ребенка. Кроме того, на основе полученных знаний вы 
сможете в дальнейшем развивать свои навыки, ведь знания предполагают знакомство с основным 
инструментами, а также закрепление полученных навыков. Согласитесь, отличный «фундамент» для 
раскрытия своих талантов и дальнейшего саморазвития.  
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Актуальность в нашем исследовании мы рассматриваем модель развития 

самоменеджмента в процессе формирования цифровой культуры будущего учителя, главной 
задачей его является качественная подготовка успешного и конкурентноспособного 
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специалиста. В современном мире задачи образования требуют от педагогов переосмысления 
содержания и методики преподавания, приобретение новых компетенций. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, цифровая 
компетентность педагога, образовательный процесс, профессиональная компетентность. 

 
В современных условиях глобализации и стремительного развития высоких технологий 

активное применение самоменеджмента в цифровой среде стало привычным делом. 
Самоменеджмент в системе образования играет важнейшую роль, поскольку позволяет педагогам 
грамотно организовать свое время, запланировать использование определенных образовательных 
технологий, обеспечить своевременный контроль выполняемых обучающимися заданий, 
предусмотреть в своем графике работы время на постоянное самообразование и т.д.  В условиях 
цифровой среды в этом может помочь применение специальных мобильных приложений, удаленных 
платформ, которые являются простыми и доступными способами получения и обмена информацией. 
Цифровизация распространяется на все сферы общественной жизнедеятельности. В настоящее 
время мобильные устройства (девайсы) имеются почти у всех людей в возрасте от 10 до 60 лет: 
смартфоны, айфоны, ноутбуки, макбуки, планшетные и стационарные компьютеры. Каждый год 
технический прогресс совершенствует электронные процессоры, что позволяет выполнять с их 
помощью все более сложные задачи и обрабатывать все больший поток информации. [1,c 17] Сфера 
образования как основа развития личности, общества и государства и одно из направлений 
обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан также не остается в стороне от 
цифровизации. Обратим внимание на то, что на данный момент еще не выстроена новая система 
обучения на основе цифровых технологий, однако Н.А. Назарбаев еще в 2012 г. в своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» [2] обратил внимание на ключевые моменты, 
касающиеся методик преподавания и развития онлайн-систем в образовательной среде в целях 
совершенствования профессиональной компетентности специалистов и повышения эффективности 
их профессиональной деятельности. Это указывает на общую целесообразность и востребованность 
применения самоменеджмента в процессе формирования цифровой культуры будущего учителя. 

Вместе с тем проблема заключается в том, что в научном сообществе представлены разные 
точки зрения относительно особенностей самоменеджмента при подготовке будущих учителей к 
работе в цифровой среде, в Казахстане отсутствует единое мнение о том, на какие из них следует 
ориентироваться, каким образом и на основе какой образовательной модели наиболее эффективно 
формировать цифровую культуру будущего учителя. Преподаватели, как правило, самостоятельно 
принимают решение о методах и объеме обучения студентов самоменеджменту в рамках 
формирования их цифровой культуры, но далеко не все могут сделать это качественно и применять 
весь потенциал полезных в работе информационно-коммуникативных средств. Более того, 
большинство студентов не в полной мере разбирается в возможностях девайсов, заложенных в них 
разработчиком. Результаты исследований показывают, что студенты хорошо знакомы 
преимущественно с развлекательным контентом девайсов. [3, c 157] При этом на невысоком уровне 
находится и образовательная мотивация студентов. Вместе с тем в ВУЗах Казахстана (как и других 
стран мира) с каждым годом набирает популярность обучение студентов самоменеджменту в рамках 
формирования цифровой культуры. В первую очередь, это связано с развитием и огромным шагом 
вперёд многочисленных цифровых ресурсов. Научившись пользоваться и использовать данные 
цифровые ресурсы будущий учитель может улучшить и повысить свою цифровую культуру. 

Нельзя не отрицать тот факт, что на сегодняшний день формирование способности к 
педагогическому самоменеджменту, которое призвано повысить качество педагогической 
деятельности учителя и положительно отразиться на жизнедеятельности обучающихся, в научной 
литературе в достаточной мере не исследовано. По этой причине была разработана модель 
формирования цифровой культуры будущих учителей посредством самоменеджмента.  

Ядром и фундаментом данной модели будет являться организационно-функциональный блок, 
в который будут входить следующие этапы формирования цифровой культуры будущих учителей: 

1. Мотивационно-целевой 
2. Содержательно-деятельностный 
3. Результативно-рефлексивный. 

Данный блок будет выполнять образовательную, развивающую, инновационную функции. 
От центрального блока будут выходить равнозначные другие блоки: методический блок, 
технологический блок, прогностически-целевой блок, результативный блок. 
У каждого из вышеперечисленных блоков своя нагрузка и свои задачи.  
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Можно сделать вывод о том, что самоменеджмент современного учителя является 

изменением его внутреннего Я, что проявляется в целенаправленном и последовательном 
профессиональном развитии личности, основанном на конвергентных процессах педагогического 
мастерства (самообразование, самоорганизация, самоуправление и самоконтроль) и 
профессионально-педагогическом инжиниринге, который обеспечивает эффективность планирования 
и последовательной реализации профессиональных задач, компетентное управление при 
предоставлении образовательных услуг и продуктов. 

В системе образования предусмотрена некая траектория развития человеческого потенциала, 
необходимая обществу в целях обеспечения его полноценного существования. В педагогике 
важнейшим методологическим принципом предстает принцип изучения и обобщения 
профессионального опыта, обеспечивающий инновационную палитру в XXI в.[5, c 156]. Благодаря 
профессионально-педагогическому инжинирингу происходит становление учителя, осуществляется 
системное проектирование образовательных моделей. Его компонентами становятся 
интеллектуальные виды профессиональной деятельности (педагогическое мастерство и 
самоменеджмент учителя) и научно-образовательный менеджмент (менеджмент-маркетинговое 
пространство и паттерн инжиниринг). 

В настоящее время уже не востребован учитель, который привык действовать по инструкции 
репродуктивно и преимущественно неспособный самостоятельно делать выбор и принимать 
решения. Социально значимым становится педагог-менеджер, способный грамотно организовать 
учебный процесс, упростить принятие решений, необходимых при урегулировании вопросов 
жизнедеятельности детей и молодежи. Педагог призван управлять всесторонним развитием, 
помогать и поддерживать и оказывающий им помощь и поддержку.  

Педагогу-менеджеру кроме знаний в сфере психологии, методики и педагогики важно 
постоянно повышать уровень навыков управления. Как справедливо отмечает В.П. Симонов, в 
сущности, он становится менеджером воспитательно-познавательного процесса, поскольку является 
субъектом управления им, при этом руководитель учебной организации предстает менеджером 
учебно-воспитательного процесса как субъект управления данным процессом. [6,c 128] 

В целом важно заметить, что работа педагога-менеджера является не обезличенным 
процессом передачи опыта, знаний и умений, а становится процессом совместной деятельности в 
системе «учитель-ученик-родитель», включающей в себя учебную и предметно-преобразующую 
работу, неформальное общение, реализацию средств коммуникации, с применением всех ресурсов 
системы образования, включая современную цифровую культуру, формируемую в учебных 
заведениях. Это указывает на то, что обществу просто необходим педагог-менеджер, организатор 
учебного и воспитательного процесса, способный справляться с широким спектром разносторонних 
задач, поставленных перед подрастающим поколением, оказывая им поддержку и помощь. В связи с 
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этом педагог-менеджер является интегративной личностью, специалистом с подготовкой психолого-
педагогической направленности, обладающим профессиональной, артистической и цифровой 
культурой, инновационным творческим мышлением, компетентностью и имиджем, управленческими и 
организаторскими способностями.[7, c 65] 

Гибкая и многофункциональная система является доминантой современного 
образовательного процесса, мы ее рассматриваем в качестве процесса формирования картины мира, 
позволяющей обеспечить ориентирование личности педагога-менеджера в различных ситуациях 
постоянно изменяющейся реальности. 

В настоящее время в условиях активного развития цифровой культуры общества педагог-
менеджер занимается творческой деятельностью, он регулярно обновляет содержание и методику 
обучения и воспитания, осуществляет исследовательскую, инновационную и проектную деятельность 
для формирования новой концепции педагогического самоменеджмента. 

Таким образом, система образования задает конкретную траекторию развития человеческого 
потенциала, необходимую современному обществу в целях развития. Современный педагог должен 
быть яркой индивидуальностью, творческим мастером своего дела, способным заниматься 
полноценным развитием личностной, интеллектуальной и цифровой культуры, обладающим 
инновационным мышлением, способным к самопознанию и осмыслению, умеющим решать 
нестандартные задачи, увлекать и мотивировать обучающихся. Создание системы управления 
позволяет не только сформулировать цель управленческой деятельности, выделив комплекс 
элементов системы и определив характер связи между ними, но и реализовать управленческие 
действия для достижения поставленных целей. В этом помогает моделирование развития 
самоменеджмента в процессе формирования цифровой культуры будущего учителя. 
Подводя итог, то можно сделать следующий вывод, что моделированием развития самоменеджмента 
будущего учителя сегодня занимаются многие ученые, однако в предлагаемых ими моделях 
недостаточно изученной остается проблема самоменеджмента в условиях цифровой культуры. 
Вместе с тем педагог сегодня призван быть яркой индивидуальностью, творческим мастером своего 
дела, способным заниматься полноценным развитием личностной, интеллектуальной и цифровой 
культуры, обладающим инновационным мышлением, способным к самопознанию и осмыслению, 
умеющим решать нестандартные задачи, увлекать и мотивировать обучающихся. Создание системы 
управления позволяет не только сформулировать цель управленческой деятельности, выделив 
комплекс элементов системы и определив характер связи между ними, но и реализовать 
управленческие действия для достижения поставленных целей. В этом полезно опираться на модели 
самоменеджмента будущих учителей в условиях развития цифровой культуры.  

Педагогические условия функционирования модели развития самоменеджмента в процессе 
формирования цифровой культуры будущего учителя опираются на мотивацию, активность, знания, 
профессиональные ценности студентов вузов, составляющие основу профессиональной 
компетентности специалистов. При этом выбор системы методов, форм и средств для реализации 
процесса развития, интереса к профессиональной деятельности и компетентности обеспечивается 
использованием определенных педагогических технологий, которые применяются в рамках 
созданных необходимых педагогических условий развития навыков самоменеджмента будущих 
учителей при формировании цифровой культуры общества. В настоящее время, на наш взгляд, 
полезно дополнить педагогические условия подготовки учителей в вузах следующими условиями 
функционирования модели развития самоменеджмента в процессе формирования их цифровой 
культуры: целенаправленное развитие ценностно-смысловой сферы будущего учителя, 
самостоятельное принятие студентами решения о планировании рабочего времени в процессе 
обучения и его оптимизации с учетом необходимости преодоления внешних обстоятельств, которые 
этому препятствуют и применение современных интерактивных дистанционных технологий и 
мобильных приложений. Вместе с тем, важно учитывать и другие традиционные педагогические 
условия подготовки будущих учителей. Это приведет к профессиональному становлению, 
самоопределению, саморазвитию и самоактуализации будущих учителей.  
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ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРДІҢ ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМЫНЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫ (1985-1991 ж.ж) 

 
Асылбеков Е.С. - тарих магистрі, А.П.Чехов атындағы № 21 жалпы орта білім беретін 

мектебінің тарих пәні мұғалімі, Шымкент,Қазақстан 
 

Бұл мақалада Қазақстанның халықаралық ғылыми байланыстары тарихына көңіл аудару 
өте өзекті, өйткені Қазақстанның ғылыми әлеуеті шын мәнінде көптеген тамаша табыстармен 
әлемге танылған интеллектуалды сала болып табылады. Қазіргі әлемде тек ғылым ғана 
технологиялық қуаттың,рухани дамудың және азаматтардың материалдық әл-ауқатының негізі 
болып табылады. 

Түйінді сөздер. Халықаралық,ғылым,инновация,технология,патент,лицензия. 
 

Бүгінгі нарықтық экономикаға өту және тәуелсіз мемлекетімізді гүлдендіру саясаты білім мен 
ғылыми қызметті ұйымдастыру және ғылыми техникалық прогресс нәтижелерін пайдалануда мүлдем 
жаңа шараларды жүзеге асыруды талап етеді.Нарық ғалымдардың біліктілік дәрежесі мен жан-
жақтылығына,олардың идеялары мен зерттеулерінің бәсекеге қабілетті болуына,олардың әлемдік 
ғылым мен техника жетістіктерін игеру қабілеттілігіне қатаң талап қояды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында ғылым дамуы 
басты басымдықтардың бірі болып айқындалған.Тек ғылым сапасын көтеріп,оны жаһандандыру және 
ізгілендіру арқылы Қазақстанның толыққанды өмір сүруін,ұлттық қауіпсіздігін сақтап,көркеюін 
қамтамасыз етуге болады.Қазақстанда ғылымды дамыту стратегиясы тұрақты даму,үздіксіз білім 
алу,ғылымның жаһандануы,реформалардың үздіксіздігі, әлеуметтік даму барысын болжау 
мүмкіндіктері,мәдениетті,өзіндік ерекшеліктер мен құндылықтарды сақтау,бейбітшілік,азаттық,адам 
құқықтары,әлеуметтік және этникалық ынтымақтастық ісіне үлес қосу тұжырымдамаларын ескеруге 
негізделген. 

Кез-келген елдің дамуы оның адами әлеуетімен және бәрінен бұрын оның білімділік 
деңгейімен айқындалады. ХХ ғасыр әлемдік шаруашылық және геосаяси байланыстар мен 
тәуелділіктің біртұтас жүйесінің құрылуына әкелген жан-жақты терең ғаламдық өзгерістер ғасыры 
болды. Осы негізде даму деңгейлеріне байланысты әлеуметтік,экономикалық және функционалдық-
аймақтық айырмашылықтардың белгілі бір жүйесі қалыптасты.Бүгінгі таңда әлемнің барлық елдері 
мен аймақтарын төрт топқа бөлуге болады: 

1) негізінен өндіріс пен шикізат сату есебінен өмір сүрушілер (шикізат донорлары); 
2) табиғи ресурстар сырттан әкелінетін технологиялардың көмегімен өндірілетін өнеркәсіп 

бұйымдары мен қызметтер есебінен өмір сүретіндер; 
3) тауар,қызмет көрсету және қазіргі жоғары өнімді технологияларды өндіру есебінен өмір 

сүретіндер; 
4) ғылыми білімдер,ғылыми сыйымды,инновациялық және жоғары технологиялар,сондай-ақ 

тауарлар мен жоғары сапалы қызмет есебінен өмір сүретіндер - әлемдік ғылыми-технологиялық 
көшбасшылар;[1] 

Төртінші топқа жататын елдер көп емес. Әскери,саяси және қаржылық қуаттылығы анағұрлым 
жоғары олар өз азаматтарының әл-ауқатының неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуде.Тек солар 
ғана тиімді экологиялық саясат жүргізуге және біршама тұрақты ғаламдық тәртіпті сақтап тұруға 
қабілетті.[2] 

Бұл елдердің қоғамын әдетте өндірісі өркендеген,ақпаратты немесе білімге негізделген қоғам 
деп атайды.Олардың қуаты мен қаржылық,әскери ықпалының іргетасын әлеуметтік қызметтің барлық 
салаларында,әсіресе жаратылыстану,математика және технология салаларында жинақталып 
құрылған орасан мол білімдер көлемі құрайды.Демек,қазіргі әлемде тек ғылым ғана технологиялық 
қуаттың,рухани дамудың және азаматтардың материалдық әл-ауқатының негізі болып табылады.Бұл 
жерде ғылымның барлық жақтары жайында-әлеуметтік,қоғамдық,математикалық,жаратылыстану 
және техникалық ғылымдар туралы сөз болып отыр.Өйткені берік ғылыми іргетасы өндірістік 
технологияларды,өндіріс пен ақпараттар таратуды жүзеге асыру үшін де,сондай-ақ адамдардың жаңа 
ұрпағын тәрбиелеу мен оқыту,әлеуметтік міндеттерді шешу үшін де қажет. 

Ғылымға негізделген тұрақты даму сондай-ақ экологиялық қауіп-қатерлерді аластатудың 
бірден-бір сенімді құралы болып саналады.Сонымен,белгілі бір елдің әлеуметтік ұйымы мен 
өміршеңдігіндегі ғылымның рөлі туралы мәселе сайып келгенде,оның қоғамдағы әлеуметтік тәртіп 
жүйесінде алатын орны туралы мәселе,өйткені қоғамның алдында тұрған өзекті мәселелердің көбі тек 
қазіргі ғылым негізінде ғана ұтымды шешімін таба алады.Өнеркәсіптік төңкеріс басталғаннан бері 

https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/317
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адамзаттың игілігіне арналған технологиялардың даму үрдістері дәл қазіргідей аса қолайлы болған 
емес.Алдыңғы қатарлы елдердің халқы түгел дерлік адам жасаған әлемде өмір сүреді. Барлық 
құрылымдар,материалдар,қоғамдық құрылымдар-осының бәрі адам қолынан шыққан.Тіпті ең 
шалғайдағы аймақтар да бақылау мен құтқарудың жаңа технологиялық құралдарымен қаруланған 
үкіметтің қырағы назарында.Қалған әлем де осы бағытта кідіріссіз қадам басып келеді.Табиғаттың 
дүлей күштері-ауа райы,су тасқыны,зілзалалар мен жанартау жарылыстары-мәлімет 
жинау,талдау,интерпретация мен болжаудың күрделі инженерлік жүйелері арқасында барған сайын 
түсінікті бола түсуде.Біз адамдарға пайдалы ықпал ету немесе тіпті бақылау орнату мақсатымен осы 
апатты күштердің әрекетіне араласу жиегінде тұрмыз.[3] 

Осы орайда,Қазақстанның халықаралық ғылыми байланыстары тарихына көңіл аудару өте 
өзекті тақырыптардың бірі болмақ.Өйткені,Қазақстанның ғылыми әлеуеті шын мәнінде көптеген 
тамаша табыстармен әлемге танылған интеллектуалды сала болып табылады. 

1985 жылдан басталған қоғамдық өмірдің өтпелі кезеңінде Қазақстан Ғылым академиясы 
өзінің тарихында тұңғыш рет шетелдік әріптестерімен тікелей байланысқа шықты. Бұл КСРО-дағы 
халықаралық ахуалды түбегейлі сауықтыруға негізделген,жаңаша саяси ойлаудың жемістерінің бірі 
еді.Себебі,70-ші жылдары бәсеңдеп,80-ші жылдары межесінде күрт шиеленіскен күрделі халықаралық 
жағдайлар ғылым мен мәдени ынтымақтастық сияқты салалардағы қарым-қатынастарға да әсерін 
тигізбей қоймады,өкінішке қарай нақ осы бағытта жасанды тосқауылдар бәрінен гөрі көбірек қойылды. 
Осы жерде халықаралық қатынастарды қалыпты арнаға салып,түптеп келгенде достық қатынастарға 
жету үшін жақындасу реттерін тауып,кеңейту жолдарын іздеу ниеті елдегі 1985 жылдың сәуірінен 
басталған қайта құру процесінде қалыптасып,дамыды.Халықаралық майдандағы осындай оңды 
өзгерістер мен Қазақстанның ұмтылысы нәтижесінде 1989 жылы қарашада Қазақстан Ғылым 
академиясы мен Қытай Халық Республикасы Ғылым академиясының Синьцзян филиалы арасында 
тікелей  ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.Бұл біз үшін шетелдік 
ғылыми мекемелермен өзара тиімді ынтымақтастықтың жаңа перспективасын ашқан алғашқы тікелей 
ғылыми байланыс еді. 

Республика Ғылым академиясының Қытайдан кейін тікелей ғылыми қатынас жасаған екінші елі 
Америка Құрама Штаттары болды.Пенсильвания штатындағы Орта Азия қорымен 1990 жылы 
жасалған ғылыми-техникалық ынтымақтастық және мамандар алмастыру туралы келісім,қолданбалы 
ғалымдар Қазақ-Американ ортақ кәсіпорнын құруды,Алматыда экологиялық болжам жасау орталығын 
және республиканың көптеген қалаларында оның филиалдарын ұйымдастыруды қарастырады.[4] 

Ғалымдардың шет елдік ғылыми орталықтарға баруы әртүрлі білім салалары өкілдерінің 
халықаралық ынтымақтастық өрісіне тартылу дәрежесін көрсетті.Көп жылдар бойы шетел 
мамандармен пікір алысу,шетелдік  ғылыми орталықтардың озат тәжірибесін игеру ісіндегі 
мүмкіндіктері қатты шектеліп келген қоғамтанушылардың халықаралық ғылыми байланыстарында 
оңды өзгерістер байқала бастады.Бұған ұзақ уақыт қоғамдық ғылымдардың партия идеологиясына 
барынша икемделіп бағуы кері әсерін тигізіп келген еді. 

Қазақстан Ғылым академиясының тіл білімі институты мен Монғол академиясының Тіл және 
әдебиет институты Баян-Өлке аймағы халықтарының қазақ тілі материалдарын жинап, «Қазақ тілінің 
диалектологиялық сөздігін» дайындау жөнінде келісім жасаса,Ш.Уалиханов атындағы 
тарих,археология және этнография институты Венгрия Ғылым академиясы Алтайистика жөніндегі 
ғылыми-зерттеу тобымен «VІІ-ХVІ ғасырлардағы қыпшақтар жазба деректемелері бойынша» 
тақырыбымен,археология және этнография салаларында Францияның ғылыми орталығымен,АҚШ-
тың Беркли,Калифорния университеттерімен бірлескен зерттеулер жүргізе бастады және т.б.Егер 
1971-1985 жылдары академияның 700-дей қызметкерлері шет елдерде болса,ал 1986-1990 жылдары 
724 ғылыми қызметкерлер осындай жол сапарларына жіберіліп,бірлескен зерттеулер жүргізді. 

Осылайша,Қазақстан ғалымдарының зерттеу жұмыстарына деген үлкен қызығушылықтың 
нәтижесінде 1970-1977 жылдары еліміздегі жоғары оқу орындарына шетелдік 116 адам келсе,Ғылым 
академиясында 1972-1990 жылдары 3734 адам болып,өзара тәжірибе алмасты. 

Халықаралық ғылыми байланыстағы келесі негізгі бағыттардың бірі ғылыми өнімді айырбастау 
болып табылады.бұл жердегі «ғылыми өнім» дегеніміз патент формасындағы ғылыми зерттеулердің 
қорытындысы.Шет елден патент алу ашылған жаңалықтың дүниежүзілік мән-маңызы  бар екендігін 
аңғартады.Қазақстан Ғылым академиясындағы жаратылыстану-техника салаларындағы 24 
институттың алтауы патенттік лицензиялық жұмыстармен айналысты.Нәтижесінде, Ғылым 
академиясы 1971-1990 жылдары өз зерттеулеріне 230 патент алды.[5] Республика жоғары оқу 
орындарындағы ғылыми жұмыстар қорытындысына,тек жоғары білім беру жүйесінде ғана 1971-1990 
жылдары барлығы 116 патент алынды.[6] 

Осындай көптеген патенттер алу шетелдік фирмалармен тікелей лицензиялық келісімдер 
жасауға алып келді.Тек 1989 жылдың өзінде осындай 3 келісім шартқа қол жеткізді.Сөйтіп,патенттік-



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

208 
 

лицензиялық қызметтердің Қазақстан ғылымының абыройы мен беделін көтерудегі орны ерекше 
болды. 

Міне,осы жоғарыда көрсетілген жайлардың барлығы қоғамдық өмірдің өтпелі кезеңіндегі 
Қазақстандық ғалымдардың зерттеу проблемаларының аясы кеңейіп,зор табыстармен халықаралық 
беделге ие болғандығын көрсетеді. 

Халықаралық ғылыми байланыстардағы қол жеткізген үлкен табыстар көлеңкесінде қалып 
қойған,басқа да келеңсіз көріністерді атап көрсетуге болады.Талантты жастар дамыған елдерге 
тәжірибе алуға,оқуға аз жіберілді.Халықаралық ғылыми байланыстарды ұйымдастыру істеріндегі 
кемшіліктерінен келіп,бірлескен зерттеулер тақырыптары ғылым мен техниканың ірі 
проблемаларын,азық-түлік және энергетика бағдарламаларын шешумен,жаңа 
технологиялар,материалдар,машина мен ғылыми прибор құрылғысын жасаумен,отын,шикізат және 
еңбек ресурстарын үнемдеумен жеткілікті түрде байланыспады. 

Сөйтіп,шетелдік ғылыми мекемелермен арадағы байланыс Қазақстан ғылымының кейбір 
өзекті мәселелер бойынша зерттеулердің шапшаң дамып,дүниежүзілік үлгіде жауап бере алатын 
бағыттарда жұмыс жүргізуіне және осы елдер халықтары арасындағы ынтымақ пен сенімнің 
нығаюына жағдай жасады.Ал,бүгінгі тәуелсіздік жағдайында ғылыми құрылысты қайта құрып жатқан 
жағдайымызда,әсіресе осы соңғы тәжірибелерді пайдаланып,әлемдік дәрежеде жауап бере алатын 
зерттеулер жүйесін кеңейте түсуге толық мүмкіндіктер бар. 

                                                      
                                             Әдебиеттер тізімі 
1.Никофоров К.А.Наука.Технология; поблемы современного общества.-Улан-Удэ,1995г. 
2. Гончорова А.Л. Экологическая деятельность как предпосылка устойчивого развития 

общества.М.,1995г. 
3.Қазақ ССР  ҒА хабаршысы.Биология сериясы. 1990 жыл. 
4.ҚР ОМА.1982.Қазақ ССР,Қысқаша энциклопедия. Алматы,1988 жыл. 
5.Қазақ ССР ҒА хабаршысы.1990 жыл №8. 
6.Қазақ ССР хабаршысы.1987 жыл.№2. 

      
 
УДК339.5.012.42 
 

ДЕМПИНГ: СПОСОБЫ ДЕМПИНГА И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 
 

 Сатенов Б.И. - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Учет и аудит", Южно - 
Казахстансий университет им.М.Ауезова, Шымкент, Казахстан 
 Тулегенова Р.Ж. - старший преподаватель кафедры "Учет и аудит", Южно - Казахстансий 
университет им.М.Ауезова, Шымкент, Казахстан 

 
  статье рассматривается  е мпинг как продажа товаров и услуг по искусственно 

заниженным ценам.  емпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем 
себестоимость товара или услуги.  емпинг проводится с различными целями: проникновение или 
укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов.  емпинг осуществляется государством 
и/или компаниями в расчёте на возмещение в будущем текущих убытков, когда за счёт демпинга 
будет достигнуто желаемое положение на рынке. Однако довольно часто и фирмы, и государство 
прибегают к демпингу как к разовому мероприятию: монетизируют складские запасы, реализуют 
неликвидную продукцию; при острой и срочной потребности в денежных средствах, когда 
существует угроза больших убытков, чем потери при демпинге.   некоторых странах демпинг 
считают негативным явлением и борются с ним, применяя антидемпинговые законы.  
 Ключевыеслова:   емпинг, продажа, товар, цена, себестоимость, антидемпинг, 
покупатель. 

 
В  первый раз  мы слышали о Демпинге еще в школе. Первый долларовый миллиардер Джон 

Рокфеллер очень лихо избавлялся от конкурентов. Строит соперник нефтепровод, а Джон бросает 
параллельно ему 4 своих. И берет цену за перекачку в несколько раз меньше, пока тот не разорится. 
Это называется демпинг. Что делает Рокфеллер потом? Правильно: повышает цены до таких, 
которые ему выгодны. Сейчас так сделать нельзя - помешает антимонопольное законодательство. Но 
демпинг в том или ином виде сохранился в современной торговле. 

Во времена Рокфеллера демпингом считалась торговля себе в убыток. В настоящее время 
это, скорее, продажа товаров и услуг по ценам немного ниже среднерыночных. Да и цели, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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преследуют демпингующие игроки, куда шире. Это не только завоевание рынка, но и привлечение 
клиентов, маркетинговая стратегия и многое другое 

Уо рренЭ двардБа ффетт (англ. WarrenEdwardBuffett) -американскийпредприниматель, один из 
крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, в  начале  90-х  купил Контрольный пакет 
Акций Johnson&Johnson, «Джонсон энд Джонсон» и зашел на рынок стран СНГ.  Воспользовавшись не 
знанием демпинга и как с ним  бороться-Баффеттдемпинговал цены на стиральные порошки и 
средство личной гигиены. В результате все  бывшие советские  производители стиральных порошков  
обанкротились,  а компания «Джонсон энд Джонсон» фактически стал единственным монополистом 
на рынке стран СНГ -  и к концу 90-х поднял цены.  И курс акций  компании  взлетел. На этом  пике – 
продал акции  и  стал  самым богатым человеком на 2000 г[1]. 

Материал из Википедии :Де мпинг(от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по 
искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже 
ниже, чем себестоимость товара или услуги. Демпинг проводится с различными целями: 
проникновение или укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов. Демпинг осуществляется 
государством и/или компаниями в расчёте на возмещение в будущем текущих убытков, когда за счёт 
демпинга будет достигнуто желаемое положение на рынке. Однако довольно часто и фирмы, и 
государство прибегают к демпингу как к разовому мероприятию: монетизируют складские запасы, 
реализуют неликвидную продукцию; при острой и срочной потребности в денежных средствах, когда 
существует угроза больших убытков, чем потери при демпинге. В некоторых странах демпинг считают 
негативным явлением и борются с ним, применяя антидемпинговые законы[2]. 

Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю,демпинг — продажа в другой стране товаров ниже их 
себестоимости[3].  

Согласно БРЭдемпинг — продажа товаров на внешнем рынке (или на внутреннем рынке) по 
преднамеренно заниженным ценам; инструмент продвижения товаров и захвата рыночного 
сегмента[4] 

Пример демпинга с точки зрения ВТО:  

 Компания страны А в своей стране А продаёт товар за 220 долларов, а на рынок страны Б 
поставляет за 200 долларов. 

 Производители спустя 4 месяца смогут обратиться в компетентные органы, предоставив результаты 
расследования, а компетентный орган может ввести сразу временные ограничительные меры в 
размере демпинговый маржи (для компенсации последствий демпинга). 

 Компании страны А тогда рекомендуется обратиться к своим компетентным органам и, учитывая 
небольшую демпинговую маржу, попробовать представить свои доказательства (варьируя издержки 
при переходе от цены EXW к цене CIP/CIF для пересчёта маржи на основе своих расчётных 
данных)[5]. 
Существуют механизмы в законодательстве для противодействия демпингу:  

 Статья 7 Закон «О защите конкуренции» служит для предотвращения демпинга через введение 
понятия «монопольно низкая цена» и последующий контроль. Монопольно низкая цена – это та, 
которая: установлена хозяйствующим субъектом с доминирующим положением на рынке; ниже 
суммы производственных, сбытовых затрат и прибыли; ниже цены на конкурентном сопоставимом 
товарном рынке[6]; 

 Статья 37 Закон «О государственных закупках.»вводит «антидемпинговые меры при проведении 
конкурса и аукциона»: требуется подтвердить благонадежность от участника закупки — поставщика 
или подрядчика, который снижает начальную (максимальную) цену контракта на 25% и более[7]. 

 Налоговый  кодекс  проверяет сделки на соответствие рыночным ценам в контролируемых, 
товарообменных и обычных сделках, если цена по ним отклоняется от применяемой предприятием на 
20 %, то происходит доначисление налоговой базы по НДС, акцизам и налогу на прибыль[8]. 

В рамках статьи VI ГАТТ/ВТО и Соглашения по применению Статьи VI ГАТТ 1994 
(антидемпинг) даётся как определение демпинга, так и методы борьбы с ним (посредством введения 
антидемпинговых пошлин) [9]. 

Зачем конкуренты демпингуют. Используя демпинг, предприниматели могут 
руководствоваться следующими мотивами: 

 они хотят стать монополистами в своей нише. Эта цель максимально похожа на подход 
Рокфеллера. Работает так: конкурент держит низкие цены до тех пор, пока остальные игроки не 
разорятся. После этого он становится единственным серьезным участником рынка и может делать 
все, что заблагорассудится: устанавливать свои расценки, скупать разорившиеся компании и так 
далее; 

 соперники набирают клиентскую базу. Очень распространено среди начинающих 
предпринимателей. Суть в следующем: некая компания выходит на рынок и хочет завоевать доверие 
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клиентов. Она делает самые низкие цены и за счет этого привлекает много покупателей. После этого 
цена понемногу поднимается до среднерыночной; 

 конкуренты просто не умеют по  другому. Любой маркетолог вам скажет, что лучше учиться 
продавать дорого, чем привлекать клиентов только низкими ценами. Но так думают не все 
предприниматели. Многим бизнесменам кажется, что небольшая цена - это лучшее, чем можно 
заманить покупателя. Не нужно париться над продвижением, придумывать фишки и улучшать сервис, 
достаточно начать демпинговать, и все покупатели твои; 

 конкурент хочет избавиться именно от вас. У него нет цели покорить весь рынок - достаточно 
убрать одного  двух соперников, и дела пойдут куда лучше. Такой подход распространен в 
низкоконкурентных нишах с небольшим количеством участников; 

 демпинг получается сам собой. Бизнес конкурента настолько эффективен, что он может позволить 
себе самые низкие цены. И все равно останется в плюсе. В основном это касается крупныхсетевиков. 
Для небольшого интернет-магазина это самый опасный случай. Издержки и накладные расходы 
сетевиков всегда меньше, чем у малого бизнеса, но это не значит, что с ним нельзя бороться. Ниже 
мы расскажем, как это можно сделать[10]. 

И самое главное: конкурент сможет демпинговать только в двух случаях - либо у него 
колоссальные ресурсы, либо он на чем-то экономит. У сетевиков это может быть и то, и другое, 
поэтому они и опасны. Малый бизнес снижает цены за счет сокращения издержек[11]. 

Способы демпинга и как им противостоять. 
1.У конкурента низкие цены из-за плохого сервиса 
Один из самых распространенных случаев. Конкурент, не мудрствуя лукаво, начинает 

экономить на обслуживании клиентов. Он нанимает посредственныхменеджеров по продажам, 
экономит на создании сайта, выбирает самые дешевые службы доставки и транспортные компании. В 
результате покупателям хамят по телефону, заказы доставляются неделями, а в техподдержку 
не дозвониться. Зато по запросу касательно цен ваш конкурент в ТОПе: они у него самые низкие. 

Итак, ваш сервис лучше, но цены выше. Как действовать в такой ситуации и переманить 
клиентов на свою сторону? Ответы лежат на поверхности: 

 сделайте акцент на качестве обслуживания. Покажите, что вы заботитесь о покупателях, а 
конкурент - нет. Даже найдя самую низкую цену, клиент изучит еще несколько вариантов. Именно в 
этот момент он должен почувствовать разницу. Конкурент с плохим сервисом наверняка уже успел 
накосячить и оставил о себе негативные впечатления. Сыграйте на контрасте. Если ваши менеджеры 
оближут покупателя с ног до головы, пообещают скидку и шустро оформят сделку, покупатель сам 
поймет, почему у конкурента дешевле; 

 подождите. Интернет-магазины сиз рук вон плохим обслуживанием долго не задерживаются на 
рынке. Вполне возможно, что через полгода-год конкурент сам разорится; 

 объясните клиентам, за что они переплачивают. Разместите пруфы на сайте и в группах в 
соцсетях. Расскажите об обученных (практически в Оксфорде) менеджерах, сошлитесь на топовые 
транспортные компании, покажите награды и премии. Конкуренту похвастаться нечем, тут мяч на 
вашем поле. 
2. Конкурент экономит на качестве товара. Вы продаете оригинальную продукцию, а соперник - 
дешевые китайские подделки. Действовать надо так: 

 расскажите о высоком качестве вашего товара. Опишите названия брендов и торговых марок, с 
которыми работаете. Это должны быть действительно проверенные и надежные компании, 
заслужившие доверие на рынке; 

 напишите статьи и том, как важно не экономить на качестве. Дайте покупателю понять, что 
скупой платит дважды и лучше один раз заплатить за хорошую вещь, чем постоянно обжигаться о 
контрафакт; 

 отстройтесь от конкурента. Да, у него дешевле, но посмотрите, почему? Да потому, что его товары 
служат меньше, не подходят по размеру и вообще фу; 

 работайте с отзывами. Вряд ли соперник может похвастаться хорошим мнением о своем товаре. А 
вот вы - можете, и нужно этим пользоваться. Собирайте положительные отзывы и максимально их 
расшаривайте: публикуйте на сайте, в сообществах и везде, где только можно. 8 из 10 покупателей 
изучают отзывы перед покупкой - пользуйтесь этим в своих интересах; 

 намекните покупателю, что на рынке полно подделок, с которыми лучше вообще не 
связываться. Мол, в последнее время появилось много интернет-магазинов, предлагающих такой 
же товар в 2 раза дешевле. Эта мысль засядет у клиента в голове и он с подозрением отнесется к 
низкой цене; 

 включите в ассортимент товары конкурента. Не самый лучший способ: он может ударить по 
вашей репутации. Но как временная мера - вполне сойдет. Смысл в том, чтобы показать покупателю: 
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да, у нас тоже есть дешевые товары и стоят столько же, сколько и у конкурента. Но это - не основной 
наш профиль. Хотите - покупайте, но лучше взять что-то подороже и более качественное. 
3. Конкурент хитрит. Занимается неким псевдодемпингом. Он декларирует цены ниже рыночных, а на 
самом деле все не так. При оформлении заказа выясняется, что нужно заплатить еще за то-то и за 
то-то. И выходит как у всех. Вот как с этим бороться: 

 сделайте акцент на том, что ваша цена окончательна и доплачивать ничего не придется. 
Стоимость включает в себя доставку, сборку, упаковку и так далее. Цена, указанная при оформлении 
заказа - окончательная и бесповоротная, сюрпризов не будет; 

 укажите 2 цены на товар. Одна - ваша, вторая - как у конкурента. Например, велосипед стоит 100 
000 тенге (как у конкурента) безкачка, катафоток и запасной камеры. А все в комплекте - 120 тысяч 
(ваша стандартная цена). Это наведет покупателя на мысль, что и соперник продает за 100 тысяч 
велосипед без дополнительных товаров; 

 используйте скидки. Похоже на предыдущий пункт, но работает по другому. Вы указываете 2 
цены - со скидкой и без нее. Цена со скидкой - такая же, как у конкурента, а лучше - чуть ниже. Вторая 
цена - ваша обычная. 
4. Конкурент тратит финансовую подушку 
Этот случай чуть сложнее, чем предыдущие. Суть вот в чем: у конкурента есть свободные деньги - 
довольно много. Он может продавать себе в убыток, а издержки покрывать из резервов. При 
этом он ни на чем не экономит. Качество товаров на высоте, прекрасный сервис и никаких хитростей 
и мухлежа с ценами. Что делать вам: 

 не предпринимать никаких действий. Проанализируйте, насколько вам вредит поведение 
конкурента. Если продажи не упали, прибыль как была, так и осталась - можно пустить ситуацию на 
самотек. Пусть конкурент продает больше, зато чистой прибыли у него меньше; 

 подождать. Резервы конкурента не безграничны. Финансовая подушка, рано или поздно, 
иссякнет. Больше того: конкурент таким поведением сам роет себе яму. Тратить деньги на демпинг - 
не самое оптимальное расходование средств. Лучше пустить их на развитие бизнеса, покупку 
рекламы и маркетинг. Когда резервы иссякнут, конкурент вынужден будет повышать цены и 
продвигаться на рынке. Только денег у него уже не будет - все сольется на демпинг; 

 договориться с конкурентом. Почему бы и нет? Объясните, что ронять рынок - делать хуже 
всем. Товар не должен стоить меньше, чем он стоит. Сейчас ты продаешь себе в убыток, а завтра 
страдают все игроки: клиент уже привык к дешевизне и не поймет скачка цен. А скачок произойдет 
обязательно. 
 Что делать с сетевыми компаниями. Боль малого бизнеса - конкуренция со стороны крупных 
сетевых ритейлеров.Они всегда могут держать цены меньше, чем все остальные, и вот почему: 

 большие объемы продаж. Вы уже знаете, что цены поставщиков напрямую зависят от объемов 
закупок. Как пример (цены взяты с потолка, для понимания сути): если брать у поставщика 10 пар 
обуви в неделю, то 1 пара будет стоить 200 рублей. При покупке 10 коробок обуви цена за пару будет 
уже 150 рублей, а если покупать 10 грузовиков, то пару отдадут за 120. Проблема в том, что вы не 
сможете реализовать 10 грузовиков обуви в неделю, а крупные сети - легко; 

 налаженные бизнес-процессы. Степень автоматизации крупного бизнеса куда выше, чем 
малого. А значит, издержек у них меньше. К тому же у них оптимизирован штат: есть бухгалтеры, 
кадровики и так далее. Им это выгодно, вам - нет. Если вы возьмете на полную ставку бухгалтера, то 
будете переплачивать: работы не много, а платить придется как положено; 

 дешевые кредиты.Сетевики берут большие суммы под меньший процент. Малому бизнесу такие 
условия никто не предложит. 
Итак, цены у крупныхритейлеров всегда будут ниже по объективным причинам. Они легко могут 
продавать какие-то позиции в убыток и отбивать прибыль на других товарах. Для них - пустяк, для вас 
- разорение.  
Но выход есть, и не один: 

 постарайтесь минимально пересекаться с крупным конкурентом по ассортименту товаров. 
Заказывайте продукт у других поставщиков, берите другие бренды и так далее. Одно дело, если один 
и тот же товар стоит у вас дороже, а у сетевика дешевле и совсем другое, когда они разные. Разный 
продукт - разная цена, логично же; 

 используйте вашу гибкость. Любая крупная сеть - это неповоротливый инертный механизм, в 
котором очень сложно что-то изменить. По крайней мере быстро. Вы же можете оперативнее 
реагировать на изменения рынка. Появился новый продукт - срочно начинайте его продавать. Пока 
сетевик все согласует и внедрит, вы уже сделаете неплохую прибыль. Будьте на шаг впереди - здесь 
у вас есть все инструменты; 

https://www.insales.ru/blogs/university/tekhpodderzhka-v-internet-magazine
https://www.insales.ru/blogs/university/tsenoobrazovanie-v-internet-magazine?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=tsenoobrazovanie-v-internet-magazine
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-pravilno-rabotat-s-postavschikami
https://www.insales.ru/blogs/university/buhgalterskiy-uchet-internet-magazina
https://www.insales.ru/blogs/university/assortiment-tovara-dlya-internet-magazina
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 создайте атмосферу ламповости и семьи. Используйте имидж интернет-магазина для своих. 
Пусть покупатели чувствуют себя не клиентами огромного сетевика, где всем на них наплевать, а 
членами закрытого клуба. Используйте индивидуальный подход к покупателям, относитесь к ним как к 
друзьям. За это многие готовы переплачивать. 
Почему вам самому не стоит демпинговать. Если вам в голову приходила мысль снизить цены, чтобы 
просадить конкурентов или привлечь покупателей, потакать ей не стоит. Вот несколько причин: 

 клиент не всегда ищет самую дешевую цену. По разным данным, цена товар стоит на 3 месте в 
списке факторов, влияющих на принятие решения. Гораздо важнее - качество обслуживания и 
скорость доставки; 

 многие покупатели принципиально не покупают самое дешевое. Они боятся, что качество 
окажется так себе. Будете демпинговать - потеряете эту категорию клиентов; 

 работать в низшем ценовом сегменте - не самая хорошая стратегия.Покупатель, который 
берет у вас из-за небольших цен - самый ненадежный. Появится вариант подешевле (а он появится) - 
и клиент уйдет к конкуренту; 

 демпинг - это плохо для всех участников рынка. От этого хорошо только покупателям, да и то в 
краткосрочной перспективе. При игре в долгую клиент тоже проигрывает из-за снижения качества 
услуг. Или когда игрок, захвативший рынок, начинает взвинчивать цены. Обычно это работает так: 
цены снижает один, а страдают все; 

 если будете тратить резервы на демпинг, не останется денег на развитие бизнеса. Лучше 
вложитесь во что-то другое: развивайте бренд, занимайтесь маркетингом и качеством обслуживания. 
Демпинг требует ресурсов, которые можно использовать эффективнее[12]. 
Теперь мы знаем, что такое демпинг и как встретить его во всеоружии. 
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The assessment of the investment attractiveness of the region includes two main points: 
1) Investment attractiveness of the region itself. At this stage, the existing regulatory and legislative 

framework, legal aspects, the political situation, the degree of protection of investor rights, the level of 
taxation, etc. are analyzed. 

2) Investment attractiveness of specific investment objects. At this stage, the economic state of 
industries, enterprises and other business entities is analyzed. 

When studying the investment attractiveness of an investment object, the analysis is reduced mainly 
to the basic indicators of the effectiveness of investment projects and programs (payback period, net present 
value, internal rate of return, profitability index) [1]. 

The objectives of assessing the investment attractiveness of the region are: 
- definition of socio-economic development; 
- establishing the impact of investment attractiveness on the inflow of investments; 
- development of measures aimed at regulating investment attractiveness. 
Assessing the level of investment attractiveness in general, we will define its main components 

mentioned above, these are investment potential and investment risk. There is also a third component - 
these are the legislative conditions in the region, but it can be considered as part of the investment risk [2]. 

Investment potential is a quantitative characteristic that takes into account the main macroeconomic 
indicators, the saturation of the territory with factors of production (natural resources, labor, fixed assets, 
infrastructure, etc.), consumer demand of the population. Its calculation is based on absolute statistics. 

In accordance with the methodology for assessing the investment attractiveness of a region, its 
investment potential is the sum of objective prerequisites for investment, and depends on the availability and 
diversity of areas and objects of investment. Investment attractiveness rating is an interconnected 
assessment of two main components of investment attractiveness: risk and potential [3]. 

The total potential of the region includes nine integrated subspecies: labor; consumer; industrial; 
financial; institutional; innovative; infrastructural; natural resource; tourist. 

In the scientific literature, there are many criteria for assessing investment risk. It characterizes the 
probability of losing investments and income from them, shows why one should not (or should) invest in a 
given object, enterprise, industry, region or country. 

The degree of investment risk may depend on a number of factors: political, social, legislative, 
economic, financial, environmental and criminal situation in the region. An equally important component of 
investment risk is credit risk. 

Investment risks according to this method are assessed from the standpoint of the probability of loss 
of investment and income. In relation to the region, the following types of risk are distinguished: legislative; 
political; economic; financial; social; criminal; ecological; managerial [4]. 

The value of investment risk shows the probability of losing investments and income from them. 
Integral risk is made up of the eight types of risk listed above. The rank of the region for each type of risk is 
determined by the value of the investment risk index - the relative deviation from the national average, taken 
as one. The investment potential takes into account the main macroeconomic characteristics, such as the 
saturation of the territory with production factors, the consumer demand of the population and other 
parameters. 

The total investment potential of the region in all previous ratings was made up of private potentials, 
each of which, in turn, is characterized by a whole group of indicators. The rank of each region for each type 
of potential depends on the quantitative assessment of its potential as a share (in percent) in the total 
potential of all regions of the country. 

The overall indicator of potential or risk is calculated as a weighted sum of particular types of 
potential or risk. The indicators are summarized, each with its own weighting factor. The final rank of the 
region is calculated by the value of the weighted sum of private indicators. 

As a result, each region, in addition to its rank, is characterized by a quantitative assessment: how 
great is its potential as an investment object and to what extent is the risk of investing in this region 
compared to the national average. Based on the results of the generalized assessment, the regions are 
assigned a rating in accordance with Table 1. 

Any assessment, including the assessment of the investment attractiveness of the region, is carried 
out for some subjects (users), therefore, when conducting it, it is necessary to take into account their goals, 
as well as general and particular criteria that will be used by a particular user when making a judgment about 
the level of investment potential region [5]. 
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Table 1 - Rating scale for assessing the level of investment risk and investment potential of regions 
 

Rating Potential Risk 

1A Tall Minimum 

1B Tall Moderate 

1C Tall Tall 

2A Middle Minimum 

2B Middle Moderate 

2C Middle Tall 

3A Short Minimum 

3B1 Reduced Moderate 

3C1 Reduced Tall 

3B2 Minor Moderate 

3C2 Minor Tall 

3D Short Extreme 

Note: based on source [4] 

 
The conceptual approach to assessing the investment attractiveness of a region should be based on 

a unified systematic approach that takes into account the main conditions and factors of its investment 
development. 

When forming a comprehensive assessment of the investment attractiveness of the region, 
necessary for the decision to invest in a particular object, it is necessary to take into account a fairly large 
number of conditions: the personality of the subject (user) of assessing the investment attractiveness of the 
region, the objectives of the assessment, the criteria for assessing the macroeconomic and microeconomic 
levels, as well as subjective and objective limitations, inevitable in any case. 

The end result of the effective functioning of the regional economy must certainly be an increase in 
the quality and growth of the standard of living of the population. The main factors that determine the 
investment attractiveness of the regions are presented in Table 2. 

Some economists believe that investment attractiveness is determined through the level of profit 
from capital investment. The use of this approach is characterized by a narrow scope, since in order to 
obtain adequate results, it is necessary that investments be made with the same degree of risk, which is 
practically impossible. 
The most widespread approach is one that defines investment attractiveness as a combination of socio-
political, natural, economic and psychological characteristics. 

 
Table 2 - Main factors of investment attractiveness of regions 
 

Name of indicator Measured value 

1 2 

1.Indicators of the investment potential of the region 
1.1 Indicators of the production and financial potential of the region 
 

Volume of industrial production Volume of industrial output per capita 

Rate of change in industrial output 
 

Annual rate of change in production 

The level of development of small business The share of employees in small enterprises in the total 
number of active population 

Internal investment resources of enterprises The amount of actual (accrued and available) 
depreciation and profit 
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Level of development of retail trade and paid 
services 

Volume of retail trade and paid services per capita 
(adjusted for regional differences in price levels) 

Export of products to far and near abroad  Export from the region per capita of the region 

1.2 Indicators of the social potential of the region 

Provision of the region with paved roads and 
public railways 

The total length of roads per unit area of the region and 
per capita of the region is determined by the formula of 
E. Engel 
КЭ = Д /(ТН)^1/2 
where Д is the length of the road network in km, 
T - area of the region in hundreds of sq. km. 
H - population of the region in tens of thousands of 
people. 

Provision of the population with housing Number of total living space per capita 

Provision of the population with their own cars 
cars 

The number of cars owned by citizens per 1000 people. 
population 

The standard of living of the population of the 
region 

The ratio of the average per capita cost of resources in 
the region to the subsistence minimum 

1.3 Indicators of resource and raw material potential 

Volume of hydrocarbon reserves (oil and 
gases) 

Volume of reserves of natural resources, taking into 
account the profitability of field development 

The volume of mineral resources The volume of reserves of mineral resources, taking 
into account the profitability of field development 

Geographical location of the region, taking 
into account access to domestic and foreign 
markets 

Score on a scale from 0 in the absence of a sign to 7 in 
its presence. 

Total level of investment potential of the region (summary of data using the multivariate average formula) 

2. Indicators of socio-political and environmental security of the region 

Proportion of the poor Share of the population with incomes below the 
subsistence level 

Unemployment rate The ratio of the number of unemployed to the total 
number of economically active population, % 

The level of environmental pollution and 
climate discomfort 

A complex indicator that includes: violation of the 
environment, damage, ecological frequency of 
products. Calculated per unit of the E. Engel indicator. 

Crime level 
 

A comprehensive indicator that includes: 
- the number of registered crimes per 100 thousand 
people; 
- the number of the most serious crimes per 100 
thousand people of the population 

Total level of socio-political and environmental security for the investor (data summary) 

Total: integral level of investment 
attractiveness of the region 

Integral coefficient summarizing the data of all private 
indicators 

Note: based on the source [6] 

 
In this direction, the assessment methodology is carried out using an integral indicator of the 

investment climate reliability, for the assessment of which a certain set of private indicators is formed. 
The integral indicator (K) for assessing the state of the investment climate is calculated as a 

weighted arithmetic mean of the values of private indicators in accordance with formula 1. 
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(1) 

 

 
where: 
K1, K2, ... Kn - private indicators, namely: financial, economic, political; 
l1, l2 , … ln are the weights of partial indicators. 
The value of K is in the range from 0 to 10. The higher the value of the integral indicator of the 

investment climate reliability, the more favorable the climate is in the region. This technique has its 
drawbacks, which consist in the vagueness of the assessment of the constituent indicators and the ambiguity 
of the estimated characteristics. 

In studies, a summary is often used for the sum of places occupied by a region according to certain 
indicators. As a result of such a set, the rating place of the region among others is determined. The 
disadvantage of this technique for the investor is the lack of visibility of how much one region is more 
attractive than another, how much one region is more risky than another, since the differences between 
regions occupying consecutive serial numbers can be both insignificant and very noticeable. 

An approach that assesses the investment attractiveness of a region on the basis of investment 
potential and certain types of risk has become widespread: economic, financial, political, social, 
environmental, and legislative. In this methodology, the integral indicators of potential and risk are calculated 
as a weighted average sum of indicators of private values, that is, each indicator is assigned its own 
coefficient of significance [7]. 

Initially, when calculating the integral characteristic of the investment climate in the region, all 
statistical indicators are combined into groups based on a correlation-regression analysis. In each of the 
groups, the most important indicators are determined, the weighted average aggregate indicators are 
calculated. In this approach, all indicators are reduced to a single form: the share in the corresponding type 
of national potential and the relative deviation from the average state level of risk. 

The integral assessment of the investment climate of the region obtained as a result of calculations 
contributes to the determination of the integral rating of the region, calculated as a weighted average value 
by expert weights from the values of the region's place in the components of the integral rating. 

However, this method also has its drawbacks. The use of expert assessments can cause a high 
probability of inaccuracy in the assessment of the investment climate. The advantage of this approach is a 
comprehensive consideration of the investment climate, the minimum required set of statistical indicators. 
Another acceptable method for assessing investment attractiveness can be a model that includes economic 
and risk components in accordance with formula 2. 

 
                         К=к1 х (1-к2)                                                                 (2) 

where: 
K - an indicator of the investment attractiveness of the region, in fractions of a unit; 
k1 - economic component, in fractions of a unit; 
k2 - risk component, in fractions of a unit. 
 
The economic component represents the ratio of profit from investments to invested funds: 

 
                                 К1= (ВРП х (1-Д) х (1-Т) – И)/И                                        (3) 
 

where: 
GRP - gross regional product, 
D - budget deficit, in fractions of a unit (the ratio of the state budget deficit to GRP); 
T - is the average tax rate; 
I - is the amount of investment. 

 
The risk component is necessary to assess the level of total risk, calculated according to the 

following formula 4. 
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  (4) 
 

 
where:  
n - number of indicators; 
Pi - indicator characteristic; 
Ji - indicator weight. 

 
The investment attractiveness is influenced by a huge number of factors: political, industrial, 

resource and raw materials, innovative, social, personnel, financial, infrastructural, investment, consumer, 
environmental. Each factor includes a set of indicators that determine the impact on investment 
attractiveness. 

This methodology includes both qualitative and quantitative indicators. The set of quantitative 
indicators is ranked according to the degree of influence on the indicator of the volume of investments in 
fixed capital, which characterizes investment activity in the region, the most significant indicators are 
identified for calculating the risk component. The relationship between the volume of investments and 
indicators of investment attractiveness is determined using correlation analysis [8]. 

To compare quantitative and qualitative indicators and use them in further calculations, a point scale 
is used, according to which each indicator is assigned its own weight coefficient based on the priority 
method. 

Regions, depending on the value of the indicator of investment attractiveness, are classified as 
follows: 

K > 0.4 - high investment attractiveness; 
0.2 < K < 0.4 - investment attractiveness is above average; 
0.1 < K < 0.2 - average investment attractiveness; 
0.05 < K < 0.1 - investment attractiveness is below average; 
K < 0.05 - low investment attractiveness. 
The advantage of this technique is the ability to compare the investment attractiveness of different 

regions of the country. Its use allows, at the discretion of the analyst, to change the number of parameters 
considered. 

The choice of one method or another is determined by a different set of indicators that affect 
investment attractiveness. 

You can list a lot of macroeconomic indicators that characterize the efficiency of the functioning of 
the regional economy: 

- domestic regional product, 
- foreign trade turnover, 
- the level of capital investments, 
- volume of industrial production per capita, 
- standards of living, 
- unemployment rate, 
- level of consumer prices, 
- the average monthly salary of the population, 
- average provision of housing for the population of the region. 
When evaluating the regional economy, an integrated approach should be applied. All of the above 

factors are interrelated and have a direct or indirect impact on each other, but they are all statistical, and 
taken separately do not provide a comprehensive assessment of the economic state of the region. 

Thus, the investment attractiveness of the region plays a huge role in the system of an integrated 
approach to assessing the effectiveness of the functioning of the regional economy. 
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ҚАЗІРГІ НАРЫҚТАҒЫ ҰЙЫМНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 
 
Тукенбаева А.С. – 7M04102– Менеджмент мамандығы бойынша магистратурада білім 

алушы, Туран университеті 
 
Мақалада компания қызметін ұйымдастырудағы басым ұғымдардың өзгеруі туралы 

гипотеза ұсынылады. Бәсекеге қабілеттілік термин ретінде тұтынушылық сұраныстың 
жаһандық өзгеруіне және басқарудың жаңа парадигмасының кеңінен таралуына байланысты өзінің 
маңыздылығын жоғалтуда. Сонымен қатар ұйымның қызметін бағалаудың жаңа жүйесі ұсынылған, 
оның ішінде бизнесті басқару элементтерін талдау да (сапа менеджменті, менеджмент тиімділігі) 
бар. Мақала инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және қазіргі заманғы топ -
менеджерлердің мәселелерімен айналысатындардың барлығына қызықты болады. 

Түйінді сөздер: тиімділік, сапа, басқару тиімділігі, басқару сапасы, бәсекеге қабілеттілік, 
бәсекелестік артықшылықтар. 

  
Өзектілігі. Бәсекелестік - нарықтың қозғалтқышы, оның тұтынушыға әсерін асыра бағалау 

қиын болып келеді. Бәсекелестікке байланысты кәсіпорындар өнімділікті, өнім сапасын жақсартуға 
ынталы және бәсекелестіктің жоғары деңгейінде тауарлардың бағасын барынша объективті ұстауға, 
сонымен қатар тұтынушы ұсыныстардың кең ауқымынан өз таңдауын жасауға мүмкіндік алады. 

Мақсат - басқару қызметінің тиімділігі мен инновациялық парадигмаға жату дәрежесін 
жақсарту үшін менеджмент саласындағы негізгі терминдерді талдау және заманауи түсіндірмесін 
анықтау. 

Қазіргі экономикалық жағдайда бәсекеге қабілеттілікті арттыру мәселесі әлемдік экономиканың 
барлық секторындағы кәсіпорындар үшін өзекті болып табылады. 

Бүгінгі күні өз жұмысының тиімді нәтижелеріне қол жеткізу үшін кәсіпорындар үнемі өзгеріп 
отыратын жағдайларға бейімделуі керек. Олар өз кезегінде кәсіпорын құру және оның бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру мақсатында инновациялық даму тұжырымдамаларын әзірлеуді талап етеді. Бұл 
түсініктерді дамыту үшін бәсекеге қабілеттіліктің экономикалық категориясын, оның ерекшеліктері мен 
сипаттамаларын мұқият зерттеу қажет. Қажетті теориялық және тауарлар мен қызметтердің бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етудің күрделі механизмі туралы практикалық білім көбінесе бағаны 
белгілеуде елеулі қате есептеулерге әкеледі, бұл кейбір жағдайларда елеулі шығындарға, сонымен 
қоса кейде кәсіпорындардың банкрот болуына әкеледі. 

Тұрақсыз экономика жағдайында, қазіргі уақытта бір немесе басқа өнімге бағаның шамадан 
тыс өсуі байқалады, әрбір өндіруші, сатушы, атап айтқанда тауардың өзі тұтынушылардың қалауы 
үшін күресуге мәжбүр. Бұл жағдайда кез келген тұтынушының бағасы артықшылыққа ие болады, ол 
бағасы бойынша да, сапасы бойынша да, ол бәсекеге қабілетті деп анықталады. 

Экономикалық өмірдің әр түрлі секторларындағы бәсекеге қабілеттіліктің негізгі факторларын 
анықтау ресейлік, қазақстандық және әлемдік іскер топтардың зерттеулерінің маңызды бағыты болып 
табылады, оны көптеген басылымдар растайды [1] және бәсекеге қабілеттілік тұжырымдамалары 
тұрғысынан терминологияның дамуы [2]. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы - компания табысының негізгі көрсеткіштерінің рейтингісінде 
бәсекеге қабілеттілік пен бәсекелестік артықшылықтардың орнын қайта қарастыруда. Мақалада 
«тиімділік» терминіне назар аударамыз, «басқару тиімділігі» түсінігінің түсіндірмесін қарастырамыз. 
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Менеджмент саласындағы заманауи басылымдарды және басқарушылық қызметтің соңғы әлемдік 
тенденцияларын талдау негізінде қазіргі ұйымдар шеңберінде бәсекеге қабілеттілік терминінің жаңа 
түсінігі туралы гипотеза ұсынылады. Бәсекелестік артықшылықтарды жоғарылату векторы 
компаниялардың сапа менеджментінің ішкі жүйесіне ерекше назар аударумен ауыстырылады. 
Басқарудың тиімділігі мәселесі жоғары басшылық пен кәсіп иелері үшін бірінші кезектегі орынға 
айналуда. Инновациялық парадигма дәуіріндегі маңызды терминдердің өзгеруі мен ұйымды 
басқарудың тиімділігінің басымдығы туралы гипотеза қазіргі авторлардың еңбектерімен, басқарудың 
жаңа әдістерімен және менеджмент саласындағы соңғы тенденциялармен расталады: қазіргі 
ұйымдардың мақсаты - бірегей өнім мен жаңа нарық құру; инновациялық компаниялар жоғары 
мақсаттар қояды және олардың қызметіне бәсекелестердің әсерін жоққа шығару; бизнесте 
франчайзингке қарсы іскерлік модельдерді құру түріндегі құралдар, жобалық менеджмент пен 
байланысты бағдарламалық қамтамасыз етуді құру сияқты құралдар мен жаңа құбылыстар пайда 
болады.  

Тиімділік тұжырымдамасын зерттеуді Рикардоның [3], Эмерсонның [4] алғашқы еңбектерінде 
кездестіруге болады және ол Я.Зеленевскийдің еңбектерінде де жеткілікті түрде толық көрсетілген. [5] 
Ол тиімділікті, рентабельділікті және үнемділікті жақсы көрсеткіштердің негізгі критерийі ретінде 
қарастырады. 

Сонымен, басқару тиімділігі - бұл басқару жүйесінің басқару объектілерінде әрекет ету 
қабілеті, белгіленген мақсаттарға сәйкес уақытында және ең аз шығынмен максималды нәтиже беру. 
Басқарудың тиімділігіне байланысты ұйымның өнім портфелін және оны басқаруды сапалы деп атауға 
болады. Сапа тиімділік критерийімен көрсетіледі. 

Әлеуметтік жүйені басқару сапасының анықтамасын А.Н. Цветков пен А.А. Борейшо 
«Менеджмент сапасы: теориялық түсіну тәжірибесі» [6] атты еңбегінде толық қарастырады. Басқару 
сапасы оның тиімділігінің негізі болып табылады. Басқарудың сапасы мен тиімділігінің арақатынасын 
потенциал және оның көрінісі ретінде қарастыруға болады: басқару сапасы - бұл потенциалды 
сипаттама, ал тиімділік осы потенциалды қолдану дәрежесін, қойылған мақсатқа жету дәрежесін 
бағалау кезіндегі басқару процесі. 

Әлеуметтік (әлеуметтік-экономикалық) жүйенің жұмыс істеуінің әр түрлі шарттарының 
арақатынасы басқару сапасы мен соңғы өнімнің сапасы арасындағы тікелей байланысты анық 
көрсетеді. Яғни, тұтастай алғанда әлеуметтік жүйені басқару сапасын жақсарту жүйенің (өнім, қызмет) 
жұмыс істеу нәтижесінің сапасының жоғарылауына әкеледі, ал өнімнің сапасын жақсарту әрқашан 
жүйені басқару сапасының жақсаруына әкелмейді. 

Сонымен қатар ұйымның бәсекеге қабілеттілігі мен соңғы өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне 
параллельділік жасауға болады. Өнім қаншалықты жақсы және танымал болса да, бұл ұйымды 
бәсекеге қабілетті етпейді, ал бәсекеге қабілетті ұйым нашар өнімді жеткізе алады. Жоғарыда 
келтірілген мысалға сәйкес, бәсекеге қабілеттілік термині сапаға қарағанда тар деп жорамалдауға 
болады. 

Бәсекеге қабілеттілік тұжырымдамасы салыстырмалы сипаттама ретінде қазіргі отандық және 
шетелдік әдебиеттің көптеген авторларына күмән келтіреді. Бұған жарқын мысал - Ким Чан мен Рене 
Мауборнның «Көгілдір мұхит стратегиясы» [7] кітабы. Авторлар бәсекелестерге қарап отырып, бар 
сұранысты басқалармен бөлісуден бас тартуды ұсынады, керісінше өзімізді өсіп келе жатқан 
сұранысты қалыптастыруға және бәсекелестікті болдырмауға арнайды. 

Инновациялық ұйымдар нарығындағы бәсекелестік туралы мәселе оның бестселлерге 
айналған кітабында көтерілген, «Болашақ ұйымдарын ашу» Фредерик Лалу [8]. Оның жұмысы - өз 
дамуында басқа жолға түскен қазіргі заманғы компаниялардың ұйымдастыру процестеріне талдау. 
Көгілдір жаңа инновациялық парадигмасын атай отырып, Ф.Лалу оған әдемі метафораны ұсынады - 
«тірі организмдер», және болашақ парадигмасының үш негізгі ашылуын береді: 

· Өзін-өзі басқару: тең құқықты әріптестердің өзара әрекеті кез келген күрделі мәселені шешуге 
қабілетті. Мұндай жүйеге иерархия мен билік қажет емес; 

· Тұтастық: қызметкерді ұйым интегралды тұлға ретінде қабылдайды - тек кәсіби қасиеттер 
ғана емес, сонымен қатар жеке ерекшеліктер, өмірлік көзқарастар ашылады. Жеке тұлғаны жан -
жақты бағалау, ішкі тұтастықты қолдау шын мәнінде кім болуға мүмкіндік береді; 

· Эволюциялық мақсат: қызметтің сыртқы және ішкі бақылауы болмаған жағдайда, мақсатты 
қызметкерлер қызмет еткісі келетін нәрсені іске асыру арқылы анықтайды. 

Осыған қорытынды ретінде, егер ұйым шын мәнінде өзінің мағыналы және биік мақсатына 
сәйкес өмір сүрсе, онда оған бәсекелестік болмайды. 

Шынында, бизнесте бәсекелестік шешуші рөл атқаруды тоқтатып жатыр, топ-менеджерлер 
бәсекелесі жоқ жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды жасау үшін жас, креативті мамандарды іздейді. 
Нарықтағы үлесін және қатысуын арттырмай, бірегей өніммен жаңа нарық құру арқылы тұтынушыны 
бағындыру - бұл инновациялық компаниялардың ұраны. 
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Бұл гипотезаға скептиктер жаңа өнім бәсекелестік артықшылық деп қолдамауы мүмкін. Бірақ 
мүлде жаңа нарықта бірегей өнімді құру және табысты сату үшін ұйымды басқару сапасымен 
сипатталатын инновациялық корпоративтік ішкі орта қажет. 

Алайда, ұйымның өзі үшін, жүйені басқару үшін бәсекеге қабілеттілік ұғымы өзектілігін 
жоғалтады. Қазіргі тұтыну заманында өзгелерден көз алмай, жаңа әлемдер құру керек. 

Инновациялық парадигма дәуіріндегі маңызды терминдердің өзгеруі және ұйымды басқару 
тиімділігінің басымдығы туралы гипотезасы қазіргі авторлардың еңбектерімен, басқарудың жаңа 
әдістерімен және басқарудың соңғы тенденцияларымен расталады: қазіргі ұйымдардың мақсаты 
бірегей өнім мен жаңа нарықтарды құру болып табылады; инновациялық компаниялар жоғары 
мақсаттар қояды және олардың қызметіне бәсекелестердің әсерін жоққа шығарады; бизнесте 
франшизаға қарсы сияқты жаңа құбылыстар пайда болады; бизнес-модельдерді құру түріндегі 
құралдарды әзірлеу; жобалық менеджмент пен байланысты бағдарламалық қамтамасыз етудің дамуы 
бар. 
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Мақалада қазіргі қоғамның бет- бейнесі, қазағымыздың ұлттық құндылықтары мен 

мәдениеті,  жаһандану үдерісінің маңыздылығы қарастырылады. Сонымен қатар қоғамдағы 
құқықтың орны мен ерекшеліктерін айқындай келе ел экономикасының тұрақталуына қазіргі 
таңда қандай шаралар жүргізіліп жатырғандығы жөнінде көрсетілген. Мемлекет озбырлыққа 
айналмас үшін оның билігін құқықтармен шектеу шарт екендігін де мақалада ерекшеленіп, осы 
орайда құқықтық қоғамның рөлі тағы да айрықша ашылған. 

Түйінді сөздер: қоғам, құқық, экономика, мәдениет, жаһандану. 
 

Қоғамды зерттеу, оның болмысын айқындау өте күрделі мәселе. Қазіргі қоғам бейнесі – 
құрылымы мен ондағы іс-әрекеттер күнде жаңарып отыратын оқиғалар, жиі қайталанатын қателіктер 

мен шешілмеген қиындықтар. Әрине, көгілдір экранда көрсетілетін мінсіз қоғам бейнесінен 

айырмашылығы жер мен көктей, дегенмен, басқа таяқ тимей тұрып, көк жәшіктердің де ақиқат айтар 
күні туар деп үміттенейік. Шын мәнінде бүгінгі қоғам көрінісі қандай? Егер санамызда қалыптасып 
қалған «идеалды қоғам» бейнесін сызып тастар болсақ, нақты жауап беру қиынға соғары хақ. Бүгінгі 
қоғамның бет-бейнесін ашып, шындығын айтар болсақ, сонау «тіршілік үшін күрес» заманына 
оралғандай боламыз. XXI ғасыр – технологиялардың заманы, цифрландырылған кезең, өмір сүру 
жеңілдеді деп «мәз» болып жүргенімізде тұтас қоғамның көз алдымызда қалай ұсақталып 
құлдырағанын байқамай да қалдық. Алысқа бармай-ақ өз елімізді алып қарасақ та, ашына жазамыз.  
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Ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін ұрпақ азаюда. Салт-дәстүрін сақтамай, ата жолдан 
аттаған арсыздар қоғамына айналып бара жатқандай. Дәл қазір елімізді ел етіп тұрған тіліміз бен 
ұлттық рух-санамыз. Егер осылардан айырылсақ, егемендігіміз де, ерлігіміз бен елдігіміз де елеусіз 
қалмақ. Көпке топырақ шашудан аулақпыз. Дегенмен, бір құмалақ бір қарын майды шірітетініндей, бір 
санасыздың тұтас елдің санасын уламайтынына кім кепіл? Рейтинг пен байлық қуғандардың шет 
елдерде рұқсат етілмеген, жабылып қалған бағдарламаларды Қазақстанның арналарына әкеліп, не 
болса соны көрсетуден жасқанбай шоулатып, шулатуының өзі дәлел емес пе? Көрмейін дейтін 
көрермен, көрсетпейік дейтін басшылар жоқ, амал нешік? Бір оқиғаны барлық арнаның жарыса айтуы, 
бір концерттік бағдарламаның «тізесі шыққанша» қайталанып берілуі, атағы жер жаратын танымал 
адамдардың кәсіби маман болмаса да бағдарлама тізгіндеуінің өзі халық санасын улау. Қоғам 
көрінісін бір-екі мысалмен-ақ жеткізуге болады. Идеалистік тұрғыда, шенеуніктер мен билік 
басындағылардың халық алдында «бәрі керемет» деп есеп беретіндері сияқты, «халықтың жағдайы 
жақсы болуы»; телеарналардан ойын-сауықтық бағдарламалар мен жағымды жаңалықтардың үзбей 
берілетініндей «алаңдайтын ештеңе жоқтығы».  Қысқасы, «өмір тамаша, сүре білген адамға» деген 
секілді. Ал, қиялдауды қоя тұрып, шындыққа көз жүгіртсек, мұның бәрі құр сандырақ. Әлі де 
ашылмаған сыр, айтылмаған ақиқат жетерлік. Көп шенділер «жылы креслоға» жайғасып, ойларына 
келгендерін жасап жатыр. Қанша қаражат жымқырып, қанша қылмыскерлердің панасы болып 
отырғандарын кім білсін?! Бірақ, біз үндемейміз. Төтенше жағдай деп, техникалық немесе климатқа 
байланысты орын алған апаттарды жар салып хабарлайды, бірақ қолдан жасалған қастандықтар 
туралы ешкім айтпайды. Бұған да көз жұма қараймыз. Ал егер ойын ортаға салып, ашық айтар болса, 
темір торға тоғытады немесе өлім жазасына кеседі. Бұл да жасырын түрде. Қашанғы барлық былыққа 
көз жұмып, жылы жауып қоя береміз? Қашан сол Абай, Ахмет бабаларымыз аңсап кеткен «көзі ашық, 
көкірегі ояу» жандардың таңы атады? Қашан барлық таптаурындардан арылып, өз құқығымызды 
қорғай алатын күнге жетеміз? Қашан тек сөз жүзінде емес, іс жүзінде демократиялы елге айналамыз? 
Шексіз сауалдар... 

Қоғамды құрайтын да, құртатын да біздер – адамдар. Демек, оның жақсы болуы да, жаман 
болуы да өзімізге байланысты. Іргесін мызғымас берік етіп қалап, ішін береке-бірлікке толтырсақ, 
нағыз өз елінің патриоттарын тәрбиелесек, қиялымыздағы қоғам шынайы қоғамға айналатын күн алыс 
емес. 

Қазақстанда құқықтық мемлекеттің қалыптасуы ұзақ процесс болып табылады. Қоғамдық 
сананың түбегейлі өзгертілуі қажет. Ал мемлекеттік билік қоғамның қауіпсіздігін қатамасыз етуге, 
тұлғаның еркіндіктері мен құқықтарын қорғауға бет бұруы керек. Құқықтық мемлекет бүгінгі таңда 
жалпы адамдық құндылықтардың ең елеулілерінің бірі болып табылады. Құқықтық мемлекет дегеніміз 
адам құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз етудің тиімді әдістік институты, бюрократиямен, 
мемлекет озбырлығымен күрес, айқын халықтық билікті қамтамасыз ету құралы. 

Мемлекет озбырлыққа айналмас үшін оның билігін құқықтармен шектеу шарт. Құқықтық 
мемлекет – адам құқықығын бірінші кезекке қоятын билік, ол өз әрекеттеріне саналы түрде шектеулер 
қояды. Осы себептен құқықтық мемлекет идеясы барлық демократиялық күштермен идеал ретінде 
мойындалған. Әділдіктің адамгершілдік идеясының шынайы құқығына және басқа да ізгілік 
құндылықтарына сай болуы тиіс заңдардың сапасы мен түрі құқықтық мемлекеттің маңызды сипаты 
болып табылады. Заңдардың осы сипаттарға сай болуын қамтамасыз ету – ол құқық мәнін іздеу 
процесі, ол тұрақты және тоқтаусыз процесс. 

Қоғамның мемлекеттік-құқықтық ұйымының мақсаты – араласпай, күш басымдығын көрсетпей, 
азғындық қылыққа итермелемей адамға ешкімге зиянын тигізбей әрекет етуге белгілі бір еркіндік 
кеңістігін кепіл ету, қоғамда рухани бастамаларды асқақтатуға сыртқы жағдайларды жасау және 
қауіпсіз өмір сүруді қамтамасыз ету. Мемлекеттік-құқықтық ықпал көмегімен қоғамды адамгершілік 
тұрғыда «сауықтыруға» болады. 

 Айта келе, осы жазылғандарды қазіргі тақырыбымызбен байланыстырсақ, қазіргі қоғамда 
құқықтың орны ерекше. Сәби шыр етіп өмірге келгеннен бастап табиғи құқығы өмір сүруге құқығы бар. 
Ал заң жағынан ол сәби 1 жасқа дейін үкіметтен арнайы ақшалай көмек алуға құқылы. Заң қазіргі 
кезеңімізде өте керек. Ол мемлекетіміздің тыныштығын, өзге елдермен татулығын, адамдардың өзара 
түсініспеушілігін шешуге, жеке мүлікке иелік етуге де арналған да түрлі заңдар бар. Расымен бұл 
заңдар осындай талас – тарпысқа толы заманда тыныштықты реттеп отыру үшін нағыз керек құрал 
деп айта аламын. Ал ендігі кезек тек осы заңдарды дұрыс пайдалана білу еді... Қазақстанның қазіргі 
тарихында өз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі шаруашылық жүргізудің нарықтық моделінің 
қалыптасуымен байланысты елдің экономикалық дамуының негізгі проблемаларын ғылыми зерттеу 
ерекше орын алады.  

Қазақстандағы нарықтық қатынастардың қалыптасу процесі қазақстандық қоғамның 
экономикасына, әлеуметтік қатынастарына, мәдениеті мен діліне үлкен әсер етеді. Болып жатқан 
өзгерістерге тарих ғылымы да сырт қала алмады. Олардың әсерінен қазіргі тарихнамадағы зерттеу 
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тақырыбында айтарлықтай ілгерілеу байқалады, тарихи жұмыстарға қойылатын қазіргі әлеуметтік 
сұраныстар аясында материалды теориялық тұрғыдан түсіну әдістері іздестірілуде. Осылайша, 
нарықтың даму тарихы мен кәсіпкерлік практикасына деген қызығушылық өлшеусіз өсті, бұл, бір 
жағынан, қалыптасқан әлеуметтік жағдайға байланысты болса, екінші жағынан, бұл проблемаға нақты 
көңіл бөлінбеуі, оның бұрмалануы, кеңестік кезеңдегі нарықтың оң әлеуеті туралы идеялардың 
деформациясы. 

Қазақстанның қазіргі тарихында экономикалық қайта құрудың өзіндік, оңтайлы моделін 
құрудағы мемлекеттің рөлін зерделеу маңызды орын алады. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті 1997 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстан экономикасы қалыптасуының 
екінші кезеңінің басталуын (1998-2005 жж.) белгілеген ел болашағының пайымын ұсынды. Өзгермелі 
әлемнің қазіргі жағдайында, жаһанданудың күшеюі және әлемдік нарықтардағы бәсекелестіктің 
күшеюі әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа модельдерін іздеу, экономикалық өсу көздері мен 
факторларын әртараптандыру проблемасын алға тартады. Осыған байланысты, қалыптасқан жаңа 
геосаяси жағдайларда және әлемдік экономикалық жүйеде дағдарыстық құбылыстардың күшеюінде, 
бірқатар белгілі отандық ғалымдардың пікірінше, Қазақстан үшін оның сандық көрінісіндегі 
экономикалық өсу ғана емес, ішкі және әлемдік нарықтарда ұлттық өндірушілердің бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін дамудың инновациялық сипатында көрінетін сапасының өзгеруі 
қажет. 

Кез келген халықтың көңіл-күйі өмір сүру деңгейіне байланысты. Ал өмір сүру деңгейі-
экономиканың жай-күйіне, оның тиімділігіне тәуелді. Міне, ширек ғасыр бойы біз осы салада 
реформалар жүргізуді бастап, әрі қарай жалғастырып келеміз. Қазіргі уақытта біздің экономикамыздың 
шамамен 90% – бұл жеке меншік объектілері. ҚР-ның әлемнің 170 мемлекетімен экономикалық 
байланысы бар. Елбасының стратегиялық бағытына сүйене отырып, мемлекеттік және салалық 
бағдарламалар аясында қабылданған шаралардың арқасында 2017 жылы да экономиканың барлық 
салаларында оң үрдіс байқалды. Өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік және байланыс - экономика өсімінің 
негізгі драйверлері болды. Экономика саласындағы табыстар әлеуметтік мәселелерді шешуде де өз 
көрінісін табуда. 2018 жылғы 5 наурызда ел Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында 
Елбасы: халықтың неғұрлым осал топтарын қолдау; тұрғын үй құрылысы және жылжымайтын мүлік 
нарығын дамыту мәселелері; білім беру және денсаулық сақтау саласын ұйымдастыруда қазіргі 
заманғы қағидаттар мен стандарттарға көшу; Еңбек ресурстарын дамытудың тиімді жүйесін құру 
сынды жаңа әлеуметтік бастамалар ұсынды. Осылайша, Қазақстан өз тәуелсіздігінің отыз жылы 
ішінде экономикасы қарқынды дамып келе жатқан саяси тұрақты мемлекет ретінде қалыптасты. 
Ауқымды құрылымдық реформалар барысында елімізде жаңа жоғары технологиялық салалар: мұнай-
химия, автомобиль өнеркәсібі, теміржол машинасын жасау, IT-технологиялар, ғарыштық 
спутниктетер. Әлбетте, экономиканың дамуына кері әсерін тигізетін ішкі факторлар да бар. Оны анық-
тап, шешу арқылы келешекте әлеует ретінде пайдалану қажет. 

Кез келген экономикалық дағдарыс – бұл шешімі табылуы тиіс проблемалар. Қазіргі жағдай – 
Қазақстанның әрбір азаматының мақсаты ел Президентіне қолдау көрсету және жергілікті жерде 
дағдарыстан шығуға қатысу болып табылатын күш пен мүмкіндіктің, әрекеттің саусақтай бірігіп, 
жұдырықтай жұмылуын қажет етеді. 

Қазіргі уақытта жаһандану үдерісі экономика мен саясатты ғана емес, мәдени-әлеуметтік 
саланы да қамтып отыр. Қазіргі әлеуметтік теориядағы жаһандану ең өзекті тақырыптардың 
қатарында тұрғандығы мәлім. Бұл сұрақты анағұрлым терең қарастырған ғалым – Роланд Робертсон. 
Біздің пікірімізше, дәстүрлік және оны құраушылар – дәстүр, әдет-ғұрып,  риту-  ал, 
қағидалар,  құндылықтар  болып  табылады. Қоғамның модернизациялануы мен елдің дәстүрлік 
формасына үйлесімсіз патерналистікподдандық саясат, шашқыш-жыртқыш экономика, қу жазалаушы 
құқық, үстемдік етуші ұлттық   мәдениет,   қабілетсіз   әлеуметтік өмір - саясаттану мен 
әлеуметтанудың назар аударатын объектісіне айналмай отыр. Бұл ғылымда дәстүрліктің жеңуі, 
мемлекетте адам  факторы мен адам капиталының алғашқылығын қалыптастыру, мемлекеттік 
орталықтанған парадигмадан социоорталықтанған парадигмаға ауысу концепциялары жасалған және 
ұсынылған емес. 

Біздің міндетіміз – жаһанданудың дәстүрліктен тікелей бас тартуын түсіндіру, қоғамға 
азаматтылықтың қазіргі стандарттарын, қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік серіктестігі түсінігін жеткізу 
болып табылады. Осыдан әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар мен пәндерге, ең алдымен, 
саясаттануға, құқық пен әлеуметтануға қазіргі қоғамның болашағына деген жауапкершілік түсіп отыр. 
Біздің алдымызда қоғамның дағдарыстан шығуы посткеңестік кеңістік қоғамының өтпелі кезеңін 
теоретикалық қамтамасыз етуді шешу міндеті тұр, біздің ойымызша, оның дамуы мен жолдары 
социомәдени негізде жатыр деп айтсақ та болады. Мұндай методологияға негізделген, дәстүрлі 
социомәдени құндылықтардың орталық зонасы қоғамның барлық саяси, құқықтық, әлеуметтік 
салаларындағы дәстүрліктің құралдары мен қазіргі тәсілдерін зерттеу болып табылады. 
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Осы тұрғыда академик Ә.Н. Нысанбаевтың ортаға салған мына пікірі өте орынды деп 
ойлаймыз: «Мәдениет пен ғылым саласында либералды-демократиялық қоғам құндылықтарының 
ықпалы артып отыр. Қазақстан халықтарының дәстүрлі құндылықтары мен өзіндік мәдени мұраттары 
қатты қысымға ұшырауда, сондықтан олар өздерінің  рухани  мұраларын сақтап қалуға талпынуы 
керек. Бірақ, соны-  мен қатар олар батыс мәдениетінің нормаларымен де өзара әрекеттесіп, өзара 
толығуы қажет. Мәселе батыс мәдениетімен бәсекеге қабілетті болу үшін құндылықтарды қайта қарап, 
қазақ мәдениетін қайта жаңғыртып дамыту туралы болып отыр. Қарқынды өріс алып отырған 
жаһандану жағдайында, Қазақстан халықтарының дәстүрлі құндылықтары мен либералды-
демократиялық қоғам құндылықтарының конструктивті сұхбаты өте қажет. Өтпелі қоғамның мәдениет 
саласындағы күрделі қатынастарын реттейтін және халқымыздың мәдениетінің қайталанбастығы мен 
өзіндік сипатын қамтамасыз ететін заңдар қажет» [1,92-б.]. Мәдениеттің өзіндік ерекшелігін сақтау, 
қоғамдық және мемлекеттік тұтастықты сақтау ұлттың ішкі рухани әлеуетіне және шығармашылық 
қуатына байланысты. Ұлттың қалыптасуында ортақ тарихи жадымен бірге ортақ мақсат-мүдделер, 
идеялар да үлкен рөл атқарады. 

Сондықтан қазіргі Қазақстан қоғамы мен мемлекетінің болашағы осындай 
мақсатмүдделер  мен  идеялардың   өміршеңдігіне және олардың интеграциялық әлеуетіне тығыз 
байланысты болары сөзсіз. Бұл, ең алдымен, Қазақстан   мемлекеті   мен   қоғамның   тарихи-
субстанционалдық негізін құрап отырған қазақ халқына қатысты. Қазіргі қазақ зиялы қауымы мен саяси 
элитасы осындай ортақ мақсатмүдделер мен идеяларды өндіруге және іске асыруға қаншалықты 
қабілетті, көп мәселенің түйіні осыған келіп тіреледі. 

Қазіргі Қазақстан қоғамы алдында тұрған бұл міндетті Б. Сексенбаев төмендегідей 
тұжырымдайды:     «Қазақстанның     тарихи   міндеті «туысқан халықтардың арасында өзінің лайықты 
орнын» алу ғана емес, әртүрлі мемлекеттерді, халықтар мен мәдениеттерді «жалғастырушы көпір» 
болу ғана емес, сонымен қатар адамзат табиғаты дамуының қазіргі заманғы деңгейіне толық жауап 
беретін өзінің принципті түрдегі жаңа өмірлік тәсілдерін жасауға күш салуы тиіс. Тек осындай қадам 
ғана біздің халқымыздың жетістігі болып табылады, әрбір қазақстандық өзінің ментальды-рухани 
дамуына, денсаулығының мықты болуына, материалдық жағынан жеткілікті өмір сүруге байланысты 
жаңа сапаларды еншілейді, осының нәтижесі қазіргі қазақстандық мәдениет деп аталатын тарихи 
феноменнің мазмұнын құрайды» [2, 344-б.]. Автордың пайымдауынша, Қазақстанның 
тәуелсіздік  алғаннан   кейінгі   жылдары   жеткен жетістіктері, мемлекеттік және қоғамдық басқару 
жүйесін қалыптастыруы, экономикалықсаяси қайта құруларды жүзеге асыра алуы қазақстанның 
мәдени-өркениеттік әлеуетінің жоғары екендігін байқатады. Біз автордың «жеке тұлғаның сапалық 
жағынан қайта құрылуы» деген оймен толық келісе отырып, қазақстандық өркениеттің басты 
өлшемдерінің бірі өмір сапасы ұғымы болуы керек деп санаймыз. Өмір сапасы тек тұрмыстық-
материалдық  нышандар мен алғышарттарды ғана емес, адамның рухани-шығармашылық ізденісін, 
бостандығын, ой еркіндігі мен жауапкершілігін де қамтитын ұғым. 

Өмір сапасы тұлғаның болмыс толымдылығы мен толыққандылығын бейнелейтін категорияға 
айналуы  қажет.  Өмір  сапасы  өткен   тарих   пен бүгінгі күннің жетістігін қамти отырып, баянды 
болашаққа нық сеніммен  қарайтын  адам  дүниетанымының   іргетасына   айнал-   уы тиіс. Бұл 
категория жеке адамның сана кеңістігін бүкіл адамзаттың кемел рухани кеңістігімен жалғастырады. 
Бұл тұлға мен қоғамның рухани-мәдени және өркениеттік кеңістігінің  жаңа  сапалық   белгісі   болып 
табылады. Батыстың материалдық-техникалық саладағы табыстары мен Шығыстың рухани даналығы 
осы категорияда тоғыса  отырып,  адам болмысының тұтастығы мен бірлігін, тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда Қазақстанда өмір сапасын жақсартудың барлық алғышарттары 
қалыптасқан деп айтуға болады. Жаһандану үдерісінің қарқындауына қарамастан Қазақстан 
қоғамында оның келеңсіз тұстарын залалсыздандыруға қажетті әлеует әлі де болса жоғары екені 
қуантады. Республика тұрғындары арасында жүргізілген әлеуметтанулық сауалнамаға сәйкес 
қазақстандықтардың құндылықтар иерархиясында отбасылы болу – 48,9%, жақсылық жасау – 42,2%, 
денсаулық – 39,5%, жақсы қызмет – 26,5% жоғары позицияларды иеленсе, уақытты жақсы өткізу – 
3,1% ең төменде орналасқан [3, 11-б.]. Cауалнама нәтижелері қазақстандық қоғамның бұқаралық 
мәдениеттің қысымы мен тегеурініне қарамастан халық арасында дәстүрлі құндылықтардың берік 
орын алып отырғандығын аңғартады. 

Қазіргі   таңда   Республикамызда   салауатты өмір салтын қалыптастыру – мемлекет 
назарындағы маңызды бағыттардың бірі. Салауатты өмір салты Қазақстандағы ұлттық өркениеттік 
құндылықтардың маңыздыларының қатарынан орын алатыны сөзсіз. «Бірінші байлық денсаулық» 
деген халық мәтелі тек сөз жүзінде ғана емес, жеке тұлғалық және қоғамдық әрекетте жүзеге асуы 
қажет. Бастысы өмір сапасының ажырамас атрибуты болып табылатын салауатты өмір салты 
әлеуметтік енжарлықты жеңуге, тұлғаның жасампаздық қасиеттерін ашып, өз өмірі мен отбасының 
игілігіне жауапкершілігін арттырады деп үміттенеміз. Жаһандану үдерісінің келеңсіз жақтарының бірі 
профессор А.Г. Косиченко атап өткендей, «дүниежүзілік ауқымда адам енжарлығының бой алуы. 
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Оның басты келеңсіздігі де осында. Ол адам мәніне – оның  өз өміріне жауапты болуына нұқсан 
келтіреді. Қазіргі үдерістердің адам дамуына қалдырған көкжиегі тым тар. Адам барған сайын 
тұлғалық қайталанбастығын жоғалтып, унификацияланып барады. Өзін алдаусыратып, адамды өз 
мәніне әкелетін терең болмыстық көптүрліліктен бас тартуда. Жаһандану осы кереғар үдерістер үшін 
жауапты» [4, 191-б.]. Жаһанданудың бұл кереғар сипаттары адам мен қоғамның күш-қуатын байлап-
матайтын үрейлі құбылыс емес. Оның осы сипаттары туралы айтқанда, мәдени және керісінше, 
жаһандану үдерісінің артықшылықтарының ұлттық мәдениеттерді дамытуға үлкен мүмкіндіктер 
туғызатынын да атап өту керек. «Бұл жағдайларда еліміздің мемлекеттік мәдени саясаты ерекше 
маңыздылыққа ие болады. Қазақстан өзінің беделі мен егеменділігін, азаматтар мен халықтардың 
қайталанбас ұлттық ерекшеліктерін қамтамасыз ете отырып,  толыққанды  дамуы үшін мәдени 
жаһанданудың барлық бағытында әртүрлі өлшемдегі «сүзгіштерді» орнатуы қажет. Бұл кедергілер 
Республикамыздың территориясына белгілі бір уақытқа дейін кейбір жағымсыз құбылыстардың 
таралуын толық тоқтатар еді. Ұлттық құндылықтар мен мүдделерге сай тәрбие алған адамдар, 
азаматтық қоғамды құрып, мемлекетке пікір айтуға қабілетті адамдар, болып жатқан құбылыстардың 
мәнін түсінетін адамдар, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде қызмет ететіндер жаһандану 
үдерісінің оның тиімді, пайдалы  жақтарын  алып, бүлдіруге бағытталған ниеті мен үдерістеріне қарсы 
тұра алады» [3,7-б.]. Қазақстан қоғамы үшін осындай сын сағаты соққанда билік пен халықтың, 
азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттардың өзарабайланысы мен біртұтастығы 
ерекше  маңызға ие болады. Әлемдік тарихтың субъектісі ретіндегі мемлекет ұлттық мәдениетті 
сақтаудың маңызды элементі, сонымен қатар ол осы ұлттық мәдениеттің әлемдік кеңістікке енуінің 
алғышарттарын да қалыптастырады. Ал азаматтық қоғам мәдени құндылықтарды өндіруге және 
жоғары мәдени құндылықтарды құнсызданудан сақтауға жауапты екенін ұмытпауы керек. 
Жаһанданудың мәдени өзегі батыс мәдениеті, дәлірек айтсақ, АҚШ мәдениеті екені белгілі. 
Жаһанданған әлемдік мәдени кеңістікке ену батысқа ұқсап бағу дегенді білдірмесе керек. Отандық 
ғалымымыз атап көрсеткендей, ұлттық мәдениет әлемдік кеңістікке өзінің абыройы мен ар-намысын 
сақтай отырып та ене  алады. Мұндағы бастысы – біреуге «ұнауға тырысу емес, өзіңнің ерекшелігіңді 
сақтай білу. Өз мәдениетіңнің аумағымен тұйықталып қалуға да болмайды, әлемдік мәдени кеңістікке 
кіру керек, бірақ барыңмен кіруің керек, өйткені осы мазмұн ғана құнды» [4, 201-202-б.]. Қазақстан 
ойшылының бұл пікірі елімізді мекендеген ұлттық мәдениеттердің барлығы үшін өзектілігін 
жоғалтпайды. 

«Әрине, жаһандану үдерісі маңызды әлеуметтік өзгерістер қатарында тұр, әлеуметтанулық 
талдаулар жекелеген қоғамдарды зерттеуде шектелген, анағұрлым архайикалықты ұсынады. 
Көптеген фундаментальды мәселелер, біздің өмірімізде орын алып отырған, яғни экологиялық 
дағдарыс сияқты немесе кең масштабтағы әскери конфронтациядан сақтап қалу, өзінің көлемінде 
глобальды болып табылады. Сонымен қатар экономикалық және мәдени өзара тәуелділіктің өсуіне 
қарамастан, әлемдік глобальды жүйеде теңсіздіктің жарылуы, тек жалпы ғана емес қарама-қайшы 
мүдделерді де иеленеді» деген америкалық ғалым Ф. Гидденс [5. 392-б.]. Мұны ғалымның өзі де 
жаһандану теориясындағы басты нәрсеге – модерннің жергілікті әдет-ғұрып пен дәстүрге тигізетін 
ықпалына, жергілікті және жаһандық диалектикаға назар аудару керектігін баса айтқан. Себебі 
теледидармен киноэкранда батысқа еліктеушілік, батыс көрерменіне жағымды әрі түсінікті болу 
ұлттық сипатпен    салыстырғанда    басымдылыққа ие болып бара жатқан тәрізді. Өнердің халықты 
асқақ мақсаттар мен құндылықтарға тәрбиелеп келгені белгілі, бірақ қазіргі күні өнер бұқараны 
тәрбиелеуден гөрі бұқараның соңынан  еріп бара жатқандығы қынжылтады. Қазақстан қоғамы 
алдында жаһандану талабына абырой-  мен жауап бере отырып, өзінің тек өзіне тән кемелдену 
жолын таңдау мәселесі туындап отыр. Қазақстандық ғалым К.У. Биекенов өзінің кітабында: 
«Жаһанданудың мотиві мен мақсаты капитал, товар, қызмет көрсету, сонымен қатар жұмысшы күшінің 
ұлттық шекарада түйісуімен және трансұлттық сипат алуымен осы үдеріске негізделуі болып 
табылады. Олар құндылықтар ағымымен шығарып салынуда. Билік құрылымдары алдындағы басты 
міндет барлық әлем халқы үшін жаһанданудың позитивті факторларын қамтамасыз ету болып 
табылады», – дейді. [6.146-б.] Әрбір жаңартудың жаңа кезеңдерінде технологиялық, 
ұйымдастырушылық, басқарушылық және әлеуметтік  жаңашылдық  жатыр. Осы жаңашылдықты 
ендіру мен жүзеге асыру технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешумен байланысты екендігін 
ұмытпауымыз керек. Бүгінде әлемді жаһандану үдерісі қамтығанымен де, тәуелсіздік алған елдер 
әлемдік қауымдастықта интеграцияға ұмтылуда. Сонымен қатар жаһанданудың біздің қоғам үшін жаңа 
саяси стратегиясын таба отырып, Қазақстан халықтарының дәстүрлі мәдениетінің құндылықтарын 
батыс қоғамының құндылықтарымен қоса алып жүретін, бәсекеге қабілетті халықтың мәдениетін 
жаһандану контексінде қалыптастыру керектігін түсініп отырмыз. 

«Дәстүрлі қоғамның нәтижелер, дәстүрлі мәдени құндылықтардың жинақталуы мен үйлесім 
табуы, дәстүрлік тәжірибесінің трансляциялануы, дәстүрлі мәдени нормалардың қалыптасуы, 
дәстүрлі саяси, құқықтық, экономикалық, әлеуметтік мәдениеттердің өзін-өзі ұйымдастыруы қоғамның 
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өмір образдарының жиынтығын құрайды. Орталық зона мен қоғамның өзара әрекеттері мәдени 
үлгілерді ендіреді, индивидтердің бір-біріне деген тұрақты конфигурациясын анықтайды, олардың 
байланысы дәстүрмен қабылданған сәйкес кеңістік ортада жүреді, дәстүрлі мәдениет үлгілері мен 
дәстүрлі социомәдени құндылықтарды ұйымдастырады. Қоғамның негізінде дәстүрліліктің 
құндылықты нормативті аспектілері  қалыптасады, қоғам мүшелері консолидациясы дүниетанымдық 
және идеялық негізде, мемлекет пен индивидтердің өзара әрекетімен толығады. Оларды «дәстүрлі 
мәдениет кодексі» деп санауға болады, қоғамның жалпы информациялық-коммуникативті каналдарын 
және орталық зоналарды құрайды. Дәстүрлі социомәдени құндылықтар ақпараттықкоммуникативті 
феномен ретінде қоғамда желілік каналдарды жоғары қабілетті және тікелей, кері байланысты, 
көлденеңінен байланыстарды иеленеді. Ол дәстүрлі құндылықтарды қоғамның түрлі тарихи және 
қазіргі заман кезеңдеріне тасымалдайды, қоғамда жаңа социомәдени құндылықтардың пайда болу 
каналдарын ашады». [7.127-б.]. 

Жалпы адамзаттық құндылықтарды қорғауға негізделген халықаралық ұйымдар жүйесі 
ықпалын күшейтеді. Жаһандану әлеуметтік феномен ретінде көп қырлы және көптеген құрамдас 
бөліктерді күшейтеді. Алайда әлеуметтік мәдени өзгерістер, адамдар тұрмысының өзгеруі, 
адамзаттың қоршаған ортамен қарымқатынасының күрделенуі  де  жаһандануға елеулі ықпал жасап 
отыр. Адамзаттық мәдени құндылықтар  ортақтығының  күшею үдерісі «менталдық» жаһанданудың бір 
көрінісі болып табылып отыр. Қазіргі қоғамда мәдени көптүрлілікті сақтап қалу өркениеттің жетістігі 
болып бағаланады. 

Жаһандану нәтижесінде болашақта ұлттық мемлекеттерге немесе басқа да аумақтық 
құрылымдарға бөлінбейтін біртұтас өркениет құрылуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Бірақ ол 
ұлттар мен халықтар арасындағы этникалық және мәдени айырмашылықтар барынша жойылған 
жағдайда ғана жүзеге асуы мүмкін. Кейбір дәстүрлі мемлекеттерде аймақтық қауымдастықтардың 
ығыстыру үдерісі дами түседі деп есептеп отырмыз. Аймақтық қоғамдасу үдерісін бүкіләлемдік 
жаһанданудың зиянды әсерінен қорғанудың бірден-бір жолы деп қарайды. Мәдениеттің жаһандануы 
ол экономикалық жаһандануды да жалғастырады және толықтырады, бірақ өзіндік ерекшеліктерін 
иеленеді. Көптеген үдерістер мен тенденциялар көптеген формаларды қабылдайды.  Мәдени 
жаһандану жоғары мәдениет пен толық бұқаралық мәдениеттің үстемдік етуімен де байланысты. 

Қазақстан қоғамы қазіргі жаһандану үдерісі жүріп жатқан кезеңінде, өзінің мүдделерін қорғай 
отырып, даму тенденцияларын өзіндік жүргізгені дұрыс болар еді. 

Біздің пікірімізше, Қазақстанда бұл үшін барлық алғышарттар қалыптасқан және ХХІ ғасырда 
Қазақстан әлемдік мәдени кеңістікке көп мәдениеттерді тоғыстыра отырып, өзіндік келбетін 
айқындаған өркениет ретінде енетіні күмән туғызбайды. Бұл үшін төмендегідей міндеттерді жүзеге 
асыру қажет: 

а) отбасылық құндылықтарды сақтау және кеңінен насихаттау. Қазақстан халықтарының 
отбасы мен неке институттарының дәстүрлі формаларын дамыту. М. Әуезовтің «Ел болам десең, 
бесігіңді түзе» деген ұлағатты сөзі қазақ халқының өмірлік принциптерінің біріне айналуы қажет; 

б) қалалық және ауылдық аймақтардағы мәдени және бұқаралық спорт кешендерін қайта 
қалпына келтіру.  Ауыл-селолардағы ұлттық мәдениеттерді қолдау және дамыту; 

в) мәдениетті қолдаудың халық қорларын ашу және меценаттықты қолдау; 
г) мәдени үдерістерді ақпараттық    қамтамасыз    ету.    Телеарналарда «Қазақстан халықтары 

мәдениеті» атты апталық шолу хабарларын ұйымдастыру. Арнайы мәдениет мәселелерін көтеретін 
мерзімді  басылымдарды жарыққа шығару; 

д) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған әдебиет пен 
өнерге қоғамдық және мемлекеттік қолдау көрсету. Қорытындылай келгенде, осы аталған 
жұмыстардың жүзеге асырылғандығын құптаймыз. 
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ЭТНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ӨШПЕНДІЛІК ТІЛІ: ЖҮЗЕГЕ АСУ ТЕТІКТЕРІ ЖӘНЕ 
АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Алтаева А.К. – филология ғылымдарының докторы, «Журналистика және аударма ісі» 

кафедрасының профессоры, «Тұран» университеті, Алматы қ.  
 

Мақалада әлеуметтік желідегі этникалық тақырыптағы ақпараттың үлес салмағы 
туралы сөз қозғалады. БАҚ арқылы таратылған этникалық толерантты ақпарат ұлтаралық 
қарым-қатынас саласында дұрыс түсінік қалыптастырады. Екінші жағдайда кері әсер ететін 
этникалық ақпарат белгілі бір ұлттың кемшілігін жіпке тізіп, оларға деген жеккөрініш пен үрей 
сезімін тудырады.  

Түйінді сөздер: өшпенділік тілінің түрлері, жұмсақ кемсіту, қатты кемсіту, тұтандыру. 
 
Әлеуметтік желі арқылы адамдардың бір-біріне деген жеккөрушілігі мен пікір қайшылығының 

кесірінен олардың арасында алауыздық туындауы әбден мүмкін. Сондықтан мұндай ортаны 
зерттеудің маңызы зор. Сондайда ең алдымен назарға ілігетіні – өшпенділік тілі.  

Ғалымдар мен қоғам қайраткерлері әлемнің қауіпсіздігі мен ізгіленуі туралы әлі дауласып 
келеді. Бір жақты жауап беру қиын, көзге көрінетін зорлық-зомбылық  азайғанымен, виртуалды, 
ақпараттық әлемде қатыгездік, өшпенділік көбейіп жатқан сияқты. Бұл виртуалды әлемдегі 
өшпенділіктің шынайы өмірге ауысуы мүмкін дегенді білдіреді.   

Зерттеулерде ағылшын тіліндегі ‘hatespeech’ термині жиі айтылады, «өшпенділік тілі» немесе 
«алауыздық тілі» деп қолданылып жүр. Сол сияқты ұлттық, діни, саяси немесе басқа да 
алауыздықтар, басқа нәсіл/ мәдениет/ өзге де ерекшеліктері бойынша басқа топқа жататын адамдарға 
деген өшпенділік әрекеттер тудыратын медиалық дискурс те жиі бой көрсетуде.  

«Еуропа кеңесі министрлер комитеті өшпенділік тілін өз ойын білдірудің барлық формасы деп 
қабылдайды. Соның ішінде нәсілдік өшпенділікке, ксенофобия, антисемитизм және өшпенділіктің 
шыдамсыздықтан туатын өзге де түрлеріне, атап айтқанда, агрессивті ұлтшылдық пен эгоцентризм, 
босқындар мен эмигрант ұрпақтарына деген кемсітушілік пен өшпенділікті тарату, арандату, 
итермелеу мен ақтау деп анықтайды. Өшпенділік тілі ақпараттық соғыста адамдардың санасына әсер 
етіп, қандай да бір қимылдарға итермелейтін немесе салмақты және байыпты шешім қабылдау 
мүмкіндігін қиындата түсетін арнайы операцияларда қолданылады. Ақпараттық соғыс біздің ғасырда 
пайда болған жоқ. Алғаш рет Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жау ұстанымын насихаттауға 
арналған парақшаны зерттеу барысында ғалымдардың назарына ілікті. Әккі әскербасылар ақпараттық 
тәсілдің экономикалық пайдасын көре білді. Жау тасасын үндеу парақшалармен толтырған соң 
олардың өз еркімен тұтқынға берілуі жарылыс жасаудан, әскер шығындап, жаулап алудан әлдеқайда 
арзан түсті. Бұл әдісті саясаткерлер, тауарын өткізуге талпынған кәсіпкерлер, өзінің діни сенімдерін 
таратуға талпынған миссионерлер тиімді пайдаланады» [1, 42 б. ]. Қазіргі таңда ақпараттық соғыстың 
түрлі формасы бар. Кейбірі көзге көрінеді, кейбірі тіпті тасада қалады. Барлығының мақсаты бір – 
топтар арасындағы сенімсіздік пен өшпенділікті ұстап тұру, жалпы адамзат құндылықтары төңірегіне 
жиналуға тосқауыл болу, «біз – олар» арасынан ерекшелікті тауып отыру. Осы мақсатта өшпенділік 
тілінің құралдары қолданылады. Соның ішінде кемсітушілік лексикасы, қандай да бір әлеуметтік 
ұлттық/діни топтарға қарсы қимылдарға үндеулер (көрінетін, көрінбейтін) кіреді. 
           Өшпенділік тілі (ағыл. hate speech) – жағымсыз дискурстер қатарына жататын түрлі сөйлеу 
формалары. Мұндай сөйлеу формалары қандай да бір этникалық, нәсілдік, діни, жыныстық, 
әлеуметтік топтарға деген төзбеушілікті таратады, өршітеді, соған итермелейді немесе ақтайды, 
ксенофобияны қоздырады және қолдайды, кейде тіпті зорлық-зомбылық көрсетіп, алалауға 
шақырады.  

 
ПІКІР АЙТУ БОСТАНДЫҒЫ = ӨШПЕНДІЛІК ТІЛІ 

 
          Өшпенділік тілінің ерекшелігі пікірді ашық айту бостандығымен – адамның Конституцияда 
бекітілген құқығымен тығыз байланысты. 



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

227 
 

         Пікір айту бостандығы дегеніміз - ауызша, жазбаша немесе баспасөз арқылы, әр түрлі көркемдік 
формаларда немесе басқа да өзі таңдаған тәсілмен, мемлекеттік шекараларға қарамастан, өз пікірін 
ұстану, түрлі санаттағы ақпарат пен идеяларды еркін іздеу, алу және тарату құқығы. 

Журналистиканың халықаралық стандарттары өшпенділіктің қандай да бір түрін қоздыруға 
себеп болмау үшін, «өшпенділік тілін» пайдаланудан бас тартуға кеңес береді.  

Өшпенділік тілін этникалық немесе діни қауымды кемсітудің «жұмсақ» және «қатты» түрі 
ретіне бөлуге болады [2, 22-24 бб]. Атап айтқанда, «жұмсақ» кемсіту:  
 - мәтінде этникалық немесе діни топтың жағымсыз образын қалыптастыру;  
 - қоғамдағы түрлі топ өкілдерін бір-біріне қарсы қою, бұл ретте этникалық, тілдік т.б. бөлініске 
мейлінше назар аудару;  
 - өзі жататын этникалық, тілдік т.б. топ туралы кемсіту тұрғысынан жазу;  
 - этникалық немесе діни топ өкілдеріне қатысты қорлайтын немесе тіл тигізетін жазбалар.  
 «Қатты» кемсіту:  
 - басқа адамға (көбіне танымал адамға) жалпы көпшіліктің мүддесіне қайшы немес қауіп 
төндіретін жағымсыз қасиеттерді таңу (сатқын, Гитлер, салафит т.б.);  
 - қандай да бір этникалық немесе діни топ өкілдерінің аймақта (ауданда, қалада) 
қоныстануына жол бермеуге шақыру;  
 - ойын бүркемелей отырып күш көрсетуге және кемсітуге шақыру (осымен байланысты тарихи 
немесе заманауи мысалдарды насихаттау, «аналарға былай жасаса жақсы болар еді», «баяғыдан 
сөйту керек еді» т.с.с.). 
 Өшпенділік тілінің жұмсақ түрінің негізгі ерекшелігі мынада: оны бірінші реттен тап басып білу 
қиын. Мәтін негізінен бейтарап сипатта жазылғанымен сөз арасында этникалық топтарды атау кезінде 
елеусіз лақап ат немесе теңеулерді пайдалану кездеседі. Мысалы, «дурак-турок», «өзге ұлт 
келімсектері», «аққұлақ», «ит жеген», «кәпір», «қысқа балақ», «жөйт», «сарт» т.б.  
 Кең тараған түрі – қоғамдағы топтарды бір-біріне қарсы қою. Қарсы қою көбіне-көп тілдік 
ерекшелікке орай туындайды. Өшпенділік нысаны – қазақ тілін білмейтін ҚР азаматтары. Мәтіннің 
сарыны жанашырлықтан басталып («Орыстілді қазақтардың алдында таңдау аз. Қазақ болулары 
керек. Әйтпесе қиынға түседі»), айыптау мен қорқытуға дейін («Қазақ тілін менсінбейтіндердің, 
елемейтінердің дәурені бітті») жалғасады. Өшпенділік тілінің мұндай түрі қазақ тіліндк жазатын 
авторларға көбірек тән. Орыстілді авторлардың арасында «дәстүршіл-ұлтшылдарға» және 
«ватниктерге» қарсылық бар. Түптеп келгенде, аталған топқа жататындарды бөле-жара көрсету 
арқылы авторлар қоғамдағы түйткілді мәселелерді жеткізгісі келуі мүмкін. Алайда олардың ізгі ниеті 
онлайн ортада көбінесе жағымсыз нарратив тудырып қана қоймай, әлеуметтік желі 
пайдаланушылардың көз алдында тағы бір жаудың кескіні көлбеңдейді.  
 Қатты кемсітудің мазмұны агрессиялы болып келеді немесе этникалық, діни топтарға күш 
көрсетуді ашықтан-ашық немесе астыртын қолдау бар. Басқа адамға (көбіне танымал адамға) жалпы 
көпшіліктің мүддесіне қайшы немес қауіп төндіретін жағымсыз қасиеттерді таңу – жиі кездесетін 
категория. Бұл ретте өшпенділік тудыратын тұлғалар қатарында билік, БАҚ өкілдері, қоғам 
қайраткерлері мен қатардағы азаматтар бар. Яғни, тұлғаны аудитория алдында әзәзіл етіп көрсетіп, 
оған қатысты дұшпандық көзқарасқа шақырады. Бұл категорияға жататын мәтін көбінесе эмоцияның 
жетегімен жазылады, ішінде уытты тіркестер көп кездеседі. Мысалы, «Төтенін тыр-тыр қасып ұйықтап 
жатқан депутат Божко бүгін оянып не деп маңыраған?».  
 Дегенмен кемсітудің жұмсақ түрі қатты түрінен әлдеқайда көп кездеседі. «Бір қарағанда 
этникалық топтарға қатысты елеусіз ғана стереотип болғанымен соның өзі арқылы желіні 
тұтынушылар әлеуметтік желіде ксенофобияның тууына ықпал етеді, ал оны тоқтату өте қиын. 
Авторлар қанша жерден шектен шықпауға тырыстық деп ойлағанымен, комментарийлерде этникалық 
немесе діни топқа қатысты ашықтан-ашық кемсітудің орын алуы назар аудартпай қоймайды. Бүгінде 
онлайн ортада жекелеген этникалық топтарға қатысты өшпенділік тілінің қалыптасып қалғаны 
жасырын емес. Бұл көбіне елдегі этникалық азшылыққа немесе жақын көршілерімізге қатысты. Олар 
туралы бір ғана сөздің өзі комментарийлерде бірқатар жағымсыз стереотиптің көрініс табуына алып 
келеді. Бұндай жағдай ұлттық сананы қалыптастыру және кейбір саяси оқиғалардың тасасында 
ксенофобиялық ұстанымды нығайтумен байланысты әлеуметтік процестің көрінісі болуы мүмкін» 
дейді әлеуметтанушы С. Бейсенбаев [2, 11 б.].  

Фейсбуктің қазақтілді сегментінде этникалық немесе діни кемсітуге байланысты өшпенділік 
тілінің қатты түрі көбірек кездеседі. Жекелеген әлеуметтік топтарды мысалға ала отырып, нақты 
жаудың образы қалыптасып қалған деуге де болады. Олар ең алдымен қазақша сөйлемейтін қазақтар 
(«орысқұлдар»), қытайлар («қарақытай қаптаса») және салафиттер. Осы топқа жататындарға қатысты 
уытты нарративтер қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.  

Тіл ғылымында жеккөрушілік, өшпенділік, алауыздық сөздері синоним болып есептеледі. 
Басқа синоним сөздер секілді бұл сөздердің де семантикалық айырмашылығы бар. Жеккөрушілік – 
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біреуді жақтырмаудың ең асқынған түрі. Оны психологиялық жағдай, сезім (адамның ішкі эмоциясы) 
деуге болады. Ал өшпенділік, араздасу – женккөрушіліктің сыртқа шығарылған күйі. Мысалы, 
ойдағысын айтып тастау. Араздық, алауыздық – екі субъектінің арақатынасын білдіретін ішкі жағдай. 
Басқаша айтқанда, жеккөрушілік психологиялық күй болса, өшпенділік – әрекет немесе әрекет етуге 
дайын болу.  

Алдымен «жек көру» мен «өшпенділік» ұғымдарының ғылыми әдебиетте қалай 
сипатталатынына назар аударайық. Тіл ғылымында жеккөрушілік, өшпенділік, алауыздық сөздері 
синоним болып есептеледі. Басқа синоним сөздер секілді бұл сөздердің де семантикалық 
айырмашылығы бар. Жеккөрушілік – біреуді жақтырмаудың ең асқынған түрі. Оны психологиялық 
жағдай, сезім (адамның ішкі эмоциясы) деуге болады. Ал өшпенділік, араздасу – женккөрушіліктің 
сыртқа шығарылған күйі. Мысалы, ойдағысын айтып тастау. Араздық, алауыздық – екі субъектінің 
арақатынасын білдіретін ішкі жағдай. Басқаша айтқанда, жеккөрушілік психологиялық күй болса, 
өшпенділік – әрекет немесе әрекет етуге дайын болу. 

«Құқық жағынан алып қарағанда, «тұтандыру» сөзі қылмыстық заңнамада кездеседі (ҚР ҚК 
174-бабы. Әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік-топтық немесе діни алауыздықты тұтандыру). 
Кез-келген сендіру (ықпал ету) үрдісі, сонымен қатар тұтандыру және түрткі болу (үндеу, шақырулар 
арқылы) да келесі жолдармен жүзеге асады: назар → қызығушылық → әрекет етуге құлшыныс.  

Сендірудің бірінші сатысы – адресат мәселенің мән-жайын ұғыну үшін егжей-тегжейлі 
түсіндіру. Сендірудің соңғы сатысы – белсенділікті ояту немесе нақты іске шақыру. Идеологияны 
қалыптастыру мен арандатудың арасында адам санасын тұрақты қалыптан қозғалысқа ауыстыру 
фазасы бар. Тұтандырушы мәтіннің мақсаты осы болса керек.   

Ресейлік лингвист М.А. Осадчий сөз арқылы көндіру процесінің жалпы сызбасын вербалды 
экстремизм тіліне былайша аударды:  

1-кезең. Назар аударту кезеңі фактілерді көрсетуге (ақпараттандыруға) сай келеді. Бұл сатыда 
мәтін оқиға желісімен күшейе түсетін жағымсыз эмоционалды күшке әлі ие бола қоймады;  

2-кезең. Қызығушылықты ояту кезеңі жеккөрушілікті тұтандыруға сәйкес келеді. Бұл сатыда 
оқырман санасында объектінің жағымсыз образы қалыптаса бастайды;  

3-кезең. Ниеттің пайда болуы жанама шақыруға жатады.  
Жек көру мен өшпенділікті қоздыру құбылыстарын ақпарат беру кезеңінсіз (1-кезеңсіз) алатын 

болсақ, жағымсыз көзқарас қалыптастыру әрекеті мен объектіге қатысты әрекет жасауға жанама 
шақыру деген екі кезеңге бөлінеді. Олай болса, жеккөрушілікті тұтандыруды әлеуметтік топ туралы 
жағымсыз образ қалыптасатын коммуникациялық кезең деуге болады. Сол арқылы объектіге қатысты 
әрекет жасауға жанама немесе жасырын түрде шақыру сатысы да өшпенділікті тұтандыру болып 
есептеледі. 

Сатыдан сатыға өткенде мәтінде қандай да бір әрекетке көшуге итермелеу күшейе түседі. 
Демек ақпарат беру кезеңінде адресат жағдаймен тек таныса бастайды, бұл сатыда мәселенің өзіне 
тікелей қатысы барын әлі ұқпайды. Жеккөрушілікті тұтандыру кезеңінде адресат санасында жағымсыз 
ойлар қалыптасады. Өшпенділікті тұтандыру сатысында қандай да бір әрекет жасауға дайын тұрған 
тараптан өшпенділік бағытталған объектіге тікелей қауіп төнеді» [2, 25 б.].  

Осылайша жеккөрушілікті тұтандыру сөзінде өшпенділікті (алауыздықты) тұтандырудағыдай 
әрекет жасауға шақыру болмайды. Мәтін эмоционалды шарықтау шегіне жетіп, арандатушы 
тосқауылдан өткенге дейін «жеккөрушілікті тұтандыру» тіркесін қолдануға болады. Осыдан әрі қарай 
жанама шақыру формасындағы арандатушылықтың ашық түрі басталады. Демек жеккөрушілік – 
өшпенділіктің бастапқы сатысы, ал өшпенділік – физикалық түрде көрініс тапқан жеккөрушілік.  

Жалпы әлеуметтік желіде заңды білмегендіктен, т.б. себептермен істі болып жатқандар көп. 
Мәселен, 2017 жылы 20 адам әлеуметтік желідегі заңбұзушылықтары үшін сотталған. Соның ішінде 16 
адам бас бостандығынан айырылды, біреуі Қазақстанның тұтастығын бұзуға шақырғаны үшін 5 жылға 
түрмеге жабылды. Сол секілді 15 қазақстандық терроризмді насихаттап, теракт жасауға шақырғаны 
үшін 2 жылдан 9 жылға дейін абақтыға қамалса, 2 адам әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-
топтық, дiни алауыздықты тұтандырғаны себепті бас бостандығынан айырылып, 1 адам билік өкілін 
балағаттағаны үшін 227 мың теңге айыппұл төлеуге мәжбүр болды. 

   Қақтығысты мәтіндер заңгерлік және лингвистикалық салалар тоғысында зерттеу нысанында 
қарастырыла алады. Сөз қақтығыстары лингвистикалық зерттеу нысаны бола отырып, сол уақытта 
заңгерлік тұрғыдан реттеледі: әлеуметтік, ұлттық, діни т.б. алауыздық тудырғаны үшін ҚР Қылмыстық 
кодексінің 174-бабы, БАҚ арқылы нұқсан келтіретін мәліметтер таратылуы барысында тұлғаның ар-
намысы, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін қорғау үшін ҚР Азаматтық кодексінің 143-бабы, ал БАҚ 
арқылы таратылған жала үшін ҚР Қылмыстық кодексінің 130-бабы және қасақана жалған ақпарат 
тарату туралы 274-бабы, қорлау дерегіне байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 130-баптары 
қарастырылған. Сайттардағы материалдарға пікір жазу мәселесі де өзекті болып табылады. 
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Айтар ойды дұрыстап жеткізудің орнына өзгені қорлау мағынасындағы ауыр сөз айту, жалған 
мәліметті алға тартып жала жабу – заң алдында жауап беруге мәжбүрлейтінін білген абзал. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ақпарат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі 
заңнаманы жетілдіруге бағытталған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
ақпарат және коммуникациялар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына қол қоюы ендігіден былай интернет желісіндегі бейберекеттікке 
жол бермейтіні анық. Заң өкімі бойынша қазақстандық ақпараттық ресурстарда жасырын комментарий 
жазуға тыйым салынатын болады. Бұл еліміздегі интернет қолданушылар қазақстандық ресурстарға 
жасырын атпен пікір жазып қалдыра алмайды. Өйткені пікір иелерінен сайт иесі электронды үкімет 
порталы немесе SMS арқылы идентификациялау туралы келісім  жасауын талап етеді. Ал оған 
келіспегендерге сайттарда пікір қалдыру мүмкіндігі берілмейді. 

Әрбір қабылданған жаңа заң қоғамға қандай да болсын өзгеріс әкелетіні анық. Электрондық 
БАҚ-тар мен әлеуметтік желіде танымалы тұлғалардың  осы мәселе төңірегіндегі  пікірлерін 
ұсынамыз.  
           Аманхан ӘЛІМҰЛЫ, «Ақиқат» журналының бұрынғы Бас редакторы (бүгінде өмірден озған – 
А.А.К.әә): 

1. Біздің қашанда айтып, жазып келе жатқанымыз – еш уақытта құрал жаман болмайды, 
құралды пайдаланатын адам жақсы не жаман болуы мүмкін. Егер де біз әлеуметтік желілерді, соның 
ішінде фейсбукты құрал деп атасақ, пайдаланушылар ол құралды қалай пайдаланады, мәселе сонда. 
Әлеуметтік желілерді пайдалану мәдениетін игермеген адам оны жақсылыққа пайдаланбайды, 
керісінше осы бір ақыл-ойдың тамаша жемісін қор қылып, оның да, өзінің де беделін түсіреді.  

2. Біз айтып отырған «құралдарды» жабу керек деп ой айтып жүр. Оларға айтарымыз 
ешқандай «құралмен» күреспеу керек, тек сол құралды пайдаланатын адамның сана-сезімімен күресу 
керек. 

3. Біз қалайық, қаламайық жаһандану бәрібір үстемдік етпей қоймайды, соның бір көрінісі осы 
әлеуметтік желілер. Сондықтан мұндай жағдайда жауапкершілікті сезіну керек, ол жоқ жерде, 
әлеуметтік желіні пайдалану мәдениеті дегенді әңгіме қылудың өзі артық.    

Нұрғали Нұртай: 
Бүгінге дейін мемлекет тарапынан қадағалаудың болмағаны рас. Мемлекет тарапынан 

қадағалауды бақылауда ұстау деп түсінбегеніміз жөн. Елдегі түрлі әлеуметтік, саяси жағдайларға, 
ықпалды тұлғалар мен шенділерге байланысты ушықтыру, қаралау, арандату мәселелерінің алдын 
алу үшін кімнің қандай жерден қалай пікір білдіріп отырғанын білу маңызды. Бірақ оны тек құқық қорғау 
органдары ғана емес, тұтас қоғам көріп-біле алатын жағдай жасалуы керек. Жалпы сайттар мен 
әлеуметтік желілерді ой еркіндігі мен сөз еркіндігін шектейтін цензуралық құрал ретінде емес, ашық 
пікірталасқа шақыратын дискуссиялық ортаға айналдыра алсақ – анонимді пікірге тыйым салу құба-
құп. Себебі конструктивті диалог ашықтықты талап етеді. 

Серік Бейсембаев, әлеуметтанушы:   
- Біріншіден, әлеуметтік желі мен БАҚ-та тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, алынған 

нәтижені ашық жариялау ұсынылады. Ол үшін алдымен зерттеудің сандық және сапалық негізінде 
алдын-ала кешенді зерттеу жұмысын жүргізу қажет.  

- Екіншіден, өшпенділік тілі кей жағдайда кемсіту тұрғысындағы жазбалардың кері салдарын, 
ксенофобияны таратудың мәнін түсінбегеннен туады. Осыған орай желі пайдаланушылар мен 
оқырман арасында hate speech және hate crime арасында тікелей байланыс бар екенін ұғындыру 
керек.  

- Үшіншіден, әлеуметтік желідегі өшпенділік тілінің алдын алу және оған қарсы тұру бойынша 
институционализацияны күшейту керек. Бұл бағытта азаматтық қоғам өкілдерімен (БАҚ, белсенділер, 
еріктілер) бірлесе жұмыс істеу керек. Осы мәселені зерттеген және ұсыныстар дайындаған 
халықаралық ұйымдармен (Еуропа Кеңесі, ЮНЕСКО) ынтымақтаса жұмыс істеудің де маңызы зор.  

- Төртіншіден, танымал авторлар үшін арнайы тренингтер ұйымдастырған жөн. Олардың өз 
парақшаларында уытты талқыны бейтараптандырып, пікірталасты дұрыс арнаға салып отыру 
маңызды [2, 18 б.]. 

Масс-медиа тілін арнайы зерттеген ғалым А. Алдашева медиалингвистика саласын анықтап 
алу үшін мониторинг, контент-талдау, рейтинг тәрізді эмпирикалық әдістердің қажеттілігін айтады [3, 
16 б.].  

Қорыта келе айтарымыз: өшпенділік тілі арқылы жүргізілетін ақпараттық соғыстар қарумен 
жүргізілетін соғыстардан жеңіл емес. Сепарацияның сенімді құралы іспетті кемсітушілік (бөліну) пен 
жекелеген топтарды төмендету қоғамды дамытпайды.    

 
Әдебиеттер тізімі:  
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1 Қазақстан жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған медиасауаттылық жөніндегі 
оқу құралы. – Алматы: Интерньюс, 2019. -242 б.  

2 Қазақстандағы әлеуметтік желілердегі өшпенділік тілінің мониторингі. – Алматы: Medianet 
ХЖО, 2017. -80 б.   

3 Алдашева А.М. Медиалингвистика: қазіргі масс-медианың әлеуметтік сипаттамасы және сөз 
қолдану ерекшеліктері // Қазақ тілін коммуникативтік, функционалдық бағытта зерттеу және оқытудың 
инновациялық технологиялары: халықаралық ғыл-теор.конф.мат. – Алматы, 2010.  – 12-17 бб.  

 
 

ӘОЖ  070 
 

ЖАҺАНДАНУ КЕЗІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ 
МЕХАНИЗІМДЕРІ  

 
Бейсенбекова А.Б. – 7М03204 - журналистика және репортер ісі мамандығы бойынша 

магистратурада білім алушы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  
 

Мақалады әлеуметтік желі, олардың қоғамдағы саяси-экономикалық ахуалға әсері 
қарастырылады. Сонымен қатар, нарықтық замандағы әлеуметтік желінің құнды акциз екеніне 
дәлел келтірілген. Оның қоғамға әсері зерттеле отырып желіні пайдалану негіздері ұсынылған.  

Түйінді сөздер: әлеуметтік желі, микроблогтар, Facebook, Twitter,  контакте. 
 

 Интернет-технологиялардың дамуы жеделдеген сайын адамдардың пікір алмасып, 
коммуникация деңгейі  жоғарылады.  Осының арқасында желі қолданушысы жұмыс істеу, қарым-
қатынас жасау және өз жоспарларын жүзеге асыру сияқты маңызды істерді әлеуметтік желі арқылы 
нәтижелі жүргізуге болатыны анық білінуде. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер мен түрлі 
микроблогтар сияқты интернет-қауымдастықтар өте танымал. «Statcounter Global Stats» мәліметі 
бойынша 2021 жылы әлемдегі ең танымал әлеуметтік желі Facebook болып танылды: желінің үлесі 
73,27% құрады. Одан кейін Twitter (8,91%), Pinterest (7,22%), YouTube (4,72%) және Instagram (3,41%).   
  Қазақстандағы ең танымал желі - YouTube (39,22%), Twitter (17,1%), VK (16,86%), Facebook 
(16,4%) және Instagram (16,11%). Әлеуметтік желі Web 2.0 технологиясы арқылы жұмыс істейтіні 
белгілі. Осы технологияны қолданатын сайттардың да жылдамдықты қаматмасыз ететін 
функициялары бар. Атап айтқанда, әрбір пайдаланушыға жеке жеке кеңістік бөлінген. Бұл кеңістікті 
ақпараттан басқа фотосуреттермен, аудио және бейне файлдармен толтыруға болады.  
  Желіні пайдаланушылар саны жыл сайын экспоненциалды түрде артып келеді. Оның үстіне 
олардың саны ғана емес, қарапайым қолданушының әлеуметтік желіде өткізетін уақытының да үлесі 
жоғарылаған. Көбінесе жастар арасында желіні пайдалану тәуелділікке алып келіп отыр. Кейбір 
елдер, мысалы, Қытай, бұл мәселеге қазірдің өзінде алаңдаушылық білдіруде; медицина 
қауымдастығының мамандары осы тәуелділіктің алдын алу және емдеу шараларын белсенді түрде 
талқылауда. [1]. Одан бөлек тек бизнес өкілдері ғана емес, көптеген мемлекеттердің үкіметтер мен 
әртүрлі мемлекеттік ұйымдар мен әлеуметтік желілер мен микроблогтарға көбірек көңіл бөліп, оларды 
өз мақсаттарына пайдалана бастады. Нәтижесінде, коммуникация деңгейі өсті, ашықтық пайда болды. 
Бұл қауымдастықтар басқа да көптеген әлеуметтік, саяси және экономикалық функцияларға ие.  Көп 
аудиториясы бар желілер жаңалықтарды бүкіл әлем бойынша жедел тарата алады. Ал, жаңалықтар 
жеке және қоғамдық ауқымда болуы мүмкін.  

Микроблогтар мен әлеуметтік желілердегі ақпарат тарату мүмкіндіктерімен басқа медиаларды 
салыстыруға келмейді. Қазіргі уақытта ең жарқын мысал Twitter болып табылады. 2021 жылғы мәлімет 
бойынша  оның 1,3 миллиард пайдаланушысы бар. Бұл желіде күніне 500 мың ақпарат жарияланады. 
Қоғамдық маңызы бар саяси ақпараттардың басым бөлігі Twitter желісінде ұсынылады. [5]. Расында, 
желілер әлемдегі жаңа қуатты күшке айналды, ол халықтың пікірін хабардар етіп қоймай және 
олардың пікіріне әсер етуші құралға айналды. Көптеген саясаткерлер, саяси ұйымдар мен партиялар 
да өз бағдарламасын жүзеге асыру және идеяларын танымал ету үшін әлеуметтік желілерді 
пайдаланады. Сонымен қатар, олар желілерді пайдаланушыларға өз идеялары туралы ақпарат 
беретін сайт ретінде ғана емес, олардың көзқарастары мен принциптерін талқылау және қорғау үшін 
жасалған алаң ретінде қарастырады. Сондықтан да мұны арнайы құрылған топтарда немесе веб-
сайтта істеу ыңғайлы.  
  Эконимикалық жағынан, әлеуметтік желіде табыс тауып, пайда көрудің көптеген мүмкіндіктері 
бар. Бұл мүмкіндіктерді фирмалар да, жеке пайдаланушылар да пайдалана алады. Әлеуметтік 
желілердің өзі коммерциялық ұйымдар. Сондықтан олар желіге контент жасайтын компаниялардың 
санын көбейтуге, олармен ұзақ уақыт жұмыс істеуге және қолдау көрсетуге мүдделі.[2] Twitter-дің 2021 
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жылдың 1 тоқсанындағы табысы 1,19 миллиардты құрады. Нарықта Twitter кең ауқымды, вирустық 
ақпарат тарататын, бизнесті кеңейтуге арналған әлеуметтік медиа платформа, сондықтан ол үнемі 
өсіп отырады.  

Twitter  күніне 500 миллионнан астам ақпаратты бірнеше компанияларға сатады.  Бұл 
дерекетер:  көбінесе тренд талдау, тренд болжамдар, соңғы жаңалықтар, тіпті кейбір әлеуметтік-саяси 
жағдайлар туралы. Сатып алған тарап бұл мәліметтерді монетизация мақсатында пайдаланатыны 
белгілі.   

Әлеуметтік желілердегі пайдаланушылар саны жай интернет қолданушыларына қарағанда 
бірнеше есе көп және кері байланыс та өте жоғары. Әлеуметтік желілердегі жарнаманың 
артықшылығы - адамдар көбінесе өнім немесе қызмет туралы сайттағы баннерлерден емес, 
қарапайым белгіден гөрі танысының немесе сенімді тұлғаның тауар туралы айтқан пікірінен біледі. 
Осылайша, олар жарнамалаған қызметті пайдаланғысы келетін адамдардың тұтас топтары жинала 
алады. Компаниялар мұны тиімді пайдалануда. Мәселен, желілерде өз профильдерін дайындап және 
барлық жаңа өнімдері мен қызметтерін пайдаланушыларға жариялайды. Фейсбук әлеуметтік 
желісінде мұндай құбылыс сирек емес, кейбір ірі компаниялардың: Coca-Cola, Starbucks және т.б, 
мекеменің жұмыс уақытын ұлғайту немесе жаңа кеңселе мен дүкендердің және мекемелердің немесе 
қызметтің пайда болуы туралы  және т.б. Осы тұрғысынан, әлеуметтік желінің ең тиімді бизнес-моделі 
– аудиторияны тарту және көбейту үшін тегін. [4].  Табыс табу үшін сұранысқа ие қызметтерді де 
ұсыну жоғары деңгейде механизделінген. Әлеуметтік желі құрастырушылардың сөзінше, бұл 
платформаларда қарапайым адамдар мен бизнесмендердің тауарларын өткізу туралы ой мүлде 
келмегенін айтады.  

Әлемдегі ең танымал әлеуметтік желі – Facebook (700 миллионнан астам аккаунт тіркелген), 
ол студенттік жоба ретінде басталып, бірнеше жылдан кейін ғана аудиториясын арттырып, 
жарнамалық ұсыныстар мен басқа да кіріс көздерін енгізе бастады. Интернет-жобаны 
монетизациялаудың ең оңай жолы - оған жарнама орналастыр еді. Осылай әлеуметтік желі бастапқы 
мақстаын да жоғалтпай һ, нарықтық заманға бейімделді. 
  Әлеуметтік желінің рекреативті функциясының да қолданушыларына беретін мүмкіндігі көп. 
Пайдаланушылардың көңілін көтеру үшін ақылы және тегін ұсыныстар жетерлік. Желілерде тегін 
музыка тыңдау, фильмдер көру, арнайы ақы талап етпейтін әртүрлі қосымшалар және өздерінің түрлі 
ұсыныстары. Батыс елдерінде желіде музыка мен фильмдерді тегін тыңдау жоқ - бұл заңсыз болып 
саналады, сондықтан 2010 жылдың қарашасында ВКонтакте Американың дыбыс жазу индустриясы 
қауымдастығы жариялаған заңсыз музыка таратушылар тізімінде екінші болып тұр. [4].  Желідегі тағы 
бір ақша көзі – ойындар. Zynga, Crowdstar, Playdom және Rock you! сияқты Facebook ойын 
қолданбаларын әзірлеудегі ең ірі компаниялары әрқайсысының құны бірнеше миллиард долларды 
құрайды - бұл Facebook-тің табысынан кем емес. Орташа сападағы әлеуметтік ойынды құру үшін 
компания 100 мың доллар және бірнеше ай жұмсайды, іске асыру және таратудың белгіленген 
процесі өте жылдам өтеді. Бір ай ішінде орташа есеппен 250 миллионға жуық пайдаланушы тек 
Facebook-те ойын қолданбаларын іске қосады. Көптеген қосымшалардың геймплейі қарапайым. Десе 
де желідегі ойындардың көбі ақылы. Олардың танымалдылығы адамдардың психологиясымен 
өлшенеді. Мәселен: бірінші болуға деген ұмтылысына, олардың бәсекеге деген құштарлығына және 
ұжымдық әрекеттестігіне жүгінуімен түсіндіріледі. Ойыншылар тек қосымшаны жүйелі түрде ашып, 
басқаларға қатысты статистикасын көбейтуі керек. Шындығында, әлеуметтік ойындар бүгінде ойын-
сауықтан гөрі қарым-қатынас құралы болып табылады. Бастапқыда қолданбаның қалыпты жұмыс 
істеуі үшін пайдаланушы ойынға достарының белгілі бір санын шақыруы керек еді, қазіргі уақытта 
мұндай схемадан бас тартылды, өйткені пайдаланушылар көп спам алды. Қазір ойын 
қосымшаларының нарығы өте қанық - жарты миллионнан астам бағдарламалар жасалды, олар 
тұтастай алғанда бір-біріне өте ұқсас. Әлеуметтік ойындардың көбі соншалықты ұқсас, нарыққа 
шығарылғанына қарамастан, жүз миллионға жуық ойыншы аудиториясы бар осы қосымшалар көп 
қаржы табуда. Ойын қосымшаларын ашатын пайдаланушылардың шамамен 5% -ы ғана 
әзірлеушілерге микротранзакциялар түрінде төлем жасауға дайын, бұл нарық қазірдің өзінде 
максималды деңгейге жетті, өйткені табыстың өсуін ауқымды деңгейде ұстап тұру үшін  жеткілікті 
деңгейге жетті. [7]. Көбінесе ойын-сауықтық сипаттағы топтар немесе белгілі бір тақырып аясындағы 
порталдар сәтті болады.  

 Әлеуметтік ойындарды ойнайтын адамдардың тілектері мен пікірлерін қаражат көп талап 
етпейтін функцияларын өзгертуге тырысқанымен, аса бір шығынға түсіп көп қаржы жұмсауға дайын 
емес. Өйткені ойын ойнайтындардың көпшілігі бұл қызметтерді жұмыстан кейін тынығу үшін ойнайды. 
  Қазіргі уақытта жақында пайда болған әлеуметтік желілер мен микроблогтар қарқынды өсуде. 
Олардың ең үлкені жылдық кірістің 50-100% өсімін және пайдаланушылар санының артуын көрсетеді. 
Әлеуметтік желілер мен микроблогтар адамдарды біріктіреді, әлеуметтік байланыс орнатады. 
Сарапшылар әлеуметтік желілердің коммуникация құралы ретінде белең алуы, белсенді 
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қолданушылардың көбеюуі, бірігіп талап қоя білуін қоғамдық санасының жаңғыруы деп санайды. 
Онымен қатар, желі - адамдардың қарым-қатынас сипатына өзгеріске алып келген. Қорыта айтқанда, 
қоғам өмірінің барлық саласында әлеуметтік желілердің оң ғана емес, кері әсері де бар екенін 
көрсетті. Әлеуметтік желілердің оң әсері - әлеуетті мүмкіндіктерді қалыптастырады: жеке адамдар 
арасындағы қарым-қатынас шекарасын кеңейту, демократия механизмдерін дамыту, саясаткерлер 
мен сайлаушылар арасындағы өзара әрекеттесу, кәсіпкерлік экожүйелерді, білім генерациялау 
тізбектері және әлеуметтік капиталды құру, тікелей байланыс қолжетімділігін қамтамасыз ету. [6].  
Сонымен  қатар өнер, мәдени құндылықтарды насихаттау. Алайда, әлеуметтік желілерді 
пайдаланудағы елеулі шектеулер: жеке адамға манипуляциялық әсер ету, жалған ақпарат, адам ойын 
бұзатын тез жаулап алатын контенттің көптігі, наразылық қозғалыстарының қалыптасуы, ұлттық 
мәдениеттерді – желінің зиянды әсерін ұлғайтуы әбден мүмкін. Әлеуметтік желілердің қоғам өмірінің 
барлық салаларына жылдам таралуы қоғамдық қауіпсіздікке көптеген қатерлерді көрсетті. Бұның одан 
әрі дамуы, біздің ойымызша, билік тарапынан да, бизнес пен тұрғындар тарапынан да оларды 
дамытуға стратегиялық көзқарасты қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. Сондықтан әлеуметтік 
желілер институтының әлеуметтік қатынастарға ықпал ету шекарасын анықтау және әлеуметтік 
желілер институттарын жан-жақты талдау маңызды міндет.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ОСНОВА КАЗАХСТАНСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Сулейменова Г.С. - ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Нур-Султан 

 
  данной статье рассматривается внешнеэкономическое сотрудничество Казахстана с 

Китаем в условиях современной мировой экономической и политической обстановки. Рассмотрено 
состояние экономики Казахстана в годы независимости и роль китайских инвестиций в экономике 
Казахстана, также преспективы внешнеэкономического сотрудничества Казахстана и Китая, 
экономическая стратегия Китая «Один пояс, один путь», целями которой являются развитие северо-
восточных регионов Китая и интеграция сопредельных евразийских государств. А также 
рассмотрены важнейшие совместные транспортно-логистические проекты между странами, 
изложены основные задачи, особенности и перспективы их реализации. Особое внимание 
уделяется вопросам реализации проекта по строительству автотрассы «Западный Китай – 
Западная Европа», а также созданию международного центра пригораничного сотрудничества 
«Хоргос», что имеет огромное значение для экономического развития стран. 

Ключевые слова: Казахстанско-китайское отношение, Экономическое сотрудничество, 
«Один пояс, один путь», «Экономический пояс Шелкового пути», «Морской Шелковый путь XXI 
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века», Казахмыс, « остык – Алашанькоу», «Хоргос», порт Ляньюньган, «Западный Китай – 
Западная Европа». 

 
С момента обретения Казахстаном независимости привлечение иностранных инвестиций 

рассматривалось как один из основных инструментов для вывода страны из экономического кризиса 
и развития эффективной рыночной экономики. С провозглашением независимости казахстанская 
экономика находилась на такой стадии экономического кризиса, когда снижение темпов роста 
перешло в абсолютное сокращение объемов производства. Это было в основном результатом потери 
сложившейся управляемости экономикой, отсутствия финансово-платежной дисциплины в стране. 
Дезинтеграция бывшей единой экономики СССР породила разрыв всей цепочки народного хозяйства. 
Распад устойчивых связей в коллапсе промышленности привел к падению, а в некоторых случаях к 
остановке и спаду производства. Как показывает, мировой опыт многих стран, приток иностранного 
капитала и государственное регулирование его использования положительно воздействуют на 
экономику. С помощью иностранных инвестиций можно улучшить деформированную 
производственную структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологические 
производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, 
активно задействовать имеющийся потенциал квалифицированных специалистов и рабочих, 
внедрить передовые достижения в области менеджмента и маркетинга. 

Возникшая перед молодым государством необходимость выработки собственного 
внешнеполитического курса с особой актуальностью подчеркнули важность установления 
добрососедских отношений с Китаем. Это был период, когда Китай наращивал экономическую мощь, 
уверенно входил в элиту мировых держав. Налаживание дружественных отношений с Китаем 
является надежной гарантией безопасности для молодого государства. В связи с этим в качестве 
приоритета было определено продвижение политического диалога с Китаем, систематизация 
торгово-экономических контактов и создание необходимой договорно-правовой базы двусторонних 
отношений. 

Отношения Казахстана с Китаем, вторым по величине соседом, занимают важное место во 
внешней политике Республики Казахстан. Они затрагивали обширный спектр вопросов в 
политической, экономической, торговой, этнической, пограничной и военной областях. Китайский 
фактор является постоянно действующим для внешней политики Казахстана [1, с. 171]. 

Говоря о казахстанско-китайских отношениях, следует отметить, что первые шаги к 
налаживанию двустороннего сотрудничества были сделаны Казахстаном и Китаем еще во времена 
СССР. Уже провозгласивший свой суверенитет Казахстан еще оставался частью Советского Союза, 
поэтому в качестве непосредственного партнера по контактам был выбран граничащий с нашей 
страной Синьцзян-Уйгурский Автономный район. Было подписано Соглашение о принципах и 
основных направлениях развития сотрудничества между КазССР и Синьцзяном. В соглашении 
стороны заявляли о том, что рассматривают друг друга как близких соседей и строят свои отношения 
на основе взаимного доверия и сотрудничества [2, с. 192]. 

Дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой были установлены 3 января 
1992 года. В октябре 1993 года состоялся официальный визит Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева в Китай по приглашению Председателя КНР Цзян Цзэминя. Итогом 
переговоров явилось подписание Совместной Декларации об основах дружественных 
взаимоотношений между странами, соглашение о воздушном сообщении, о порядке оформления виз 
при взаимных поездках граждан и др. 

В апреле 1994 года состоялся официальный визит Премьера Государственного Совета КНР 
Ли Пэна в Казахстан. Казахстан и Китай подписали договоры о казахстанско-китайской границе, о 
предоставлении Казахстану кредита и оказании гуманитарной помощи, о развитии международных 
грузопассажирских перевозок.  

Стратегическому партнерству соответствовали гарантии Китая Казахстану по безопасности 
(февраль 1995), полное решение пограничных вопросов, подписание Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве (23 декабря 2002 года), соглашения о предотвращении опасной военной 
деятельности (2002), Программы сотрудничества на 2003–2008 годы (июнь 2003 года), соглашения о 
сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек (2001), Декларации о 
стратегическом партнерстве (2005).  

Все последующие документы, подписанные между странами, государственные визиты глав 
двух республик свидетельствуют о развитии всестороннего стратегического партнерства.  

В двусторонних отношениях Казахстана и Китая предпочтение отдается торгово-
экономическому сотрудничеству. Китай занимает второе место в товарообороте Казахстана после 
России. В торгово-экономической сфере было принято решение в максимальной степени 
использовать преимущества, предоставляемые географической близостью и взаимодополняемым 
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характером экономик, придерживаясь принципа равенства и взаимной выгоды, с учетом условий и 
возможностей обеих Сторон; постепенно осуществлять переход к формам хозяйственных связей, 
соответствующим международным стандартам, уделяя приоритетное внимание сотрудничеству в 
областях энергетики, металлургии, нефтехимической промышленности, производства минеральных 
удобрений, транспорта, текстильной промышленности; увеличивать удельный вес крупных объектов 
сотрудничества, в том числе активно изучать возможности сотрудничества по проекту прокладки 
нефтепровода от Казахстана до тихоокеанского побережья Китая по территории двух стран. Токаев 

Близкое соседство Китая дает Казахстану ряд экономических возможностей, и прежде всего 
это прибыль от транзита грузоперевозок между двумя главными торговыми полюсами в мире: КНР и 
Европой. Именно через территорию Казахстана проходит наиболее оптимальный сухопутный путь 
перевозок между ними, хотя большинство китайских товаров перевозится более дешевым морским 
транспортом, по сухопутным маршрутам в западном направлении они доставляются быстрее почти в 
два раза.  

Увеличение объема грузов, перевозимых через территорию Казахстана, также позволит ему 
развивать транспортную и сопутствующую логистическую и производственную инфраструктуру 
внутри страны.  

Контейнерные поезда между Китаем и Европой через территорию Казахстана открывают 
новый тренд в трансконтинентальных грузовых перевозках. Таким образом, Транскаспийский 
маршрут теперь является первым альтернативным сухопутным коридором между Европой и КНР, 
построенным в обход территории России [3, с. 18-19]. 

Дипломатичное развитие экономики Казахстана, поддержка со стороны официального Китая 
имеющихся инициатив Республики Казахстан создают предпосылки для их успешной реализации [4, 
с. 127]. 

Казахстан очень важен для энергетической безопасности Китая. Казахстан по своим запасам 
нефти, газа, угля и урана входит в число 10 крупнейших в мире стран, а также имеет стратегическое 
географическое положение для осуществления контроля потоков нефти и газа из Центральной Азии 
на Восток и Запад. Его географическая близость, безопасность транспортных маршрутов, а также 
отсутствие каких-либо враждебно настроенных конкурентов в регионе являются основными 
преимуществами казахстанского энергетического сектора для Китая. Китай уже начал активно 
инвестировать в нефтегазовую инфраструктуру Казахстана. Конечно, инвестиции Китая создают 
благоприятные возможности для Казахстана [3, с. 18].   

Сотрудничество Китая с Казахстаном отражает рост значимости Китая во внешнеторговой и 
инвестиционной политике, промышленных и инфраструктурных проектах.  

Казахстан является страной, обладающей богатыми природными ресурсами, с 
развивающейся добывающей промышленностью и экспортирующее сырье [5]. Роль казахстанских 
энергоресурсов для китайской экономики существенно возрастает. Поскольку Казахстан 
превращается в крупного поставщика энергоносителей, она получает роль в инвестиционных, 
энергетических и экономических отношениях [6, с. 85]. 

Китай всегда проявлял большую заинтересованность в стабильных поставках из Казахстана 
продукции металлургической промышленности, и все металлургические компании Казахстана имеют 
тесные контакты с Китаем, на который ориентирована большая часть их экспортных поставок. Данное 
направление сохраняет своего актуальность и в настоящее время. Однако, основная тенденция 
последних лет – приобретение Китаем активов в горнорудной промышленности Казахстана и 
создание на этой основе СП (совместное предприятие) с уже работающими в Казахстане 
компаниями.  

  начале июня 2006 года китайская Yinyu и «Казахмыс» подписали соглашение о 
совместной разработке крупного месторождения меди Актогай-Айдарлы. Ранее «Казахмыс» 
установил контакты с компанией GEMCO (GEMCO Cast Metal Technology – лидирующая в сфере 
литейного производства, предоставлющая услуги консалтинга и инжиниринга, и выступающая в 
роли генерального подрядчика), которая занимается разработкой прогрессивных технологий 
обогащения руд [6, с. 187].  

С расширением экономического присутствия Китая в Казахстане выросли возможности 
доступа к китайским кредитам и инвестициям. Казахстан старается создать все условия для 
иностранных инвестиций, что является основой, одним из направлений взаимовыгодного 
экономического сотрудничества между странами. 

Таким образом, привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана выступает как 
объективно необходимый процесс, направленный на решение стратегических и тактических задач 
макроэкономического характера. 
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Китайские инвестиции частично компенсировали сокращение потока западных инвестиций и 
кредитов в Казахстан, начавшееся к мировому финансовому кризису 2008 года. Судя по динамике 
казахстанско-китайского сотрудничества, этот тренд будет продолжаться [4, с. 23].  

Китайские инвестиции идут на развитие инфраструктуры в Казахстане и восстановление 
отечественного производства (строительство; горнодобывающая промышленность; финансовая 
деятельность; торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) [6, с. 210]. 

30 декабря 2009 года Компания Казахмыс PLC объявила о достижении Соглашения с 
«ГБРК» ФНБ «Самрук-Казына» – о предоставлении кредитной линии в размере 2,7 млрд. долларов. 
Согласно кредитному соглашению, подписанному с ФНБ «Самрук-Казына», средства в размере 2,1 
млрд. долл. были распределены на развитие медного проекта Бозшаколь и золотомедного 
проекта Бозымчак, 200 млн. долл. – для финансирования развития ряда действующих рудников 
Казахмыс PLC в Карагандинском регионе. Оставшиеся 400 млн. долл. будут распределены в 
течение трех лет. Проценты будут выплачиваться раз в полгода по ставке LIBOR (в долларах) + 
4,8%. Каждый кредит предоставляется на срок от 12 до 15 лет с даты получения первого 
транша, амортизация начнет учитываться через 3 года после даты получения первого транша 
[6, с. 190].  

Но в целом, кредиты и инвестиции Китая положительно влияют на развитие инфраструктуры, 
энергетической, транспортной, строительной отрасли, сектора торговли и услуг Казахстана, 
способствуя социально-экономическому благополучию населения [7, с. 289]. 

Таким образом, отношения между двумя странами ускоренно развиваются в последнее 
десятилетие, как в экономике, так и политике. Двусторонние связи растут за счет интенсивного 
экономического присутствия Китая в Казахстане: импорта китайских товаров, инвестиций в 
энергетический сектор (разработка месторождений нефти, урана и другого сырья), предоставления 
торговых кредитов, экспорта нефти, урана, металлов. Китай стал вторым (12,0%) после ЕС (53,5%) 
экспортером Казахстана. Для сравнения, доля экспорта из Казахстана в страны Таможенного союза в 
два раза меньше – 10,7% [4, с. 69]. 

В сфере экономики приоритетным направлением выступает создание системы рыночных 
отношений и обмен опытом в реализации социально-экономических реформ. Место Казахстана в 
международном разделении труда в настоящее время определяется экспортом нефти, газа, металла 
и других товаров. Включение его в международную энергетическую и транспортную сеть и 
перспективы их развития повышает политический и экономический вес страны на международной 
арене. Казахстан, используя выгодную ценовую ситуацию, сложившуюся на мировых рынках 
углеводородного сырья, металла и некоторых других товаров, увеличив экспорт товаров сырьевой 
группы, существенно укрепил свою экономику. Энергетика является ключевым фактором, влияющим 
на внутреннюю и внешнюю стратегию развития каждого суверенного государства. В настоящее время 
интенсивная реализация сырья без глубокой ее переработки не в полной мере отвечает интересам 
национальной экономики. 

Как глобальная торговая держава, Китай безусловно, заинтересован в продвижении своих 
товаров на внешние рынки. Страны Центральной Азии обладают большим транзитным потенциалом. 
Территория Казахстана расположена на направлении сухопутного моста для грузовых потоков между 
основными макроэкономическими полюсами – странами Европейского Союза и Азиатско-
Тихоокеанского региона, Америки и Евразии; сокращение времени доставки транзитных грузов. 

  нашей стране транспорт является одной из базовых отраслей народного хозяйства, 
важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Экономические и 
географические особенности Казахстана делают его экономику одной из наиболее грузоемких в 
мире, обуславливая высокую зависимость от транспортной системы. Транспорт, с одной 
стороны, является частью инфраструктуры рынка, а с другой – он сам как субъект рынка 
продает свои услуги, перемещая товары и пассажиров.   Стратегии «Казахстан-2050» 
отмечается, что транспортная инфраструктура является одним из основных факторов 
обеспечения устойчивого экономического роста страны. 

На официальном визите в Нур-Султан в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин 
подчеркнул, что «казахстанская земля, через которую проходили маршруты древнего Шелкового 
пути, внесла существенный вклад в интеграцию восточной и западной цивилизаций, способствовала 
развитию связей с разными национальностями и культурами». Сегодня возникла «необходимость 
применять новые модели сотрудничества, общими усилиями формировать «экономическую полосу» 
Великого шелкового пути, начиная с конкретных направлений». Обозначенные им направления 
сотрудничества – это постоянный обмен мнениями по различным вопросам стратегии экономического 
развития для выработки мер и программ по экономической интеграции; строительство единой 
транспортной инфраструктуры от Тихого океана до Балтийского моря; усиление торговых связей с 
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ликвидацией барьеров и повышением скорости доставки; усиление национальных валютных потоков; 
усиление связей между народами [8].  

В апреле 2015 года была утверждена Государственная программа инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол». В ее основе – транспортно-инфраструктурное развитие Казахстана, 
улучшение транспортной связанности не только внутри страны, но и с внешними рынками. Китайский 
и казахстанский проекты по своим базовым целям не только не противоречат, но и совпадают друг с 
другом [6, с. 279]. 

Начало развития транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Китаем 
относится к середине 1990-х гг. когда отношения между двумя государствами находились лишь в 
стадии становления. Первое межправительственное соглашение об использовании морского порта 
Китая Лянюньган для переработки и транспортировки казахстанских грузов – было подписано 11 
сентября 1995 года. Соглашением предусматривалась возможность использования морского порта 
Лянюньган для переработки и транспортировки казахстанских грузов, следующих транзитом в страны 
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и в обратном направлении. 

8 августа 2004 года была открыта первая транскитайская автомагистраль, которая берет 
начало в порту Ляньюньган на побережье Желтого моря и завершается на КПП «Хоргос» на 
казахстанско-китайской границе. Дорога протяженностью 4393 км строилась с 1990 г. Технические 
характеристики автобана позволяют двигаться по нему со средней скоростью 120 км/час. Эта 
автодорога сократила автомобильный путь от восточных до западных пределов страны с 15 суток до 
50 часов, т.е. в 7,5 раз. 

Еще раньше 12 сентября 1991 года на участке «Алашанькоу (КНР) – ст. Дружба (Казахстан)» 
была осуществлена стыковка китайской магистрали «Ляньюньган – Ланьчжоу – Урумчи» с 
железнодорогой на территории Казахстана.  

В начале 2004 года между Министерством железных дорог КНР и НК «Казахстан темир жолы» 
(НК «КТЖ») начались переговоры о прокладке трансказахстанской железнодорожной магистрали 
(ТКЖМ). Кампания разработает проект строительства полотна с использованием европейских 
стандартов железных дорог. 

В июне 2005 года во время визита в Казахстан Ху Цзиньтао, между Министерством 
транспорта и коммуникаций РК и Министерством железных дорог КНР был подписан меморандум о 
сотрудничестве в рамках исследования возможности строительства трансказахстанской 
железнодорожной магистрали с шириной колеи 1435 мм. Магистраль соединит страны Юго-
Восточной Азии с Европой по маршруту: Достык – Актогай – Жезказган – Бейнеу – порт Актау. 
Магистраль протяженностью 3083 км будет проходить через территории Казахстана и далее – через 
Туркмению, Иран и Турцию – в Европу. 

Преимуществом этого проекта является то, что он дает возможность избежать двойной 
перевалки при доставке грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Кроме того, очевидный 
плюс для Казахстана – транзитные платежи в бюджет и перспектива развития инфраструктуры по 
всей трассе новой дороги [6, с. 280-285].  

Казахстану с 1995 года предоставлен доступ к транспортной инфраструктуре Азиатско-
Тихоокеанского региона через железнодорожные переходы «Достык – Алашанькой», «Хоргос – 
Алтынколь», и далее порт Ляньюньган. По этому маршруту, в основном, перевозятся контейнеры из 
Южной Кореи, Японии, Гонконга в страны Центральной Азии и обратно.  

В конце 2009 года завершено строительство железной дороги Урумчи – Хоргос, а в июне 2010 
года Китай согласился оплатить удлинение магистрали до казахстанского села Жетыген. В 2011 году 
открыто 22 новых пассажирских и грузовых транспортных маршрута, соединивших Казахстан с КНР 
[7, с. 284]. 

Интересы Китая и Казахстана также сходятся на многосторонних транспортных проектах. 
Один из самых главных проектов в транспортно-логистической сфере – строительство автотрассы 
«Западный Китай – Западная Европа». История проекта начинается с 2005 года. 16 апреля 2009 года 
в г. Пекине Министерство транспорта и коммуникаций РК и Министерство коммуникаций КНР 
подписали меморандум о взаимопонимании создания автотранспортного коридора «Западный Китай 
– Западная Европа». 11 июня 2009 года в г. Алматы Европейской Комиссией и Министерством 
транспорта и коммуникаций РК был подписан меморандум о взаимопонимании в области развития 
транспортных сетей. Протяженность коридора «Санкт-Петербург – Москва – Казань – Оренбург – 
Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу - 
Ляньюньган» составляет 8445 км, в том числе по территории Казахстана – 2787 км. 

Коридор «Западный Китай – Западная Европа» пролегает по территории пяти областей 
Казахстана, где проживает 4,6 млн. человек, и треть населения Казахстана. При этом в 
Актюбинской области будет реконструировано 358 км, в Кызылординской – 817 км, в 
Туркестанской – 458 км, Жамбылской – 480 км, в Алматинской – 340 км. 
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Основными положительными показателями данного проекта по сравнению с существующими 
альтернативными коридорами (автодорожный «Транссиб», морской – через Суэцкий канал) является 
его протяженность и время нахождения в пути. Если при использовании морского коридора время 
нахождения в пути доходит до 45 суток, а по автодорожному «Транссибу» – до 14 суток, то по 
коридору «Западный Китай – Западная Европа» от порта Ляньюньган до границ с европейскими 
государствами время в пути составит порядка 10 суток. Во-вторых, проект обеспечит грузоперевозки 
по трем основным направлениям: «Китай – Казахстан», «Китай – Центральная Азия», «Китай – 
Казахстан – Россия – Западная Европа» [9, с. 198-204].  

Магистраль «Западный Китай – Западная Европа» является одним из самых перспективных 
проектов на сегодняшний день.  

15 мая 2017 года в Пекине в рамках форума «Один пояс – один путь» подписано 
трехстороннее соглашение между АО «НК «КТЖ», портом Ляньюньган и COSCO Shipping о 
совместном развитии сухого порта KTZE-KHORGOS Gateway на СЭЗ «Хоргос Восточные ворота». 

Портовый город Ляньюньган является «восточным фортом» нового азиатско-
европейского трансконтинентального моста с современной промышленностью, внешней 
торговлей и туризмом.  

Кроме того, в Ляньюньгане размещается один из крупнейших проектов Казахстана за 
рубежом, обозначенных в экономической политике «Нұрлы жол» – сухой порт.  

 озможности использования железнодорожных путей сократили срок поставки товара. 
Сегодня из Ляньюньганя ежедневно отправляется два состава в Центральную Азию – в Алматы и 
Ташкент. 

Казахстан имеет большие амбиции в отношении инициативы «Один пояс, один путь», 
поскольку географически является идеальной точкой, соединяющей Китай и Запад. «Один пояс, один 
путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый 
путь XXI века», выдвинутые председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином 
в сентябре 2013 года. Идея Морского Шелкового пути XXI века заключается в создании двух 
маршрутов. Один из них соединит побережье Китая и Европу через Южно-Китайское море и 
Индийский океан, второй – выведет Китай в Южно-Тихоокеанский регион через Южно-Китайское 
море, которое становится одним из ключевых участков этого морского проекта. 

Экономический пояс Шелкового пути рассматривается как крупномасштабный экономический 
проект, нацеленный на развитие Западного Китая, а также на расширение связей с зарубежными 
государствами, особенно со странами Центральной Азии. Суть его – в создании трансевразийского 
сухопутного моста и развитии трех экономических коридоров: Северного (Китай – Монголия – 
Россия), Центрального (Китай – Центральная Азия – Ближний Восток) и Южного (Бангладеш – Китай 
– Индия – Мьянма, а также Китай – Пакистан).  

«В основе инициативы «Один пояс, один путь» лежит древний Шелковый путь. Эта 
инициатива в первую очередь нацелена на азиатский, европейский и африканский континенты, 
однако она открыта и перед другими странами. В рамках реализации инициативы «Один пояс, один 
путь» Китай заключил соглашения о практическом сотрудничестве с многими странами. Эти 
соглашения охватывают не только транспортные, инфраструктурные и энергетические проекты, но и 
проекты в области телекоммуникаций, таможенного контроля и карантинного надзора. Эти 
соглашения также включают в себя планы и проекты сотрудничества в области экономики и торговли, 
промышленности, интернет-коммерции, морского хозяйства и экологически ориентированной 
экономики. Китайские агентства железнодорожного транспорта подпишут соглашения 
с аналогичными компаниями в других странах, чтобы укрепить сотрудничество в области регулярных 
перевозок грузов между Китаем и Европой» – сказал Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме 
Международного сотрудничества «Один пояс, один путь». 

Китай и Казахстан выстраивают отношения в русле взаимовыгодного сотрудничества. 
Казахстан стал для Китая крупнейшим торговым партнером в Центральной Азии. Две стороны 
открыли 5 пограничных пропускных пунктов, 5 трансграничных нефте- газопроводов, 2 
трансграничные железнодорожных ветки, международный центр приграничного сотрудничества 
«Хоргос». Ключевыми проектами, повышающими транзитно-транспортный потенциал двух стран, 
являются автомобильная магистраль «Западный Китай – Западная Европа» (ожидаемый объем 
грузопотока на казахстанском участке – до 30 млн. тонн в год), железнодорожная ветка «Жезказган – 
Бейнеу» (соединила Китай с каспийскими портами через Казахстан), казахстанский логистический 
терминал в китайском порту Ляньюньган (прямое сообщение через Россию и Центральную Азию). 
Терминал Ляньюньган позволил Казахстану получить морской выход на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Казахстанские железные дороги дают Китаю возможность влиться в евразийский 
трансконтинентальный коридор.   



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

238 
 

Экономическое сотрудничество – основа казахстанско-китайских отношений всеобъемлющего 
стратегического партнерства. Китай – один из лидеров по объемам вложенных в нашу страну 
инвестиций и важнейший торгово-экономический партнер Казахстана. Обе страны проявляют 
заинтересованность в развитии индустриально-инновационного партнерства. 

В современном мире, каждое государство при построении своей модели эффективной 
экономики основывается на исторических предпосылках и опыте других стран, учитывая свои 
реальные возможности и перспективы развития [10, с. 36]. 

 
Список литературы 

1. Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Том 
V: ЦА в XXI столетии – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. – 440 с. 

2. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике Казахстана. – Алматы: 
Білім, 1997. – 736 с. 

3. А. Султангалиева. Казахстан и его соседи: возможности и ограничения. Институт мировой 
экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК – Лидера Нации. – Астана – 
Алматы, 2015. – 68 с. 

4. Казахстан и Китай: стратегическое партнерство в целях развития. Материалы 
международной конференции / Под ред. М. Ашимбаева. – Алматы: ИМЭН, 2006. – 138 с. 

5. Государственная программа форсированного индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. от 1 августа 2014 года. 

6. Сыроежкин К.Л. Казахстан – Китай, от приграничной торговли к стратегическому 
партнерству: монография. – В трех книгах. Книга 2. В формате стратегического партнерства. – 
Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2010. – 384 с. 

7. Модернизация Китая и Казахстан: монография / К.А. Алдабек, П.Е. Бектурганова, А.Е. 
Сериккалиева, Д. Дауен, М. Асыл, отв.ред. – сост. П.Е. Бектурганова. – Алматы: Қазақ университеті, 
2014. – 348 с. 

8. Си Цзиньпин в Казахстане // «Акорда», 7 сентября 2013. 
9. Сыроежкин К.Л. Казахстан – Китай: от пограничной торговли к стратегическому 

партнерству: монография. – В трех книгах. Книга 1. В начале пути. – Алматы: Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте РК, 2010. – 336 с. 

10. Габдулина А.С. Индустриальная модернизация экономики регионов Казахстана: стратегии 
и механизм регулирования. – Автореферат. – Алматы, 2010.  

 
 
УДК 330.34:502.21  

 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Турежанов С.У. - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов КРУ 

имени А. Байтурсынова, Костанай, Казахстан 
 
  статье рассматриваются проблемы экономического развития в условиях глобализации. 

Установлено, что интернационализация международного бизнеса оказывает положительное 
влияние на финансовые рынки, создавая основу для глобализации финансовых рынков. 
Глобализация также оказывает мощное воздействие на международную интеграцию капитала.   
свою очередь, активизация инвестиционной деятельности иностранных компании направлена на 
разработку и добычу природных ископаемых.  еятельность иностранных инвесторов, занятых в 
сырьевых отраслях, активно поощряется государствами, которые с целью привлечения 
инвестиции могут идти на значительное снижение национальных стандартов экологии. 
Пренебрежение экологическими издержками дает конкурентные преимущества лишь в 
кратковременном аспекте.   перспективе снижение затрат на экологию оборачивается 
формированием слабой системы экологического управления, что усугубляет процесс деградации 
экосистем в целом. Показано негативное воздействие на состояние окружающей среды, 
обуславливающее ее дальнейшее ухудшение. Определена роль циркулярной экономики как фактора 
максимально полного использования природных ресурсов. 

Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, экология, циркулярная экономика, 
природные ресурсы. 
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Главной особенностью экономического развития современной эпохи является глобализация, 
которая определяется прежде всего как взаимообусловленность и взаимосвязь между странами 
вследствие увеличения миграции капитала, роста международного товарообмена и торговли, обмена 
технологиями [1].  

В самом общем виде, под глобализацией понимается процесс или тенденция к интеграции 
многих стран, различающихся между собой как по уровню развития экономики, так и устройством их 
политической системы, культуры [2]. 

В практической плоскости положительное влияние глобализации проявилось, прежде всего, в 
расширении рынков товаров и услуг за счет открытия новых стран и территорий, а также создания 
новых производственных мощностей. Это обстоятельство существенно изменило экономическое 
окружение бизнеса, в которой характерной чертой стало свободное перемещение капитала и других 
факторов производства. 

С другой стороны, процесс глобализации, выражающийся в интернационализации капитала и 
финансового рынка, оказывает значительное влияние на окружающую среду. Как правило, это имеет 
место в случаях, когда активизация инвестиционной деятельности иностранных компании направлена 
на разработку и добычу природных ископаемых.  

Деятельность иностранных инвесторов, занятых в сырьевых отраслях, активно поощряется 
государствами, которые с целью привлечения инвестиции могут идти на значительное снижение 
национальных стандартов экологии. В итоге развитие международной торговли сырьевыми 
ресурсами усугубляют естественное состояние природы.  

Одним из самых масштабных вызовов, стоящих перед человечество, является проблема 
глобального потепления климата на планете, основной причиной которого является бесконтрольное 
расширение промышленной деятельности человечества. С начала 70-х XX века средняя температура 
на земле стала увеличиваться быстрыми темпами по сравнению с предыдущими периодами. Уже в 
2015 году был преодолен порог в один градус [3].  

Самой основной причиной роста средней температуры, по мнению большинства ученых, 
является индустриальная деятельность человека, который обуславливает возникновение 
парникового эффекта. В наступившем десятилетии (с 2021 г.) тенденции роста парниковых газов 
сохраняются [4]. 

Увеличение парниковых газов в атмосфере явилось основной причиной глобального 
изменения климата на планете. В первую очередь, существенно изменился температурный фон 
окружающей среды. Причем даже незначительное повышение температуры воздуха на 0,74° может 
обернуться значительными изменениями климата. И эти изменения стали все чаще проявлять себя в 
виде опустынивания, засухи, ураганов и других природных катаклизмов, имеющих необратимый 
характер. 

Процесс глобализации способствовал выходу хозяйственной активности за пределы 
национальных экономики и границ. Это стало возможным благодаря переводу экологически вредных 
производств и предприятий в развивающиеся страны, расширению масштабов интенсивного 
вовлечения в хозяйственный оборот новых месторождении полезных ископаемых. В целом в мире 
отмечается рост потребления, инициирующего рост производства товаров и услуг, что существенно 
повысило экологическую нагрузку на природу. 

Особенность глобальной экономики на современном этапе развития проявляется во влиянии 
экологии на многие формы международных экономических отношений и связей. Мировым 
экономическим сообществом глобальные экологические проблемы стали восприниматься как угроза 
самой жизни и ограничение возможностей для развития последующим поколениям.  

Такое единодушное понимание экологических проблем существенно консолидирует 
совместные усилия международного сообщества в борьбе с экологическими вызовами 
современности, в первую очередь, с загрязнением и разрушением окружающей среды и 
ограниченностью ресурсов. Таким образом, экология выступает как важный аспект национальной 
политики и становится необходимым элементом государственного и международного регулирования. 

Практически многие развитие страны приступили к разработке новой природоохранной 
политики, предполагающего встраивание программ и инструментов, ориентирующих развитие 
национальных экономик на основании использования нового ориентира - «экологически 
ориентированного роста» [5].  

Реализация принципа экологически ориентированного роста означает обеспечение 
экономического прогресса без деградации окружающей среды, на основе сохранения 
биоразнообразия и защиты окружающей среды. Обеспечение устойчивого развития основывается на 
использовании «чистых» технологии и развития экологически ориентированных отраслей и 
производств. 



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

240 
 

Актуальность перехода к «чистым» технологиям весьма важна в настоящее время, так как 
человечество стоит перед проблемой развития экологического кризиса, дальнейшее обострение 
которого может привести к таким изменениям среды обитания, при которой она может оказаться 
непригодной для жизни людей. Таковы основные, отрицательные моменты воздействия процесса 
глобализации на состояние окружающей среды.  

Тем не менее глобализация может оказывать и свое положительное воздействие, которое 
выражается в активизации мер по сохранению окружающей среды. Эти меры касаются, прежде всего, 
развивающихся стран и связаны с изменением структуры их национальных экономик на основе 
увеличения удельного веса природосберегающих экологичных производств. В свою очередь 
увеличение доли экологичных производств объективно обуславливает необходимость концентрации 
в этих странах дополнительных источников для финансирования ресурсосберегающих экологичных 
производств, направленных на сохранение и защиту окружающей среды. 

Таким образом, глобализация способствует структурной перестройке как технологических 
основ производства и переходу на новые ресурсосберегающие технологии, так и мобилизации 
финансовых ресурсов, направленных на охрану окружающей среды. Эти меры сопровождаются 
значительной просветительской работой, призванной формировать новое экологическое сознание, и 
в совокупности с институциональными мерами, предполагающими ужесточение юридических норм по 
защите окружающей среды, дают в скором времени довольно ощутимый экономический и 
социальный эффект. Как результат, такая помощь, оказанная развивающимся странам, способствует 
их выходу на международный рынок с товарами, произведенными на основе использования 
«зеленых» технологии. 

На основе реализации этих моделей развития в целом в глобальном мире, в мировом 
сообществе создаются существенные предпосылки для извлечения пользы от глобализации и 
уменьшения ее отрицательных воздействий на окружающую среду. Следует отметить, что в будущей 
глобальной модели общественного прогресса, природоохранный фактор будет занимать все более 
значимое влияние как на экономическое, так и на социальное развитие. Прежде всего, - это влияние 
обусловит изменение всей структуры мировой экономики и безусловно определит будущий характер 
международных экономических связей, создавая новую картину глобального мира. Природоохранный 
фактор в свою очередь оказывает значимое влияние на процессы глобализации; автор отмечает 
происходящие изменения во всей структуре мировой экономики и международных экономических 
связей в результате такого воздействия.  

Развитие мировой экономики в эпоху широкомасштабной индустриализации осуществлялось 
на основе всемерного роста масштабов вовлечения природных ресурсов. Темпы потребления 
запасов природных ископаемых, а особенно их невосполнимой части, росло из года в год, что уже 
привело к катастрофическому нарушению природного баланса и уже оборачивается необратимыми 
процессами деградации природных систем.  

Разрушительная для природы деятельность человека давно превысило порог, после которого 
природа лишается возможности самовосстановления. Такое положение дел можно с полным 
основанием охарактеризовать как экологический кризис глобального характера. Следует иметь в 
виду, что рост масштабов привлечения природных ресурсов обуславливает в конечном счете их 
исчерпание, что, в свою очередь, может выступить как ограничительный фактор для развития 
мировой экономики. Это значит, что ограниченность природных ресурсов может привести к росту цен 
на сырье и энергоносители. В итоге, под вопросом окажется активизация инвестиционной 
деятельности, снижется и активность межгосударственной торговли.  

Особенно исчерпание природных ресурсов, а именно таких как нефть, газ, железная и 
полиметаллическая руда, лесоматериалы, продукты рыболовства и многое другое будет одним из 
самых значимых факторов, определяющих темпы роста мировой экономики. Эта проблема с особой 
актуальностью в скором обозримом будущем проявится в таких развивающихся странах как Китай и 
Индия.  

Грядущий дефицит природного сырья, исчерпание многих их них, а также и необратимые 
изменения климата, возникающие как следствие нарушения природного экобаланса, могут затронуть 
не только экономику и общественную жизнь, но и привести к серьезным военным конфликтам в 
отдельных регионах мира. Именно вопросы управления стратегическими ресурсами все чаще 
включаются в повестку дня международной политики как основой вопрос.  

Реакцией мирового сообщества на экологические вызовы стало выработка единой концепции 
по сохранению окружающей среды, в соответствии с которой во многих государствах и 
транснациональных компаниях разработаны и реализуются национальные и отраслевые стратегии по 
охране природной среды.  

Важность сохранения окружающей среды находит понимание и у представителей мировой 
бизнес – элиты. В их программных документах по развитию бизнеса природоохранный раздел 
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рассматривается как основной фактор конкурентоспособности, при разработке стратегии 
международного бизнеса меры по сохранению окружающей среды рассматриваются как 
необходимый и обязательный элемент развития. Это является свидетельством того, что во многих 
транснациональных, национальных компаниях экологические вопросы рассматриваются как 
обязательный элемент стратегического развития. Будущее компании рассматривается как часть 
новой экономической системы, основанной на сохранении и приумножении природных богатств.  

Следует констатировать, что в мире в целом отмечается активизация мер по сохранению 
природных ресурсов и сделано немало как на международном, так и на национальном уровнях. В то 
же время, приходится отмечать, что в реализации природоохранных мер не позволяет говорить о 
кардинальном повороте в вопросах охраны окружающей среды и биоразнообразия в мире. Тем не 
менее, понимание того, что без кардинального решения экологических вопросов нельзя решить 
вопросы преодоления ресурсной зависимости и повышения качества самой жизни стало 
универсальным. Именно это обстоятельство обусловило повышенное внимание к такой сфере 
человеческой деятельности как биотехнологии. 

Биотехнологические процессы известны человечеству с древних времен. Со временем 
сформировалась биотехнологическая наука, которая первоначально была представлена как наука о 
живой материи, расцвет которой пришелся на середину XX века. Именно в эти времена были 
сделаны первые наиболее значимые открытия в области генной инженерии, микробиологии, а 
биохимии, биофизики, которые расширили наши познания о процессах жизнедеятельности 
микроорганизмов. 

Исторически в жизни человечества всегда присутствовали технологии, в которые 
осуществлялись на основе использования биохимических процессов, которые, собственно, и стали 
родоначальниками современных биотехнологических процессов.  

Безусловно, современные биотехнологические процессы в корне отличаются от тех 
технологии с использованием знаний человечества о живой материи. Эти знания сформировались в 
самостоятельную науку – биотехнологию, начало которой приходится на 50-е годы XX столетия. И на 
сегодняшний день биотехнология рассматривается как один из наиболее действенных путей 
обеспечения рационального использования природных ресурсов и перспективный путь охраны 
окружающей среды. 

Как было сказано выше одним из факторов необходимости перехода к новой 
ресурсосберегающей модели экономического роста и развития является значительный рост 
населения на планете, обуславливающий рост потребления ресурсов, а также сокращение пригодных 
земельных ресурсов, пригодных для расширения масштабов производства сельскохозяйственных 
угодий. Проблема усложняется также и тем, что в новой модели экономического роста должны быть в 
полной мере учтены вопросы экологии. В этих условиях увеличение производительности 
сельскохозяйственной отрасли и рост продуктивности ресурсов имеет особое первостепенное 
значение.  

Основным направлением развития производственного сектора должно быть самое широкое 
использование достижении науки, технического прогресса и инновации, способствующих 
формированию модели интенсивного производства, которая должна сменить ранее использованные 
методы экстенсивного хозяйствования. 

Сказанное особенно актуально, если иметь в виду, что практически во всем мире 
производственные процессы основываются на потреблении природных ресурсов. Несмотря на 
значительные достижения в этой области, изготовление промышленной и сельскохозяйственной 
продукции все же характеризуется большими энергозатратами и остаются трудоемкими. При этом 
достаточно ощутимая часть вовлекаемых ресурсов не проходит полностью процесс полной 
переработки и составляет отходы производства. 

В эпоху интенсивного развития индустриальных производств вопросы переработки решались 
весьма кардинально: часть природных компонентов проходило более углубленную обработку, а 
остальное переводилось в разряд отходов, которые образовывали свалки и захоронения. Проблема 
использования искусственных компонентов также не решалась в полной мере утилизацией и 
обезвреживанием, так как зачастую эти искусственные компоненты нельзя было обезвредить 
традиционными способами.  

Проблема утилизации отходов отчасти была решена использованием мусоросжигательных 
предприятий и производств. Однако этот метод не получил достаточной популярности, так как 
приводило к загрязнению воздуха на территории проживанию людей, расположенных на близком 
расстоянии от таких предприятий. Нередко захоронения высокотоксичных отходов приводило к 
отравлению водных ресурсов, почвы, лесных угодий. Соответственно снижалась популяция 
животного мира.  
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Как решение этой проблемы в развитых странах, в частности, в странах Европейского союза, 
были предприняты серьезные меры по совершенствованию законодательства по экологии. Это 
обусловило возможность оказать влияние на обязательное внедрение технических и технологических 
мер, предполагающих очистку воздуха и захоронение промышленных зольных отходов. При этом 
даже значительные инвестиционные затраты, связанные с техническим оснащением очистных 
установок и сооружении, составляющих около половины затрат, а также около 30% текущих затрат, 
связанных с захоронением золы, были признаны как обоснованные.  

В дальнейшем разработка и внедрение совокупных институциональных норм создало 
условия, при которых утилизация промышленных и бытовых отходов стало достаточно доходной 
отраслью, поскольку переработанные отходы стали дополнительными, а в некоторых случаях и 
основными источниками производственных ресурсов, что позволило добиться снижения 
производственных издержек до 70%. Это явилось значительным фактором обеспечения сохранности 
природных ресурсов. 

В экономической теорий развитие рассматривается с двух позиции: первая – как изменения 
самой экономической системы, его структуры и производительности факторов производства; вторая – 
как позитивные изменения качественных параметров социальной жизни: культуры образования, 
науки, качества жизни населения.  

Смысловое содержание экономического развития намного шире узкого понятия 
экономического роста, поскольку в него включены показатели развития общественных отношений, 
которые сложились в конкретных социально-экономических условиях с учетом существующего уровня 
развития технологического уклада и распределения национального дохода. 

Наиболее авторитетное мнение об экономическом развитии принадлежит выдающемуся 
ученому Й. Шумпетеру, который изложил свою точку зрения в фундаментальном труде «Теория 
экономического развития» [6].  

Безусловно, возникшие экологические проблемы и вызовы обусловили необходимость поиска 
новых моделей экономического развития, основанных на ресурсосбережении. В этих условиях 
закономерно возник интерес к так называемой циркулярной экономике, под которой понимается 
объединение в единое целое (замкнутый цикл) процессов производства и потребление, 
исключающие отрицательное воздействие на окружающую среду и обуславливающее максимально 
полное использование ресурсов [7]. 

Наиболее важными особенностями экономики замкнутого цикла является возможность 
управления процессом использования природного сырья и обеспечение возможности сохранения 
природного сырья на уровне неистощимости. Также обеспечивается изменение структуры 
потребления за счет оптимизации методов и способов проведения маркетинговых исследований.  

Принципиальным свойством циркулярной экономики является механизм безотходности, при 
котором создаются технологические предпосылки к глубокой переработке исходного природного 
сырья, не допускающие образование производственных отходов в критических объемах и тем самым 
обеспечивается максимальная эффективность использования природных ресурсов. По своему 
содержанию циркулярная экономика соответствует уровню современного технологического уклада, 
направленного на создание ресурсосберегающих технологий. 

Преимущество циркулярной экономики заключается и в том, что данный сектор экономики, 
при наличии здоровой конкурентной среды, становится сектором, инициирующим широкое 
распространение инновационных технологии на каждом переделе технологического процесса, 
начиная со стадии первичной переработки исходного сырья, до создания конечного продукта. Этому 
во многом способствует использование бизнес-проектов, нацеленных на внедрение эффективных и 
менее энергоемких и материалоемких технологических процессов, в большинстве случаев, 
ориентированных на повторную и глубокую переработку всех сопутствующих материалов. 

Международный опыт использования модели циркулярной экономики показывает ее высокую 
социально-экономическую и экологическую эффективность в ведущих отраслях материального 
производства. К примеру, в производстве автомобилей, отмечается снижение использования 
исходного сырья на 98%, сокращение энергозатрат на 83% и в целом понижение стоимости конечного 
продукта на 40% [8].  

Безусловно, что на эти выгоды было обращено внимание во многих развитых в 
экономическом и технологическом плане странах. Лидирующее положение в переходе к модели 
циркулярного развития принадлежит странам Евросоюза, Великобритании, Японии, Китая, США. Как 
правило, страны, определяя стратегические направления развития национальных экономик, исходят 
из принципов устойчивого развития, базовым условием которого является экономное и эффективное 
использование природных ресурсов. В соответствии с этим принципом все институциональные 
изменения направлены на внедрение циркулярной экономики во всех сферах общественного 
производства. Такое же признание преимуществ циркулярной модели получает в общественных 
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(неправительственных) институтах и организациях. Координация усилий общества и государства дает 
самые позитивные результаты в формирование новой модели экономического развития. 
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КӘСІПОРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІ 

 
Исиргепова  .Б. – экономика және қаржы кафедрасының оқытушысы, А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай өңірлік университеті 
 
Мақалада инновациялық процесстерді стратегиялық басқару жүйесі, әдістері, сондай-ақ 

инновациялық стратегиялық басқару принциптері, иновациялық өсім деңгейі қарастырылған. 
Инновациялық өсімнің интегралдық көрсеткішінің мәні көрсетілген. Инновациялық өсімнің 
таңдауының бірізіділігі мен стратегиясының дамуы берілген. 

 Түйінді сөздер: инновация, инновациялық үрдіс, стратегия, инновациялық қызмет, 
инновациялық өсім. 

 
Инновациялық менеджментті ұйымдастыру инновацияны жасау және жүзеге асыру кезеңінен 

ақ қаланады, яғни, сол инновациялық үрдіс кезінде. Инновациялық үрдіс – инновациялық 
менеджменттің тиімділігін пайдалану барысынан тікелей байланысты базис болып табылады.  

Инновациялық үрдіс инновацияның негізгі идеясын, өзіне тән сипаттарын және жаңа өнімнің 
немесе жаңа операцияның спецификасын функциялауды, олардың жасалу ерекшеліктерін, нарықта 
жылжыту, тиімді дамыту шараларын, нақты инновацияның диффузиясына қандай тәсіл пайдалану 
қажет екенін анықтайды [1]. 

Ұйымдастырудың маңызды кезеңі инновацияны басқарудағы стратегияны таңдау болып 
табылады. Дұрыс таңдалған басқару стратегиясынан және ииновацияны басқарудың дұрыс тәсілін 
таңдай білуден олардың тиімділігі мен нәтижелілігі тікелей байланысты.  

Қазіргі таңда инновация саласындағы көптеген ғалымдар мен практиктер инновациялық 
менеджментті стартегиялық тұрғыдан қарастырып, кәсіпорынның қызметіне инновациялық бағытты 
қосады.   

Инновациялық менеджментте басты бағыт стратегия жасап шығарып, оны қолдану 
шараларына, оны жүзеге асыру саласына бағытталған шараларға басты назар аударылады.  Қазіргі 
таңда жаңа өнімді ойлап тауып, оны шығару кез келген фирма стратегиясының  басым бағыттарының 
бірі болып отыр, себебі, бұл фирманың ары қарай дамуына тікелей ықпал жасайды.   

Инновацияны табысты енгізу ұжымдық үйрену үрдісін талап етеді, өйткені олар корпорацияға 
инвестиция тартуды және өнімді еңбек етуге жетелейді. Сондай-ақ, дұрыс өзара іс-қимыл және 
ынтымақтастық ғылыми-зерттеу институттарымен, клиенттермен, жеткізушілермен немесе басқа 
кәсіпорындармен инновациялық мүмкіндіктерін арттыру және инновациялық әлеуеті компанияның 
ықпал сектораралық мемлекеттік сектор, коммерциялық құрылымдар мен басқа да ұйымдармен 
серіктестік жасауды жеңілдетуге көмектеседі. 

Стратегиялық инновациялық үдерістерді басқару, оның инновациялық қызметті қоса алғанда, 
қабылданған кешенді шешімдер орналастыру бойынша инновациялық ресурстар компанияның 
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таңдаған басты бағыты болып табылады. Өз кезегінде, бұл өз кезегінде ұйымның құнын ұлғайтуға, 
оның алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізуге әкеледі. 

Инновацияны стратегиялық басқару алты принципке негізделген: 
1) жаңа инновациялық командаларды құру және пайдалану; 
2) ұйымның барлық саласының  сапа мен жоғары деңгейге ұмьылуы; 
3) жұмысты тиімді ұйымдастыру; 
4) ұйымдастыруды үйрету, әр түрлі білім көздерінің мониторингі, технологиялық прогресс 

және идеялар; 
5) шығармашылық қолдау, мәдени ұйымдастыру, инновацияны қолдау және мадақтау; 
6) мысалдар негізінде көшбасшыларды тану және көшбасшылық [2]. 
Компания қызметінің табыстылығы нарықтағы басқару стратегиясын, оның инновациялық 

процестерін тиімді пайдалану. Негізінде кез-келген стратегияның негізінде экономикалық қондырғы 
болады. Басқару жүйесінде инновациялық өсудің мақсатты экономикалық қондырғылары төрт түрге 
бөлінеді: 

- өндіріске жаңа, неғұрлым бәсекеге қабілетті өнімдер (инновациялық-технологиялық өсуі); 
- жаңа техника және жетілдірілген технологияларды құру; 
- нарықтағы жаңа әдістер мен технологияларды (нарықтық жаңашылдық) игеру; 
- жаңа ұйымдастырушылық құрылымын, кәсіпорынның, өндіріс пен басқару жүйесін 

(ұйымдастырушылық-басқарушылық жаңашылдықтар). 
Көрсетілген мақсатты экономикалық тәсілдер 1-кестеде басқарудың негізгі әдістері, 

инновациялық қызмет ететін әзірлеуге және іске асыруға жаңа компанияның қызметі көрсетілген [3]. 
Компанияның немесе ауқымды сатылатын инновациялық идеяларды тәжірибеде стратегиялық 

менеджментте қолданып, қойылған мақсаттарға қол жеткізуге байланысты әр түрлі әдістер (тәсілдер) 
пайдаланылады:  

1. Әдістері келісу мақсаттары, қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін айқын бағдарлауды 
орындаушыларының басты мақсатты фирмалар.  

2. Әдістері жіберу жандандыруға бағытталған шығармашылық әлеуетін менеджмент.  
3. Әдісі жүйелік модельдеу мүмкіндік беретін взаимоувязать жекелеген компоненттері 

менеджмент бірыңғай динамикалық процесс. 
 
Кесте 1 – Инновациялық қызметті басқарудың әдістері 
 

Әдістің атауы Мақсаты Өткізілген іс – шаралар 

Қарқынды 
инновациялық өсімді 
қалыптастыру әдісі 

жаңа, бәсекеге 
қабілетті өнім жасап 
шығару 

ҒЗТҚЖ іздеушілік жүргізіледі, корпоративті ҒЗИ және 
қорлар құрылады, профильді ғылыми ұжым 
тартылады, шағын инновациялық компаниялар 
сатып алынады, жоғары технологиялы жылдам 
дамушы нарық жағына диверфикация жүргізіледі, 
белсенді  патентті – лицензиялық саясат жүргізіледі, 
жаңа өнімдерді жасау жүргізіледі 

Қарқынды 
инновациялық 
өсімнің стратегиясын 
қалыптастыру әдісі 

жаңа техниканы 
құру және 
технологияны 
жетілдіріу 

құралдар жаңартылады, дайын технологиялық 
линиялар мен техникалар сатып алынады, біржақты 
технологиялар енгізіледі, зерттеу бөлімдері 
құрылады, жаңа ізденістер немесе бос нарықтық 
орын ізделеді, автоматталған жобалау жүйесі 
енгізіледі 

диверфикацияланған 
инновациялық өсім 
стратегиясын 
қалыптастыру 

жаңа нарық пен 
технологияны 
меңгеру 

жаңа жүйелер орнатылады, логистикалық тармақ 
құрылады, маркетингтік саясат әзірленеді, 
құрылымына өзгерістер енгізіледі, өнімнің дизайны 
мен қорабы өзгереді 

радикалды 
инновациялық өсім 
негізіндегі 
стратегияны 
қалыптастыру 

өнімді басқару 
жүйесінің 
кәсіпорынның жаңа 
ұйымдастырушылы
қ құрылымын жасау 

бөлімшелер арасындағы қатынас құрылады, 
жоспарлау және бюджеттеудің рөлі күшейеді, 
кадрлар жаңартылады, басқару ақпаратын әзірлеу 
компьютерленеді 

 
Белгілі жағдайда әдістер әзірленген ықпал ету тәсілдері инновациялық қызметті алу 

мақсатында инновациялық әсер етуді білдіреді. Сол немесе өзге әдістерге байланысты міндеттері, 
осы кезеңде, ұйымның инновациялық процестің орынды қолднауын қажет етеді. Таңдау және негіздеу 
қолайлы стратегиясын инновациялық өсу үшін әрбір компания басталады тізілімін жасау мүмкін 
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базалық және балама стратегиялар. Мұндай таңдау негізінде стратегиялық мақсаттар жай-күйін 
талдау, кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасын талдау, инновациялық әлеует пен инновациялық 
белсенділікті қалыптастыру негізінде жүзеге асырады [4].   

Инновациялық өсімнің таңдауының бірізіділігі мен стратегиясының дамуы 1 суретте берілген.  
1.Мақсатты құру кезеңдері: 
- компанияның инновациялық қызметке негізделген мақсаты мен функциялану бейімділігін 

көрсететін мақсаты құрылады; 
- корпорацияның инновациялық өсімінің бағыты қалыптасады.  
2. Стратегиялық анализ кезеңі: 
- ұйымның ішкі ортасы талданып, инновациялық потенциалы бағаланады; 
- кәсіпорынның инновациялық белсенділік жағдайы талданады; 
- ұйымның инновациялық позициясы анықталады. 
3. Стратегия бағыттарын кезеңі: 
- альтернативті инновациялық стратегияға баға беру жүргізіледі; 
-  таңдау жасалып, инновациялық стратегия қалыптастырылады. 
4. Стратегияны жүзеге асыру кезеңі: 
- жобаның жүзеге асу үрдісін стратегиялық бақылау ұйымдастырылады; 
- жүзеге асудың тиімді үрдісі бағаланып, инновациялық өсім стратегиясына өңдеулер 

жүргізіледі. 
Компанияның инновациялық өсіміне кешенді қарау стратегиялық басқарудың басты 

міндеттерінің бірі, интегралды көрсеткіш төмендегідей формула ретінде берілген [5]: 
 

ИР = Σ PвPп, 
 
мұнда ИР - компанияның инновациялық өсімі, 
 Pв- көрсеткіш үшін салмақ коэффиценты, 
 Pп - көрсеткіштің есептік мәні. 
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Мақсатты қою сатылары Компанияның инновациялық өсуін стратегиялық басқару 

 

 

Стратегиялық талдау сатысы 
Инновациялық өсудің интегралдық талдауы 

Инновациялық потенциалдың жағдайын анықтау 

Инновациялық белсенділіктің жағдайын бағалау 

Стратегиялық бағыттарын 
таңдау сатысы 

Инновациялық өсу стратегиясының негізгі бағыттары 
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Сурет 1 - Компанияның инновациялық өсімінің стратегиясын жүзеге асыру мен таңдау 
алгоритмі 

 
Инновациялық үрдістің өндірістік, адами, экономикалық және инновациялық факторларының 

бағасының негізгі көрсеткіші бар, ал инновациялық өсімнің интегралдық көрсеткішінің мәні 2 кестеде 
көрсетілген. 

Кешенді бағалау нәтижесі мен интрегралды көрсеткішті есептеу  инновациялық өсімнің негізгі 
мәселелеріне назар аудартатын және сәйкес келмеушіліктерді реттейтін қорытынды индикаторы 
болып табылады.  

 
Кесте 2  - Компанияның инновациялық өсімінің деңгейі 
 

Инновациялық өсімнің 
сипаттамасы 

Инновациялық өсу 
мәндерінің аралығы 

Кәсіпорынның инновациялық өсімінің 
ұсынылатын стратегиялық бағыттары 

Жоғары инновациялық өсім  ИӨ >2 
Экстенсивті инновациялық өсім стратегиясы 
(инновациялық-технологиялық өсім) 

Инновациялық өсімнің 
орташа темпі  

1< ИӨ <2 
Интенсивті инновациялық өсімнің 
стратегиясы (модернизация) 

Инновациялық өсімнің 
төмен темпі 

0<ИӨ <1 
Диверсификацияланған инновациялық өсім 
стратегиясы (нарықтық новациялар) 

Инновациялық өсім 
болмаған жағдайда 

ИӨ <0 
Радикалды инновациялық өсімнің 
стратегиясы (ұйымдастырушылық - 
басқарушылық) 

 
Таңдалған критерийлер мен көрсеткіштер бағалау инновациялық даму корпорациясының 

пайдалы қалыптастыру кезінде түзетуге және инновациялық компанияның стратегиясын, сондай-ақ 
әзірлеу кезінде тәсілдерін инновациялық қызметті жүзеге асыру.  

Жыл сайын компания ұлғайту өсу жылдамдығы өзінің айналымын, яғни қол жеткізу жеделдету 
өзінің инновациялық даму. Болуы мұндай жеделдету және бар айқын белгісі инновациялық 
серпілісті.Осылайша, стратегиялық басқару инновациялық қызметпен түсіндіріледі мұндай басқару 
компания, ол сүйене отырып, ғылыми-техникалық әлеует, бағыттайды, оның инновациялық қызметті 
тұтынушылар сұранысына жүзеге асырады жан-жақты талдау, жағдайларды модельдеу. Осының 
негізінде жүргізеді икемді реттеу және уақтылы өзгерістер жауап беретін жағдай ішкі және сыртқы 
ортаны, совокупностипозволяет компанияның аман қалу және қол жеткізуге, өз мақсатына ұзақ 
мерзімді перспективада.  

Бұл ретте, инновациялық менеджмент жүзеге асырылатын компаниялар, мүмкіндік береді 
нақты белгілеуге міндеттері мен мақсаттарын, сондай-ақ принциптері, кезеңдері, тәсілдері мен 
әдістері қалыптастыру және инновациялық даму стратегиясын іске асыру. 
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Мақалада Еуразиялық экономикалық одақтың қызметінің ерекшелігі сипатталған.  Одақ 

елдерінің өзара саудасының жағдайы талданған. Еуразиялық одақ елдерінің өзара саудасының даму 
бағыттары анықталған. 

Түйінді сөздер : экспорт, импорт, өзара сауда, интеграция. 
 
Еуразиялық экономикалық одақты (ЕАЭО) құру жолы қиын және өте ұзақ. ЕАЭО 2015 жылдың 

1 қаңтарынан бастап қызмет ете бастады. ЕАЭО саяси жетекшілігінің жоғары органы Республика 
басшылары кеңесі болды, ал жоғары кеңес беру органы-ЕАЭО Парламенті. Сыртқы саясатты 
үйлестіру кесім-шарттары, ЕАЭО-ның сыртқы істер министрлерінің Кеңесіне,  ал атқару-бақылау 
функциялары- ЕАЭО-ның Мемлекетаралық атқарушы комитетіне жүктелген. 

Еуразиялық комиссияның Штаб-пәтері Мәскеуде, қаржы реттеуші-Алматыда, ал ЕАЭО-ның 
Соты Минскіде. Беларусь 2015 жылы Экономикалық одаққа төрағалық ету құқығын алды. Кедендік 
одаққа қатысушы елдер Ресей, Белорусь, Қазақстан және Армения ЕАЭО-ға мүше болды. 2015 
жылдың 12 тамызынан бастап ЕАЭО-ға Қырғызстан қосылды. ЕАЭО-ға кіру үшін ықтимал 
кандидаттардың бірі Тәжікстан болып табылады. 2014 жылы Тәжікстан экономикалық іргетасты және 
құқықтық құжаттарды игеру қажеттілігін мәлімдеді [1 ].  

Мемлекеттердің интеграциялық үдерістерге қатысуының мақсаты Одақ тауарлары мен 
қызметтерінің әлемдік нарыққа қол жеткізу шарттарын ырықтандыруды, сондай-ақ ұзақ мерзімді 
инвестициялар тартуды көздейді.  

Одақтың қолданыстағы бәсекелестік артықшылықтары инвесторлар үшін мүше 
мемлекеттердің экономикалары, оның ішінде әлеуетті интеграциялық жобаларының жоғары 
тартымдылығы туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Одақ шеңберінде интеграциялау жобасын көздейтін мақсаттарды атап өту қажет [2]: 
 - Бүгінгі жоғары бәсекелестік әлемдегі барлық қатысушы елдердің мүдделерін қамтамасыз 

ететін толыққанды экономикалық бірлестік құру; 
- Елдердің табысты әлеуметтік-экономикалық дамуының кепілі болу; 
- Елдер халқының өмір сүру деңгейін арттыруға ықпал ету; 
- Бірегей синергетикалық әсерге жету; 
- Жаңа жұмыс орындарын құру, инвестиция үшін жарыста жақсы нәтижеге жету үшін жаңа 

технологияларды әзірлеу; 
- ЕАЭО елдерінің экономикалық егемендігін сақтау. Еуразиялық интеграция жобасының басқа 

елдерден жабық экономикалық өңір құру мақсаты жоқ. 
Қазіргі уақытта Одақ мемлекеттерінің жиынтық экономикалық мүмкіндіктері ықпал етуді 

күшейту үшін әлемдік экономиканы дамытуға қолайлы келешектерді қалыптастырады. Жалпы ішкі 
өнімнің көлемі  шамамен 2,2 трлн. АҚШ долл. (әлемдік ЖІӨ 3,2%), мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік 
өндірісі шамамен 1,3 трлн. АҚШ долл. құрайды немесе әлемдік өнеркәсіп өндірісінің 3,7% - ын,  
экономикалық белсенді халық саны-92,9 млн. немесе әлемдік көрсеткіштің  2,8% -ын құрайды. 

2021 ж. өзара сауда көлемі ЕАЭО ғызмет еткен уақыттағы ең жоғары көрсеткішке жетті, яғни 
72,6 млрд. АҚШ долл. құрады. Бұл 2020 ж. салыстырғанда 32%-ға, ал 2019 ж.17%-ға жоғары [3].  

Экспорт көлемінің өсуі Одақтың барлық елдерінің өзара саудасында тіркелді.  Ең жоғарғы 
көрсеткіш Қырғыэстанда байқалды (45%) және Қазақстанда (35%). 

Сыртқы сауда көлемі 844 млрд.АҚШ долл. құрады, бұл 2020 ж. салыстырғанда 35%-ға жоғары. 
Ковидке дейінгі 2019 жылмен салыстырғанда 14,7% артық.  

ЕАЭО-тыс елдерге экспорт 2021 ж 44%-ға, ал импорт  23%-ға өсті. Одақтан тыс елдерге 
экспорттың үлкен үлесі Беларуське   (өсім 48%) және Ресейге (өсім 47,0%) тиесілі. 

Еуразиялық экономикалық одақ  Одақ бойынша әріптестермен өзара тиімді экономикалық 
қатынастарға жағдай туғызушы, сыртқы экономикалық қызметтің басымдылықты бағыттарының бірі 
ретінде қарастырылады [4]. 

Бірінші кезекте, бұл өнеркәсіптік кооперацияны күшейту, тауарлардың кедергісіз жылжыуын 
бекіту, транслогитикалық маршруттарды дамыту,үдерістерді цифрландыру және үшінші елдермен 
ынтымақтастық. 

Сонымен қатар,2015-2020 ж.ж. қазақстандық экспорт жалпы ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттерге 6,4 
млрд.долл. жетті, яғни 25%-ға өсті, оның ішінде Ресейге 25%-ға, Беларуське – 2 есе, Қырғызстанға -
20%-ға, ал Арменияға 6 есе өсті. 
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ЕАЭО елдерінің өзара саудасының өсуіне бизнес үшін келесідей кедергілерді қысқарту, яғни 
экспорттау кезінде кедендік декларациялауды жою есебінен құжаттық жүктемені төмендету, 
сәйкестендіру сертификаттарын, ветеринарлық және санитарлық құжаттарды өзара тануға мүмкіндік 
береді. 

Әріптестер нарығы арасындағы негізгі жеткізушілер шағын және орта бизнес кәсіпорындары 
болып табылады.  

Бірлескен өнеркәсіптік кәсіпорындарды құру және мүше мемлекеттердің өнекәсіптік 
субъктілері арасындағы байланысты нығайту ЕАЭО кедергілерді жою және өзара сауданы арттыру 
үшін қосымша екпін болып табылады. 

ЕАЭО қызмет еткен 6 жыл ішінде Қазақстандағы бірлескен кәсіпорындардың саны 2015 жылғы 
6272-ден 13503-ке дейін өсті. ЕАЭО-ның дамуының негзгі элементі ретінде Қазақстан өнеркісіптік 
кооперацияны тереңдетуді санайды. 

ЕАЭО қызмет еткен кезеңнен бастап Қазақстан үшінші елдер нарығына жоғары және орта 
қайта өңдеу дәрежесімен тауарлардың экспортының үлесін арттырды. Жалпы, соңғы жылдары 
экспорттың тауарлық сызбасын дайын өнімдер пайдасына белсенді әртараптандыру байқалады. 

ЕАЭО-ны құру қарсаңында (2014 ж.) қайта өңдеу тауарларының экспорты шетелге сатылған 
жалпы көлемнің 23,2%-ын құрады. Өткен жылы, тіпті жалпы тауар айналымы төмендеген жағдайда, 
Қазақстанның шикізаттық емес экспорты 35%-дан артық болды. 

Кедендік шекараларды ашып әрбір ел ішкі тауар өндірушілерді ЕАЭО-ның басқа 
қатысушыларының бәсекесінен қорғауды жалғастырады. Осы кезге дейін кәсіпорындарымыз өзара 
саудада жасырын шектеулер жағдайымен қарсы келеді. Бұл көп жағдайда біздің әріптестерімізбен 
бәсекелік деңгейі жоғары тауарларға қатысты белгіленеді. Оның ішінде жеке елдердің экспортқа 
бағытталған тауар өндірушілерінің белсенділігі жоғарылаған жағдайда. Бұндай тәжірибе 
экономикалық интеграция идеясына қарама-қайшы болып келеді. 

Қазақстан республикасының Сауда және интеграция министрлігі Еуразиялық одаққа 
бағытталған қазақстан тауарларының жолындағы кедергілерді анықтау және жою бойынша жұмыстар 
жүргізіп келеді.2016 ж. қазіргі кезге дейін ЕАЭО –ның ішкі нарығында болған кедергілердің 83%-ы 
жойылды. 

Еуразиялық экономикалық одақ қызмет еткен уахыттан бері төрт еркіндікті қамтамасыз ету 
бойынша, экономиканы дамыту және халықтың өмір сүру деңгейін жоғарылату бойынша үлкен жұмыс 
жасалды [5 ]. 

Негізінде, интеграциялық бірлестікті әрі қарай дамыту әр түрлі салаларда мемлекетаралық 
өзара әрекеттің экономикалық тетіктерін жетілдіру бойынша жаңа қадамдарды іске асыруды қажет 
етеді.  

Сондықтан, ЕАЭО өзара қатынастың қалыптасқан деңгейін ескеріп, Одаққа кіретін мемлекеттің 
басшыларымен 2020 жылдың соңында еуразиялық экономикалық интеграцияның 2025 жылға дейінгі 
дамуының стратегиялық бағыттары мақұлданды. 

Стратегиялық бағыттарда қарастырылған, шаралар мен тетіктерді іске асыру, инвестициялық 
және инновациялық белсенділікті арттыру, экономикалық өсім және жұмысбастылықтың икемді 
тетіктерін қалыптастыру, бірлескен кооперациялық жобалардың тиімді басқару жобасын 
қалыптастыру және оларды қаржыландыру негізінде мүше-мемлекеттердің экономикаларын жедел 
дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Бұнда құжатта Одақ туралы келісім шартта қарастырылмаған, келесідей жаңа салалардағы 
білім және ғылым, туризм, спорт және және денсаулық сақтау тетіктері де анықталған. 

Алдағы кезеңде интеграциялық үдерістерді осы елдердің өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік 
кешенінде тереңдету бойынша жұмыстар жалғасады. 

Ішінара, негізгі ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру және тұтыну теңгерімі жыл сайын 
қалыптастырылатын болады. Бұнда елдер ЕАЭО мүше-мемлекеттердің агроөнеркәсіптік кешенінің, 
ұзақ мерзімді даму болжамын қалыптастыруға көшеді. Бұл әлемдік аграрлық азық-түлік нарығының  
даму келешегін ескеруге мүмкіндік береді. 

Екі халықаралық келісім шарттардың ережелерін іске асыру шеңберінде ауыл шаруашылығы 
өсімдіктерінің  тұқым өсірушілік және тұқымдық мал шаруашылығы салаларында  агроөнеркәсіптік 
кешеннің жоғары технологиялық секторларын дамыту үшін жағдай жасалады. Ол импорт бойынша 
жеткізілімдерге байланыстылықты біраз төмендетуге және Одақ елдерінде өндірістік-саудалық тізбекті 
дамытуға мумкіндік береді. 

Агроөнеркәсіптік кешенді ресурстық қамтамасыз ету және жалпы нарықты Одақ 
мемлекеттерінде өндірілген өнімдермен қанықтырумен оңтайландыруға бағытталған, инновациялық 
және кооперациялық жобаларды интеграцияның құрамдас бөлігімен іске асыруға ерекше көңіл 
бөлінетін болады. 
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ЕАЭО-да азық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жалпы принциптері мен тәсілдерін 
әзірлеу қарастырылады. Оның мақсаты ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерімен өзін - өзі 
қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату, азық-түлік тауаларының тапшылығының туындау тәуекелін 
төмендету және форс-мажорлық жағдай туындағанда Одақ елдерінің келісілген әрекетін кепілдендіру 
болып табылады. 

Қорыта айтқанда бұл іс-шаралар өндірілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға, 
жалпы аграрлық нарықты қанықтыруға және Одақ бойынша әріптестердің өзара тиімді 
ынтымақтастығын дамытуға бағытталған. 
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ҚР БАНК СЕКТОРЫН ДАМЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛРІ МЕН МЕН БАҒЫТТАРЫ 
 

Кенжебекова  .С. - э.ғ.к., А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ доценті, Қостанай қаласы, 
Қазақстан 

Тюнин А.И., п.ғ.к., доцент Юургу ФМБОУ, Челябинск қаласы, Ресей 
 
Бұл мақалада банк секторы қаржы жүйесінің негізгі бөлігі ретінде қарастырылады. Банк 

секторының, өндірістің және тауар айналымының дамуы қатар және тығыз байланысты болды. 
Түйінді сөздер: ақша-кредит саясаты,инфляция, Ұлттық банк, валюта, пайыз,мөлшерлеме, 

құрал, норматив. 
 
Қазіргі уақытта қазіргі банк жүйесі кез-келген мемлекеттің халық шаруашылығының маңызды 

саласы болып табылады.Қаржы дағдарысы аяқталғаннан бері 10жылдан астам уақыт өтті, осы уақыт 
ішінде ҚР банк секторы көптеген өзгерістерден өтті, ал оның активтерінің ел экономикасына әсері 
ЖІӨ-нің 74%-ынан 39,6%-ға дейін азайды. Алдағы жылдары банк секторын кезең-кезеңімен қалпына 
келтіруге қарамастан, ҚР ЕДБ пандемиямен байланысты жақын арада тап болатын кейбір жаңа жаңа 
жағдайлар бар (сурет 1). 

Жеке тұлғалардың 8,9 триллион теңге депозитінің 8,4 трлн теңгесі ағымдағы жылдың қазан 
айының соңында он жетекші банкке – халық депозиттерін ұстаушыларға шоғырландырылды. Бұл 
өткен жылы 94,3%, 2018 жылғы 94,2% және 2014 жылғы 87,9% ғана[2]. 

Банк секторы айтарлықтай тығыздалған: 2014 жылы нарықта 38 екінші деңгейлі банк болса, екі 
жыл бұрын небәрі 33, 2018 жылы – 28, ал 2019 жылдың қазан айының соңында – 27 банк болды [6]. 1-
кестеде 2019 жылғы қазанда Қазақстан Республикасының ЕДБ 10 үздік құрамындағы жеке 
тұлғалардың депозиттерінің үлесі 94,3%-ды құрайтыны көрсетілген. Бізге жоғарыдан айтатын нәрсе - 
біздің елдегідей банктердің көптігі қажет емес. Қазақстан Республикасының банк секторын нығайта 
түсетін Қазақстан Республикасының ЕДБ шоғырландыру рәсімін аяқтау қажет [3]. 

TradingEconomics ресми талдау порталының деректері бойынша 2021 жылдың қорытындысы 
бойынша ҚР - да жеке тұлғалардың кредиттері 8,6 трлн теңгеге жетті-бір жыл бұрынғыға қарағанда 
26% - ға артық. Бұл ретте тұтынушылық кредиттер Жеке тұлғаларға берілген барлық кредиттердің 
жартысынан астамын немесе 5 трлн теңгеге жуық құрады. Егер өткен жылдармен салыстыратын 
болсақ, онда жеке тұлғаларға кредит беру саласындағы оң динамиканы байқауға болады. Мәселен, 
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің деректері бойынша 2020 жылы жеке тұлғаларға 
кредиттер көлемі 6,8 трлн теңгені құрады, оның ішінде тұтынушылық кредиттеуге 4,5 трлн теңге 
бөлінді, 2019 жылы дәл осындай көрсеткіш 3,9 трлн теңгені құрады, ал жеке тұлғаларға кредиттер 
көлемі 5,4 трлн теңгені құрады [2]. 
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Сурет 1 – Қысқа мерзімде Қазақстан Республикасының банктеріне қауіп төнуі. 

 
Кесте 1 - Бизнесті банктік кредиттеудің өсуін шектейтін экономиканың құрылымдық мәселелері 
 

№ Мәселенің мазмұны 

1 
Шағын және орта бизнесті негізінен банктер қаржыландырады, алайда дамыған елдермен 
салыстырғанда мұндай бизнестің экономикадағы үлесі өте аз. ШОБ әлсіз өсуде және шектен 
тыс несиелеуде-банктерге несие беретін ешкім жоқ. 

2 

Мемлекеттік компаниялар экономикада тым көп үлесті алады, бірақ олар негізінен мемлекет 
пен квазимемлекеттік ұйымдардан қаржыландырылады немесе олардың жоғары 
рейтингтерінің арқасында олар шетелде қаржыландырылады. Бұл ретте Үкімет олардың 
ақшаларын ұлттық холдингтер мен мемлекеттік компаниялардың депозиттері бойынша 
банктер арасында қалай бөлу керектігін шешеді. 

3 

Сондай-ақ, біздің экономикамызда шикізатты экспорттайтын өте ірі компаниялар (мемлекеттік 
және жеке) басым, олар шетелде валютамен қаржыландырылады немесе мемлекет оларға 
тағы да көмектеседі. Бұдан басқа, экспорттаушылар өз кірістерін біздің банк жүйесіне сенбей, 
шетелде ұстауға тырысатын валюта алады. 

 
Бұл мәселелерді шешпестен банктердің экономикада лайықты болашағы бар деп болжау 

қиын. Бұл мемлекет шикізатқа тәуелділіктен құтылып, экономиканы әртараптандыра алатын, сондай-
ақ экономикадағы шағын және орта бизнестің үлесін бірнеше есе ұлғайта алатын және мемлекеттік 
компаниялардың үлесін сол пропорцияда қысқарта алатын жағдайларда ғана мүмкін болады (Кесте 2) 
[2]. 

Кейіннен 2008-2009 жылдардағы дағдарыстан Қазақстан Ұлттық қорда жеткілікті ақшасы бола 
отырып, бәсекеге қабілетті және коммерциялық банк саласына кіріп, қаржыны неғұрлым төмен 
бағамен коммерциялық емес түрде бөле бастады. Мүмкін мұндай іс-шаралар дағдарыс кезінде қажет 
болған шығар, бірақ мемлекет үшін экономикалық тұрақсыз уақыт артта қалды, бірақ ол нарықтық 
қатынастарға әсер етуді жалғастырды және жалғастырады. 

Нарықтық несиелермен сәйкес келмейтін пайыздық несиелер бере отырып, Үкімет 
коммерциялық банктерде жоқ бәсекелестік артықшылыққа ие. Бұл банктердің инфляцияның жоғары 
деңгейіне және банктік және жалпы экономикадағы несиелік тәуекелдерге байланысты қарыздар 

Мәселелер 

Мұнай бағасының және ЖІӨ 
өсу қарқынының төмендеуі. 
Экономикалық өсу 
перспективаларының 
нашарлауы кредиттеудің 
сақталып отырған төмен 
қарқынының, кредиттік 
портфельдің проблемалы 
активтерін қалпына келтіру 
мерзімдерінің ұлғаюы 
аясында қазақстандық 
банктердің көрсеткіштеріне 
теріс әсер етуі мүмкін және 
2020 жылы айтарлықтай 
ұлғаюы мүмкін).Заңды және 
жеке тұлғаларға , шағын 
және орта бизнес 
кәсіпорындарына кредит 
беру сегменттерінде 
кредиттік портфельдер 
сапасының әлеуетті 
нашарлауы мүмкін 

Ұлттық валютаның құбылмалылығы 
Теңгенің айырбас бағамының төмендеуі 
банк секторына жағымсыз әсер етуі 
мүмкін: клиенттердің жиынтық 
қаражатының шамамен 42% - ы 2020 
жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 
кредиттердің шамамен 16% - ымен 
салыстырғанда шетел валютасында 
номинацияланған.; ұлттық валютаның 
әлсіреуі көптеген қарыз алушылардың 
қарыздарға қызмет көрсету және оларды 
өтеу қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін, 
бұл банк шығыстарының артуына, 
алдағы екі жылда провизиялардың 
қалыптасуына әкеліп және 2020 жылы 
айтарлықтай өсуі мүмкін, заңды және 
жеке тұлғаларға ,шағын және орта 
бизнес кәсіпорындарына кредит беру 
сегменттерінде кредиттік портфельдер 
сапасының әлеуетті нашарлауы мүмкін. 

Covid-19 пандемиясы 
COVID-19 вирусының 
таралуын болдырмау 
шаралары әлемдік 
экономиканы құлдырауға 
итермеледі. Белгісіздік 
неғұрлым ұзақ сақталса 
,жинақталатын кіріс және 
экономикалық құлдырау 
соғұрлым күшті болады. 
Сайып келгенде, бұл 
жағдай қазақстандық 
банктер үшін елеулі қалдық 
тәуекелді білдіреді. 
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бойынша пайыздық мөлшерлемелерді төмендете алмайтындығына байланысты. Басқаша айтқанда, 
мемлекет ЕДБ банктерімен тікелей бәсекелестікте басым. 

 
Кесте 2 - 2018-2019 жылдары анықталған ҚР банк секторындағы нарықтық қатынастарға 

мемлекеттің теріс әсері 
 

№ Мәні мен мазмұны 

1 
Мемлекет бизнес пен халық үшін нарықтық мөлшерлемелерден едәуір төмен мөлшерлемелер 
бойынша кредиттер (ипотека) берумен белсенді түрде айналысады, бүкіл банк жүйесі үшін 
жосықсыз бәсекелес бола алады. 

2 
Мемлекеттік қаражат (мемлекеттік компаниялардың ақшасын қоса алғанда) банктер арасында 
нарықтық емес негізде және белгілі бір банктердегі нақты мәселелерді ескермей бөлінеді. 

3 
Бюджет ақшасы, мемлекеттік БЖЗҚ мен Бәйтерек ақшасы бәсекеге қабілетсіздігі мен тиімсіздігі 
салдарынан қалыпты нарықтық жағдайларда қаржыландыру таба алмайтын мемлекеттік басым 
бизнес-жобаларға бағытталады. 

 
Мемлекеттік қызметшілердің шешімдерімен жасалған несиелер мен инвестициялар көбінесе 

тиімсіз коммерциялық жобаларды құруға әкеледі, олар жеке банктер мен қор нарығы үшін тартымды 
болмайды. Осы іс-шаралардан кейін үкімет өздерінің сәтсіздіктерін жасыру үшін осы жобаларды 
сақтап қалу үшін мемлекетті арзан қаржыландыруды жалғастыруға мәжбүр. Мұның бәрі экономиканы 
әртараптандыруға зиян келтіреді және екінші деңгейдегі банктердің қызмет аясын шектейді. 

2008-2009 жылдардағы дағдарысқа дейінгі сияқты, қазір де өзекті мәселе: банктік реттеушінің 
тәуелсіздігінің болмауы. Бұл жағдайды түзету үшін Ұлттық банк пен жаңа банктік реттеушіні Америка 
Құрама штаттарындағыдай атқарушы биліктен шынымен тәуелсіз ету керек.  

Экономикаға енгізілген қаражат ағыны салыстырмалы болды және кейбір жылдары елге 
келетін экспорттан түсетін түсімдер көлемінен асып түсті. Мысалы, 2006 жылы елдің таза экспорты 
14,6 млрд долларды құрады, ал Кредиттеу өсімі 17,6 млрд доллардан асты. 2007-2008 жылдары 
экономикадағы жаңа кредиттредің көлемі айына бір трлн теңгеге жетті, ал ЖІӨ-ге қатысты кредиттік 
портфель ЖІӨ-нің 56%-ына жетті [6]. 

Сонымен қатар, банк секторы әлсіз орынға ие болды – банктік қаржыландырудың көп бөлігі 
сыртқы қарыздарға негізделген. Шын мәнінде, банктер валюталық тәуекелдерді өз мойнына алды, 
содан кейін оларды қарыз алушыларға берді және 2009 жылы жаһандық дағдарыс пен теңгенің 
девальвациясына байланысты кейбір қарыз алушылар төлеуді тоқтатқан жағдайда тап боды.»»» 

Жағдай несиелердің көп бөлігін құрылыс секторы (2008 жылдың шілдесінде 18%) 
бергендігімен күрделене түсті, бұл көбінесе еншілес жобаларды қаржыландырумен және 
алыпсатарлық активтерге белсенді инвестициялармен, тіпті пайда болған көпіршіктің ең жоғарғы 
бағасымен түсіндіріледі. Дағдарысқа байланысқа байланысты үмітсіз борыштардың үлесі (сол кездегі 
Ұлттық банктің жіктеуі бойынша бесінші санат бойынша үмітсіз және үмітсіз борыштардың сомасы) 
2009 жылы 8-ден 36% - ға дейін өсті. 

Болашақта мерзімі өткен несиелердің жоғары үлесі 2014 жылға дейін сақталды, сол кезде 
Ұлттық банк мерзімі өткен несиелердің 10% - дан асатын банктерге санкциялар салуға уәде берді. 
Содан бері банктер үмітсіз қарыздарды 10% - дан аз тіркеді, дегенмен іс жүзінде банктердің жағдайы 
өзгерген жоқ. Бір қызығы, барлық рейтингтік агенттіктер оң рейтингтерді сақтай отырып, осы 
мәліметтерге сенді. 

Бастапқыда нақты жағдай жасырылды, бірақ 2014 жылдан кейін бұл әдеттегі жағдайға 
айналды – бұл банктер ашық болуды тоқтатты дегенді білдіреді. Әрине, деректерді манипуляциялау 
салымшылардың қателіктеріне алып келді, олар ресми есептерге сүйене отырып, оған лайық емес 
банктерге салымдар салды [7]. 

"Moody' s әлемдік деңгейдегі агенттігі біздің мемлекетіміздің банктері бойынша өз 
болжамдарын тұрақтыдан жағымсызға қайта қарады, бұл біздің мемлекетіміздің банктері активтерінің 
нашар жағына қарай өзгеру тәуекелдерінің өсіп келе жатқанын және операциялық ортаның нашар 
жағына қарай өзгеру жағдайында олардың кірістілігінің төмендеуін көрсетеді. Аз қолайлы ақша 
жағдайлары және баяу экономикалық өсу несиеге деген сұранысты азайтуды жалғастырады және 
қарыз алушылардың өз несиелерін басқару қабілетінің төмендеуіне әкеледі" (3-кесте) [8]. 

Әрине, бұл жағдайда банктердің банкроттығы стандартты түрде өткен. Схемаға сәйкес – 
«кенеттен», белгілі бір банкте проблема анықталды, жеке тұлғалардың депозиттерін тартуға лицензия 
тоқтатылады немесе банк клиенттері арасында дүрбелең тудырған ақпарат жарияланды. Кейіннен" 
батып бара жатқан " ЕДБ проблемалық кредиттер бойынша нақты көрсеткіштерді жариялады және 
бұл сандар жалпы кредиттік портфельдің 50-70% - ын құрады (мысал ретінде 01.04.2018 жылғы 
жағдай бойынша жұмыс істемейтін кредиттердің 6,61% - ын, ал 18.09.2018 жылғы лицензиядан 
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айырылғанға дейін-46,73% - ын иеленген Астана банкі болып табылады). Осыдан кейін банктік 
тексеру және бағалаудың күрт төмендеуі жарияланды. Тағы екі-үш айдан кейін лицензияны қайтарып 
алу және банкті тарату туралы жарияланды. 

 
Кесте 3 - ҚР ЕДБ-нің жақын перспективаға болжанатын жай-күйі 

 

№ Бағыты ҚР ЕДБ болжанатын жағдайы 

1 Экономикалық өсу 
қарқынының баяулауы және 
ҚР-дағы монетарлық 
жағдайлардың қолайлығы 
ЕБД үшін операциялық 
ортаның нашарлауына алып 
келеді  

Коронавирус індетінен туындаған ҚР экономикасы үшін 
жағымсыз салдарларға, сондай-ақ мұнай бағасының 
төмендеуіне байланысты ҚР нақты ЖІӨ өсу қарқынының 2019 
жылғы 4,5%-дан 2020 жылы 2,5%-ға дейін баяулауы күтілуде 

2 Бірнеше жылдан кейін 
активтердің сапасы 
нашарлай бастайды 

Кредиттік мөлшерлемелерді арттыру және ұлттық валютаның 
әлсіреуі есебінен проблемалық кредиттердің үлесі өсе 
бастайды, бұл қарыз алушылардың өз қарыздарына қызмет 
көрсету қабілетінің нашарлауына алып келеді 

3 ҚР ЕДБ капиталдандыру 
тұрақты болып қалады 

ҚР ЕДБ капиталының жеткіліктілік коэффициенттері тұтастай 
жоспарланады және көп немесе аз тұрақты болады 

4 ЕДБ кірістілігі төмендей 
бастайды 

- бірнеше себептер бойынша: кредиттік шығындардың өсуі, 
таза пайыздық маржаның төмендеуі, кірісі белгіленген об 
бойынша шығындар 

5 Өтімділік деңгейі жоғары 
болып қалады 

Алайда қорландыру базасының құбылмалылығына және ҚР 
экономикасын долларландырудың жоғары деңгейіне 
байланысты тәуекелдер сақталады 

6 Ірі ЕДБ салымшылары ҚР 
Мемлекеттік қолдауынан 
ұтады 

ҚР банк жүйесінің шағын мөлшерін және Үкіметтің елеулі 
қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып, ірі банктердегі 
салымдар бойынша қажет болған жағдайда және тәуекелде 
мемлекеттік қолдау қамтамасыз етіледі деп күтілуде 

 
Сондай-ақ, 2020 жылдың басында жаңа жаһандық дағдарыс басталды. Қазіргі атиптік 

дағдарыс қанша және қаншалықты терең болатынын ешкім білмейді. ҚР ЕДБ бастан өткеретін әсері 
белгісіз. Ең жақсы жағдайда, олар үшін бизнес жоғалған пайдамен шектеледі [9]. 

Нашар жағдайда ҚР-дағы коммерциялық белсенділіктің күрт төмендеуіне байланысты (ТМД-
ның басқа елдеріндегі сияқты) жұмыс істемейтін кредиттердің өсуіне байланысты кейбір банктер 
сыртқы қолдаусыз жұмыс істей алмайтындай дәрежеде әлсіреуі мүмкін.  

Бұл жағдайда акционерлердің күші мен қолдауы (олардың банкті қажетті көлемде 
капиталдандыру қабілетінен тұратын) және банктің өзінің күші (оның табыс алу қабілетінен тұратын) 
өздерінің бәсекеге қабілеттілігінің айқындаушы факторлары болып табылады [10]. 

Қазақстан банк жүйесінің әлсіз жақтарына келесі факторлар жатады:  
1) банк жүйесіндегі басқару сапасының төмендігі, нақты бизнес-стратегия мен даму жоқ, қазіргі 

уақытта бағдарлау жүзеге асырылуда;  
2) ірі банктер рентабельділігінің төмен деңгейі;  
3) кредит беру кезінде жоғары тәуекел. Несиелеу тұтынушылық несиелерге беріледі, бұл 

халықтың дәрменсіздік қаупін арттырады және төленбеген несиелер санын көбейтеді;  
4) көптеген Екінші деңгейдегі банктердің активтерінің деңгейі төмен, бұл осы банктердің 

жұмысына әсер етеді;  
5) менеджменттің және кәсіби топ-менеджерлердің, қызметкерлердің төмен сапасы;  
6) банк қызметінің тиімді Нормативтік-құқықтық базасының болмауы;  
7) заңды және жеке тұлғалардан депозиттер тарту деңгейінің төмендігі;  
8) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың жоғары деңгейі;  
9) төлем тәртібінің төмен деңгейі;  
10) инновациялық ақпараттық технологияларды енгізусіз ұйымдастырылмаған ақпараттық 

жүйе. 
11) банктің тиімсіз маркетингтік және өткізу стратегиясы. 
Қазіргі кезеңдегі ҚР банк жүйесінің әлсіз жақтары мен проблемаларына жүргізілген талдау оны 

дамытудың орта мерзімді перспективаға арналған негізгі бағыттарын анықтауға және ұсынуға 
мүмкіндік береді. 
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  статье раскрывается особенности построения документального повествования через 

интервью. Показано разнообразие нарративных стратегий авторов социального медиа YouTube и 
определены положительные и отрицательные приемы построения нарратива документального 
интервью. 
 Ключевые слова: Интервью, документальнон кино, нарратив, YouTube 
 

В социальных медиа метод и жанр интервью остается самым популярным жанром среди 
авторов, что связано с экономическим аспектом и психологическим влиянием. Интервью дешевле в 
производстве и в постпродашене, чем репортаж или обзор; кроме того интервью создает эффект 
передачи информации сразу из первых рук. Зритель становится еще одним собеседником, который 
тоже может принять участие в беседе, но опосредованно, через комментарии.  

Для построения документального нарратива через интервью важным является осознанное 
сочетание логики вопросов и драматургии ответов. Авторы YouTube проектов не всегда успешно, но 
достаточно четко стараются соблюдать этот принцип. В практике телевизионной журналистики 
сложилась классика интервью, к которой относят передачи Ларри Кинга, Влада Листьева, Владимира 
Познера и других мэтров жанра. Без образного визуального ряда авторы этих передач превращали 
обычное информационное или событийное интервью в настоящий портрет человека или поколения.  

Авторы социальных медиа взяли за основу опыт телевизионных коллег, тем более что многие 
из них сами работали на телевидении, и добавили свои приемы. В данной статье рассмотрены эти 
приемы через работы четырех разных авторов. 

Важно отметить, что в полной мере документальными фильмами рассмотренные ниже 
проекты нельзя назвать не смотря на то, что примеров документалок построенных на 
интервьюировании достаточно: это и «Подстрочник» Олега Дормана, и «Человек на проволоке» 
Джеймса Марша, и «Хроника одного лета» Жанар Руша, и многие другие. Однако в стремлении своим 
раскрыть реальные процессы и явления данные интервью могут именоваться документальными. В их 
нарративе истории героев в большей степени рассказывают не о биографии, а о закономерностях, 
ставшими причинами биографии. 

В документальном интервью текст определяет направление нарратива, и в качестве 
отправной точки исследования взят вывод профессора Пронина А.А. о текстовой природе 
документального фильма, и исходя из этого, о необходимости в процессе нарративного анализа 
определять не только структуру нарратива, но и выявлять специфические фигуры «экранного 

https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2021/03/09/174398/
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нарратива, определяющих принципы взаимодействия семантизированного видеоряда с вербальным 
повествованием, методы и приемы синтеза эпической и миметической наррации, способы 
нарративизации «фонового» изображения, а также анарративных речевых актов» [1, с. 136]. 

Документальное интервью сформировалось из двух направлений: опыта кино-наблюдения, в 
том числе французского «синема верите», и тележурналистским опытом сбора информации [2, с. 5]. 
Таким образом в документальном фильме герой выступает и как субъект разговора, и как нарратор. 
Другими словами, авторство в документальном интервью остается все же в руках задающего 
вопросы, потому как именно он режиссирует беседу (телевизионный опыт), а повествование и 
драматургия интервью относятся к ответам интервьюируемого (кино-наблюдение). 

Мария Лукина в учебном пособии «Технология интервью» указывает на важность 
драматургии, и акцентирует внимание на стратегиях автора формулировки и последовательности 
вопросов. Исследовательница выделяет три стратегических принципа: хронологический, где вопросы 
формулируются о каком-либо событии; логический – о предмете общественного обсуждения и 
импровизационный – о характере человека [3, с. 25]. 

О том как YouTube повлиял на изменения в тематической и жанровой форме на 
документальное кино рассмотрено в достаточно большом количестве материалов, что не может 
свидетельствовать о важности более подробного изучения частных вопросов в документалистике 
социальных медиа. Примером могут послужить научные публикации молодых исследователей 
Ишмухаметовой Н.У. (Челябинский государственный университет) [4] и Сулейменовой А.Э. 
(Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова) [5]. 

Целью исследования в данной публикации является определение нарративных стратегий 
авторов документального интервью в социальном медиа YouTube. Данные стратегии определяться 
на основе нарративного анализа по методике Александра Алексеевича Пронина.  

Объектами исследования взяты два российских и два казахстанских блогера: Юрий Дудь, 
Ирина Шихман, Бейбит Алибеков и Динара Сатжан. 

Один из самых популярных интервьюеров Юрий Дудь руководит каналом «вДудь» (более 9 
миллионов подписчиков, 145 видео с 2014 года). На сегодняшний день самым популярным выпуском 
канала стал выпуск «Как устроена IT-столица мира» с английскими субтитрами. Субтитры помогают 
качественному контенту расширить аудиторию. В данном выпуске помимо постоянных приемов, 
которые есть во всех интервью Юрия – смена локаций, вывод цитат на экран, нецензурная брань и 
резкие вопросы – авторы используют эффектные переходы.  

Выпуски «вДудь» опровергают тезис о дешевизне контента, потому что производство 
некоторых выпусков видится очень дорогим – поездки за рубеж, специальные эффекты. Большую 
роль играют в выпусках Юрия рекламная интеграция в виде рекомендаций. Отдельные сюжеты для 
рекламы как «ЧБД» или «ИПРО» канал не делает.  

Короткая нарезка в начале выпусков одиночных интервью интригует зрителей. В начале автор 
обсуждает вопросы по повестке, по причине, которая стала основой интервью, и затем Юрий 
начинает раскрывать образ героев.  

Репортажи, основанные через интервью, начинается с экспозиции, пояснения событий или 
событий, которые привели автора к разговору. Юрий представляет свою аудиторию и знает какого 
рода информацию необходимо дать, чтобы суть сказанных героем слов в интервью было принята во 
внимание. В репортаже о теракте в Беслане автор спрашивает журналистов, которые освещали 
события того времени сколько раз они приезжали на место трагедии. Этот вопрос не случаен. С 
одной стороны, он дает коллективные фоновые знания (информацию, известную членам 
определенного коллектива), с другой стороны, подкрепляет их компетентность в повествовании о 
событии. 

Дерзкий стиль общения автора блога с героями создал ожидание зрителей, которое не всегда 
удается оправдать. Так, интервью с Киселевым, автор был не настолько дерзким как ожидали 
зрители, после чего автор получил большое количество претензий. Таким образом, через героев 
интервью создается и образ интервьюера. Помимо вышеперечисленных особенностей ведения 
интервью, можно еще обозначить постоянно присутствующий в руке Юрия телефон с названием 
канала. 

YouTube канал «А, поговорить?» имеет более двух миллионов подписчиков, 196 видео с 2017 
года, среди которых и интервью, и документальные фильмы-расследования, основным методом 
которых тоже являются интервью. Чаще всего у блогера один герой интервью, реже 2 и более, что 
чаще всего присутствует в формате документального фильма.  

В первых одиночных интервью у Ирины создается два пространства – внутри интервью и вне 
его, которое снимается со стороны чаще всего в черно-белом решении, как будто-то бы то, что не 
должно было попасть в кадр. В таком блоке интервью автор задает более интимные вопросы или 
герои показывают себя с другой стороны. Шихман старается показать геров с положительной, 
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красивой стороны. В ее вопросах всегда чувствуется осторожность не навредить или не ранить 
человека, особенно в интервью-портретах, и часто такая стратегия приводит автора к открытости 
героев, когда они через свои ответы передают драматургию своей жизни. 

Со временем автор поменяла стратегию. Эмоционально и нестандартно построено интервью 
с актрисой Ириной Горбачевой, где актриса возит автора за собой, и помимо самой актрисы в кадре 
ее друзья и семья. Тут нет «закадровых схемок», потому что для такой открытой героини не нужно 
было создавать эффект. Смена локаций в интервью становится частью раскрытия истории героя, 
привычная обстановка дома раскрепощает и создает эффект погружения в жизнь другого человека.  

Гости Ирины Шихман всегда связаны с популярностью и трендами, исключением могут быть 
только не широко известные исследователи, которых автор приглашает для рубрики про науку «А, 
наука?». Блог Ирины Шихман – это целая редакция медиа, с серьезными подходами, решениями и со 
специальными эффектами. Выпуск про российские мультфильмы «Российские мультики самые 
популярные в мире» начинается с комбинированной съемки Ирины в привычной постоянной студии. 
Где берут интервью и героями мультипликации.  

Блогер Бейбит Алибеков ведет свой канал «Alibekov» с 2016 года. За это время у него 
собралось 203 тысячи подписчиков и вышло 124 видео. Основная тематика блогера – это бизнес и 
саморазвитие. Чаще всего автор берет интервью в удобных для его героев локациях, особенно если 
тема интервью связана с ней. Например, интервью с руководителя Beeline Евгения Настрадина 
проходит в офисе компании, а у представителя Университета Де Монтфорт-Лестер Сакины Зафар в 
стенах казахстанского филиала, и пр. 

Смена локаций и ракурсов при проведении интервью применяется для сохранения динамики, 
но в данном случае не несет смысловую нагрузку, то есть, по сути, не влияет на нарратив. Каждый 
выпуск начинается с короткого тизера с интригующими фразами для привлечения внимания. Бейбит 
начинает сразу с волнующих его вопросов без долгого вступления. Так, в интервью с ресторатором 
Александром Орловым, блогер начинает о заявлениях гостя о женщинах и толстых. Просматривая 
интервью, заметно, что между некоторыми вопросами нет связи или перебивок, что отрицательно 
влияет на композицию интервью.   

Во всех интервью блогера прослеживается единая тема – бизнес в Казахстане – через 
повествования о работе различных бизнесменов и активистов создается общий нарратив 
современной бизнес-индустрии в стране. Автор охватывает разные сферы и просит всех героев 
предсказать будущее их сферы в стране. Такой единый нарратив через многоголосье создает 
основание считать данные интервью в том числе частью документалистики в YouTube. 

На одноимённом канале Динары Сатжан 81 тысяча подписчиков, за 10 лет существования 
канала автор выпустила 266 видео. В феврале 2022 года Динара Сатжан взяла интервью у трех 
героев, которые находились в центре январских событий в Алматы. Чаще всего Динара берет 
интервью в одной локации, время от времени разбавляя их прогулками с героями или опросом 
прохожих. В интервью автора присутствует разное количество героев – от одного до трех.  

В данном выпуске интервью проходили в тех местах, где герои интервью находились. 
Стратегия построения вопросов была выбрана информационная. Продвигаясь по маршруту одного из 
героев интервью, частного предпринимателя, который помогал людям выйти из горящего здания и 
при этом внимавшего все на камеру смартфона, автор подталкивает нарратора к переживанию 
прошедших событий и документирует прецендент.  

Через событийное и описательное повествования данное интервью раскрывает и образ 
людей, чей героизм и стойкость вдохновляет общество после пережитых событий; а также старается 
ответить на вопрос о природе январских событий в Алмате. Используя полифонический нарратив, 
автор передает сложность темы и направляет нарраторов для создания драматических коллизий к 
рассуждению об их эмоциональном состоянии и о понимании их мотивов в момент событий.  

Для создания документального фильма в данном документальном интервью не хватило 
визуального материала, который бы показал героев в масштабе прошедших событий, как это было 
сделано в фильме «Шоа» Клода Ланцмана. Герой этого фильма показан на фоне людей и мест, что 
дает прочувствовать его переживания. В документальном интервью Динары Сатжан директор музея 
показана в тех локациях, где происходили столкновения и беседы с неопознанными людьми, но нет 
общего вида, нет работников, с которыми ей пришлось пережить волнительные часы в музее.  

Исходя из анализа каналов, мы можем определить общие закономерности нарратива 
документального интервью на YouTube. Исходя из положительного опыта популярного интервьюера 
Юрия Дудя, авторы используют его приемы: короткая нарезка из вырванных из контекста фразах, 
смену локаций, сопровождение героя по месту события, быстрый переход к сути интервью, 
неофициальный стиль беседы.  
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Ответы героев создают нарратив интервью, поэтому для автора важно создавать условия 
доверия и раскрепощения. Такими приемами становится привычная обстановка, съемки «за кадром», 
масштаб событий на фоне личной истории героя.  

Полифонический нарратив свойственен либо документальным проектам, либо репортажам, 
однако Ирина Шихман использует его и в случае портретного интервью для драматического 
столкновения и эмоционального накала.  

Часто в интервью авторов YouTube каналов присутствует сквозной нарратив: Дудь – личности 
интернет-пространства, Шихман – личности России, Алибеков – бизнес в Казахстане и Сатжан – 
личности Казахстана.     

Отрицательно на развитие документального нарратива интервью влияют несколько 
выявленных приемов повествования – использование образа интервьюера, который может не 
оправдать ожидание зрителей; приглашение гостей только по принципу их популярности и 
значимости в контексте повестки, что влечет за собой повторение и приглашение одних и тех же 
гостей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ.  КАКОЙ ОН? 
 

 Клименко  А.И. -  к. псих. наук, профессор КРУ им. А Байтурсынова, г. Костанай. Казахстан 
      

Содержание статьи посвящено характеристике типичным чертам личности 
современного студента.  Анализ типичных черт личности современного студента показал, что: 
1. Личность современного студента противоречива, неоднородна. 2. Наметилась тенденция на 
снижение учебной активности и стремление к комфорту, удовольствию, при минимуме затрат. 
      Ключевые слова: личность;  индивидуальность;  учебная активность;  неформальный 
социальный статус личности. 
         

Человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит с его социальными, 
культурными, религиозными и этическими идеалами.  Полноценным членом общества человек 
становится, если в процессе социализации получает развитие его личность. Личность - это 
индивидуальность человека, совокупность его знаний, навыков, ценностей и целей. Типичные черты 
личности, их своеобразие, в той или иной степени, обусловлены социальными условиями, в которых 
человек  живет.  

Сегодня актуальным, на наш взгляд, является вопрос: "Что собой представляет современный 
студент, как личность? Какие типичные черты ему присущи"?   Само понятие «студент» с латинского 
языка на русский язык переводится как "человек усердно работающий и занимающийся", т.е. 
овладевающий знаниями.  Ведущей деятельностью студента является учебно-профессиональная 
деятельность. Студенческий возраст - это период становления социальной зрелости,  овладения 
полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, общественно-политических, 
профессионально-трудовых и др.  С этим периодом связано начало «экономической активности», 
начало трудовой биографии и создание собственной семьи. 
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Целью нашей работы  было:  дать характеристику  типичным чертам личности современного 
студента  на основе анализа литературы, проведенного нами исследования по данному вопросу,  и 
опыта взаимодействия с молодыми людьми (студентами).  

Что же собой представляет  современный студент, какие  черты ему присущи? 
Исследование неформального социального статуса личности современного студента [1.] 

показало, что учебная активность, самооценка и мотивация достижения к успеху не являются  
определяющими факторами его высокого неформального социального  статуса личности  в учебной 
группе.        

Результаты нашего исследования [1]  показали, что, в нашей выборке:  
1) на учебную активность и на неформальный социальный статус личности  современного 

студента самооценка не влияет. Выявлена обратная связь между неформальным социальным 
статусом и самооценкой (уровень значимости равен 0,05), между учебной активностью и самооценкой 
(уровень значимости равен 0,001); 

 2) одним из факторов, влияющих на учебную активность современного студента, является  
мотивация достижения к успеху.  Выявлена статистически значимая связь между учебной 
активностью личности и мотивацией достижения к успеху (уровень значимости равен 0,05); 

3) учебная активность  не  является определяющим фактором высокого неформального 
социального статуса личности в учебной группе. 

4) определяющим фактором, влияющим на неформальный социальный статус личности 
современного студента в группе, являются личностные качества, которые пользуются популярностью, 
считаются важными (ценными, значимыми)  в данной группе.  См. Таблица 1. 
 
                           Таблица 1 - Наиболее значимые, популярные личностные  качества  

 

№ Личностные качества Кол-во повторений, встречаемости 

1 добрая (ый) 135 

2 веселая (ый) 123 

3 скромная (ый) 77 

4 общительная (ый) 62 

5 ответственная (ый) 53 

6 отзывчивая(ый) 47 

7 умная (ый) 41 

8 активная (ый) 38 

9 спокойная (ый) 35 

10 красивая (ый) 34 

11 воспитанная (ый) 29 

12 вежливая (ый) 29 

13 дружелюбная (ый) 26 

14 позитивная (ый) 26 

15 честная (ый) 24 

16 милая (ый) 22 

17 аккуратная (ый) 19 

18 жизнерадостная (ый) 19 

19 доброжелательная (ый) 18 

20 смелая (ый) 16 

21 оптимистична (ый) 15 

22 улыбчивая (ый) 14 

23 внимательная (ый) 14 

24 уверенная (ый) 12 

25 коммуникабельная (ый) 11 
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26 любознательная (ый) 11 

  
О чем говорят эти факты?  Прежде всего, они  говорит нам о том, что сегодня направленность 

в учебных группах  далеко не учебная, и что формированию учебной направленности в учебных 
группах необходимо уделять должное  внимание. А также эти факты говорят, что структура личности 
студента не однозначна. Следовательно, чтобы управлять процессом формирования личности  
студента в  учебной группе, преподавателю необходимо знать и учитывать его неформальный 
социальный статус  в группе, а также структуру личности, характер связи между отдельными 
сторонами  личности. 

Интересные данные получены в исследовании  российских студентов МИФИ, проведенном  
под руководством Колпаковой Н. Б. [2.].  Вот как  представлена  характеристика некоторых  типичных 
черт личности современного студента: 

1. Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое. 
2. Свобода от традиционных авторитетов.  
3. Высокое чувство собственного достоинства, личного авторитета. 
4. Желание быстро сделать карьеру. 
5. Основательное знание техники, технологий, высокая компьютерная и в целом техническая 

грамотность. 
6. Рациональность во всех делах. 
7. Стремление к знаниям, универсальной и профессиональной образованности. 
8. Это постоянно познающая личность, в том числе познающая себя. 
9. И личность, которая  по настоящему учиться не хочет. Учит только то, что имеет 

прагматический смысл. Учится при минимуме затрат (шпаргалки, взятки за сдачу экзаменов - для него 
норма). А ещё лучше - купить диплом. Работу ищет денежную. Хорошо бы ничего не делать и 
побольше урвать любыми способами.  

10.  Стремление к комфорту, удовольствию, шикарному образу жизни. 
11. Завышенные материальные притязания. 
12. Система ценностей приобретает такой вид: «Моё и мне - любой ценой». 
13. Огромная роль частной жизни и личной свободы. 
14. Физического труда избегает 
О чем говорят эти данные? Современный студент  стал образованнее, знает намного больше, 

действует быстрее и сообразительнее. 
     Анализ литературных источников показал  неоднозначность и противоречивость в 

характеристике типичных черт современного студента. Приводим некоторые выдержки: 
1). "Современные студенты стали более «компьютеризированными»: больше свободного 

времени проводят в социальных сетях и на других сайтах. Однако при этом они не перестали читать 
книги и ходить в кино. Они также встречаются с друзьями, посещают концерты, выставки и 
занимаются спортом." [3.] . 

2) ."Он общителен и стремится к творчеству. При этом современный студент — активный 
потребитель информации, но часто он не может ее критически оценивать, обладает слабой 
внутренней мотивацией и не умеет самостоятельно организовывать свою деятельность." [4.]  

3)."Он мобильнее, активнее и талантливее. У него есть много гаджетов, которыми он активно 
пользуется" [5.] .   

Современного студента отличает нестандартность мышления, стремление к творчеству. 
Как иллюстрация, приводим творческое  сочинение по "Педагогической  психологии" студента 

4-го курса Л. Д. на тему "Мой диалог с Абаем". 
"... А потом настала ночь. Мальчик, которому на вид было не больше 12 лет, вышел из дому и 

направился в другую часть аула. Он не хотел этого делать, но голод... 
Еще днем он все решил: выйти в ночь, пойти на другой конец аула и одолжить у кого-нибудь 

маленького ягненка. "Лишь одолжить, а как разбогатею, то обязательно верну ягненка, даже два" - 
думал он по пути. Мальчик шел и в нем боролась совесть с голодом. Ночь была темная, тучи плотно 
закрывали небо, и никакая, даже самая яркая звезда не могла пробиться сквозь эту толщу. Но вот, 
мальчик увидел очертания нужного ему дома. Он подошел к забору, который был чуть выше него. 
Забор был сделан из веток, так что рукам было за что ухватиться, а ногам - на что наступить. Мальчик 
осторожно начал залезать на забор, вот он уже перекинул одну ногу и почти перекинул вторую, но тут 
штанина зацепилась за сучек на заборе, и мальчик с криком упал вниз. Во внутренней стороне двора 
лежала солома, поэтому мальчик приземлился мягко. Он встал, отряхнулся и решил было идти 
дальше, но подняв голову - остолбенел. В пару метрах от себя он увидел высокую темную фигуру. 
Она стояла неподвижно и молчаливо. Мальчик не мог разглядеть ни лица, ни одежды, в которую 
была одета фигура. Да и не нужно ему это было, он думал лишь о том, куда бежать, ну, по крайней 
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мере, он старался об этом думать, но в голову лезли всякие иные мысли и мешали сосредоточиться 
на самом важном. Вдруг, грубым басистым мужским голосом человек сказал: 

- Знаешь, я люблю выходить ночами на улицу и смотреть на небо. Сегодня я так же вышел 
посмотреть на своих ночных друзей, но, по-видимому, они не захотели смотреть сегодня на меня. Это 
заставило меня поразмыслить о том, будут ли смотреть на меня так же сквозь века, как я на звезды, 
когда меня не станет? Будет ли мое знание освещать дороги будущим поколениям? Мои 
размышления оборвал крик и вот я здесь. Зачем ты пожаловал в столь поздний час? 

- Я... Там.. ну... я это, спотыкнулся... и.. я... 
- Хорошо, я понимаю для чего ты здесь, но просто так я тебе этого не дам. Я накормлю тебя, 

но ты дай мне нечто взамен. 
- Но у меня ведь ничего нет - ответил мальчик. 
- Есть, дай мне... беседу, раз уж звезд сегодня нет, то я буду говорить с тобой, - ответил 

человек. 
- Но о чем же? - удивленно спросил мальчик. 
- Расскажи мне о том, что обо мне думают твои сверстники, - сказал человек. 
- Простите, но я Вас совершенно не знаю, как я могу о Вас что-то сказать? - воскликнул 

мальчик. 
- О нет, ты обо мне знаешь многое, я Абай Кунанбаев, - ответил мужчина. 
- Абай?? Тот самый, который написал "Слова назидания"? Моя бабушка мне читала эту книгу, 

до того... как она ... - мальчик на время замолчал, шмыгнул носом, а затем продолжил, - я любил 
слушать эти слова, и часто вспоминаю их, сам же я не могу читать, не успел научиться. 

- И что же ты думаешь о них? Помогло ли тебе что-то из тех слов, что я написал? И я вижу, 
что мое наставление по поводу воровства ты не усвоил. 

- У меня не было выбора, - с грустью в голосе ответил мальчик. 
- Выбор есть всегда, но об этом не сейчас. Сейчас расскажи о том, что обо мне думают твои 

сверстники. 
- Для многих из моих друзей Вы являетесь наставником, но есть и те, кто с вами не согласен. 

Но их мало. Сам же я не многое помню из того, что мне рассказывала бабушка. Но то, что еще 
осталось в моей памяти, я пытаюсь часто повторять, дабы не забыть, как Вы учили в своей книге. А 
еще, мама моего друга иногда читает нам ваши стихи, а его отец говорит,  что Вы не любили наш 
народ и были плохим человеком. Но я ему не верю. Я думаю, что Вы ругали нас для того, чтобы мы 
стали лучше, - сказал мальчик. 

- Это верно. Я старался в своих словах сказать нашему народу, чтобы он пробудился, и, 
возможно, мне это удалось, раз народ говорит обо мне. Спасибо тебе за беседу , мальчик. И, как я и 
обещал, вот возьми. 

 Абай дал мальчику кусок сыра, завернутого в ткань. Мальчик тут же развернул ткань и начал 
жадно кушать сыр. Однако он сумел остановиться, посмотрел на Абая и стыдливо произнес - 
"Простите". 

- Как я и говорил, выбор есть всегда. Приходи завтра ко мне, и за то, что ты мне поможешь по 
дому и порадуешь беседой, я буду тебя кормить. И ты увидишь, что воровство, не есть главный 
способ прокормиться. 

Мальчик вновь шмыгнул носом и обнял Абая. А тем временем ветер разогнал тучи, на небе 
появилась луна и осветила все вокруг. В лунном свете обнявшись стояли две фигуры: маленький 
худой мальчик в ободранной одежде со слезами на глазах и мудрый мужчина с задумчивым лицом". 

На основе результатов нашего исследования и анализа литературы  по данной проблеме, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Личность современного студента противоречива, неоднородна. 
2. Современный студент отличается высокой компьютерной и в целом технической 

грамотностью. 
3. Наметилась тенденция на снижение учебной активности и стремление к комфорту, 

удовольствию, при минимуме затрат. 
В целом надо отметить, что современные студенты во многом отличаются от того поколения, 

которое училось в университете 10-20 лет назад и в то же время остаются похожими на своих 
предшественников. Современных студентов волнуют такие же проблемы, что и раньше: учеба, 
дружба, любовь, семья, карьера, взаимоотношения людей.  
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ӘБДІЖӘМІЛ НҰРПЕЙІСОВТІҢ  «ҚАН МЕН ТЕР», «СОҢҒЫ ПАРЫЗ»  
ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ТЕҢІЗ КӨРІНІСІ АРҚЫЛЫ КӨРІНЕТІН КЕЙІПКЕЛЕР 

ТАҒДЫРЫ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК ТАПТЫҢ СУРЕТТЕЛУІ 
 

Жаманбаева А.С. - филология ғылымдарының магистрі, «Қазақ және орыс тілдері» 
кафедрасының аға оқытушысы,  улати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 
Мақалада  Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер», «Соңғы парыз» романдарындағы 

орталық тұлғалардың өмір соқпақтары, өміртанымдағы өсу жолы суреттелген. Кейіпкерлерді 
көркемдік шешімде көрсетуі – қаламгер Нұрпейісовтің характер сомдау, характер ашудағы елеулі 
табысы болып саналатынын айқындап, терең салғастырулар жасайды. Белгілі бір дәуірдегі ел 
тарихын, адам тағдырын ұдайы қатарластыра суреттеліп, әлеуметтік тап ашып көрсетілген. 

Түйінді сөздер: тұрмыс- тіршілік, кәсіп, теңіз, кейіпкер. 
 

Қaзaқ әдeбиeтінің шежіресінде есімі ерекше есте қалған қаламгер  Әбдіжәміл Нұрпeйісов 
болсa, тaрихи маңызы терең шығaрмaларына оның үш кітаптан тұратын («Ымырт», «Сeргeлдeң», 
«Күйрeу») -  «Қaн мeн тeр» трилогиясын жaтқызaмыз.  Бaлықшы кентінің басынан өткен қиын қыстау 
тағдыры мен тауқыметінен сыр ақтаратын осы шығарма теңіздің дауылына, сықырлаған аязына  
қарамастан  теңізден өз нәпақасын тапқан балықшы ауылдың тұрмыс тіршілігін өмірінің қиындығы мeн 
тaуқымeті жaйлы сыр шeртeтін бұл шығaрмaдa тeңізбeн aрпaлысып кәсіп тaпқaн бaлықшы қaзaқ 
хaлқының тұрмыс-тіршілігі, Арал теңізінің ауыр тағдыры көркем тілмен оқырманның тіліне жеңіл, 
мазмұны терең баяндалады. Автор тақырыптың идеялық мақсатын, сюжет, образдардың суреттелуін, 
шығармадағы әрбір оқиғаны көркем тіл арқылы оқырманға ерекше жеткізе білген. Әбдіжәміл 
Нұрпейісов  қазақ әдебиетіне қосқан үлесі шексіз, әлемге танымал шебер жазушы. Жазушының 
жазған мұрасы бір біріне ұқсамайтын, қайталанбас шығармалар мен романдарға толы. Қазақстан 
Республикасының халық жазушысы атағын 1985 жылы алды. Жазушының жазған дүниелері қазақ 
әдебиетінің көркеюіне мол үлес қосты, бір ауылдың бастан өткен қиыншылығын, трилогияға 
сыйдырып, табиғатты барынша сақтауды болашақ ұрпаққа өзінің өткір ойын кітап беттеріне түсіріп, 
керемет жеткізе білді. 

Қандай қаламгерді алып қарасақ та, шығармашылық жолын әңгімелегенде бірінші өмір мен 
туған жер туралы айтады. Бұл картина қоғам қайреткері Ә. Нұрпейісовтің де шығармаларында айқын 
көрініс тапқан. Қаламгердің алғашқы туындысы «Күткен күн» романында Арал теңізінен соғысқа 
аттанған сарбаздың басынан кешкен оқиғалары суреттелген. Әрине, бұл тақырыпқа деген көзқарас, 
ең алдымен, автордың соғысқа қатысуымен байланысты болды.  

Ә.Нұрпейісовтің алғашқы шығармасы соғыс тақырыбына арналып жазылғандығы заңды десек, 
дүниетаным өнерінің шығармашылықта ерекше орны осы туынды арқылы байқалады. «Қан мен тер» 
трилогиясы - жазушының атақты шығармаларының бірі, онда Арал теңізі аймағындағы 
балықшылардың революция жылдарындағы ауыр өмірі және сол жылдары қоғам мен заман талабына 
қарамастан еркіндік үшін күрескен, жоқшылық пен қиындықтың ортасында өлімге душар болған 
балықшылардың қатысуы сипатталған. Туындының аясы Арал теңізі өңірімен, балықшылардың 
тағдырымен тікелей байланысты екені кездейсоқ емес. Бұл жазушының бейнесі қан тамған туған 
жерімен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Автордың шығармаларындағы тақырыптың тұтастығын, 
көркемдік сипаттаманың ортақтығын есте ұстаған жөн. Жазушының соңғы шығармасы – «Соңғы 
парыз».  

Роман диалогиясы XX ғасырдың 70-90 жылдардағы Арал теңізінің экологиялық мәселесі 
туралы баяндайды. Теңіздің тартылуының басты себебі  - Арал теңізінің Сырдария мен Амудария 
каналдарына шаруашылығыққа су бөліп, экономикалық жағынан көп мөлшерде су тартыла бастады. 

Бірақ, өздеріңіз білетіндей, мұның бәрі пендешілікке салынған адамдардың қолымен, Отанға 
деген мейірімділігі жойылған адамдардың табиғатқа өз қолымен жасаған қорлығы. Шығарманың атауы 
Арал теңізінің, Арал өңірінің күрделі мәселелерімен байланысты. Ә.Нұрпейісовтің шығармаларын 

https://u.to/qNgPHA
https://u.to/HNoPHA
https://moe-online.ru/news/news-partner/330969
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маңызды, ойлы тақырыпқа арнаудың, олардың ішкі байланыстары мен сабақтастығының болуының 
өзіндік белгіленген ережесі бар. 

 Жазушының туындыларының табиғатын кеңінен білу үшін қаламгердің өмір жолына, шыққан 
мекеніне, адамдығына, адамзаттық қалыптасуына мән беріп қарауымыз қажет. Өмірбаян 
детальдарды шығармаларда кеңінен пайдаланылуы әрбір жазушының шығармашылық 
лабораториясы кеңінен кездеседі. Осы және өзге де мәселелерді тереңірек танысып, зерделеу үшін 
ең бірінші кезекте бас кейіпкеріміздің өміріне зер салып, ең басты сипаттарына тоқталып зер салу 
маңызды. Жaзушы 1924 жылы 22 қaзaн Қызылордa облысы, Aрaл aудaнының құлaнды посeлкeсінің 
Үшкөң aуылы дeгeн жeрдe дүниeгe кeлeді [1,56]. 

Жақында ол өзінің ата-бабалары туралы былай деп жазды: ата-бабаларынан Арал маңында 
тұрғандығын тілге тиек еткен.   «Қан мен тер» трилогиясының, «Соңғы қарыз» дилогиясының негізгі 
фоны - Арал теңізі.   Табиғи құбылыстардағы өзгерістер,  теңіз бен пенденің теңізде өткен 
арпалысысын, адам өмірінің бейнелеуде, жазушының тілінде және стильдік ерекшелігін талдаймыз. 
Байыппен ойлап қарасақ жазушының көзқарасы бойынша мұхиттың өзі тірі құбылыс  [2, 153].  Біз 
автордың шеберлігін байқаймыз, әр түрлі жағдайларда адамның ауырсынуына, қайғы-қасіретіне, 
күресіне, түрліше құбылған теңіздің мінeз тaнытуы, әрүрлі көріністі байланыстыра алған. Сол ретпен 
біз даралыққа, көркемдікке, әртүрлі әдістер мен дәстүрлерді қолдануға мән береміз. «Қан мен тер» 
трилогиясындағы теңіз әртүрлі реңктерге көрініс береді. Aуa рaйымен теңізді былай сипаттайды: бір 
қарағанда теңіз мeйірлі, тынық, енді бірдe қaбaғын түкситіп түнeріп жaтaды. Қаламгер Ә. Нұрпeйісов 
тeңізді жaлaң бейнелемейді. 

Тeңіз –  шығарма кeйіпкeрлeрін қозғaлысқa түсірeтін күш. Тeңіз кeйіпкeрлeрін қиыншылыққа 
сынaйды. Тeңіз кeйіпкeрлeрді aжaл құштырып жaтaды. Бірaқ осы теңіздің әрекеті қиындықта 
арпалысуға үйретіп кeйіпкeрлeрдің өздeрінің кім eкeнін тaнытaды. Тeңіз әлсізді ширaтaды. Тeңіз 
мықтыны одaн сaйын ширaйды. Қaй эпикaлық шығaрмaдa болмaсын aвторлық идeя кeйіпкeр, обрaз 
арқылы бeрілeді [3, 237].  Кeйіпкeрдің толғaнысы мeн зaр-мұңының aр жaғындa aвтор тұрaды. 
Aвтордың бaрлық мұң-зары, ішкі жан aйқaйын, қоғaм турaлы көзқaрaсы кeйіпкeр тaғдыры, іс-әрeкeті 
aрқылы бeрілeді. Әбдіжәміл Нұрпeйісовтің «Соңғы пaрыз» дилогиясындa дa сондaй. Ондaғы 
Жәдігeрдің жaн толқынысы мeн қимылынaн, қинaлысынaн aвторды тaнимыз. 

 Кейіпкер - бұл нақты адам, шығарманың сюжетінде бейнеленген сурет. Адамның бейнесін 
бейнелеген кезде автор оның портретін, іс-әрекеттерін, кейіпкерлерін сол кездегі ерекшеліктерді 
білдіретін типтік белгілермен бірге оның жеке басының ерекшеліктері айқын көрінетіндей етіп 
бейнелейді. 

 «Соңғы пaрыз» дилогиясында үш бейненің басында Арал теңізімен байланысты күрделі 
тағдырлар бейнеленген. Eңбeгі eш, тұзы сор, мaхaббaттaн опa тaппaғaн жәдігeр ромaн соңындa бір 
түндe сeн үстіндe жaн тaпсырaды. Бeрeкeсі кeткeн туғaн жeр, aуру болып дүниeгe кeлгeн ұрпaқ жaнын 
жeгідeй жeйді [4, 33].   Бір қaрaғaндa ромaндaғы бұл фaбулa мaхaббaт дрaмaсы жaттaндылыққa, 
стaндaртқa aйнaлғaн жeлі сeкілді көрінeді. Aлaйдa, қaлaмгeр осы шындықты үлкeн aйдынғa 
aйнaлдырып, тeрeң сурeттeй білгeн. Жәдігeрдің үй ішілік шaғын трaгeдиясы зaмaнa қaсірeтімeн тығыз 
бірліктe бeйнeлeнeді. «Жeр дe, aдaм дa aзып бaрaды» дeгeн aдaмзaттық идeя шығaрмaдa тeрeңнeн, 
жeңіл жолмeн eмeс, бaрыншa қиынды, қaтпaрлы aмaлмeн қозғaлaды. Aвтор бұл рeттe мәсeлeнің бeтін 
қaлқымaй,  

 Ә. Нұрпeйісовкe тән қaрымдылықпeн мәсeлeнің тeрeңінe, қaтпaрынa сүңгиді. Қaй эпикaлық 
шығaрмaдa болмaсын aвторлық идeя кeйіпкeр, обрaз aрқылы бeрілeді. Кeйіпкeр толғaнысы мeн зaр-
мұңының aр жaғындa aвтор тұрaды. Aвтордың бaрлық жaн сыры, ішкі aйқaйы, қоғaм турaлы көзқaрaсы 
кeйіпкeр тaғдыры, іс-әрeкeті aрқылы бeрілeді. Жaзушы Ә. Нұрпeйісовтің қaлaмынaн ұзaқ толғaтып 
дүниeгe кeлгeн «Соңғы пaрыздa» кeшeгі кeр зaмaндaғы Eлaмaн, Тәңірбeргeн, Aқбaлaның бaсынaн 
өткeргeн сeргeлдeңдeр-тaғдырлaры тeңіз қaйтып, көңіл aлa-көбeн болғaн шaқтa Жәдігeр, Әзім, 
Бәкизaт болып қaйтa орaлaды [5, 47].   Eкі шығaрмaдa дa тeңіз фон. Бірaқ тeңіз eкі бaсқa күйдe. 
Eлaмaн, Тәңірбeргeн, Aқбaлa өмірлeрі тeңізбeн бaйлaнысты болғaнмeн, тeңіздің aсaу мінeзін 
көргeнмeн, бірaқ бaғы тaйып, суы тaртылa бaстaғaн уaқытын көрмeгeн болaтын. Eнді Жәдігeр мeн 
Әзім, Бәкизaттың бaсындa жeкe қaйғы болғaнмeн, жaзушының соңғы шығaрмaсындa тeңіздің қaйтуы, 
тeңіз жaғaлaй қоныстaнғaн бaлықшы aуылдaрдың бeрeкeсінің қaшуы бірінші кeзeккe aлынaды. 
Тaбиғaттың жaуһaр бaйлығының көз aлдындa суaлуы ромaнның бaс кeйіпкeрлeрінe оңaйлыққa 
тимeйді. Зaмaн жaқсы, жүрісіміз оң дeгeнмeн, бәрі тeріскe шығыпты. Тaбиғaт aнaның қaсірeтін, 
кeлeшeгін түйсінe aлмaппыз. Жоқты бaр eтeміз, көркeйтeміз дeп aлaшaпқын болып жүріп, бaр нәрсeнің 
өзін жоғaлтыппыз. Бәрі тaмaшa, жaсaдық, орындaдық дeгeніміз жaсaмпaздык жaқсылық eмeс, бос 
дaлбaсaғa aйнaлыпты. Мaлдaнып жүргeні aдaмдық, aдaлдық, мaхaббaт eмeс, оңғaқ бояудaй болмaшы 
ұсaқтық eкeн. Әдiлeткe жeттік дeп бөрікті aспaнғa aтқaнымыз биліктің өктeмдігі, оның дәрмeнсіздік, бос 
әурeгe aйнaлыпты. Өзгeргeн aдaм бa, әлдe өмір мe? Бaқ-мaнсaпқa aшқaрaқтық, aтaқ-дaңққa 
өлeрмeндік, дәулeт-бaйлыққa тоймaу... бaрлық пeндeнің иығынaн түспeй өктeмдік жaсaп, бір уыс eтіп 
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тынысты тaрылтып бaрa жaтқaн aйықпaс кeсeлгe aйнaлып бaрaды. «Соңғы пaрыз» ромaн-
дилогиясынaн осы пaфос, сaрын eсeді. Ә. Нұрпeйісовтің «Қaн мeн тeр» трилогиясы мeн «Соңғы 
пaрыз» ромaн - дилогиясындaғы ортaқ жeлі – Aрaл тeңіз проблeмaсынa aрнaйы тоқтaлдық. Стиль 
мәсeлeсі aкaдeмик Қ. Жұмaлиeв aйтқaндaй тeк жaзушының тілі, сөз қолдaнысы, өзіндік жaзу мәнeрі 
ғaнa eмeс, стиль жaзушының әдeбиeткe aлып кeлгeн өзіндік бeтaлысы дeп тe aйтуғa болaды. Мінe, 
осы рeттe жaзушының шығaрмaлaрындa aрaл тeңізі ортaқ фон рeтіндe көрінeді. «Қaн мeн тeрдe» Aрaл 
тeңізі оқиғa aлaңы болсa, кeйіпкeрлeрінің туғaн жeрі, күн көріс кәсібінің нeгізі болсa, сол үшін 
кeйіпкeрлeр aрaсындa тaртыс болып, күрeс күшeйіп жaтaды. Пaтшa өкімeтінің құлaуы, жaңa кeңeсттік 
өкімeттің орнaуы шығaрмaдa кeшeгі социaлистік көзқaрaс тұрғысынaн сурeттeлeді [6, 153].  
Социaлистік рeaлизмнің әсeрі болғaнмeн, шығaрмaның ұлттық әдeбиeт үшін үлкeн жaңaлығы, өзіндік 
көркeмдік әлeмі бaр дeп eсeптeйміз. Шығaрмaдaғы ұлттық бояу, әр aлуaн ұлттық хaрaктeрлeр, 
aвтордың сюжeтті өрбіту шeбeрлігі, құнaрлы тілі, көптeгeн нaғыз қaзaқы болмысты aшaтын көркeм 
бeйнeлeр, олaр ұнaмды жәнe ұнaмсыз болсын, сол тұтaсқaн, жиынтық aлдымeн қaзaқ дeгeн хaлықтың 
өзіндік мeнтaлитeтін, өзгeшeлігін тaнытaды. Бұл рeттe шығaрмaдaғы бaс нeгізгі кeйіпкeрлeрді 
aйтпaғaнның өзіндe эпизодтық көрініспeн көрінсe дe оқырмaнның ойындa өшпeстeй із қaлдырaтын, 
мәсeлeн Сүйeу қaрт, Қaрaқaтын, Судыр Aхмeт, Мөңкe, тaғы бaсқa кeйіпкeрлeрді aйтуғa болaды. 
Бұлaрдың әрқaйсысы дaрa, шығaрмaдa өзіндік көркeмдік қызмeттeрі бaр, тұлғa - тұрпaты бөлeк. Бұл 
кeйіпкeрлeрдің тeк жaзушы Ә. Нұрпeйісовтің гaнa қaлaмынaн шыққaндығын көзі қaрaқты оқырмaн 
жaзбaй тaниды. Мінe, осы жaйлaрдың бaрлығын түптeй кeлгeндe жaзушының стиль дaрaлығы дeп 
aйтуғa толық қaқымыз бaр. «Соңғы пaрыз» ромaны мeн «Қaн мeн тeр» трилогиясының жaзу стиліндe 
ортaқ сипaттaр бaр: кeйіпкeр ортa шындығын бaйсaлды, дәл дe көркeм жәнe бұрын-соңды көп aйтылa 
бeрмeйтін тың сөздeрді, тың орaлымдaрды кeйінeн қолдaнып жaзaды. Сурeттeу объeктісінің сипaтын 
дәл бейнeлeйтін сөзді ұткыр тaбaды жәнe орнымeн пaйдaлaнaды. Осы сипaтты біз «Соңғы пaрыз» 
ромaн дилогиясынaн дa кeңінeн бaйқaймыз. Aлaйдa, eкі шығaрмaның сюжeтті өрбіту әдісі бөлeк. «Қaн 
мeн тeрдe» оқиғaғa, тaртысты сюжeткe бaсым көңіл бөлінсe, «Соңғы пaрыздa» сюжeт, оқиғa бaр 
болғaнмeн, aвтор оның кeйіпкeрлeрінің жaн дүниeсінe түсіргeн сaлмaғынa aйрықшa көңіл aудaрaды. 
Сондықтaн дa мұндa кeйіпкeрдің ішкі толғaнысынa, aйтыс-тaртысынa, өзінің eсeбінe, бір шeшімгe кeлe 
aлмaғaн қинaлысынa, жaқсы көрe отырып, жeк көру, нeмeсe кeрісіншe, жeк көрe отырып жaқсы көру 
тәрізді кeрeғaр сeзімдeрдің түп сeбeптeрінe, олaрдың тірліктeгі сaлдaрлaрынa мән бeрілeді. Eкінші 
сөзбeн aйтқaндa, «Соңғы пaрыз» шығaрмaсы психологиялық тaлдaу әдісінe құрылғaн. Оқиғaдa дa 
шeшуші, тіпті кeйіпкeрлeрдің ішкі өзгeрісінe әкeлeтін нeгізгі фaктор болып сурeттeлгeнмeн, ой aғымы 
бірінші кeзeктe. Сондықтaн, біздіңшe, aкaдeмик Қ. Жұмaлиeв aйтпaқшы, бейнелеумен суреттеу 
мәсeлeсін тeк шығaрмaның тілінeн іздeу жeткіліксіз. Сондықтaн біз бұл рeттe шығaрмaдaғы сюжeттің 
өрбуінe, оның кeйіпкeрдін жaн дүниeсінe түсірeр сaлмaғынa көңіл aудaруды мaқсaт eттік. 
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Цифрландыру экономиканы дамытудың негізгі трендтерінің біріне айналды.Мақалада 

цифрлық экономикадағы заманауи ұйымдардың стратегиясын құрудың архитектурасы мен 
ерекшеліктері ашылады. 
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Бүгінгі таңда цифрландыру экономиканы дамытудың негізгі трендтерінің біріне айналды. 

Цифрлық технологияларды дамыту бүкіл Еуразиялық экономикалық кеңістік үшін басымдық деп 
аталады. Қазақстанда «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы әзірленді, ол республикадағы 
технологиялардың қарқынды өсуіне және қызметтерді көрсетудің электронды форматына қайта 
бағдарлануға негіз болуы тиіс. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 2018-2022 жылдар аралығында 
бес негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады [1]: 

1. «Экономика секторларын цифрландыру» - еңбек өнімділігін арттыруға және 
капиталдандыруды арттыруға әкелетін серпінді технологиялар мен мүмкіндіктерді пайдалана отырып, 
Қазақстан Республикасы экономикасының дәстүрлі секторларын түрлендіру. 

2. «Цифрлық мемлекетке өту» - халыққа және бизнеске олардың қажеттіліктерін болжайтын 
қызмет көрсету үшін мемлекеттік инфрақұрылымды қайта құру. 

3. «Цифрлық Жібек жолын жүзеге асыру» - деректерді жіберу, сақтау және өңдеу үшін жоғары 
жылдамдықты және қауіпсіз инфрақұрылымды дамыту. 

4. «Адами капиталын дамыту» - жасампаз қоғам құруды және жаңа шындыққа - білім 
экономикасына көшуді қамтитын қайта құрулар. 

5. «Инновациялық экожүйені құру» - бизнес, ғылыми сала және мемлекет арасындағы тұрақты 
байланыстармен технологиялық кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау, сондай-ақ инновацияларды 
өндіріске енгізу. 

Негізгі қозғалыс екі бағытта күтілуде: дамудың екі векторы бойынша қозғалыс - қолданыстағы 
экономиканы цифрландыру, яғни нақты сектордағы нақты жобалардан тұратын прагматикалық 
стартты қамтамасыз ету, қолданыстағы экономика секторларды және мемлекеттік органдарды 
цифрландыру және жұмыс технологиялық қайта жабдықтау бойынша жобаларды іске асыру және 
цифрлық инфрақұрылымды дамыту. 

Екінші бағыт - болашақ цифрлық индустрияны құру - ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз 
ету, адами капиталды дамыту деңгейін арттыру, инновациялық даму институттарын құру және 
тұтастай алғанда цифрлық экожүйе индустрияны үдемелі дамыту арқылы елдің цифрлық 
трансформациясын іске асыры [2]. 

Цифрлық ұйым - бұл деректер мен АТ негізгі рөл атқара бастаған ұйым. Ақпаратты (соның 
ішінде IT жүйелерінде) бұрын да жиналған, бірақ қазір ол адамдар, жер және капиталмен қатар, 
процестердің маңызды қатысушысына айналды. Сонымен қатар, АТ өзі платформалық 
бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірлеу сияқты, микросервистерге бағдарлау, үлкен деректерді 
өңдеу және т.б. сияқты трендтерді ұстану арқылы жаңа сапаға ие болады. 

Кәсіпорын архитектурасы (Enterprise Architecture) - оның жеке элементтердің: жүйелердің, 
процестердің, адамдардың, инфрақұрылымның, деректердің, мақсаттардың, тапсырмалардың, 
талаптардың және т.б. ұйымдастыру (құрамы, байланыстары және қатынастары) туралы білім 
саласы. Архитектура - бұл жобалау, ал оның нәтижесі - ұйымның құрылымын, құрылым 
элементтерінің тәртібін және олардың өзара байланысын анықтайтын схемалар жиынтығы: 
ақпараттық, ұйымдастырушылық, технологиялық [3]. 

Ұйым архитектурасы 1-суретте көрсетілген басқа сипаттағы элементтерді қамтиды: 
- құрылымдық элементтер - мысалы, бөлімдер, топтар, АТ жүйелері, деректер базалары, 

станоктар, конвейерлер, кеңселер, қоймалар; 
- мінез-құлық элементтері - жүйе қатысушыларының (адамдар, бөлімдер, байланысты 

құрылымдар) әрекеттері мен функциялары, олар өз қызметін белгілі бір реттілікпен процестер түрінде 
орындауға тиіс; 

- құжаттар, деректер объектілері, шындықтың цифрлық егіздері түріндегі пассивті элементтер; 
- ынталандыру және мақсат қою элементтері: іс-әрекет мақсаттары, қызмет қағидалары, 

құқықтық нормалар, нарықтық драйверлері мен жеке мүдделі тараптардың мүдделері. 
Пән ретінде кәсіпорын архитектурасы ұйым теориясы ретінде менеджмент саласымен барған 

сайын тоғысады: сәулетшілер менеджерлер аумағына көбірек қол сұғады, жобалау мен бақылаудың 
инженерлік әдістерін басқаруға енгізеді. Көшбасшылық, мәдениетті басқару, фокустау, мақсат қою 
және нақты бақылау менеджерлерге жүктелетіні сөзсіз. 

Түрлендірілген блоктар компоненттер немесе архитектуралық қабаттар деп аталады. 2-
суретте TOGAF (The Open Group Architecture Framework) әдістемесіне сәйкес архитектураның негізгі 
(базалық) компоненттері көрсетілген. Іс жүзінде TOGAF құрылымы кәсіпорын архитектурасын 
сипаттайтын стандартқа айналды және оны өз архитектурасын әзірлейтін кез келген ұйым пайдалана 
алады [4]. 
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Цифрландыруға бағытталған қозғалыс ұйымның архитектурасында бірнеше негізгі өзгерістер 
түрінде көрінеді: 

- қолмен жұмыс істейтін бизнес-процестердің үлесін нөлге дейін төмендету; 
- операциялық шешімдерді ережелер қабатына жіберу және де бір қатар жағдайларда 

жасанды интеллект (ЖИ) деңгейіне; 
 

 
 

Сурет 1 - Ұйым архитектурасы 
 
- ұйымның барлық АТ ресурстарына қол жеткізу үшін API деңгейін құру; 
- шындықтың барлық объектілері үшін цифрлық егіздерді құру, түсетін деректерді онлайн 

интерпретациялау мүмкіндігімен цифрлық іздер түріндегі адамдардың, процестердің, жабдықтардың 
жұмыс істеуінің барлық аспектілері туралы деректерді үздіксіз жинақтау; 

- ұйым өнімдеріне қолжетімділікті жақсартатын қызметтер қабатын құру. 
Ұйымның цифрлық санатқа өтуі көптеген архитектуралық шешімдердің қабылдануымен, 

«қайта теңгерімдеудің» бір түрімен қатар жүреді: ұйым жүйелер, қызметтер, роботтар, ЖИ, деректер, 
интеграциялар түрінде «аз адам және көп АТ» болады. 

Amazon және Alibaba феномен - компаниялар сияқты қазірдің өзінде толығымен дерлік IT 
доменінің элементтерінен тұрады: қызметтер, API, ЖИ және т.б. Мұндай компаниялардағы деректер 
процестің жұмыс процесіндегі жай ғана статистиканы немесе байланысты  білдірмейді, ол шындықтың 
сандық егіздерін құрайтын жаңа сапасы болып табылады, оның негізінде әртүрлі деңгейлерде 
шешімдер қабылдауға және шындық объектілерін ЖИ күшімен басқаруға болады. 

Цифрлік трансформация стратегиясының ерекшелігі, оны әзірлеу кезінде стратегияның негізгі 
бағыты болып табылатын барлық элементтердің барлық архитектуралық қабаттарда ескерілуін және 
бақылануын қамтамасыз ету қажет. Принциптер, мақсаттар, міндеттер, драйверлер, стейкхолдерлер, 
шектеулер, нормалар, көрсеткіштер цифрлық модельмен біріктірілуі керек, яғни олардың цифрлық 
егіздері, байланыстары және бір-біріне және оларға әсер етудің цифрланған бағыттары (тәуелді 
әсерлер тізбегі) болуы керек. ұйымның барлық басқа элементтері (ұйымның архитектурасы). 
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Алдын ала 
кезеңі 

Архитектура көрінісі 

Архитектуралық 
қағидалар 

Бизнес 
стратегиясы 

Технологиялық 
стратегиясы 

Бизнес 
қағидала-ры, 
мақсаттар мен 

ынталар 

Архитектура 
көрінісі 

Мүдделі тұлғалар 
(стейкхолдерлер) 

      

Архитектуралық талаптар 

Талаптар Шектеулер Болжамдар Сәйкессіздіктер 

      

Бизнес-архитектурасы 
Ақпараттық жүйелердің 

архитектурасы 
Технологиялық 
архитектурасы 

Ынталандыру Деректер Қосымшалар 

Ынталанды-
рушы фак-
торлар 

Мақсаттар Есептер Метрикалар, 
көрсеткіштер 

Деректер 
объектілері 

Ақпараттық 
жүйелер 
сервистері 

Платформалық 
сервистер 

Ұйым 

Деректердің 
логикалық 

компоненттері 

Қосымшалардың 
логикалық 

компоненттер 

Логикалық 
технологиялық 
компоненттер 

Ұйымдастыру- 
шылық 
бірліктер 

Мекен жай Акторлар, 
рөлдер 

Функциялар мен процесстер 

Бизнес-
сервистер, 
контракттар, 
қызмет сапасы 

Үдірістер, 
оқиғалар, 

бақылаулар, 
өнімдер 

Міндеттер Деректердің 
физикалық 

компоненттер 

Қосымшалардың 
физикалық 

компоненттер 

Физикалық 
технологиялық 
компоненттер 

      

Архитектураны іске асыру 

Мүмкіндіктер, шешімдер және миграцияны 
жоспарлау 

Іске асыруды басқару 

Мүмкіндіктер Жұмыстар 
пакеттері 

Архитектуралық 
контракттар 

Стандарттар Басқарулар Спецификациялар 

 
Сурет 2 - TOGAF әдістемедегі архитектураның базалық компоненттер (қабаттар) 

 
Архитектуралық тұрғыдан цифрлық стратегияда талаптардың қалай қалыптасатынын 

көрсететін кейбір мысалдар. 
1. Әрбір тиімділік көрсеткіші нақты уақыт режимінде көрсеткішті бақылау мүмкіндігімен ол 

есептелетін деректермен байланыстырылуы керек. 
2. Процесстердің қабаттың әрбір элементі процестің қадамдарына қолды араласудан 

мүмкіндігінше босатылуы керек, процесс қадамының адамға тәуелділігі толығымен жойылғанға дейін. 
3. Әрбір әрекет, шешім, өзгеріс, факт, қозғалыс, т.б. ол үшін жасалған сандық із қалдыруы 

керек. 
4. Деректер объектінің өмірлік циклінің әрбір кезеңінде оны пайдалануды қарастыруды қоса 

алғанда, әрбір деректер нысаны нақты көрсетілуі керек. 
5. Әрбір АТ жүйесі экожүйедегі ойыншылардың шексіз санымен әрекеттесу үшін оның 

интерфейстердің ашық болу есебімен қайта жобалау керек. 
Мұндай жоғары күрделілік пен күрделіліктегі өзгерістер, әдетте, А-дан В-ға секіру ретінде 

болмайды, бірақ көптеген аралық күйлерді (немесе үстірттерді) қамтиды. Оның үстіне, бүгінде 
Цифрлік трансформация басшылары (ЦТБ) қауымдастығында трансформация бір реттік оқиға емес, 
үздіксіз болып табылады деген пікір басым: ол ұйым өз жұмысын тоқтатқанға дейін жалғасады. 

Трансформацияның мақсатын біле отырып, оның мәнін түсіне отырып, стратегия авторлары 
микро жақсартулар ағынын ұйымдастыра отырып, бірте-бірте мақсатқа қарай жылжи отырып, 
жаһандық ойлау және жергілікті әрекет ете алады. 

TOGAF шеңберінде ADM түрлендіру циклдік әдісін ұсынады [5]. 
ADM кезең-кезеңімен итеративті архитектураны әзірлеуді егжей-тегжейлі көрсетеді және бұл 

кәсіпорынды түрлендіру әдісі болып табылады. ADM қадамдардың қайталануын, барлық фазаларды 
қамтитын кезеңдер мен орталық әрекет арасындағы қатынасты көрсетеді, - талаптарды басқару. 
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Бұл әрекет барлық талаптарды, әсіресе жаңа функционалдық талаптарды өңдейді. Контекст 
(бизнес ортасы, нарық) дөңгелектің келесі циклі аяқталмай тұрып өзгереді. 

ADM: жаңа технологиялық мүмкіндіктер, талаптар реттеуші, бизнес үлгілері пайда болуда. 
Ұйымның жетілуіне біржола қол жеткізілмейді - ол үздіксіз түрлендіру дөңгелегінде тұрады. 

TOGAF тоғызыншы нұсқасында ADM процесі сегіз негізгі және бір алдын ала кезең тұрады (3 
сурет). Алдын ала кезеңдегі іс-әрекеті кәсіпорынның мақсатты архитектурасына («бұл қалай болуы 
керек») бизнес-талаптарын анықтауға бағытталған және негізгі принциптерді, әдістемені кәсіпорынның 
сипаттамаларына бейімдеуді және архитектураны сипаттау құралдарын таңдауды қамтиды. 

Кезеңнің нәтижесі - талаптар болып табылады, олар 3-суреттің ортасында көрсетілген. Бұл 
талаптар келесі трансформация циклі кезінде өзгеруі мүмкін: жаңа технологиялық үрдістер пайда 
болған немесе нарықтағы экономикалық жағдай өзгерген жағдайда олар трансформация кезінде 
ұйымның контекстіндегі өзгерістерге сәйкес қосылады, жойылады, қайта тұжырымдалады. 

A кезеңі: Архитектура көрінісі - 
архитектураны өндеу циклдің бастапқы кезеңі. 
Мұнда архитектураны дамыту процестің 
шеңбері сипатталады, мүдделі тараптар 
анықталады, архитектура қандай болуы 
керектігі туралы көзқарасы белгіленеді, 
көзқарас пен жұмыс жоспары бекітіледі. 

B кезеңі: Бизнес архитектурасы - 
архитектура көріністің алдыңғы қадамда 
келісілгеніне негізделген бизнес 
архитектурасын әзірлеу. Қолданыстағы бизнес 
архитектураны сипаттау және мақсатты бизнес 
архитектурасын қалыптастыру. 

С кезеңі: Ақпараттық жүйелер 
архитектурасы - деректер архитектурасын 
және қосымшалар архитектураны әзірлеу. 
Қолданыстағы деректер мен қосымшалар 
архитектураларды сипаттау және 
мақсаттыларын қалыптастыру. 

D кезеңі: Техникалық архитектурасы - 
қолданыстағы технологиялық архитектураны 
сипаттау және мақсатты архитектураны 
қалыптастыру. 

Е кезеңі: ұйымның мақсатты 
архитектурасын құру үшін ұсынылған 
архитектуралық шешімдерді іске асыру 
нұсқаларын зерттеу. 

Бұл іске асыруды бастапқы жоспарлауға 
базасы, шектеулерді ескере отырып, 
қолжетімді баламалардан ықтимал шешімдерді 
таңдауға негізі болады. 

F кезеңі: Мақсатты архитектураға көшуді 
жоспарлау - егжей-тегжейлі өтпелі  

архитектураларды реттілікке келтіру және миграция жоспарын әзірлеу. 
G кезеңі: Мақсатты архитектураны құруын басқару және оны бақылау - «Архитектура 

бойынша кеңесін» құруды және өз кезегінде жобаларды бағалау ережелерін айқындайтын 
архитектураға  
сәйкестік стратегиясын құруды көздейтін кәсіпорын архитектурасын басқару жүйесін құру (іске 
асыруды басқару). 

H кезеңі: Өзгерістерді басқару - ұйымдағы барлық өзгерістердің тұтастығын бақылау мен 
басқару процедуралары. 

Кезеңдердің әрқайсысы қосалқы фазаларға бөлінеді және кіріс пен шығыс құжаттарының 
тізімін, осы нәтижелерді бағалау құралдарын және архитектураны  
модельдеуге және құруға қатысатын қызметкерлерге қойылатын талаптарды қамтиды. 

 
Әдебиеттер тізімі: 

Сурет  3 - ADM әдіс арқылы архитектураны өндіру 

кезеңі 
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

 Мұхамеджан  .С. - магистрант 1-курса юридического факультета Евразийского 
национального университета имени Л.Н.Гумилева, город Нур-Султан, Республика Казахстан 
  

  научной статье рассмотрены вопросы, касающиеся выдела доли. Произведен анализ 
судебной практики судов Республики Казахстан по данной категории дел. А также выявлены 
основные проблемные вопросовы, которые возникают в правоприменительной практике, 
выработаны соответствующие рекомендации.  
 Ключевые слова: выдел доли, долевая собственность, общая собственность, судебная 
защита права собственности. 
  
  ведение. Долевое владение недвижимостью – весьма нелегкое дело, особенно когда оно 
касается продажи жилья либо оплаты налогов, коммунальных услуг. Определить, кто сколько платит 
участники долевой собственности могут самостоятельно, а при не достижении согласия – в судебном 
порядке.  
              Согласно норме Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) долевая 
собственность - имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц [1]. Из этой 
дефиниции вытекает, что люди, владеющие имуществом (жилищем) на праве долевой 
собственности, должны нести бремя по ее содержанию соразмерно своей доле.   
              Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению между всеми ее участниками [2].     
              Претендовать на выдел доли в недвижимости могут только те лица, которые указаны в 
правоустанавливающем документе в качестве сособственника. Если таковой не является 
сособственником, то по закону он не сможет ничего получить.  
              Основными НПА, регулирующими отношения по спорам о выделении доли являются: 
Конституция Республики Казахстан (статьи 6, 25, 26); Гражданский кодекс Республики Казахстан; 
Земельный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье», Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях».  
 Основная часть. Долевая собственность — это ограниченное пользование. Если другой 
собственник не проживает в квартире, не стоит забывать о том, что он может в любой момент 
воспользоваться своей жилплощадью [3].    
              Обладатель доли в жилой недвижимости имеет все права собственника, а именно права 
владения, пользования и распоряжения. Однако реализовать эти права без согласования с другими 
собственниками невозможно [4].   
              По правилам статьи 212 ГК каждый участник долевой собственности вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, заложить свою долю, либо распорядиться ею иным 
образом с соблюдением условий, предусмотренных статьей 216 ГК.  
              Также участники долевой собственности вправе произвести выдел своей доли из общего 
имущества, но перед этим должны соблюсти определенные требования.  Долю, которая находится в 
долевой собственности, можно выделить в натуре по согласованию между другими собственниками, 
а также в судебном порядке.    
              Жилище не всегда может быть разделено фактически. Выдел доли в натуре произвести 

https://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-6-629-642
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наиболее легче в частном жилом доме, более сложно это сделать в многокомнатной квартире, и 
невозможно в однокомнатной квартире.  
              В соответствии с требованиями НПА выделяемая часть жилой площади должна быть 
полностью изолирована и независима от других комнат, пригодной для проживания, также должен 
быть свой собственный вход и санузел.  
              При выделе доли в частном жилом доме необходимо, чтобы у каждого выделившего свою 
долю лица были самостоятельные выходы на земельный участок. Обычно такой выдел 
осуществляют после реконструкции дома и получении на руки всех необходимых разрешительных 
документов.   
              Что касается выдела доли в квартире, то это сделать практически невозможно. В связи с чем 
собственники долей обращаются в суд с требованием об определении порядка пользования 
квартирой (закреплении конкретной комнаты за истцом).   
              То есть выделу подлежит только изолированное жилое помещение (комната), а подсобные 
помещения (коридор, кухня, туалет, ванная, кладовая) остаются в общей долевой собственности. 
 Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением 
участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их 
произвел. К примеру, если к дому, находящемуся в долевой собственности нескольких лиц, одним из 
сособственников пристроен сарай, и между сособственниками не достигнуто соглашение о том, что 
данный сарай переходит в общую долевую собственность, то он остается в собственности того, кто 
его построил [5].    
              В свидетельстве на собственность доли обозначаются ½, 1/3, ¼, и т.д.   
              При выделении доли в натуре участник долевой собственности становится индивидуальным 
собственником, для него долевая собственность на имущество прекращается [6].    
              Пора разобраться, что такое выдел доли в натуре – это процедура перехода от общей 
собственности к индивидуальной. Данная процедура обычно проводится в тех ситуациях, когда:        
  - возникает необходимость продажи недвижимости либо ее части;   
               - вызвана ограничениями и неудобствами, основанные на совместном владении одной 
жилой площадью;   
              - появляется желание распорядиться своей частью жилья.   
 В Казахстане немало городского жилья, находящееся в долевой собственности. Часто семьи 
распадаются, и жилище делится, становясь долевой собственностью; также долями в квартирах 
владеют и наследники собственников, которые умерли. Все это пораждает конфликты, которые 
зачастую разрешаются только в суде.  
 Если брать в пример совместную собственность, то доли в таком имуществе не обозначены. 
Это значит, что при покупке жилья супругами и оформлении квартиры на мужа или жену 
собственниками станут оба супругов.   
              Такая собственность будет считаться совместной, а при расторжении брака и процедуре 
раздела имущества суд исходя из положений ГК поделит жилье поровну. Исключение составляет, 
если с одним из родителей остается ребенок; либо когда один из супругов вложил в покупку больше 
деньги (продал квартиру, приобретенную до заключения брака).  
 В целом, по данной категории дел имеется единая судебная практика в применении и 
толковании норм материального права и большинство исков удовлетворяются.  
 Например, стороны состояли в зарегистрированном браке с марта 2007 года по август 2011 
года. В период брака в апреле 2009 года сторонами была приобретена квартира № 5, в доме № 17, в  
городе N, частично за счет заемных средств Банка.  
            Решением городского суда в 2011 году брак между сторонами расторгнут. В 2013 году истец 
А.Р. обращалась в суд с требованием об определении ½ доли в данной квартире.  
            Решением городского суда, в удовлетворении требования А.Р. к Л.Г. об определении доли в 
квартире отказано. Основанием отказа послужило обстоятельство того, что квартира являлась 
залоговым обеспечением по ипотечному кредиту перед Банком.  
            Далее между сторонами было заключено устное соглашение о совместной оплате кредита, в 
связи, А.Р. в период с 2011 года по 2012 года вносились оплаты по кредиту.  
           Не смотря на то, что ипотечный кредит перед Банком сторонами погашен совместно, ответчик 
Л.Г. требует освободить квартиру.  
           Данная квартира в регистрирующем органе зарегистрирована за ответчиком Л.Г., в связи, с чем 
истец А.Р. просит суд определить ее ½ долю в данной квартире.  
 Статьей 33 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс) предусмотрено, что 
имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной 
собственностью. Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет суммы общих 
доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
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внесенные в кредитные организации или иные организации, и любое другое нажитое имущество 
супругами в период брака (супружества) имущество, независимо от того, на чье имя в семье оно 
приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства [7].  
           Согласно пункту 1 статьи 38 Кодекса при разделе общего имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 
договором между ними. В судебном заседании установлено, и ответчиком не оспаривалось, что во 
время брака сторонами была приобретена квартира № 5, в доме № 17, частично за счет заемных 
средств Банка, который был погашен после расторжения брака сторонами совместно.   
           Данное обстоятельство подтверждается сведениями предоставленными Банком, 
согласно которым, после расторжения брака, стороны совместно производили погашение кредита.
 Таким образом, суд пришел к выводу, что спорная квартира, была приобретена за счет общих 
доходов сторон и является общей совместной собственностью, соответственно доля истца А.Р. 
является равной 1/2.  
            Принимая во внимание вышеизложенное, суд удовлетворил требований истца А.Р. 

Заключение. Имущество (жилище), находящееся в собственности двух или более лиц, 
принадлежит им на праве общей собственности. Оно может находиться в общей собственности с 
определением долей каждого сособственника (общая долевая собственность) или без определения 
долей (общая совместная собственность). В правоустанавливающем документе на недвижимость, 
находящаяся в общей долевой собственности, должно быть четко прописано, какие доли 
принадлежат сособственникам. Если же размер долей участников долевой собственности не 
определен, то доли считаются равными. Для выдела доли в недвижимости, находящейся в общей 
совместной собственности, сначала необходимо определить часть, принадлежащую каждому 
сособственнику. Определить долю, а также произвести ее выдел возможно двумя способами: 
обоюдное соглашение или через суд. В том случае, когда дело дошло до суда, судья, исходя из 
количества сособственников, указанных в правоустанавливающем документе, определяет долю 
каждого из них [8]. Сособственник, который производил улучшения в жилище (производил ремонт за 
свой счет. содержал свою собственность в порядке, устранял аварийные ситуации), вправе требовать 
признать за ним большую долю и в судебном порядке доказывать это, предоставляя суду 
подтверждающие документы и материалы.  
 После того, как доли каждого участника долевой собственности определены, выдел доли 
производится либо в натуре, либо в денежном выражении.    
 По итогу хотелось бы привести проблемные вопросы по рассматриваемой теме и пути их 
решнеия:  
            - в большинстве случаев на практике определение доли каждого участника долевой 
собственности встречается по спорам о разделе имущества (жилища) между супругами. По данной 
категории дел особое значение имеют примирительные процедуры еще на этапе подготовки дела. То 
есть эта та категория споров, где максимально возможно привести стороны к обоюдному согласию и 
примирить их;  
            - судам рекомендуется разрешать вопрос о назначении оценки рыночной стоимости 
имущества именно во время подготовки дела к слушанию;   
            - гражданам, перед тем как совершать какую-либо сделку, необходимо обращаться за 
квалифицированной юридической помощью, дабы исключить возможные конфликты и споры с 
недвжимостью. К примеру, при покупке квартиры на пару с другом или в граждансим супругом (-ой), 
то лучше оформить ее как общую долевую собственность, тогда каждый из участников долевой 
сособственности будет знать, какая доля принадлежит ему;  
 - При долевой собственности каждый собственник должен иметь ввиду, что своими 
действиями ему не следует игнорировать другого собственника и нарушить их права, как владельцев 
других долей.  Тогда можно избежать конфликта;  
            - Во избежание различных споров, для реализации какого-либо права связанной с долей, 
необходимо согласие других владельцев, иначе такая попытка может быть признана судом 
неправомочной;    
 - Физическое отсутствие других собственников в квартире при продаже доли. Один из 
участников доли может жить в другом городе или странах, а точное его местонахождение не 
известно. В этом случае необходимо по последнему известному месту жительства этого лица 
направлять уведомления о продаже, чтобы это было доказательством. В суде такое доказательство 
может сыграть огромную роль;  
 – Общая собственность нередко может объединять людей с различными и противоречивыми 
интересами. Возможно различные конфликтные ситуации: не все владельцы долевой собственности 
ответственно оплачивают коммунальные услуги и налоги. Кто-то из владельцев доли может 
попытаться тайно или обманным путем продать свою долю. Все эти вопросы решаются в суде.  
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  статье раскрывается развитие и значение факторинга и факторинговых операций в 
Казахстане. Новые банковские продукты для поддержания развития экономики Казахстана. Закон, 
предусматривающий Концепцию о введении государственных закупок с изменениями и 
дополнениями.   
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В связи с развитием рыночной экономики заметна обусловленная роль коммерческих банков, а также 
спектр предлагаемых услуг, различных типов совершаемых операций. Направление товарного 
кредитования является достаточно популярным в банковской сфере,  а также среди ее потребителей.     

Современные банки оказывают широкий спектр услуг клиентам, применяют новейшую технику 
банковских операций, обеспечивают высокий уровень обслуживания.  

Главная экономическая функция банков - кредитование, осуществляемая для 
финансирования потребительских и инвестиционных целей предприятий, организаций, физических 
лиц и государственных органов. От того, насколько хорошо банки реализуют свои кредитные 
функции, во многом зависит экономическое положение обслуживаемых ими клиентов. Реализуя 
функцию кредитования, банки, тем самым, обеспечивают свою ликвидность, а значит, и стабильность 
функционирования в системе рыночных отношений. 

Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый населению для покупки 
потребительских товаров и оплаты бытовых услуг в форме коммерческого кредита (продажа товаров 
с отсрочкой платежа через розничную торговлю) и банковского (ссуды на потребительские цели). 

В Казахстане издавна был обусловлен рост заемных денежных средств и приобретения 
товаров в кредит, но при этом это способствовало приостановлению оборота денежных средств в 
частном бизнесе.  

Так как свободных денежных средств у индивидуальных предпринимателей не 
предоставляется возможным и существует огромный риск потери денежных средств. Применяется 
банковская функция называемая факторинг. 

Факторинг - это обмен будущей выручки на деньги. Вы продали товар с условием отсрочки 
или рассрочки платежа и выставили счет клиенту. Этот счет - обещание вашей будущей выручки, 
но деньги от покупателя вы пока не получили.  

Сегмент работы с населением является привлекательным по нескольким причинам.  
Во-первых, он позволяет развиваться с высоко диверсифицированным портфелем, который 

равномерно распределен между различными секторами и регионами. 
Во-вторых, можно развивать прибыльный бизнес за счет перекрестных продаж различных 

банковских продуктов - кредитов, депозитов,  переводов и т.д.  
В-третьих, есть возможность создать дополнительные конкурентные преимущества [1]. 
Для оформления сделки основанной на факторинговой операции необходимо заключение 

договора между поставщиком и фактором на операционной базе которого будет происходить 
оформление заявок. Для оформления необходимо пройти несколько этапов, подробнее далее.  

Шаг 1.Ваш клиент желает приобрести товар в рассрочку и вы обговариваете условия 
оформления сделки заведомо информируя о наличии третьей стороны обеспечивающей отсрочку 
платежа по кредиту. Оплата производится исключительно безналичным путем.  

https://kadastr.ru/
https://www.eduklgd.ru/
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Шаг 2.Банк является вашим партнером на основании заключенного договора на 
предоставление рассрочки для клиентов вашего бизнеса при условии совместного взаимодействия и 
извлечения выгоды. 

Далее проходит оформление заявки в онлайн формате для предоставления товарного 
кредита на основании кредитной истории клиента мы получаем сведения по обработанной заявке в 
которой указана сумма и срок оплаты счета желаемого товара для приобретения в рассрочку  

Шаг 3. Фактор готов предоставить рассрочку и предприниматель выдает товар на основании 
подписанного договора на предоставление отсрочки по платежу. Банк принимает на себя все риски 
по данному товарному кредиту и клиент в поставленный срок выплачивает сумму ежемесячного 
платежа в течении поставленного срока 

 Шаг 4. Банк перечисляет денежные средства по средствам безналичного платежа 
индивидуальному предпринимателя по предоставленным реквизитам счета в полном объеме за 
отсутствием комиссии указанной в договоре по сотрудничеству.  

Шаг 5. Клиент в поставленный срок выплачивает сумму ежемесячного платежа в течении 
поставленного срока. 

Одним из вариантов факторинговых операций представляют кредитные карты или так 
называемые карты рассрочки. Эти карты предоставляют возможность совершать покупки товаров в 
рассрочку без переплаты, а также предусматривают частичное снятие денежных средств под 
определенный процент. 

Во время множественной карточной активизации, в период когда численность пользователей 
платёжных карт в Республике Казахстан перевалила за 40 млн тенге, различные кредитные карты 
интересны практически каждому платёжеспособному казахстанцу [2]. 

На сегодняшний день банки предлагают различные продукты, в том числе 
многофункциональные. Самый актуальный вариант - карты рассрочки. Впрочем, не все такие карты 
многофункциональны. Ниже изложены предложения рынка. 

Карты рассрочки в РК предлагают 10 банков. Использовать карту рассрочки так же, как 
кредитную, и снимать с неё средства, позволяют 8 банков. 

Лишь 5 банков предлагают рассрочку без комиссий по всему миру, а также онлайн: на 3 
месяца - ForteBank, Сбербанк, Jusan Bank и Altyn Bank, на 6 месяцев - Альфа-Банк.  

При этом из них бесплатное обслуживание карты как в первый год, так и в последующие, 
предлагают только ForteBank, Jusan Bank и Altyn Bank. 

И всего один банк в этой тройке сделал карту полностью универсальной: ForteBlack от 
ForteBank можно использовать как обычную дебетовую карту, допускающую бесплатные переводы на 
любую карту РК до 1 млн. тг и снятие наличных по всему миру до 500 тыс. тенге без комиссии. 

Что касается бонусов по картам, то помимо стандартных бонусных систем ForteBank и Jusan 
Bank позволяют клиентам выбирать любимые категории, в которых бонусы достигают максимальных 
15%. По карте ForteBank, кроме этого, можно получить до 30% бонусов в сети партнёров (см. Рисунок 
1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество карт в обращении 
 

В целом по итогам первого полугодия текущего года в стране находилось в обращении уже 
более 54 млн платёжных карт. Это на 0,6% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 34,4% больше, 
чем год назад. 

Доля кредиток от общего количества платёжных карт в обращении заметно выросла: сегодня 
уже каждая четвёртая карта в РК - кредитная, а их количество достигло 14 млн - почти вдвое больше, 



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

272 
 

чем годом ранее. Ещё 38,6 млн карт - дебетовые, их количество увеличилось на 21,9% за год (см. 
Рисунок 2).  

 

 
 
                                           Рисунок 2 – Структура карточного рынка 
 
15 ноября 2021 года был подписан закон Главой государства, который предусматривает ряд 

концептуальных изменений в законодательство о государственных закупках. 
Предусмотренные поправки, предусмотренные в рамках дополнения оснований с учетом 

внесений и изменений в заключенный договор по государственным закупкам, основываются с 
помощью реквизитов получателя денег в момент заключения договора с поставщиком 
финансирования для уступки денежного требования, а именно факторинга.  

Как указано в Гражданском Кодексе по договору финансирования под уступкой денежного 
требования понимается процесс, где одна сторона, а именно финансовый агент обязуется передать 
денежные средства в распоряжение другой стороне клиента, где в свою очередь клиент обязуется 
уступить финансовому агенту свои денежные средства третьей стороне, являющееся в отношении 
клиента – кредитора с должником.  

Денежное требование по отношению к должнику может быть уступлено клиентом 
финансовому агенту для обеспечения исполнения обязательства клиента в пользу финансового 
агента. 

Нужно отметить, что механизм факторинга направлен на оказание содействия субъектам 
предпринимательства по оперативному получению оборотных средств для стабильности их 
финансовой устойчивости, конкурентоспособности, а также своевременного и качественного 
исполнения договорных обязательств. 

А также, еще одной особенностью факторинга является исключение воздействия на 
Поставщика в части необоснованной задержки оплаты по предоставленным  товарам, оказываемым 
услугам, выполняемым работам, так как оплата будет распределяться  финансовыми организациями 
на условиях  договора факторинга. 

Отсюда следует, что при заключении  договора финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга) есть возможность осуществить с финансовыми организациями, 
действующими на рынке в данной сфере[3]. 
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  статье раскрывается единство ценностной системы того или иного народа, который 

является главным фактором его целостности. Единство страны обеспечивается глубинным 
общественным согласием в принятии своих норм и правил, заботой о сохранении и поддержании 
самоидентичности. Философский смысл данного процесса заключается в том, что он знаменует 
собой проведение коренных перемен  во всех сферах общественной жизни нашего общества. 
Поиск ответов на поставленные вопросы, представляется особо актуальным в условиях 
реформирования современного казахстанского общества. Это обстоятельство и стало 
определяющим в выборе темы данной темы. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, сврбода, несвобода, социальная 
дифференциациия, духовно-нравственные ценности. 

 
На содержание межэтнических отношений влияет совокупность таких взаимозависимых 

факторов, как уровень социально-экономических отношений контактирующих народов и исторически 
сложившиеся особенности их политического и культурного развития. В связи с этим межэтнические 
отношения зачастую могут порождать и порождают целый комплекс вопросов.  

Свобода не есть раз и навсегда неизменная  категория. Сущность ее заключается в 
предоставлении возможности человеку беспрепятственно осуществлять свою волю в соответствии со 
своими интересами и стремлениями, не нарушая при этом чужих. Поэтому свобода как бы 
выражается несвободой, т.е. ограничением рамками закона. Свое конкретное выражение свобода 
находит в системе прав, закрепленных в качестве соответствующих законов и норм. 

Категория «свобода» зависит от социально-экономического состояния общества, 
материальных условий жизни населения: В силу этого неравенства, обусловленного определенным 
характером разделения труда, отношениями к собственности и распределением власти, свобода 
одних людей нередко сужает свободу других и противостоит ей. В подобных условиях относительно 
свободными становятся лишь те граждане, которые обладают достаточными средствами, чтобы 
пользоваться формально предоставленными всему обществу политическими свободами и правами.  

Вследствие социальной дифференциации и материального неравенства возникает 
неравенство во всех других сферах жизни. 

Проектность человеческого сознания, следует понимать, как имманентное свойство 
человеческого сознания мысленно создавать свое будущее бытие, проявляющееся в способности 
формировать образы желаемых будущих результатов жизнедеятельности, выливается в стратегии, 
направленные на предвидение реальных последствий наших действий и изменяющие наше 
поведение. Благодаря проектности сознания возможно социокультурное воспроизводство человека, 
представляющее созидание человеком самого себя в соответствии с высшими, всеобщими, духовно-
нравственными, правовыми и другими ценностями. Тесно связана с проектностью сознания категория 
цели и производные от нее категории идеала, мечты, воображения. Идеал справедливости 
человеческих взаимоотношений является таким мысленным проектом, исходя из которого, строятся и 
многие другие, воплощающиеся в реальные действия и поступки. 

В этих условиях принципы и нормы социального поведения не совмещаются с состоянием 
массовой бедности, они оказываются  привилегией обеспеченного меньшинства и бесполезным 
механизмом для бедствующего большинства общества. Демократия и нищета являются антиподами, 
примирить которые не удалось никому. При наличии демократических прав и свобод человек 
свободен настолько, насколько располагает материальными возможностями и условиями для 
осуществления своих прав. 

Таким образом, защита прав и свобод граждан напрямую зависит от уровня социальной 
обеспеченности и экономики. В обществе же, где большинство граждан не обеспечено необходимым 
уровнем и качеством жизни, доступным образованием и медицинской помощью, демократические 
ценности носят в значительной мере формальный и декларативный характер. Следует признать за 
истину, что недостаточно формально обладать теми или иными правами, надо еще располагать 
материальными возможностями, чтобы воспользоваться ими на практике [1, с. 24].  

Как замечает А.Н. Нысанбаев: «Мы подходим к новому историческому рубежу, побуждающему 
остановиться, оглянуться, взывающему к самосознанию и к самопониманию. Мы шли семимильными 
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шагами по пути социальной и экономической трансформации, созидания гражданского общества и 
демократического государства. Мы сформировали новую историческую общность – народ 
Казахстана, ориентированный на ценности согласия и толерантности. Мы явили миру бесценный 
опыт межкультурной, межэтнической коммуникации. Но самое главное – стоит, как следует обдумать 
эту мысль – мы сами стали совершенно другими людьми, с иным мировоззрением и системой 
ценностей, с новыми запросами и идеологическими ориентациями. Ценности, которые возвышают и 
одухотворяют жизнь, – любовь, справедливость, милосердие, совесть, истина, красота, добро – 
становятся для современного человека условием его выживания» [2, с.  11].  

Феномен национального, который будучи понятым, даёт возможность приблизиться к 
пониманию национального характера, национальной психологии. Он позволяет приблизиться к 
пониманию внутренних принципов поведения и норм жизни народа. 

Именно он способствует единению, консолидации, национальной безопасности, воспитанию 
чувства патриотизма и гражданской ответственности.  

 Идея взаимопонимания, согласия, толерантности действительно ключевая для современного 
человечества. Насилию, угрозам, терроризму и экстремизму может противостоять только духовное 
согласие, диалог, доверие и межкультурная интеграция, сохраняющая самобытность культур [2, с. 
11].  

В Казахстане это стало возможным благодаря выбранному курсу на сохранение гражданского 
мира и внутриполитической стабильности в обществе, разработке и осуществлении эффективных 
механизмов регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений.  

В свете принимаемых решений, одним из факторов, определяющих содержание феномена 
национального выступает национальная идея, проводимая в той или иной стране. 

 Как справедливо утверждают Д. Аубакир и А. Пивоваров, национальную идею формирует 
политико-мировоззренческий фундамент, определяемый тремя уровнями. Первый – национально-
государственный (язык, суверенность, независимость, идеологическая зрелость общества – дух, 
ментальность). Второй – межнациональная и межконфессиональная толерантность. Третий 
(определяется выходом на мировой рынок), конкурентоспособность, культура международной 
политики. Инновационная технология и культура устойчивого рынка  [3, с. 11].  

Великий Абай считал, что одним из направлений постижения идеи нации является ничто иное, 
как постижение истин религии, ее духовности, культуры и общечеловеческих  ценностей, так как  
духовно развитая нация, человек являются носителями гуманизма и культуры [4, с. 24].   

А. Калмырзаев отмечает, что «национальную идею невозможно изобрести, придумать, она 
формируется в самом народе, в его историческом мировоззрении, культуре, религии. Постепенно 
обретая целостную форму, данная совокупность ложится на плоскость системы ценностей. Система 
этих ценностей формулируется теоретиками и политиками, затем воспринимается властью и 
обществом как национальная идея. Идея не прочувствованная самим народом не может перерасти в 
идею национальную, а те или иные установки, приоритеты, инициируемые властью под видом 
«национальной идеи»  зачастую обречены на провал [5, с. 19].   

Трудно не согласиться и с А. Бухаевой, который считает, что феномен национального может 
быть лишь тот, который сыграет решающую роль в становлении и развитии той или иной нации. Эта 
идея, обладающая интеграционной и мобилизирующей силой для всех представителей наций, служит  
катализатором национального прогресса. Национальным он является потому, что выражает такое 
важное условие национальной жизни, как принадлежность различных народов к определенной 
цивилизации (европейской, евразийской, американской и т.д.), которые  осознают себя единой 
исторической, политической, социально-экономической и духовной общностью, смысл которой и 
выражается в определенной идее [6, с. 56].  

И действительно, к примеру, американская национальная мечта, сформулированная в 
Конституции США, гласит: «Общее благосостояние и обеспечение обществу и его потомству благ 
свободы», этим самым в Америке термин «национальное», «национальные» часто используется, при  
употреблении понятия «национальная безопасность», «национальная безопасность американской 
нации», хотя ясно, что там проживают выходцы из Англии, Франции, Японии и т.д.  

Феномен национального в своём роде является надстроечным элементом, который в 
дальнейшем способствует развитию базисных отношений (экономических, социальных, духовных и 
т.д.). Без экономического фундамента любые провозглашаемые идейные принципы носят характер 
политического шоу, которое способствует в дальнейшем формированию в сознании масс идейного 
нигилизма.  

Более того, прагматизм, как характерная черта психотипа «западных» этносов, их малая 
чувствительность к идеям, идеальному, осложняет перспективу их перехода к подлинным 
идеологиям. 
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Американский социолог, философ и политолог Ф. Фукуяма в работе «Конец истории?», и 
«Конец истории и последний человек» предпринял попытку рассмотреть феномен национального. 
Необычайно широкий резонанс, который вызвала работа, «Конец истории?» несомненно, объяснялся 
ее своевременностью: она появилась накануне демократической революции, охватившей Восточную 
Европу. Он оказался первым, кто предложил солидную теорию для объяснения наступающей 
кончины коммунизма. 

Ф. Фукуяма видит в повороте социалистических стран к демократическим ценностям, к 
использованию рыночных механизмов в экономике, торжество либерально-демократических идей 
[7,с. 44].  

Он имеет все основания считать эту победу окончательной, и потому выдвигает лозунг о 
«конце истории». Тезис конца истории базируется на основных двух постулатах: идее окончательной 
победы либерализма над коммунизмом в идеологической борьбе и на представлении современного 
западного общества как некого демократического и эгалитарного идеала, который и достигнут 
благодаря либерализму [8, с. 39].  

С падением коммунизма историческая задача человечества была решена, и более нет, и не 
может быть угрозы либеральной демократии в мировом масштабе и историческом смысле. 
Идеология либерализма, по мнению Ф. Фукуяма –  основа для объединения людей Земли в единое 
Человечество. А ее единственно мыслимое следствие – универсальная и окончательная форма 
правления в виде либеральной демократии западного образца. Правда, отмечает Фукуяма, победа 
эта произошла пока только в форме идей, а в реальном мире до победы еще далеко. Даже если 
многим странам еще далеко до стандартов либеральной демократии, данная идея незримо 
присутствует как идеальная цель где-то впереди. «То чему мы, вероятно, свидетели,  не просто конец 
холодной войны – или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, 
завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной 
демократии как окончательной формы правления» [7, с. 44]. 

В мире социальной науки сегодня одно из центральных мест занимает положение, согласно 
которому общественное развитие предполагает не столько конфронтационность, непримиримое 
столкновение различных идей, культур, ценностей, сколько их взаимное обогащение, диалог и через 
это их гармонизацию.  

Таким образом, если говорить о конце истории, то это скорее конец истории войн, насилия, и 
нет смысла связывать конец истории с победой либеральной идеологии 

Казахстан, как полиэтническое образование определяющей формирование мировоззрения 
разумной организации общенациональных принципов сознания, направленный на модернизацию 
страны не всегда носит всеобщий, массовый характер. 

Идея общего блага подменяется идеями блага отдельного человека. Что парадоксально, 
подмена иногда доходит до крайности, обостряя общую ситуацию в сфере социально-экономических 
отношений.  

На мой взгляд, в современных условиях необходимость в обохначении феномена 
национального обусловлена несколькими задачами, касающимися непосредственно как государства, 
так и общества в целом. Прежде всего, это задача по консолидации общества, выражаемая в таких 
принципах, как равенство всех составных частей казахстанского народа, включающего титульную 
нацию и меньшинства, что создает объективную основу для дальнейшей консолидации; определение 
положения и роли титульной нации, с которой связано становление и развитие казахстанской 
государственности; религиозная идентичность народа, основанная на принципе толерантности; 
воспитание у казахстанцев законопослушания.  

В настоящее время процесс национальной идентификации еще в Казахстане до конца не 
завершен. Общество разделено по большому числу параметров: по отношению к собственности, по 
уровню доходов, по характеру и степени участия в политической жизни страны и т.д. Социальные 
устремления наших граждан разновекторны, не всегда интегрированы.  

В этом смысле «национальное» должно стать фактором мобилизации страны.  
Тем самым становится ясно, что формулировка феномена национального – это совсем 

непростая задача. Она требует больших продолжительных усилий со стороны философов, ученых, 
методологов - историков.  

Жители Республики Казахстан – не новая этническая общность, интеграция наших народов 
основана на сохранении этнической уникальности нашей страны. В среднем 68,4% казахстанцев 
разной этнической принадлежности считают Казахстан своим общим домом.  

  Эти принципы могут стать движущим фактором построения  либерально-демократического 
общества, основанного на принципах политической и социально-экономической стабильности.  

Казахи имеют давнюю традицию –  поддерживать мир и добрососедские отношения с 
представителями других наций и народностей. Им присуща общественная и социальная 
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толерантность – терпимое и доброжелательное отношение к образу, обычаям и культуре своих 
соседей. Их генетическими чертами являются открытость и доброта, готовность поделиться всем с 
нуждающимися и обездоленными, какой бы национальности те ни были.  

Всем известно, с каким радушием казахи встречали вынужденных переселенцев. 
Обескровленные коллективизацией и великим джутом, жившие впроголодь, они, тем не менее, 
давали крышу над головой, обогревали и делились последним куском хлеба с брошенными в голой 
степи людьми. И делали это с достоинством и совершенно бескорыстно. Многие, кому они помогли 
выжить, до сих пор вспоминают добрыми словами. В этом случае Казахстану  и казахскому народу 
надо  отдать должное в сохранении генофонда наций и народностей, изгнанных из своих мест 
проживания.  

Многие годы вопрос межнациональных отношений замалчивался. Это привело к 
возникновению маргинального типа поведения, утере самобытности, инфантильности функций 
национальных языков. При этом отношения этносов в республике всегда отличались 
взаимоуважением и терпимостью.  

Наши же предки силой немногочисленных кочевых племен не только контролировали 
огромную территорию, но и смогли удержать ее и передать нам по наследству Независимый дух 
номадов, искусство политики и традиции степной демократии – вот составляющие великой чести 
быть гражданином своей страны – одной из 210 стран мира, в то время как в мире проживает более 
5000 народов и народностей, многие из которых до сих пор ведут борьбу за независимость. 

На современном этапе развития общества межэтнические отношения в стране 
характеризуются многообразием и динамичностью происходящих процессов. Эти тенденции 
обусловлены целым спектром причин как внешнего, так и внутреннего порядка. 

Следует отметить, что перед Казахстаном как никогда остро стоит противоречие. С одной 
стороны, необходимость сохранения культурной традиции, несущее в себе основу жизнестойкости 
нации в следующем тысячелетии, поскольку в ней есть то, что сегодня пытаются найти философы 
постиндустриальных обществ: космизм, синкретизм как единство мировоззрения и духовно-
этнических норм. С другой стороны, естественное стремление к обновлению, инновации, которая 
обуславливает движение нации вперед, не дает отстать и безнадежно раствориться в непрерывном 
прогрессе развития человеческой цивилизации. Разрешить это противоречие, на наш взгляд, 
возможно, понимая культуру независимость как необходимую предпосылку суверенного и 
многостороннего развития общества. Тогда и сложится культурно-историческая картина мира, 
отражающего специфически казахстанский способ восприятия социальной справедливости, где будет 
реализовано признание человека центральным субъектом и объектом общества, самоценности  
личности и ее творческого развития.  

Хочется верить в прогнозы ученых, писателей и философов, пишущих об отличительном 
качестве XXI века, его человечности и духовности, с тем связываются надежды на то, что он войдет в 
мировую историю как эпоха национального консенсуса в среде чередующихся столетий. 
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облысы. 
 
Зерттеу құзіреттілігінің көп өлшемділігі болашақ педагог-тәрбиешінің  зерттеу 

қызметінде аналитикалық, сыни, коммуникативті және басқа да дағдыларды, жеке қасиеттерді, 
сондай-ақ жалпы мағынаны қолданумен расталады. Бұл құзыреттілік мобильді, кез-келген 
жағдайда және кез-келген пәндік материалда өзгермелі. Қалыптасқан білім беру тәжірбиесінде 
тәрбиешінің педагогикалық жұмысының зерттеу бағытын барынша ынталандыруға ықпал 
етпейді, нәтижесінде "зерттеу құзыреттілігі"сияқты құбылыстың теориялық аспектілерін 
зерттеу қажеттілігі туындайды. 

Түйінді  сөздер: Зерттеу құзыреттілігі, құзыреттілік, педагог-тәрбиеші, зерттеуші. 
 
Кіріспе: Қазіргі заманғы кәсіптік білім одан әрі кәсіби қызметте кең мүмкіндіктер беретін және 

бірқатар кәсіптерде қолдануға болатын құзыреттілікті игеру болып табылады  "құзыреттілік"  ұғымдары 
нақты және анықталған. 

Қазіргі уақытта ғылым белгілі бір білімге ие, оны педагогикалық іс–әрекетте қолдану кәсіби 
сауатты педагог-тәрбиешілер, оқу процесін жетілдіруге қабілетті зерттеуші педагог-тәрбиешінің 
қалыптасуының маңызды шарты болып табылады, оны болашақ студенттер де, педагог-
тәрбиешілердің де жеке қалыптасуы мен даму мәселелерін шешуге бағыттайды. Сонымен бірге, 
сипатталған проблеманың маңыздылығына қарамастан, ғылым мен тәжірбиенің білім беру 
мекемелері жағдайында педагог-тәрбиешілердің кәсіби құзыреттілігін дамытуды басқаруға жеткіліксіз 
көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, қалыптасқан білім беру тәжірбиесінде тәрбиешінің педагогикалық 
жұмысының зерттеу бағытын барынша ынталандыруға ықпал етпейді, нәтижесінде "зерттеу 
құзыреттілігі"сияқты құбылыстың теориялық аспектілерін зерттеу қажеттілігі туындайды. 

Педагогикалық ортада бұл мәселе бойынша көптеген мәселелер бар. Құзіреттілік "шешім 
қабылдаудағы жоспарлар, әрекеттер, білім, қабілеттері, белсенділік, тәуелсіздік және басқа да жеке 
қасиеттер жиынтығы" ретінде қарастырылады [1], бұл "кәсіби қызметті дамыту тәсілдерін игерудің ең 
жоғары деңгейі" болып қалыптасады [2]. 

Құзыреттілік – " бұл кәсіби және әлеуметтік саладағы табысты шығармашылық қызмет үшін өз 
әлеуетін (білім, білік, тәжірибе, жеке қасиеттер және т.б.) іс жүзінде іске асыру қабілеті "[12], бұл "жеке 
тұлғаның сапасын немесе қасиеттер жиынтығын құрайтын, берілген саладағы қызметтің минималды 
тәжірибесі " екендігін көрсетіледі [2]. 

А. В. Хуторскойдің пікірінше ұғымдардың арақатынасын қалыптастырада: "құзыреттілік-белгілі 
бір объектілер мен процестердің шеңберіне қатысты берілетін және оларға қатысты сапалы өнімді 
қызмет үшін қажетті өзара байланысты жеке қасиеттері (білім, білік, дағды, қызмет әдістері) 
жиынтығын қамтиды; құзыреттілік-адамның тиісті құзыретке ие болуы, оның ішінде оның қызмет 
тақырыбына жеке көзқарастың болуы [3, 3]. А.В. Хуторский  құзыреттердің үш деңгейлі иерархиясына 
негізделе отырып, біз пәндік, пәннен тыс және негізгі құзыреттіліктерді бөліп көрсетеміз. Жалпыланған 
білім, дағдылар, және іс-әрекет әдістері (мысалы, коммуникативті, ұйымдастырушылық, 
диагностикалық, болжамдық және т. б.); олар тез өзгеретін қазіргі әлемдегі жеке тұлғаның жетістігімен 
байланысты; негізгі құзыреттіліктер деп адам қызметінің осы саласы үшін (соның ішінде кәсіби, 
мысалы, педагогикалық) негізгі мәні бар пәннен тыс құзыреттіліктерді айтамыз [4]. 

Әдіс тәсілдер: Біздің ойымызша, тәрбиешінің ғылыми-зерттеу құзіреттілігін болашақ педагог-
тәрбиешінің жеке басының тұтас, интегралды сипаттамасы ретінде анықтауға болады, ол өзінің 
қызметіне қатысты белсенді зерттеу позициясын алуға дайын және оның мәні ретінде қызметтің 
семантикалық контекстін функционалдыдан түрлендіргішке ауыстыру үшін көрінеді. Жоғарыда 
айтылғандай, тәрбиешінің зерттеу құзыреттілігі табиғатта белсенді және өзін көрсете алмайды немесе 
педагогикалық қызметтен тыс бағалана алмайды. 
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Көптеген мұғалімдердің пікірі бойынша зерттеу құзыреттілігі (В.А. Болотов, и. А. Зимняя, Я. В. 
Кривенко, С. И. Осипова, А. А. Ушаков, Е. В. Феськова, а. в. Хуторская т. б.) негізгі болып табылады. 
Өз ұстанымдарының дұрыстығын растау үшін олар келесі дәлелдерді келтіреді: 

Зерттеу құзыреттілігі зерттеу мінез-құлқы деп аталатын кез-келген тірі жанның (оның ішінде 
адамның) туа біткен сапасы негізінде қалыптасады (С. М.Бондаренко, А. Н. Поддяков, В. С. 
Ротенберг, А. И. Савенков және т. б.), сондай-ақ әртүрлі негізгі білім беру құзыреттіліктерін құрайтын 
элементтердің тұтас кешені. Кәсіби қызмет саласында зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру педагогтің 
өзін-өзі жүзеге асыруының маңызды мақсаттарының бірі болып табылады (В.И. Байденко, А.А. 
Вербицкий, И. А. Зимняя, В. Д. Шадриков және т. б.). [5]. 

Негізгі құзыреттіліктердің жіктелуінде И. А. Зимняя қысқы зерттеу құзыреттілігі "адам қызметіне 
қатысты құзыреттіліктің" құрамдас бөлігі ретінде кіреді [6]. 

А.В. Баранниковтың классификациясында зерттеу құзыреттілігі оқу, әлеуметтік-жеке, 
коммуникативті, жеке-бейімделу және ұйымдастырушылық қызмет пен ынтымақтастық саласындағы 
құзыреттілікпен қатар тәуелсіз рөлге ие екенін қарастырып өткен [7]. 

А. В. Хуторскийдің классификациясындағы зерттеу құзыреттілігі танымдық құзіреттіліктің 
құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады, оған "әдіснамалық, пәннен тыс, логикалық қызмет 
элементтері, мақсат қою, жоспарлау, талдау, рефлексияны ұйымдастыру әдістері" кіреді. Ол сондай-
ақ зияткерлік және рухани өзін-өзі дамыту жолдарын игеруге бағытталған жеке өзін-өзі жетілдіру 
құзыреттілігінің құрамдас бөлігі болып табылады [4]. 

Білім беру саласындағы маманның зерттеу құзыреттілігі Ю. В. Соляников оны мазмұнды 
толтыратын негізгі және арнайы құзыреттердің өзара байланысы арқылы ұсынады. Бұл ретте негізгі 
құзыреттер жоғары білікті маманның кез келген кәсіби қызметі үшін инвариантты, ал базалары 
даярлық бағытына байланысты өзгереді және білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу бағдарымен 
нақты кәсіби қызметке даярлықты қамтиды. 
Арнайы құзыреттердің мазмұндық бағыты білім берудің нақты мәселелерін шешу кезінде туындайтын 
міндеттердің ерекшеліктеріне байланысты. Құзыреттіліктің барлық осы үш түрі бір-бірімен тығыз 
байланысты, оларды нақты бөлуге болмайды [8]. 

Зерттеу құзыреттілігі мыналарды қамтиды: 
- біріншіден, қажетті білімнің болуы, дағдылардың қалыптасуы, нақты білім беру ортасында 

міндеттерді шешу бойынша өзіндік тиімділік ретінде құрылымдалған өзі туралы объективті идеяның 
болуы, ғылыми қызметке ынталандыру; 

- екіншіден, жеке және ұжымдық сипаттағы зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін талқылау 
және ұсыну үшін қажетті жеке қасиеттер жиынтығы.  

Ол студенттердің келесі дағдыларын сипаттайды: 
- кәсіби қызмет жағдайында бейімделу; 
- тұлғалық және кәсіби компаниясының жаңа биотехнологиялық өнімдері; 
- тұлғааралық, іскерлік, кәсіби, әлеуметтік байланыстар мен қатынастарды құру; 
- өз білімін кәсіби ақпараттың бастапқы көздерін меңгеру негізінде жалғастыру; практикалық 

және теориялық білім беру қызметінің әмбебап тәсілдері, зерттеу қызметінің тәсілдері [3]. 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы және Швейцария мен АҚШ Ұлттық білім беру 

статистикасы институттары жүзеге асыратын "негізгі құзыреттіліктерді анықтау және іріктеу" 
халықаралық жобасының шеңберінде негізгі құзыреттіліктердің маңызды сипаттамалары анықталды 
[9]: 

- алгоритмдік емес (яғни эвристикалық тәсілдерді қажет ететін күрделі стандартты емес 
міндеттерді шешу мүмкіндігі), 

- көп функционалдылық (яғни күнделікті өмір жағдайларында күрделі стандартты емес 
міндеттерді шешу мүмкіндігі), 

- әмбебаптылық (яғни әртүрлі педагогикалық жағдайларда қолдану), 
-пәннен тыс (яғни адам қызметінің әртүрлі пәндік аймақтарынан күрделі стандартты емес 

мәселелерді шешу мүмкіндігі), 
- көп өлшемділік (зияткерлік дағдылардың, білімнің, қызмет әдістерінің, жеке қасиеттердің 

барлық түрлерін қамтиды). 
Нәтижелер мен талдаулар: Зерттеу құзыреттілігі контекстіндегі негізгі құзіреттіліктердің 

сипаттамаларын қарастыра отырып, біз мынаны айта аламыз: болашақ педагог-тәрбиеші зерттеу 
жұмыстарын жүргізе отырып, эвристикалық тәсілдер арқылы алға қойылған міндеттерді шешеді, 
бұрын белгісіз алгоритмдерді дамытады және қолданады.  

Бұл зерттеу құзыреттілігінің алгоритмдік емес екендігін көрсетеді. Зерттеу жұмысымен 
айналысатын болашақ педагог-тәрбиеші зерттеу тәсілін әртүрлі қызмет салаларына ауыстыра алады 
және әртүрлі жағдайларда қолдана алады, бұл зерттеу құзіреттілігінің полифункционалдылығын, 
әмбебаптығын және ерекшелігін растайды. 
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Зерттеу құзіреттілігінің көп өлшемділігі болашақ педагог-тәрбиешінің  зерттеу қызметінде 
аналитикалық, сыни, коммуникативті және басқа да дағдыларды, жеке қасиеттерді, сондай-ақ жалпы 
мағынаны қолданумен расталады. Бұл құзыреттілік мобильді, кез-келген жағдайда және кез-келген 
пәндік материалда өзгермелі. 

Осылайша, біз зерттеу құзыреттілігі болашақ педагог-тәрбиешінің  басқа да нақты және пәндік-
бағытталған құзыреттіліктерін дамыту үшін негіз болып табылатын "кілт" деген қорытындыға келеміз. 

Қазіргі қоғада сұранысқа ие білім берудің мақсаттары мен міндеттері өзгеруде, өйткені 
ақпараттың одан әрі жинақталуы болашақ педагог-тәрбиешілерге шамадан тыс жүктелуіне әкеледі, ал 
педагог-тәрбиеші міндеті-білімді жинақтау емес, баланы осы білімді өз бетінше алуға болатын 
құралмен қаруландыру. Алайда, болашақ маманның ғылыми-зерттеу дағдыларын жүйелі түрде 
қалыптастырудың педагогикалық міндетін орындай отырып, педагог-тәрбиешінің өзі кәсіби құзыреттер 
кешенін, оның ішінде ғылыми-зерттеу кешенін игеруі керек. 

Педагогтің зерттеу қызметінің қалыптасуының келесі компоненттері мен критерийлері 
белгіленді: 

1. Мотивациялық-құндылық-құзыреттілікті көрсетуге дайын екендігін көрсетеді.  
Негізгі критерийлер-зерттеушінің белсенді ұстанымына ие бола отырып, зерттеу қызметінің нақты 
мазмұнын түсіну және ынталандыру. 

2. Когнитивті компонент (дүниетаным) - жалпы, ғылыми және арнайы білім жүйесін 
қалыптастырады. Критерий-білімнің күрделі көрінісі. 

3. Мазмұндық-құзыреттілік мазмұнына ие болуды, яғни жеке тұлғаның интегративті 
сипаттамасын құрайтын жеке қасиеттердің қалыптасуын көрсетеді. Критерийлер: зерттеу қызметіне 
дайындық; 

4. Мінез-құлық компоненті-әртүрлі стандартты және стандартты емес жағдайларда зерттеу 
құзыреттілігін көрсету тәжірибесін көрсетеді. 

5. Қарым-қатынас компоненті-зерттеу құзіреттілігінің мазмұнына қатынас. Негізгі критерий - 
рефлексивті дағдылардың қалыптасу дәрежесі. Рефлексия-бұл өзін-өзі қарастыру (талдау және 
бағалау) және практикалық қайта құру тақырыбына айналдыруға мүмкіндік беретін адамның ерекше 
қабілеті. 

Педагог-тәрбиешінің  зерттеу дағдылары келесі топтарға біріктірілген: 
1)Жоспарлы зерттеу іскерліктері (ғылыми таным әдістерін қолдану, гипотеза жасау, зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттерін белгілеу, алынған нәтижелерден қорытынды жасау және 
тұжырымдамаларды теориялық талдау); 

2) ұйымдастырушылық зерттеу іскерліктері (өзін-өзі ұйымдастыру және зерттеу қызметі 
тәсілдерін қолдану, ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау, өзін-өзі талдау және өзін-өзі бақылау 
жүргізу, жұмыс процесінде өз іс-әрекетін реттеу); 

3) практикалық зерттеу дағдылары (әдебиетпен жұмыс істеу, эксперименттік зерттеу, фактілер 
мен құбылыстарды бақылау, жинау және деректерді өңдеуге, алынған нәтижелерді практикалық 
қызметке енгізуге); 

4) коммуникативтік зерттеу іскерліктері (зерттеу қызметі процесінде ынтымақтастық тәсілдерін 
қолдану, ұжымдық зерттеу жүргізу кезінде тапсырманы талқылауға және міндеттерді бөлуге қатысу, 
өзара көмек пен өзара бақылауды жүзеге асыру, проблемалық топта, ғылыми конференцияда оларды 
талдау кезінде нәтижелерді баяндау). 

Қорытынды.Мұғалімнің ғылыми-зерттеу құзыреттілігін болашақ мұғалімнің жеке басының 
тұтас, интегралды сипаттамасы ретінде анықтауға болады, ол өзінің қызметіне және оның субъектісіне 
қатысты белсенді зерттеу позициясын қабылдауға дайын, қызметтің семантикалық контекстін 
функционалдыдан түрлендіргішке ауыстыру мақсатында көрінеді. Кәсіби қызмет саласында зерттеу 
құзыреттілігін қалыптастыру мұғалімнің өзін-өзі жүзеге асыруының маңызды мақсаттарының бірі 
болып табылады. Білім беру саласындағы маманның зерттеу құзыреттілігі-маманның жалпы және 
кәсіби білімінің ажырамас құрамдас бөлігі және мұғалімнің басқа да нақты және пәндік-бағытталған 
құзыреттіліктерін дамыту үшін негіз болып табылатын "кілт". 

Өзін-өзі тәрбиелеудің әр түрлі формалары мен біліктілікті арттыру формалары арқылы зерттеу 
және зерттеу құзыреттілігін зерттеуге қабілетті тұрақты ынталандырылған мұғалімдер Маманның 
зерттеу құзыреттілігі мұғалімнің кәсіби және көп функционалды құзыреттілігінен бөлінбейді, керісінше 
Құзыретті мұғалімнің даму процесінің сабақтастығын, тұтастығын және жүйелілігін қамтамасыз ететін 
олардың арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. Олардың кәсіби деңгейін арттырады. 
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Агроөнеркәсіптік кешендегі бәсекелестіктің дамуына саланың өзіндік ерекшеліктері 
айтарлықтай әсер етеді. Бәсекелестіктің дамуын шектейтін бірқатар факторлар айқындалды. 
Мақалада бәсекеге қабілетті кәсіпкерлікті қаржыландырудың кейбір мәселелері қарастырылған 
және шағын және орта бизнесте көптеген сұрақтардың туындауына байланысты, саланың даму 
жағдайына талдау жүргізілді. 

Түйінді сөздер: кәсіпкерлік, бәсекелестік, шағын және орта кәсіпкерлік, қаржылық қолдау, 
шағын кәсіпкерлік. 

  
Қостанай облысы Қазақстан Республикасының индустриалды-аграрлық өңірі болып табылады. 

Мұнда қара металлургия, машина жасау, азық-түлік, құрылыс индустриясы және ауыл 
шаруашылығының ірі кәсіпорындары шоғырланған. Соңғы жылдарда тарихи мамандану кейбір 
өзгерістерге ұшырады, тәуелсіздік жылдарында «Ауыл шаруашылығынан» басқа «Машина жасау» 
түрі қосылды, өйткені ауыл шаруашылық саласын қолдау үшін ауыл шаруашылық техникасы мен 
қосалқы бөлшектерін өндіру бойынша машина жасау саласы дамыды, кейіннен осы базада 
автомобиль құрастыру кәсіпорны дамыды. Өңірдің экономикалық әлеуеті индустриялық-аграрлық 
бағытқа ие. Облыстың жер қойнауында әртүрлі пайдалы қазбалардың бай кен орындарының болуы 
облысты ірі минералдық-шикізат базасына айналдырды. Материалдық өндірістің екінші жетекші 
саласы болып ауыл шаруашылығы табылады. Облыстың егін шаруашылығын дамытуда астық өндірісі 
басым болып табылады, ол өсімдік шаруашылығының жалпы өнімінің 83,9%-ын алады.  

Мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес, Қостанай өңірі Қазақстанның ірі индустриялық-аграрлық 
өңірі болып қала береді. Қостанай облысының жер қойнауында түрлі пайдалы қазбалардың (темір, 
мырыш және алтынды кендер, бокситтер, қоңыр көмір, асбест, оттөзімді және кірпіш саздары, әктас, 
құм, құрылыс тасы және т.б.) аса бай кен орындарының болуы облысты ірі минерал-шикізат базасына 
айналдырды. Қазақстан Республикасы дамуының ең басты басымдықтарының бірі болып шетелдік 
инвестициялар мен ішкі жинақтардың деңгейі жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген 
экономикалық өсу анықталады. Индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары болып 
әлеуетті бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған өндірістерді дамыту мен құру болды. 

Экономика құрылымында және экспортта шикізат салалары басым болып келеді, бұл өңірді 
әлемдік нарықтағы бағаның ауытқуынан өте осал етеді, осыған байланысты 2015-2020 жылдар 
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кезеңіндегі өнеркәсіптің өңдеуші салалары үлесінің өсуі, өңірдің шикізаттық бағытталуынан алшақтауы 
облыс үшін басым болып қала берді. 

Өңдеу өнеркәсібіндегі индустриялық-инновациялық саясаттың негізгі бағыттары: 
1) өндіріс құралдарын жаңарту - қолданымдағы өндірістерді кеңейту, қайта құрылымдау, 

техникамен қайта жарақтандыру, 
2) инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау, жаңа технологияларды сатып алу 
3) баға артықшылығын құру - өндірілетін өнімнің сапасын арттыру - ішкі нарықты жоғары 

сапалы бәсекелестік өніммен қамтамасыз ету.  
Мемлекеттік бағдарламалардың негізгі назары қолданыстағы әлеуетті пайдалануға,сонымен 

қатар жаңа өндірістерді құруға бағытталған. Бірінші кезекте өңірге индустриялық-инновациялық 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың бірінші бесжылдығында іске асырылған 
инвестициялық жобалардың жобалық қуатына шығуы қамтамасыз етілді; машина жасау, тамақ 
өнеркәсібі, құрылыс материалдары өндірісі сияқты салаларда мақсатты импорт алмастыру мен 
экспорттың салдарынан айтарлықтай өсу әлеуеті бар секторларда өнімділігі жоғары жаңа жұмыс 
орындарын озыңқы құру арқылы экономиканы әртараптандыру, ол үшін ауыл шаруашылығы 
шикізатын қайта өңдеу жөніндегі жаңа өндірістерді ұйымдастыру, машина жасау, құрылыс 
индустриясы кәсіпорындары өндіретін өнімдер ассортиментін кеңейту қажет болды. Тау-кен өнеркәсібі 
облыс экономикасының жалпы жай-күйін айқындады, жалпы өңірлік өнімде елеулі үлесті қамтамасыз 
етеді және облыстың сауда балансында жетекші рөл атқаратындығына байланысты осы саланың 
болашақтағы дамуы да өзекті болып қала берді [3].  

Елді мекендердің жақындығы агломерациялық әсер береді, яғни қалалық 
агломерациялардағы өндірістердің, инженерлік инфрақұрылымның және басқа да экономикалық 
объектілердің кеңістіктік шоғырлануынан пайда болған шығындарды азайту есебінен экономикалық 
және әлеуметтік пайда береді. Агломерация – өзара тұрақты өндірістік, мәдени-тұрмыстық және өзге 
байланыстармен біріккен, сондай-ақ аумақтық бірігу үрдісі бір (моноорталықты) немесе бірнеше 
(көпорталықты) орталық-қалалардың айналасында жақын орналасқан елді мекендердің 
урбанизациялық топталуы [4].  

Қостанай облысында Қостанай-Рудный желілік типінің агломерациялық әлеуеті бар. 
Агломерациялар ірі орталық қаланың (немесе бірнеше) орталық қалалардың функционалдық және 
кеңістіктік дамуының негізінде пайда болады. Моноорталықты (бір орталықты) және полиорталықты 
(көп орталықты) агломерациялар болып ерекшеленеді. Халықаралық тәжірибенінің талдауы көрсетіп 
отырғандай, агломерациялар өндіргіш күштердің, бірінші кезекте өнеркәсіптің, инфрақұрылымдық 
объектілердің және ғылыми мекемелердің аумақтық шоғырлануының жоғары дәрежесімен 
ерекшеленеді; қоршаған аумаққа күшті түрлендіргіш әсер етеді, оның экономикалық құрылымын және 
қоныстандыру жүйесін өзгертеді. Ірі қалалар адамдары мен олардың агломерациялары үшін 
тартушылығы мен тартымдылығы болып оларға еңбек қызметінің түрлері мен салаларын таңдауда, 
өркениеттің мәдени игіліктеріне қол жеткізуде, өздерінің зияткерлік және шығармашылық 
мүмкіндіктерін дамытуда неғұрлым кең мүмкіндіктері табылады [5]. 

Агроөнеркәсіптік кешендегі бәсекелестіктің дамуына саланың өзіндік ерекшеліктері 
айтарлықтай әсер етеді. Бәсекелестіктің дамуын шектейтін бірқатар факторлар бар: материалдық 
және қаржылық ресурстардың жеткізіліксіздігі, өнім өндірісіндегі тік интеграцияның жеткіліксіз дамуы, 
кооперацияның даму деңгейінің төмендігі, мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің болмауы. 
Бәсекелестіктің жай-күйіне қоймалардың, бастапқы өнімді жинау пункттерінің жеткіліксіздігі, ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің биржалық саудасының дамымауы да теріс әсер етеді. Бәсекелестікті 
дамытуға кедергі келтіретін негізгі кедергілер мыналар болып табылады: жөнге салынған өткізу 
нарығының болмауы, бұл шағын тауар өндірушілерге өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін облыстың 
ішкі нарығында да, одан тыс жерлерде де өз бетінше (не делдалдардың ең аз санымен) өткізуге 
кедергі келтіреді; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді алу, қызметті жүзеге асыру үшін рұқсат 
беру құжаттарын алу рәсімдерінің ұзақтығына байланысты әкімшілік кедергілер, астық қабылдау 
кәсіпорындары қызметтер кешенін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін рұқсат құжаттарын 
алуға; энергетикалық және өткізу инфрақұрылымының кемшіліктері. 

Өңірдің күшті жақарына ауыл шаруашылығының елеулі экономикалық әлеуеті, топырақтың 
жоғары бонитеті, тау-кен қазу өнеркәсібінің дамуын құратын минералдық шикізаттың елеулі 
қорларының болуы, Қостанай қалалық урбандалу өзегін және оның урбандалған аймағы, халықтың 
қоныстануының тірек-қаңқалық құрылымы түйінін қарқынды дамуы, заманауи кәсіби білім беруге 
арналған ресурстар кешенінің болуы: инфрақұрылым, профессор-оқытушылар құрамының жоғары 
біліктілігі, денсаулық сақтаудың тұрақты әлеуеті: туберкулезбен және онкологиялық аурулармен 
сырқаттанушылықты төмендеуін, денсаулық сақтау қызметтері нарығының болуы, шағын және орта 
бизнесті дамыту үшін инновациялық әлеует элементтері кешенінің болуы жатады. 
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Ал, өңірдің әлсіз жақарына өскелең энергия тапшылығы мен экономика салаларының дамуын 
шектейтін желілердегі шығындардың жоғары деңгейі, салалық теңгерімсіздік: өндіріс пен 
инвестициялар көлеміндегі өндіруші өнеркәсіптің басым үлесі, шағын бизнесті әртараптандырудың 
төмен деңгейі, өнеркәсіп пен АӨК-нің шикізаттық бағыты, қалалық жерлерде канализациялық және су 
құбыры желілерінің тозуы, автожолдардың қанағаттанарлықсыз жағдайы жіне т.б. жатқылуға болады. 

Шағын және орта бизнестің, әсіресе жеке кәсіпкерлер және шаруа қожалықтары өздерін екінші 
деңгейдегі банктердің жағымсыз клиенттері ретінде сезінуді жалғастыруда, яғни шағын бизнестің 
көптеген субъектілері түрлі мемлекеттік бағдарламалардан хабары болмауы мүмкін, бағдарламалар 
тек ірі бизнеске арналған деген стереотип кең таралған. 

Кәсіпкерлер мен сарапшылар өткен жылдар аясында ҚР өңірлерінде шағын және орта 
бизнестің дамуын тежейтін факторларды атап өткен, бұл: 

1) шағын бизнесті қолдау мен кадрларды даярлау саясатын жүргізу бойынша нақты 
белгіленген практикалық шаралардың төмен болуы 

2) заңнамалық және нормативтік актілердің қарама-қайшылығы,  
3) қаржы көздеріне қол жеткізу мәселелері,  
4) ірі кәсіпорындармен кооперацияның тиімді тетігінің, франчайзингті дамыту үшін 

жағдайлардың төмендігі. 
5) ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің нарықтық жағдайларда жұмыс істеу білімі мен 

дағдыларының, олардың құқықтық білімінің төмен болуы  
6) шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының әлсіздігі және фрагменттік сипаты,  
7) шағын кәсіпкерліктің экономикалық өзгерістерге жоғары сезімталдығы,  
8) өндірістік және кеңсе алаңдарының, жер учаскелерінің қолжетімсіздігі,  
Бұл ретте орта кәсіпорындардың негізгі мәселелері шағын бизнес проблемаларынан біршама 

ерекшеленеді, бұл: ішкі және сыртқы өткізу нарықтарын кеңейту, ірі жобаларды ұзақ мерзімді 
қаржыландыруға қол жеткізудің шектеулілігі, әкімшілік кедергілер. Орта кәсіпкерлер үшін әкімшілік 
кедергілердің мәселелері, бұл рұқсат құжаттарын алу, өнімді сертификаттау және экологиялық реттеу 
кезіндегі әкімшілік қиындықтарға тап болуымен байланысты. Ішкі және сыртқы өткізу нарықтарына 
шектеулі қол жеткізу мәселесі жаңа сегменттерге сату бойынша кәсіпкерлердің құзыретінің 
болмауымен және ірі кәсіпорындардың өндірістік тізбегіне интеграциялануға мүмкіндік беретін 
инфрақұрылымның болмауымен негізделді. Шағын кәсіпорындардың көлемін ұлғайту үшін қолдау 
бағдарламалары капитал мен инфрақұрылымға қол жеткізу проблемаларын шешуі тиіс болды. Орта 
кәсіпорындар да ірі және шағын кәсіпорындардың проблемаларына тап болады. Оларды шешу үшін 
институционалдық та, тікелей қолдау да талап етіледі. Қостанай облысының кәсіпкерлері үшін 
инфрақұрылымға қол жеткізу тұрғысынан ең өткір проблемалар — бұл монополистер тарифтерінің 
құны, көлік инфрақұрылымының сапасы және жер учаскелерінің қолжетімділігі. 

 
Кесте 1 - экспортқа бағдарланған кәсіпорындардың даму жай-күйін SWOT-талдау. 
 

Күшті жақтары: 
1.Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік 
қолдау шаралары  
2.Аймақтың орналасуы 
3.Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру есесінде  өңір 
экономикасының өсу нүктелері бар, Жітіқара қаласында, 
Қостанай қаласында индустриялық аймақ құрылуы 
4.Қала құраушы және жүйе құраушы кәсіпорындардың болуы. 

Әлсіз жақтары: 
1. Әлемдік нарық конъюнктурасына 
өңір экономикасы дамуының жоғары 
тәуелділігі. 
2.Екінші деңгейдегі банктердің несие 
беру көлемінің төмендеуі, сонымен 
қатар несиелер бойынша орташа 
алынған пайыздық мөлшерлеменің 
ұлғаюы. 

Мүмкіндіктер: 
1. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты әлеуетті кәсіпкерлер 
ретінде қарастыру 
2.Қажетті қолдауды нақты көрсету үшін өңірлердің мамандануын 
айқындау. 
3.Аутсорсинг негізінде шағын және орта кәсіпорындар құру үшін 
көмекші және қызмет көрсететін кәсіпорындардың орналасуы. 

Қауіптер: 
1.Макроэкономикалық ортада 
қолайсыз өзгерістер. 
2.Кәсіпкерлікті қолдау бойынша іс-
шараларды қаржыландырудың 
жеткіліксіздігі. 

 

 
Қолданыстағы қолдау бағдарламалары шағын және орта бизнес үшін инфрақұрылымды ұсыну 

мәселесін толығымен шешпейді, бұл жағдай шағын және орта бизнестің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру мүмкіндігін айтарлықтай шектеуі мүмкін. Шағын және орта бизнесті инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етуі бойынша шешім қабылдаудың күрделілігі мен 
ұзақтығы тағы бір мәселе болып табылады. 
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Қазақстанда экспортты қолдаудың қолданыстағы құралдары тиімділігінің төмендігі байқалуда, 
бұл шағын және орта бизнестің экспорттық қызметін дамытуды шектейді. Сондай-ақ кедендік одақ 
елдерінің нарығына және басқа да экспорттық нарықтарға шығуға белсенділік танытпауы шағын және 
орта бизнестің шетел нарығында бәсекеқабілеттілікке деген сенімділігінің болмауымен, атап 
айтқанда, өніміне сұраныстың төмен деңгейімен және шикізат пен көлік шығыстарының жоғары 
құнына байланысты бағаның бәсекеге қабілетсіздігімен түсіндіріледі. Теріс бағалауы нормативтік 
техникалық құжаттар, сапа көрсеткіштері және сараптама жүргізуге арналған жаңа жабдықтар әлі де 
шағын және орта бизнесте көптеген сұрақтар туғызады, сондықтан саланың даму жағдайына SWOT 
талдау жүргіземіз [6]. 

Бұл талдауда көріп отырғанымыздай, біздің өңіріміз зор әлеуетке ие және Қазақстандағы 
жетекші өңір-экспорттаушы болуға мүмкіндігі бар. Сонымен бірге, мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігі, олардың шағын және орта бизнестің қызметін ынталандыру қабілеті экспортқа бағдарланған 
кәсіпорындарды, негізінен өңдеу секторын қолдауда маңызды фактор болып табылады. 
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  статье рассмотрены глобальный и республиканский уровни развития энергетической 

отрасли. Энергетический сектор экономики был и остается весьма значимым сектором любой 
страны.   условиях глобализации для Казахстана важно сохранить стабильность и устойчивость 
экономики, которая напрямую зависит от уровня развития топливно-энергетического комплекса. 
Имея огромные возможности и запасы практически всех энергоресурсов (нефть, газ, уран), 
важным является создание экологически безопасной технологии добычи, переработки, 
распределения и использования энергетических ресурсов.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, уран, устойчивость, 
экологическая безопасность,  

 
В условиях современных вызовов (мировой финансовый кризис, пандемия, санкции) 

необходимо отметит, что система глобальной энергетики не оправдывает запланированные 
ожидания, а также надежды, возложенные на нее. Энергетика имеет особо важное значение для РК. 
Качественное и надежное энергоснабжение/энергообеспечение по доступным ценам напрямую 
влияют на качество жизни население и на конкурентоспособность практически всех секторов 
экономики республики. Поэтому топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из 
ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана и интеграции страны в 
глобальную экономику. 

По состоянию на 01.01.2021г. общая установленная мощность электростанций в Казахстане 
составляла 23621,6 МВт, а располагаемая мощность - 20078,6 МВт. Электроэнергию в Казахстане 
вырабатывали 179 электростанций различных форм собственности. Основная доля, или 66,5% 

https://kostanay.invest.gov.kz/ru/about/economy/
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выработки электроэнергии, приходилась на уголь, 22,5% на газ и 9,3% на крупные 
гидроэлектростанции. Общий объем запасов нефти в стране составляет около 30 млрд баррелей или 
1,7% от мировых запасов. По данному показателю Казахстан находится на 12 позиции в мире, 
уступая странам Ближнего Востока, Латинской Америки, а также России и США.  

Извлекаемые запасы газа в республике составляют 3,9 трлн м
3
, что соответствует 1,7% от 

мировых запасов. Значительная часть ресурсов природного газа сосредоточена в Атырауской (43%), 
Мангистауской (29%) и Западно-Казахстанской (19%) областях. Из-за пандемии COVID-19 наряду с 
негативным влиянием локдаунов на внуртреннюю экономическую деятельность в 2020г. Казахстан 
вступил в самую глубокую за последние два десятилеия рецессию, ВВП упал на 2,6% на фоне 
снижения цен на нефть и внешнего спроса на экспорт Казахстана (рисунок 1) [1].  

 

 
 

Рисунок 1 - Квартальные изменения ВВП Казахстана за 2019-2021 гг. 
 

Однако в последнее время рост цен на нефть и улучшение ситуации на внешних рынках 
способствуют более стабильному восстановлению. Пандемия COVID-19 наносит основной удар в 
основном на области энергетики и сферы услуг. В 2020г. промышленность, в т.ч. добывающая, 
являющаяся крупнейшим отдельным сектором экономики, обеспечила 28% ВВП. В 2020г. в связи с 
пандемией произошло сокращение производства всего на 0,4%, но даже за этим относительно 
невысоким общим показателем скрывается чрезвычайно резкое снижение в отдельных сегментах, 
таких как добыча нефти и газа.  

2020г. стал поворотным для глобального энергетического переворота. Причин глобального 
энергетического переворота много: 

- резкое падение спроса на ископаемое топливо из-зи пандемии;  
- приоритет в сторону ВИЭ, отход от нефти;  
- приближение момента, когда «зеленые» решения больше не будут обходитья дороже 

традиционных;  
- регулирование выбросов углерода на междунароном уровне;  
- снижение стоимости ветровой и солнечной энергетики.  
Энергетический переход – это процесс продвижения к миру с низким уровнем выброса 

углерода в целях борьбы с глобальным изменением климата, вызванным выбросами ПГ. На 
диаграмме можно увидеть, что по всему миру на использование энергоресурсов приходится около 
90% выбросов CO2, в связи с этим на энергетику оказывается серьезное давление с целью смягчить 
климатический «кризис» (рисунок 2) [2].  
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Рисунок 2 - Глобальные выбросы CO2 по отраслям экономики 

 
По итогам 2021г. производство электроэнергии в РК составило 74,9 млрд кВт·ч, на 7,9% 

больше, чем в 2020г., в т.ч. по типам электростанций выработка энергии выглядит следующим 
образом: тепловые и газотурбинные - 66,3 млрд кВт·ч (88,5% всей производимой в Казахстане 
электроэнергии); гидроэлектростанции - 6,2 млрд кВт·ч (8,3%; возобновляемые источники энергии, 
ВЭС, СЭС и БГУ) - 2,4 млрд кВт·ч, или 3,2%. 

Выработка электроэнергии за 2021 год в сравнении с показателями 2020г.а увеличилась на 
13,5%, составив 35609,3 млн кВт·ч. Подчеркивается, что всеми электростанциями РК в 2021г. было 
выработано 114447,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 5,8% больше 2020  

г. Рост производства электроэнергии наблюдался во всех зонах Единой энергетической 
системы Казахстана (рисунок 3) [2].  

Объем производства электроэнергии объектами по использованию возобновляемых 
источников энергии (солнечных электростанций - СЭС, ветровых электростанций - ВЭС, биогазовых 
станций - БГС, малых гидроэлектростанций - ГЭС) РК за 2021г. составил 4220,3 млн кВт·ч. В 
сравнении с 2020г. прирост составил 30,1%. Таким образом, доля ВИЭ от общего энергопроизводства 
РК составляет 3,6%. Вместе с тем в 2021г. на 6% наблюдался рост в динамике потребления 
электроэнергии республики в сравнении с показателями 2020г. Так, в северной зоне республики 
потребление увеличилось на 5%, в южной на 9% и в западной на 7%. 

Установленная мощность всех электростанций РК по состоянию на первое января 2022г. 
составила 23959,3 МВт, что на 412,3 МВт больше по сравнению с показателями на первое января 
2021г. Кроме того, отмечается, что в 2021г. было добыто 111742,4 тыс т каменного угля, что больше 
на 2,3%, чем за 2020г. (109227,6 тыс т).  

По официальным сведениям, в выбросы ПГ в Казахстане 2019г. составили 364,5 млн т CO2, 
что на 6% меньше, чем в 2018г. (388 млн т). Такая положительная тенденция к понижению должна 
сохраняться: в стране нужно сократить совокупный объем выбросов ПГ практически на 11% от 
значения 2019г. Это, без сомнения, вполне вероятно, при условии: ускорения газификации с отходом 
от потребления угля; осуществление уже утвержденных и запланированных планов ВИЭ; 
существенного уменьшения выбросов ПГ от неэнергетических секторов экономики. 
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Рисунок 3 – Производство в Казахстане электроэнергии по видам электростанций, млрд кВт ч 
 
Безусловно, есть вероятность, что Казахстан выйдет на целевой показатель ОНУВ в 2030г., 

но, судя по текущей динамике, это практически невозможно. Более амбициозной целью является 
нулевой баланс выбросов к 2060г., который требует еще более масштабной модификации всей 
экономики, охватывая ускорение реализации перечисленных выше мер. Подобные перемены 
предполагают крупные капиталовложения, в связи с чем важна продуманная политика, которая будет 
направлена на формирование соответственной структуры ценообразования. 

Казахстан входить в Венский альянс (ОПЕК+), деятельность которого заключается в 
ограничении добычи нефти и перебалансировку мировых рынков. Хотя пандемия и происходящие с 
ней наряду события в 2020г. приостановили наращивание добычи нефти в 2017-2019гг. согласно 
договоренности ОПЕК+, это практически не затронуло инвестиции в разведку и добычу.  

Предполагается, что в среднесрочной перспективе добыча нефти в Казахстане возобновит 
свой рост по мере расширения «мегапроектов», но в долгосрочной перспективе достигнет максимума 
на отметке в пределах 102 млн т (2,17 млн барр в сутки) в середине 2020-х годов, а вслед затем 
начнет медлительно сокращаться, упав приблизительно до 73 млн. т (1,53 млн барр в сутки) в 2050 
году. По сей день проекты «большой тройки», обеспечившие около 63% от общенационального 
объема добычи нефти, остаются ключевыми факторами, определяющими общую траекторию (это 
Тенгиз, Кашаган и Карачаганак). В долгосрочной перспективе ожидается медленное сокращение 
добычи на истощенных активах АО «КазМунайГАз» при поступательном внедрении новых технологий 
на зрелых мероприятиях.  

Также в долгосрочной перспективе внутренний рынок Казахстана станет претендовать на 
более значительную долю в национальной нефтедобыче, но для того, чтобы обеспечить поставки 
достаточного объема сырой нефти на внутренний рынок, цена на нефть на нем должна вырасти. 
Основная часть добычи все еще идет на экспортные рынки, но доля совокупного объема добычи, 
направляемая на внутренние рынки, предположительно увеличится с уровня около 20% в 2020 году 
до 30% в 2050 году[3]. 

Основная часть добываемого природного газа является побочным продуктом добычи нефти. 
Высокие потребности в обратной закачке и низкие внутренние цены на газ ограничивают объемы 
производства товарного газа. Газификация – стратегический приоритет для Казастана, что означасет 
существенный объем инвестиций в новые газопроводы и распределительные сети. Доля газа в 
потреблении первичных энергоресурсов составила 23% в 2020 г. и достигнет 29% к 2040г. [4] 

Все более напряженная обстановка с балансом по мере роста внутреннего потребления 
ставит страну перед непростым выбором между экспортом и поставками на внутренний рынок. 
Существует прогноз, что конечное потребление газа превысит 20 млрд. м

3 
в год к 2025г., а к 2050 г. 

выйдет на уровень около 30 млрд м
3 
в год. Не ожидается, что собственно потребление газа (метана) в 

нефтегазохимии станет одним из весомых двигателей подъема[4]. 
По мере роста использования ВИЭ и расширения газовой электроэнергии доля угля в 

энергетическом балансе Казахстана понизится с 57% в 2020 году до 36% в 2050 году. 
Предполагается, что уголь останется необходимым энергоресурсом, тем более в энергетике 
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Казахстана. Опасения по поводу существенного спада добычи угля из-за последствий пандемии в 
2020 году не оправдались, валовая добыча сократилась всего на 1,4%, внутреннее потребление 
также снизилось незначительно и сокращение экспорта оказалось намного менее серьезным, чем 
ожидалось. Более широкомасштабный проект, который будет направлен на постепенный отказ от 
угля в свете энергетического перехода для сокращения выбросов ПГ, вё еще предстоит 
сформулировать. 

Казахстан является мировым лидером по добыче урана и в последнее время обеспечивает 
примерно две пятых от ее глобального объема (в 2020 году добыча урана в стране составила 19 500 
тонн) (рисунок 3)[5]. 

 

 
 

Рисунок 4 - Мировые объемы добычи урана основными производителями и цены на уран 
 
На Казахстан приходится 37% от общемирового показателя запасов урана, добыча 

осуществляется с использованием более экономически прибыльной и менее экологически 
небезопасной технологии – подземного выщелачивания. В 2020г. добыча урана в Казахстане 
снизилась на 15% если сопоставить с 2019г. на фоне пандемии и перенасыщенности глобального 
рынка за 2003-2016гг. Наряду с другими крупными производителями урана, в ответ на слабость 
рынка, Казахстан намеренно ограничил добычу. Практически весь добываемый в стране уран в 
настоящее время идет на экспорт. Хотя в стране и осваиваются другие сегменты цепочки создания 
стоимости ядерного топлива, «Казатомпром» продолжает акцентироваться на добыче, потому что на 
этот момент она представляется наиболее привлекательной сферой[4].  

Сравнительное превосходство Казахстана заключается в наличии месторождений урановой 
руды, позволяющих использовать технологию ПСВ при добыче. Не обращая внимания на то, что 
выбросы ПГ в Казахстане в предыдущие годы снизились, в 2020-х гг. Они скорее всего станут 
повышаться по мере восстановления экономики и возобновления подъема потребления 
энергоресурсов[6].  

Для выхода на предусмотренный целевой показатель ОНУВ к 2030г., Казахстану понадобится 
уменьшить совокупный объем выбросов ПГ практически на 11% от значения 2019г. Однако это 
кажется труднодостижимым с учетом текущих тенденций, подобный результат, без сомнения, 
возможен при условии оперативной реализации слаженных и продуманных политических мер, 
включая[6]:  
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- ускоренные темпы расширения газификации с отходом от потребления угля в 
электроэнергетике (и реализацией надлежащих ценовых и структурных реформ);  

- реализацию уже утвержденных и запланированных (включенных в програму) планов ВИЭ;  
- сохранение интенсивных темпов увеличения энергоэффективности в масштабе всей 

экономики;  
- существенное уменьшение выбросов ПГ от промышленности, сельского хозяйства, ЗИЗЛХ и 

отходов. 
На сегодня в энергетической отрасли наблюдается ряд проблем, решение которых 

заключается в: 
- осуществлении модернизации, расширении мощностей и реконструкции существующих 

теплоэнергетических объектов практически во всех в регионах республики; 
- кардинальном обновления оборудования из-за высокого уровня износа генерирующего, 

передающего и вспомогательного оборудования, а также производственных зданий и сооружений в 
отдельных случаях превышает аварийный (средний износ генерирующего оборудования 
электростанций составляет 53%). 

В условиях остро необходимой модернизации электростанций и расширения мощностей, с 
учётом дефицита электроэнергии, а также требований о снижении вредных выбросов в атмосферу, 
страна нуждается во вводе новых электростанций и диверсификация источников электроэнергии. Это 
стало поводом для проведения комплекса работ по рассмотрению возможности строительства АЭС в 
Республике Казахстан. Необходимо отметить, что ядерная энергетика развита в тридцати двух 
странах мира, строится пятьдесят энергетических реакторов в девятнадцати страна мира. На сегодня 
в Казахстане изучены практически все технологии производителей реакторов Японии, Франции, 
Южной Кореи, Китая, России и США. В этих странах доля атомной энергии производится от 19,7 до 
70% от общего объема электричества[6]. 

Таким образом, для строительства АЭС для Казахстана важно подготовить соответствующих 
высококвалифицированных специалистов; определить регион для ее размещения с учетом 
транспортной логистики, сейсмичности и других природно-климатических условий. Тем более 
зарубежным опытом ведущих стран мира доказано, что работа АЭС экологически безопасна, 
снижены выбросы в атмосферу вредных веществ. Рассмотрение возможности строительства данной 
АЭС предусмотрено провести в течение 2022г. 
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  статье раскрываются особенности романа “Мастер и Маргарита,” которые указывают 
на философскую природу данного произведения. Проанализированы теологические отсылки в 
романе на основе мнения ведущих философов современности и объективных источников.   
Показаны философские отступления, современные интерпретации романа, доказательства 
соотнесения его с философским жанром на примере разбора сюжетных линий. Раскрыта 
аксиологическая функция романа через дуализм проблемы добра и зла. Посредством исследования 
хронотопов представлен анализ того, как в романе отображается проблема цикличности бытия.  

Ключевые слова: хронотоп, дуализм проблемы добра и зла,  оланд, Фауст, Мефистофель 
 

Роман “Мастер и Маргарита” - это венец творения литературного жанра и философской 
мысли, одно из самых загадочных и манящих произведений XX века. Многие знают его по 
знаменитым мистическим сценам из одноимённого сериала и различным отсылкам ко всему 
инфернальному и потустороннему. Этот роман буквально с самого начала можно начать разбирать 
на цитаты и крылатые афоризмы, говорящие  с нами на языке философии, тем более,  что 
философия как наука  всегда находится в поиске истины. В данном случае «истиной» являются 
философские отступления в романе (таблица 1.) и  доказательства соотнесения романа с 
философским жанром.  Рассмотрим обозначенные истины. 

 
Таблица 1 - Философские отступления в романе  
 

Пример цитаты Философское значение 

«…Никакою силой нельзя заставить 
умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, 
что накопилось у нее внутри, и не смолкнет 
сама…» (автор) 

Человеческие страсти желания и пороки 
перекрыть, невозможно пока сами люди их не 
“выдохнут”  

«…Рукописи не горят…» (Воланд) Примат искусства над обыденным миром. Иначе 
говоря, искусство вечно независимо от того, помнят 
ли его. 

 
Доказательства соотнесения романа с философским жанром. 
Данный роман мы можем назвать философским, поскольку здесь поднимаются поистине 

философские и даже смыслоутверждающие темы. На основании объективного анализа, можем 
привести как минимум три доказательства того, что данный роман философский. 

1) Наличие яркой идеи как сюжетообразующего фактора. 
Так, например, в данном романе одной из таких идей является преобладание зла людского 

над злом, творимым реальными или надуманными высшими силами. Проанализируем данный тезис 
на примере поведения людей в Москве при появлении Воланда – ключевой фигуры романа, 
наделённой резонёрской функцией. Собственно, появись он там или нет, а человеческое нутро от 
этого бы не изменилось. Человеческая трусость, алчность, лицемерие – это те качества, которые 
присущи людям в любом временном и пространственном измерении. Всего на три дня Воланд 
остаётся в Москве, но даже за это короткое время люди предстают перед нами во всей своей наготе. 
Устраивают кураж в театре Варьете в погоне за лёгкими деньгами. Продолжают поднимать 
квартирный вопрос, который их так испортил. Воруют чужое и с жадностью поглощают своё, 
показывая людское нутро в самом неглиже. 

2)   Тяготение автора к выражению какого-либо философского концепта. В данном романе мы 
можем заметить, что автор наделяет главных персонажей не просто какими-то бытовыми функциями, 
но функциями глубоко идеологическими. Характеры героев прописаны и представлены таким 
образом, что выражают своими действиями чётко очерченный авторский концепт.  Это можно 
доказать на примере Мастера. Автор сосредотачивает внимание читателя на его микромире, 
выделяя его сущность, которая должна каким-то образом показать связи с прошлым и будущим всего 
человечества. Известно, что “Мастер и Маргарита” - это роман внутри романa с несколькими 
сюжетными линиями. Именно Мастер пишет роман, в котором происходят события, напрямую 
связанные с евангельскими легендами. Именно Мастер через написание своего произведения 
погружает нас в хронотоп Иудеи, в который помещены Иешуа-Га Ноцри, выражающий функцию 
Христа, и прокуратор или игемон, который приговаривает его к несправедливой казни. Автор 
отправляет нас туда на один день через тот повествовательный слой текста, где показывается 
творчество Мастера.  

3)   Преобладание прямых или косвенных теологических отсылок в зеркале отображения идей 
романа 
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Данный подпункт тесно связан с предыдущим. Из анализа самого романа нам известно, что 
Ершалаимский мир представлен в нескольких главах романа и выпадает на четырнадцатый день 
весеннего месяца нисана. И данная дата выбрана совсем не случайно. Дело в том, что между 
древней и современной частями романа кроется промежуток в 1900 лет. Число 1900 кратно 76, 76 лет 
- это лунно-солнечный цикл Калиппа - наименьший период времени, содержащий равное число лет 
по солнечному, юлианскому, и лунному, древнеевропейскому, календарям. Через каждые 76 лет по 
юлианскому календарю фазы Луны выпадают на одни и те же числа и дни недели (поэтому 
пасхальная пятница 14 нисана и в 29 году, и в 1929 году падала на одно и то же число 20 апреля, а 
время последнего полета Мастера и Маргариты с Воландом и его свитой приходится на 22 апреля 
1929 года (юлианский календарь)). Именно в день Пасхи происходит воскресение Мастера и 
воскрешение Иешуа, слияние евангельской легенды с потусторонним миром Воланда и современным 
миром. На данном примере мы видим, как мифологическая модель и линейная модель времени 
противопоставляются друг другу, но в конечном счёте сливаются. Это и даёт в сумме теологическую 
отсылку. 

 Философские проблемы, поднимаемые в романе начинаются с трактовки эпиграфа.  
"Так кто ж ты, наконец? Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". Эта 

фраза приведена в качестве эпиграфа к роману Булгакова "Мастер и Маргарита". Данный роман 
можно даже расценить как обращение к трагедии Гёте “ФАУСТ”, откуда и были вырваны слова, 
ставшие эпиграфом. Но где находятся подлинные истоки этого выражения? На самом деле, если 
говорить о контексте, то данные слова были сказаны Мефистофелем - героем из вышеупомянутой 
трагедии Фауст. В литературе и других формах искусства образ Мефистофеля, его роль и значение 
не редко сближают с функциями самого дьявола. Так и Булкагов в своём романе наделил одного из 
персонажей функцией Мефистофеля (речь пойдёт о Воланде). Воланд - ключевая фигура 
произведения. Пребывает в Москву под видом таинственного мага и мистификатора. Своё имя 
получил от гётевского Mефистофеля, которого в старинной немецкой литературе называли 
Фаландом. Это персонаж, на которого целиком экстраполируется функция дьявола и, по идее, он 
должен творить зло, но возвращаясь к эпиграфу, мы понимаем, что Воланд здесь преследует куда 
более сложные мотивы. Но oн же дьявол, князь тьмы - он должен творить зло, почему же тогда 
совершает поступки? Зачем? Для кого? Почему?  Ответ существует… Его даже можно найти 
опять-таки в одной из цитат самого романа Мастер и Маргарита: "Что бы делало твоё добро, если бы 
не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?" – эти слова вырваны 
из диалога самого Воланда с (с Левием Матвеем). Как мы видим, сам Воланд отвечает нам на наш 
вопрос, тем самым подтверждая идею, выдвинутую в эпиграфе. Сами люди делят мир на плохое и 
хорошее, чёрное и белое, низменное и высокое. Эта категоричная система ценностей накладывает 
на них свой отпечаток в лице существования зла, которое является в представлении людей 
реальным, и которое они сами же и творят.  

Аксиологическая функция романа или дуализм проблемы добра и зла очень актуальна и 
современна в наше время. Роман “Mастер и Mаргарита” несёт большую аксиологическую функцию, 
показывая нам во всей красе обилие человеческих пороков, которые на несколько порядков 
превозмогают величину возможных пороков со стороны самого даже дьявола. Да, Воланд здесь, 
конечно, фигура очень влиятельная, и полностью проецирует образ демона искусителя. Вот только 
искушать просто так он никого не намерен, а если искушает, то только лишь чтобы показать 
масштабы того зла, что и без него уже поселилось в душе человеческой. Он без труда вглядывается 
в истинную сущность любого человека, сидящего с ним на визави. Сам легко выявляет пороки в 
душах людей, покуда уверен, что разбудить в людях злое намного проще, чем что-то хорошее. И в 
этом он несказанно прав. А потому он высмеивает и уничтожает при помощи своей свиты всё то, что 
так или иначе отступилось от добра, развратилось, ибо ни один реальный или надуманный дьявол не 
сравнится в количестве совершённых злодеяний с масштабом того зла, что творит само 
человечество. Кто тогда этот Воланд - добро он или зло? Да, он сатана. Но своими действиями он 
уравновешивает баланс добрых и злых поступков в мире, тем самым служа добру. Однако, тот суд, 
который он над всеми вершит по форме своей напоминает месть и, тем самым, он служит злу. И эту 
совсем не тонкую ткань дуализма сорвать с тела романа нам будет невозможно. 

Анализируя роман “Мастер и Maргарита” читатель соприкасается отображением  цикличности 
бытия: мы действительным образом видим, насколько сильно оторваны друг от друга места и 
времена действия тех или или иных событий. Главным образом это обусловлено тем, что это роман 
внутри романа. Действительно, события романа развиваются параллельно по двум сюжетным 
линиям – одна линия  принадлежит Древнему Риму (там, где мы видим прокуратора Иудеи,  его 
ненавистный город Ершалаим, который вскоре исчезнет, а также Иешуа Га-Ноцри, которого 
приговорили к несправедливой казни).  
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Второй хронотоп - это хронотоп московский, временные рамки его выпадают на 20-30-е годы 
20 века.  Так, например, сам Мастер, его Маргарита, Иван Бездомный, критик Латунский и какие-то 
иные персонажи из “МАССОЛИТА” - они все помещены в данный пространственно-временной 
континуум. Продолжительность его составляет всего 4 дня, включая расширение временных рамок за 
счёт описания жизни Mастера и Mаргариты. Пока что мы не видим каких-то расхожестей между 
сюжетными линиями и хронотопами.  

Напрашивается вопрос, а откуда третий хронотоп? На самом деле, третий хронотоп это и есть 
то самое слияние двух сюжетных линий воедино, которое происходит в конце. Это та самая точка 
невозврата, где сливаются мир московский и мир библейский, образуя тем самым новый хронотоп 
потустороннего мира. Это мир вечный, мир космический. 

 
Таблица 2 - Значение хронотопов романа с точки зрения философии 
 

Хронотоп  Ассоциации и атрибуты Значение с точки зрения философии 

Московский  
 
(20-30 – е гг.XX 
века) 
 

Полёт Маргариты и 
превращение её в ведьму. 
Разговор на Патриарших. 
Критика МАССОЛИТА 
 

Показывается преобладание страстей 
человеческих над деяниями своего Дьявола 
и продолжение жизни этих страстей даже 
после того, как свита Воланда покидает город 

Ершалаимский  
 
(1-ый год н.э.) 
 

Казнь Иешуа Га-Ноцри. Власть 
игемона т.е. Понтия Пилата. 
Связь с Евангелие 
 

В сумме даёт теологическую отсылку к 
Eвангелие, поскольку четырнадцатый день 
весеннего месяца нисана соответствует 
пасхе 

Потусторонний  
 
(вечность) 
 

Фантастическое перемещение 
Воланда и его свиты в 
пространстве-времени. Бал 
Сатаны растягивается на века. 
Лунная дорога и вечный приют. 

Демонстрирует слияние мистической и 
линейной моделей времени воедино, что 
показывает реальность цикличности бытия. 

 
Таким образом, персонажи романа коррелируют между собой, взаимодействуя через разные 

пространственно-временные измерения, в каждом из которых есть свои временные шкалы, но даже 
эти шкалы объединяются, как мы увидели на примере с Пасхой и юлианским календарём. Три мира 
сосуществуют единовременно в одной связке. И этой связкой является, конечно же, Бал сатаны. Так, 
например, мраморная лестница, окруженная стенами роз, по которой спускается Понтий Пилат со 
свитой и члены Синедриона после утверждения приговора Иешуа, повторена в такой же лестнице на 
Великом балу у Сатаны: по ней спускаются зловещие гости Воланда. И это лишь одна из параллелей 
между мирами, задающая ритм художественного произведения - есть и множество других. А все 
булгаковские миры, так или иначе, тесно переплетены друг с другом, ибо один из источников 
написания его романа – это источник мифологический. Тут есть прямые отсылки автора к легендам 
Eвангелие о Понтии Пилате, Иисусе и Иудее. Есть и другие источники, например, библейские мотивы 
о существовании дьявола и поединке Христа с этим дьяволом. А сцены с отчаявшейся Маргаритой,  
превратившейся в ведьму, и вовсе навевают славянскими мифами и сказаниями о нечистой силе.  
Есть также параллели между булгаковским романом и “Божественной комедией”  Данте Алигьери. 
Зеркалом их взаимного отображения служат примеры перемещения героев через коридоры 
пространства-времени. 

В  заключении следует отметить о современных интерпретациях романа. Роман “Мастер и 
Маргарита” нередко является предметом  обсуждения и дебатов в мире философии. В последней 
главе данной статьи хотелось бы осветить объективные мнения ведущих философов и 
литературоведов (в том числе булгаковедов) современности о данном произведении. Так, например, 
украинский философ, писатель и публичный интеллектуал Андрей Баумейстер в своих видео-лекциях 
освещает философские проблемы романа через окно настоящей теологии. Профессор представляет 
нам не только философское прочтение романа, но и полноценную его аналитику с точки зрения 
метафизики, онтологии и других областей философского знания. В одном из своих видео “Почему 
Мастер не заслужил Свет?”  Андрей Баумейстер детально разбирает связь Света в понимании 
автора с теологическими отсылками. Так, он анализирует символику романа, сопоставляя образ луны 
с памятью героев о другой реальности, ибо полнолуние как ничто другое может разрывать цепи 
повседневной жизни. Мы видим ту же самую Луну, на которую когда-то могли смотреть Македонский, 
Кант, сам Булкагов в конце концов. Не это ли ещё один повод взглянуть на цикличность бытия через 
коридор романа “Мастер и Маргарита”? Конечно, философский разбор от Андрея Баумейстера не 
ограничивается только анализом символики или теологии. В его видео-контенте содержится и 
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множество других интересных материалов. О вкладе в аналитику романа от Баумейстера и других 
философов современности кратко изложено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Аналитика романа “Мастер и Маргарита” 
 

Автор Аналитические работы по роману 

Андрей 
Баумейстер 

Трактует роман через различные слои философии. В видеоматериалах 
доступно разъясняет о позиции Мастера между Богом и Дьяволом почему 
Мастер не заслужил Свет и тому подобные темы. 

Омори Масако Объясняет сюжет, композицию, философскую проблематику, мотивы и 
образы романа Булгакова в контексте идей, изложенных в трудах В. 
Соловьева и П. Флоренского. 

Ярощук Наум 
Зосимович 

Логико-философские проблемы в художественной  литературе (на примере 
романа М. Булгакова «Мастер и   Маргарита») 

 
Список литературы 
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 анная статья посвящена теоретической разработке и формулированию практических 

рекомендаций по проблемам уголовно - правовых мер принуждения, а также анализу понятия и 
сущности наказания - как одного из основных видов борьбы с преступностью.  Автором статьи на 
основе комплексного подхода к изучению и исследованию проблематики института наказания, 
обосновывается ряд концептуальных научных и практических положений и рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности уголовно-правовых мер воздействия в отношении 
лиц, виновных в совершении уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: уголовное наказание, уголовная ответственность, уголовный закон.  
 
Общеизвестно, что основной частью политики государства, направленной на борьбу с 

общественно опасными деяниями, является уголовная политика. Считается, что любая политика, 
входящая в государственную политику противодействия преступности, опирается на разработанные 
уголовно-правовой политикой понятия преступного и наказуемого и исходит из них [1, c.268]. Поэтому 
такая задача уголовного закона как, борьба с преступностью, заключается, главным образом,  в 
применении мер уголовно-правового воздействия.  
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Значительную роль в борьбе с преступностью играет уголовное наказание, от правильного 
применения которого в большей степени зависит достижение поставленных перед ним цели. Поэтому 
разработка вопросов уголовного наказания является весьма актуальной и имеет важное 
теоретическое и практическое значение. 

Назначение наказания – важное, ответственное функция государственного органа, потому что 
именно при назначении наказания даётся итоговая оценка и совершенному преступлению и лицу, его 
совершившему. Любое нарушение норм закона в процессе назначений наказания чревато 
последствиями. 

Наказание призвано охранять от различного рода преступных посягательств права, свободы, 
законные интересы человека и гражданина, мир и безопасность человечества, собственность, права 
и законные интересы организаций, общественный порядок и безопасность, окружающую среду, 
конституционный строй и территориальную неприкосновенность Республики Казахстан, а также 
охраняемые законом интересы общества и государства. 

Уголовное наказание отвечало и отвечает взглядам, господствующим в обществе и 
соответствующим основным условиям его существования. Введение в законодательство наказаний, 
от которых законодатель уже отказался, рассматривалось бы обществом как исторический 
анахронизм, и они оказались бы недейственными. И наоборот, если бы в законодательство 
вводились такие наказания, к которым общество еще не подготовлено ни политически, ни морально, 
их ожидала бы та же участь. 

Уголовный закон и наказание должны соответствовать укладу жизни людей, общественным 
отношениям, идеологии и классовой структуре данного общества, состоянию экономики государства 
и тем, этическим и правовым взглядам, которые складываются на этой основе [2, c.116]. 

Уголовная ответственность является разновидностью юридической ответственности (наряду с 
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и т.д.). В теории уголовного права 
наступление уголовной ответственности дискуссионное. Можно выделить три основные позиции. Во-
первых, уголовная ответственность понимается как обязанность лица, совершившего преступление, 
отвечать за содеянное в соответствии с уголовным законом. Во-вторых, под уголовной 
ответственностью понимается фактическая реализация указанной обязанности, т.е. в конечном 
счете, реализация санкции уголовно-правовой нормы. В-третьих, уголовная ответственность стала 
рассматриваться в позитивном плане (так называемая позитивная уголовная ответственность) как 
ответственность, лежащая в основе правомерного поведения и выражающаяся в осознании 
индивидом своей обязанности не совершать запрещенного уголовным законом преступного деяния. 

Среди принудительных мер уголовно-правового характера главное место занимает, конечно 
же, наказание, которое и составляет основное содержание уголовной ответственности. Однако 
уголовная ответственность и наказание - это не совпадающие понятия. Это вытекает в первую 
очередь из сопоставления ч.2 ст.2 УК РК «УК устанавливает основания уголовной ответственности, 
определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния являются уголовными 
правонарушениями, то есть преступлениями или уголовными проступками, устанавливает наказания 
и иные меры уголовно-правового воздействия за их совершение» и ст.4 УК РК «единственным 
основанием уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, то есть 
деяния, содержащего все признаки состава преступления либо уголовного проступка, 
предусмотренного настоящим Кодексом». Из этих законодательных формулировок следует, что 
понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, хотя и включает его в себя [3, c. 114]. 

В связи с этим под уголовной ответственностью следует понимать все меры уголовно-
правового воздействия, применяемые к лицу, совершившему уголовное правонарушение. Исходя же 
из (буквального) смысла указанных статей УК, уголовная ответственность подразделяется на 
наказание и иные меры уголовно-правового воздействия (например, принудительные меры 
медицинского характера), не являющиеся наказанием.   

Соответственно этому и сама уголовная ответственность подразделяется на два вида: без 
назначения наказания и с назначением наказания. В первом случае уголовная ответственность 
исчерпывается фактом осуждения лица (в соответствии с уголовно-процессуальном 
законодательством суд в этих случаях постановляет обвинительный приговор без назначения 
наказания). Во втором случае содержанием уголовной ответственности является не только 
осуждение лица, но и применение к нему наказания (в том числе в некоторых случаях сюда входят и 
определенные уголовно-правовые последствия отбывания наказания, связанные, например, с 
институтом судимости) 

В статье 2 УК Республики Казахстан указывается, что уголовный закон устанавливает 
наказания и иные меры уголовно-правового воздействия за совершение уголовных правонарушений. 
Вместе с тем Уголовный кодекс Республики Казахстан не содержит понятия и точного перечня видов 
мер уголовно-правового воздействия. Отсюда возникает проблема определения целей применения 



БҮГІНГІ ҚОҒАМ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ: НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

294 
 

таких, например, мер, как условное осуждение, принудительные меры воспитательного воздействия и 
др. 

В основе всех этих мер, объединенных одним термином - "противодействие", лежит 
уголовный закон. В связи с чем,  можно предположить, что и целью применения мер уголовно-
правового воздействия является противодействие преступности посредством профилактики, борьбы 
с уголовными правонарушениями, минимизации и (или) ликвидации последствий их совершения. 

Учитывая, что "воздействовать" - это значит действовать в отношении чего-то, кого-то, 
"влиять" на это, то уголовно-правовое воздействие можно представить как специальную 
деятельность государства, общества и отдельных граждан в сфере противодействия преступности 
посредством использования возможностей и средств, закрепленных в уголовном законе, 
составляющих в своей совокупности механизм уголовно-правовой борьбы (противодействия) с 
преступностью. 

Нас интересуют уголовно-правовые меры реализации уголовной ответственности, которые и 
являются мерами  уголовно-правового воздействия. К формам реализации уголовной 
ответственности следует отнести: 1) наказание; 2) осуждение без назначения наказания или без его 
отбывания либо условное осуждение. 

Одной из основных мер уголовно-правового воздействия - было, есть и будет наказание. 
Именно уголовное наказание определяет основные черты уголовного права в целом и выступает 
одним из уголовно-правовых средств охраны общественных отношений от преступных посягательств. 
И в этом плане исключительно важно, чтобы наказание удерживало граждан от совершения 
уголовных правонарушений. Таким образом, должна обеспечиваться охрана прав и свобод личности, 
законных интересов общества, государства от преступных посягательств. 

Наказание всегда представляло собой одну из составляющих уголовного права. Наказание 
является одной из актуальных проблем уголовно-правовой науки. Проблема наказания - одна из 
наиболее сложных в уголовно-правовой науке. Вопросы наказания занимают большое место и в 
уголовном законодательстве, и в теории уголовного права. Несмотря на существующее 
законодательное определение наказания, среди ученых-юристов нет единого понимания в 
определении понятия наказания. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан в ч. 1 ст. 39 дает следующее определение 
наказания: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, и 
заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении и ограничении прав и свобод этого 
лица» [3, c. 171]. 

В данном определении содержится совокупность основных признаков наказания. Наказание 
это особая мера государственного принуждения. Уголовное наказание применяется тогда и к тем 
лицам, совершившим предусмотренное законом общественно опасное деяние, когда задачи 
исправления виновного и предупреждения новых уголовных правонарушений как с его стороны, так и 
со стороны других лиц нельзя решить, используя только метод убеждения, меры общественного 
воздействия или такие меры государственного принуждения, как административное и 
дисциплинарное взыскание. 

Наказание устанавливается государством в лице высшего законодательного органа - 
Парламента и предусматривается в уголовном законе. Наказание может применяться к лицу, 
совершившему уголовное правонарушение, только судом на основании приговора, который 
выносится именем Республики Казахстан. В соответствии со ст. 77 Конституции Республики 
Казахстан никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию, иначе, как по приговору суда в соответствии с законом. То есть применение 
уголовного закона возможно лишь посредством уголовного судопроизводства. 

Исполнение наказания обеспечивается принудительной силой государства в отличие от 
общественных мер воздействия, за которыми стоит не государственная сила, а общественное 
мнение. 

С юридической точки зрения наказание является правовым последствием преступления. 
Уголовное правонарушение и наказание — это два тесно связанных между собой правовых понятия. 

Также правовым последствием наказания является судимость, которая влечет за собой 
отрицательные правовые и моральные последствия, и отрицательная государственная, правовая и 
моральная оценка преступника и совершенного им деяния. Поэтому наказание является осуждением, 
порочащим преступника. При этом лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости [4, c. 76]. 

Раскрывая государственный характер принуждения, нужно обратить внимание на то, что 
наказание назначается от имени государства, только судом, к лицам, признанным виновными в 
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совершении уголовного  правонарушения. В этом конституционном принципе выражается 
отрицательная правовая и нравственная оценка как деяния, так и лица (ст.ст. 75, 77 Конституции 
Республики Казахстан). Только государство устанавливает основания применения наказания, виды и 
содержание наказания, полномочия в сфере назначения и исполнения наказания. 

Правовым последствием наказания, согласно закону, является судимость (ст. 77 УК 
Республики Казахстан), что отличает уголовное наказание от других мер государственного 
принуждения. 

Следует учесть еще один признак наказания в уголовном праве – его личностный характер. 
Это означает, что оно не может быть переложено на иных лиц. 

Изучая вопрос о содержании наказания, важно помнить, что по своей сущности оно 
выражается в лишении и ограничении определенных прав и свобод, предусмотренных законом 
(свободы, некоторых трудовых прав, материальных благ и даже лишение права на жизнь), то есть по 
своему объективному содержанию – всегда кара, так как оно причиняет определенные страдания 
осужденному. 

Анализ всех признаков наказания позволит разобраться, в чем состоит отличие наказания от 
иных мер государственного принуждения, в частности, в основаниях назначения, в правовых 
последствиях, в особенностях процедуры применения, по различным субъектам применения, по 
различиям в карательном воздействии. 

Необходимо уметь отграничивать понятия «уголовная ответственность» и «наказание», 
учитывая, что это не тождественные понятия. Этому может способствовать анализ статьи 83 
Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает 
уголовную ответственность без назначения наказания и судимости и уголовную ответственность с 
назначением наказания и судимостью. Это означает, что понятие уголовной ответственности шире 
понятия наказания.  

Анализируя цели наказания – восстановление социальной справедливости, необходимо 
рассмотреть справедливость как этическую категорию, ее выражение применительно к уголовному 
праву, обратить внимание на связь данного вопроса с общим принципом справедливости в уголовном 
праве [5, c. 66]. 

В соответствии с законом наказание преследует цель исправление осужденного. Исправление 
осужденного означает, прежде всего, превращение его в законопослушного человека, способного не 
совершать новых уголовных  правонарушений. Эта цель может быть достигнута путем применения, 
как справедливого наказания, так и системы мер воздействия на осужденного со стороны органов 
государства, исполняющих наказания. 

При анализе цели наказания – предупреждение совершения новых уголовных  
правонарушений важно знать, что в теории уголовного права выделяются общее и специальное 
(частное) предупреждение уголовных  правонарушений. Их назначение: 

– специальное (частное) предупреждение заключается в предупреждении совершения новых 
уголовных  правонарушений самим осужденным; 

– общее предупреждение уголовных  правонарушений заключается в предупреждении 
совершения уголовных  правонарушений иными лицами [6, c. 94]. 

Нужно знать, что вопрос о целях наказания в науке уголовного права решается неоднозначно. 
Отдельные авторы полагают, что кара относится к целям наказания. Большинство юристов считает, 
что формулировка статьи 39 Уголовного кодекса Республики Казахстан не дает оснований для таких 
выводов. Мы разделяем такое мнение: кару следует рассматривать как признак наказания, как его 
свойство, ибо наказание немыслимо без кары. Сравнительный анализ частей 1 и 2 статьи 39 
Уголовного кодекса Республики Казахстан позволяет сделать вывод, что кара не цель, а только одно 
из средств в достижении целей наказания – восстановления социальной справедливости, а также 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных  правонарушений как 
осужденным, так и другими лицами. 

Наказание вторично по отношению к уголовному правонарушению, преступности и их 
причинам. В борьбе с преступностью основное значение приобретают экономические, политические, 
организационно-управленческие меры, осуществляемые государством. Тем не менее, не будучи 
основным, наказание является не только важным, но и необходимым средством борьбы с 
преступностью, а из, уголовно-правовых, – наиболее важным. Именно наказание прерывает 
преступную деятельность лиц, совершивших уголовное правонарушение. Оно воздействует на 
определенную часть неустойчивых в нравственном отношении людей, заставляя их под страхом 
наказания не совершать уголовно наказуемых деяний. В связи с этим уголовный закон 
дифференцировано подходит к реализации наказания как самой строгой меры государственного 
принуждения. Он предусматривает самые строгие меры наказания за тяжкие и особо тяжкие 
преступления и к злостным преступникам (например, рецидивистам). В то же время уголовный закон 
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предусматривает значительное снисхождение для лиц, которые проявили раскаяние после 
совершения преступления, устранили причиненный вред, оказали помощь в разоблачении других 
участников преступления [7, c. 32].  

Таким образом, мы предлагаем   следующее определение: Наказание является правовой 
категорией наряду с такими институтами уголовного права, как преступление, уголовный проступок, 
соучастие, необходимая оборона и др. Поэтому его признаки и содержание должны быть четко 
определены на законодательном уровне, а не вытекать из некоего абстрактного понятия «состава 
наказания», «динамического процесса наказывания» либо вообще не иметь каких-либо определений, 
удовлетворившись отсылками на достаточную ясность обществу смысла и содержания этого понятия. 

По нашему мнению необходимо разграничить:  
«наказание за преступление - это предусмотренная уголовным законом в качестве таковой 

мера государственного принуждения, назначаемая приговором суда и выносимая от имени 
государства лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении 
или ограничении прав и свобод осужденного и влекущая судимость»; 

наказание за уголовный проступок - это предусмотренная уголовным законом в качестве 
таковой мера государственного принуждения, назначаемая приговором суда и выносимая от имени 
государства лицу, признанному виновным в совершении уголовного проступка, заключающаяся в 
лишении или ограничении прав и свобод осужденного и не влекущая судимость». 

Наиболее полно отражающей сущность наказания представляется позиция законодателя, 
которая в ст. 39 УК РК определяет наказание как меру государственного принуждения, назначаемого 
по приговору суда, к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренном Уголовным кодексом Республики Казахстан лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица. 
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  статье рассмотрено влияние санкционной политики стран Запада на Россию и 
Казахстан. И даны ответы на вопросы об их эффективности, о доступности инструментов 
воздействия, а также, на сколько высока взаимосвязь между странами и сколько стоят санкции. 
Экономические последствия для стран ЕС и России имеют глобальный характер, так как они 
являются важными торговыми партнерами.  ля США последствия значительно мягче. 

Ключевые слова: санкции, международные платежные транзакции, экспорт, импорт, 
энергоснабжения, валютные резервы 
 

Санкции являются незаменимым инструментом внешней политики, поскольку они заполняют 
пробел между переговорами и военными действиями. Их эффективность всегда обсуждается, как 
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только нависает угроза или попытка навязывания чужих идей, мнений и т.д. Сторонники и противники 
санкций категоричны и упускают из виду тот факт, что в середине 1990-х гг. Организация 
Объединенных Наций и ЕС разработали инструменты адресных санкций, которые регулируют многие 
из критических замечаний в отношении их [3, С. 36]. 

События на востоке Украины имеют международное экономическое и политическое 
противостояние между Россией и странами Запада и затянулись с 2014 года. Чтобы оказать 
давление и влияние на поведение России, весной 2014 года, по требованию США и ЕС были введены 
рядом западных стран экономические и политические санкции против России, которые 
продемонстрировали гибкость применения таких «точечных» санкций [7, С. 2]. 

В 2022 году вновь были применены санкции против России. На что она ответила контрмерами 
и ограничениями на ввоз сельхозпродукции и продуктов питания из этих стран. Теперь западные 
страны усилили финансовые санкции и ограничения для организаций с участием государства, 
особенно в нефтяной и газовой промышленности, как и горнодобывающие компании. Возникают 
следующие вопросы: 

Насколько эффективны санкции? Документально подтверждено, что всеобъемлющие 
торговые санкции коалициий оказывают сильное влияние на торговлю между конфликтующими 
сторонами [8, С. 156]. Эти разрушающие торговлю последствия хорошо поддаются количественной 
оценке. Это возможно, потому что эмпирическое уравнение гравитации допускает идентифицировать 
заслуживающих доверия контрольные группы. Достигают ли санкции также политические цели, 
эмпирически достоверно не доказано. С другой стороны, угрозы санкциями невозможно 
пронаблюдать [9, С. 95], с другой стороны, отсутствует лицензионный товар. Ясно, что усиление 
экономических санкций с 1950 года само по себе свидетельствует о провале этой политики, потому 
что теоретически угроз должно быть достаточно, для достижения желаемых целей. Глобальная База 
данных по санкциям свидетельствует, что только около трети периода с 1950 по 2019 годы, 
зарегистрированные санкций признаны успешными [5, С. 129]. Поэтому парадоксально, что этот 
набор политических инструментов пользуется все большей популярностью. Смена режима в России, 
к которой стремится ЕС, является при экономическом размахе и отношений с другими странами, а 
также большие валютные резервы и залежи сырья чрезвычайно сложным. Кроме того, 
неравномерное экономическое влияние санкций внутри стран ЕС политическая дилемма. США имеет 
второстепенное значение в торговле с Россией и поэтому экономический ущерб предыдущих санкций 
создают политическую проблему. В случае с Россией также Китай и Индия должны быть вовлечены 
как важные торговые партнеры и оказывать экономическое давление. В то же время санкции в 
значительной степени исчерпаны против России, и поэтому потенциал угрозы намного меньше. 

Какие инструменты доступны? На данный момент ЕС и США в первую очередь исключили 
Россию от международных платежных транзакций SWIFT, а также ЕС отказался от поставки 
российского газа и нефти. Кроме того, США объявили об ограничесниях  использование доллара 
США в России и об экспорта технологий, тем самым в значительной степени отрезав Россию от 
поставок электронной продукции. Также действует еще одно ограничение доступа к российским 
облигациям. Все варианты очень затратны для участников, особенно для России и ЕС, 
активизировавшие торгово-экономические отношения за последние годы. Исключение из SWIFT для 
российской экономики, зависимой от товарного экспорта, значительно усложнило перемещение 
товаров и расчеты с другими странами. Также для ЕС стало практически невозможно торговать с 
Россией, минуя другие страны или заниматься импортом газа. Прекращение поставок газа в ЕС как 
следствие привело к перебоям в производстве на промышленных предприятиях и росту цен на 
энергоносители, так, например, в Великобритании они увеличились на 80% [10, С. 18]. 

Насколько уязвимы российская экономика и политика? 
Скептическое отношение к эффективности экономических санкций против России получило 

особенно широкое распространение среди российских специалистов. Например, как отмечают 
Клиффорд Гэдди и Барри Икес, ключевые отрасли экономики России по-прежнему находятся в 
зачаточном состоянии, которые получили свое начало еще в советское время, и неэффективно, но 
выдерживают внешние воздействия стойко [4, С.3]. 

Несмотря на то, что население России становится беднее (рост безработицы и низкая 
платежеспособность), это не ограничивает руководство страны в своих действиях. Санкции особенно 
ударили по либеральному среднему классу и усилили путинский контролю над экономикой Факторы и 
степень их уязвимости к санкциям приведены в таблице 1. 

Из сравнения становится ясно, что экономические факторы по степени уязвимости 
уравновешивают друг друга (хотя точная количественная оценка невозможна. С другой стороны, 
политические факторы явно говорят в пользу низкой степени уязвимости санкции. Следовательно, не 
должны иметь никакого влияния на поведение России. Таким образом, они могут в первую очередь 
достичь только демонстрационного эффекта (сигнализация). 
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Таблица 1 - Уязвимость России к санкциям 
 

 Слабая уязвимость Высокая уязвимость 

 
 

Экономические 
факторы 

Низкий внешний долг, высокие 
валютные резервы  

Высокая зависимость 
национального бюджета от экспорта  

Симметричная взаимозависимость по 
природному газу  

Асимметричная взаимозависимость 
по нефти в ущерб России  

Широко распространенное 
натуральное хозяйство  

Экономика в рецессии 

 
 

Политические 
факторы 

Сильная идентификация с 
правительством/президентом 

 

Сильное влияние государственной 
пропаганды  

 

Антиамериканизм (ЕС как инструмент 
США)  

 

Оппозиция России как глобальный 
политический партнер Запада 

 

*Источники: составлено автором 
 

На сколько высока взаимозависимость? Особенно в отношении энергоснабжения ЕС уязвим. 
В 2020 году около 44% импорта газа в ЕС приходилось на Россию и альтернативные поставщики газа, 
такие как, например, поставщики сжиженного газа из США, которые не смогут компенсировать запрет 
на импорт в полном объеме. В то же время российская экономика основывается на экспорте нефти и 
газа и сильно зависит от иностранного капитала. Около трети национального бюджета России 
формируется за счет экспорта газа. Прекращение поставок газа в ЕС окажет огромное влияние на 
российский рынок. В банковско-финансовом секторе зависимость более асимметрична. В то время 
как прямая зависимость ведущих промышленно развитых стран от России не имеет здесь системного 
значения, Россия относительно сильна на мировых финансовых рынках и предоставляет 
бесперебойно функционирующие банковские и платежные соединения. Планы Китая и России по 
созданию альтернативной платежной системы уже частично реализованы, но в случае с российской 
системой (Система перевода Финансовых сообщений, СПФС) на данный момент только транзакции 
внутри России [1, С. 5]. 

Сколько стоят санкции? Вряд ли какая-либо политическая мера не связана с затратами. Но 
альтернатива — геополитическая напряженность — также имеет свою цену и военные действия 
России в Украине нарушили торговлю ЕС с Россией и поставили ее фактически в тупик. Несмотря на 
то, что российский рынок велик, в 2020 году только около 1,65% экспорта ЕС в Россию. При этом 
только 2,1% ЕС импортирует из России. В то же время ЕС является важнейшим рынком для России. 
Как результат санкции, введенные в 2014 году, и общий экономический спад в России, вызвано 
массовым падением цен на нефть и резкой девальвацией рубля, все страны ЕС, а также Россия 
несут огромные экспортные потери. Для ЕС около 40% снижения экспорта можно отнести к санкциям 
и контрсанкциям [1, С. 57]. Экономические издержки составляют в России примерно 35 млрд. евро 
(около 2% ВВП) и в ЕС почти 20 млрд евро (около 0,2% ВВП) [8, С. 196], хотя региональное влияние в 
странах ЕС очень неоднороден [2, С. 147].  

Напротив, экономические последствия значительно мягче для США. Эта неравномерное 
влияние санкций является политической проблемой особенно в вопросе о широких коалициях, общих 
целях и действенной угрозе. 

Сомнения в эффективности санкций также связаны с тем, что цели санкций слишком узки. 
Если только изменение в поведении, как следствие давления санкций считается успехом, то 
результат санкций недооценен. Однако принуждение к поведенческим изменениям (coercing) — это 
только один из нескольких возможных целей санкций. Другие – сдерживание (deterrence) или сужение 
поля действия «получателя» (constraining) и демонстрация отказа от своей политики (signalling). Если 
включить эти более широкие цели, возникает более благоприятная картина успеха санкций [6, С. 
135].  

 И наконец, главный вопрос: Каковы последствия для экономики Казахстана? Какую выгоду 
может извлечь Казахстан? Однозначно, что введенные санкции против России имеют как 
положительные, так и отрицательные стороны для Казахстана. Экономика страны, наконец, начала 
выходить из кризиса после преодоления пика пандемии COVID-19. В 2020 году ВВП Казахстана 
сократился на 2,6 процента. По итогам прошлого года вернувшаяся к росту экономика страны 
выросла на 4 процента.  
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Согласно данным Министерства промышленности и торговли России, в 2021 году 
товарооборот между двумя странами составил около 25,6 миллиардов долларов, что на 34 процента 
больше прошлого периода времени. Казахстан получил 7,1 миллиарда долларов за экспорт, что на 
41,3 процента больше, чем в 2020 году. К тому же, Россия является и крупным инвестором: за 
последние 30 лет она вложила в Казахстан более 40 миллиардов долларов. 

 Сможет ли Казахстан получить выгоду зависит «от профессионализма и компетентности 
структур, ответственных за регулирование», т.е. особое внимание необходимо уделить валютному 
регулированию и монетарной политике, а также транспарентности импортно-экспортных операций. В 
связи с этим, в феврале 2022 года Глава государства К.-Ж.Токаев поручил ответственным и 
заинтересованным органам «провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной 
границе». 

 Кроме того, Казахстан может стать логистическим хабом для продвижения товаров по 
воздушному пространству и наземным путям. Местом заключения сделок по приобретению товаров и 
услуг иностранных компаний для российских потребителей на законных основаниях, так как 
Казахстана не входит в список стран, против которых они введены. Оказание посреднических услуг 
казахстанскими компаниями в рамках правового поля может способствовать созданию 
дополнительных рабочих мест для населения страны, притоку инвестиций и доходной статьи 
бюджета, что повлияет на экономику и бизнес-климат страны. 

С другой стороны, клиенты филиалов российских банков торговых представительств на 
территории Казахстана, включенные в санкционный список, не могут совершать онлайн-операции. 
Вместе с тем, рост курса доллара приведет к повышению цен на широкий спектр товаров – от 
автомобилей и бытовой техники до строительных материалов и даже недвижимости. Введение 
санкций повлияло и на казахстанскую нефть. По сообщению информационного агентства, Reuters от 
1 марта 2022 года, некоторые покупатели нефти, в настоящее время воздерживаются от заказов и 
заняли выжидательную позицию. 
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҮЛГІСІНДЕ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 
Садуакасов Ж.-  СКУ им. М. Козыбаева 
  
Осы мақалада автор туризм саласындағы көрсеткіштердің өсуіне әсер ететін белгілі бір 

әлеуметтік-экономикалық санаттарды қарастырады. Мақала авторы туризм көрсеткіштерінің 
өсуі, негізінен, мемлекеттік ұлттық және өңірлік бағдарламаларды іске асыру тиімділігіне 
байланысты деп қорытынды жасайды. 

Түйінді сөздер: туризм, табыс, өмір сүру деңгейі, жобалар, бағдарламалар. 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік – экономикалық 

дамудың негізгі факторларының бірі ретінде елдегі туризмді дамытуға әрқашан ерекше көңіл бөледі. 
2019 жылы «Ұлытау-2019» халықаралық туристік форумында ол былай деді: "...Көптеген шетелдік 
туристер бұрыннан әмбебап заттарға - бес жұлдызды қонақ үйлер мен курорттарға ие болды. 
Олардың қызығушылығы-әр түрлі халықтардың мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін зерттеу, 
қабылдаушы елдің тарихымен танысу. Сондықтан әлемде ерекше жерлерге баруға, Тарихи 
фестивальдерге қатысуға және өткен күндердегі маңызды оқиғаларды қайта құруға сұраныс артып 
келеді. Біз осындай үрдістерді пайдалануымыз керек, себебі Қазақстанға әлемге ұсынатын нәрсе 
бар...» [1]. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға ерекше назар аударылуда. 
Қазіргі уақытта ол тез өсу кезеңінде. Туризмнің барлық түрлері белсенді дамуда. Сондай-ақ, сандық 
және сапалық өсу байқалатын қонақжайлылық индустриясындағы оң динамиканы атап өту қажет. 
Жыл сайын туристік компаниялардың саны және туризммен айналысатын адамдардың саны артып 
келеді. 

Туризм бүгінде көптеген елдерде қарқынды дамып келе жатқан индустрияға айналған 
әлеуметтік-экономикалық кешеннің саласы болып табылады. Қазіргі уақытта әлемдегі әрбір 7-ші 
жұмыс орны туристік бизнеске тиесілі. ДСҰ болжамы бойынша, 2020 жылға қарай халықаралық 
туристік келу саны 1,6 млрд-ты құрайды, яғни 2000 жылдың көрсеткішінен 3 есе асып түседі. күні [2]. 

Туризм тауар ретінде қызмет көрсету түрінде сатылады. Туризм қызметі, жалпы қызмет 
сияқты, белгілі бір тұтынушылық құндылықтың әрекеті болып табылады, ол белгілі бір адамның 
қажеттілігін қанағаттандыратын пайдалы әсермен көрінеді. Бұл жағдайда қызмет затпен, яғни 
тауардың көмегімен немесе тірі еңбектің жұмыс істеу процесінде көрсетілуі мүмкін. Көрсетілетін 
қызметтерді өндірудің көрсетілген екі тәсілі көрсетілетін қызметтердің екі түрін де негіздейді: заттай 
жанама материалдық (өндірістік) және материалдық емес (өндірістік емес), өндірілуі оларды 
тұтынудан ажыратылмайтын материалдық өнімдермен байланысты емес. 

Тур саяхаттың басты мақсаты негізінде біріктірілген және белгілі бір маршрутта белгілі бір 
мерзімде ұсынылатын әртүрлі қызметтер (орналастыру, тамақтандыру, көлік қызметтері, тұрмыстық, 
туристік, экскурсиялық және т.б.) кешенін білдіреді. 

Жыл сайын Қазақстанда туристік аймақтармен қамтамасыз етілген келушілердің саны 
қарқынды өсуде. 

Соңғы 5 жылдағы деректерді келесі кестеде көруге болады. 
Солтүстік Қазақстан облысы әншілер саны бойынша көрсетілген 16 орынның ішінен 11-ші 

орында тұр. Жалпы республика бойынша 2020 жылы белгілі бір құлдырауды көруге болады. Бұл 
короновирустың таралуын болдырмау үшін елде төтенше жағдай енгізілгеніне байланысты, осыған 
байланысты көптеген туристік аймақтар келушілер үшін жабылды [3]. 

Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пандемияға қарамастан ынтымақтастықтың 
перспективалы бағыттарының бірі болып қала беретін туризм саласының әлеуетіне үнемі назар 
аударады. 

«Қазақстан туризм саласының үлесін 2025 жылға қарай ЖІӨ-нің 8% - на дейін жеткізуге ниетті. 
Біз Орталық Азия елдері мен бүкіл түркі әлемі үшін қасиетті Түркістан қаласын белсенді 
дамытудамыз. Тек 2020 жылдың өзінде Түркістандағы қалалық инфрақұрылымға, туризм мен 
логистикаға салынған ішкі инвестициялар шамамен 1 миллиард долларды құрады. Түркістан 
Қазақстанның туристік бағыттарының ТОП-10 – на кірді, олар сіздің елдеріңіздің инвесторлары мен 
туристері үшін тартымды бола алады»,-деді президент экономикалық ынтымақтастық ұйымының 
(ЭЫҰ) 14-ші саммитінде сөйлеген сөзінде [4]. 
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Кесте 1 - Қазақстанда туристік аймақтармен қамтамасыз етілген келушілердің саны  
 

Облыс, Республикалық 
маңызы бар қалалар 

Келушілер саны 

Всего за 
период 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Алматы 3917162 616 235 719 854 898 531 624 982 1 057 560 

Алматы обл 3426198 701 336 805 836 829 431 482 186 607 409 

Нұр-Сұлтан (Астана) 2936917 695 048 575 906 635 571 357 292 673 100 

Шығыс Қазақстан 2405871 462 980 536 184 582 948 346 099 477 660 

Ақмола облысы 1585382 324 164 324 951 376 434 235 014 324 819 

Қарағанды  1287115 271 682 260 895 298 465 193 215 262 858 

Қостанай 918892 174 125 192 845 215 129 134 661 202 132 

Маңғыстау 821358 177 178 212 078 х 152 148 279 954 

Түркістан (Оңтүстік 
Қазақстан) 586548 247 633 139 967 х 67 643 131 305 

Жамбыл 576124 101 170 116 996 139 260 92 922 125 776 

Солтүстік-Қазақстан 565259 112 423 145 277 х 102 512 205 047 

Атырау 556656 128 823 141 914 175 088 67 955 42 876 

Ақтөбе 537844 90 550 112 150 118 980 79 233 136 931 

Павлодар 504324 137 223 115 274 х 100 500 151 327 

Батыс Қазақстан 276770 90 906 79 749 х 36 523 69 592 

Қызылорда 260722 56 019 60 120 х 50 416 94 167 

Республика бойынша 
барлығы 

 4 387 
495 

4 695 
942 

5 286 
782 

3 328 
614 5 145 217 

 
Таяудағы Қазақстан халқына Жолдауында әлеуметтік-экономикалық дамуды дамыту және ел 

халқының өмір сүру сапасын жақсарту бойынша бірқатар кешенді бағыттар атап өтілді. Туризмге 
келетін болсақ, жаңа әкімшілік облыстардың пайда болуымен туризм саласы да қарқынды дамитынын 
атап өтуге болады. Белгіленген жаңа облыстарда (Жетісу-Алматы, Абай, Ұлытау,) көптеген тарихи, 
киелі орындар бар, бұл өз кезегінде экономикалық өмірдің түрлі салаларын дамытуға назар аударуға 
мүмкіндік береді. Айта кету керек, бұл салаларда туризмді дамыту үшін логистика мен сервисті 
дамыту мәселесі қалып отыр. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 

 
Садуакасов Ж.-  СКУ им. М. Козыбаева 
 
Аннотация.   данной статье автор рассматривает влияние индустрии туризма на 

экономику страны и социально-культурную сферу. Автор статьи приводит в сравнение 
экономический рост Республики Казахстан по сравнению с другими странами. 

Ключевые слова: туризм, доход, индустрия, продукт, программы. 
 

Туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение и ряд характерных 
особенностей. Туризм служит интересам человека, общества в целом и является источником 
доходов, как на микро, так и на макроэкономическом уровнях. Туризм становится одним из основных 
факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорожного и гостиничного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/туризм.
https://ru.wikipedia.org/wiki/туризм.
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строительства, стимулирует производство всех видов транспортных средств, способствует 
сохранению народных промыслов и национальной культуры регионов и стран. По прогнозам 
Всемирной туристской организации, число туристских прибытий к 2025 г. составит 1,6 млрд. человек, 
мировые доходы от туризма в 2025 г. возрастут до 2 трлн. долл. [1, с. 88]. 

Туризм – очень многогранно развитая отрасль хозяйства, являющаяся одной из главных 
составляющих дохода в некоторых странах, влияющая на развитие их экономики и мирового 
сотрудничества. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего 
продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации 
внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 
экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 
народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социально-
экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: 
демографические, природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные 
и политико-правовые. Экономическое развитие туризма характеризуется впечатляющими данными по 
мировому экономическому рынку. Они показывают, что туризм является самой динамично 
развивающейся отраслью во многих странах мира и что его роль в мировой экономике непрерывно 
растет [2, с. 297]. 

Международный туризм оказывает мощное воздействие на занятость населения. Индустрия 
туризма – трудоемкий процесс, поэтому в нем заняты в основном неквалифицированные работники. 
Однако это не означает, что в сфере туризма не используется высококвалифицированный труд. В 
данной сфере новые рабочие места в географическом плане распространяются шире, чем в других 
развивающихся секторах экономики. 

По мнению многих ученых-аналитиков в основе развития международного туризма лежат 
следующие факторы-возможности: 

1. Экономический рост и социальный прогресс привели к расширению объема не только 
деловых поездок, но и поездок с познавательными целями. 

2. Совершенствование всех видов транспорта удешевило поездки, сделало их возможными 
для многих слоев населения. 

3. Увеличение числа наемных рабочих и служащих в экономически развитых странах и 
повышение их материального и культурного уровня повысили их стремление к духовным и 
познавательным ценностям. 

4. Интенсификация труда и получение трудящимися более продолжительных отпусков 
предполагают необходимость более содержательного отдыха. 

5. Развитие межгосударственных связей и культурных обменов между странами привело к 
расширению межличностных связей как между, так и внутри регионов. 

6. Развитие сферы услуг стимулировало технологический прогресс в области 
телекоммуникаций, увеличило заинтересованность в посещении различных стран и регионов. 

Республика Казахстан, несмотря на высокий туристский потенциал, в настоящее время 
занимает незначительное место на мировом туристском рынке: ее доля составляет около 0,8 % 
мирового туристского потока [2, с. 312].  

Пандемия COVID-19 ударила по туризму во всем мире. Если в первом квартале 2020 года 
глобальные показатели въездного туризма уступали данным предыдущего года всего на 28,6%, то 
уже во втором квартале, когда по всему миру вводились самые жесткие карантинные ограничения 
вплоть до полного локдауна, мировой поток интуристов сократился сразу в 18,4 раза (а в РК в этот же 
период — в 16,7 раза). В целом за 2020 год, согласно статистике Всемирной туристской организации, 
мировой поток иностранных туристов уменьшился в 3,8 раза. Такие данные приводит energyprom.kz. 

В Казахстане за три квартала «коронакризисного» 2020 года (данных за последний квартал 
пока нет) количество туристов, въехавших в страну, снизилось сразу в 3,6 раза, до 1,8 млн человек, 
против 6,4 млн человек в аналогичном периоде годом ранее. Число туристов, выехавших из РК, 
составило всего 2,4 млн человек — в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году. Внутренний туризм также в 
минусе — на 60,3%, до 3,1 млн человек [3]. 

Число посетителей, обслуженных за три квартала гостиницами, отелями и прочими местами 
размещения в РК, составило всего 2,6 млн человек — почти вдвое меньше, чем годом ранее. При 
этом иностранные туристы составили лишь 7,5% от общего числа посетителей, против 15,5% в 
аналогичном периоде год назад. 
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Таблица 1 - Въездной туризм. Количество прибывших 
 

 
 

 
Количество самих гостиниц, хостелов, санаториев и прочих мест размещения сократилось за 

год на 3,9%, до 3,5 тыс. по итогам третьего квартала 2020 года. Заполняемость гостиниц из-за 
локдаунов и прочих связанных с пандемией ограничений обрушилась до 16,7%, против почти 24% в 
2019 году [3]. 

 
Таблица 2 - Количество обслуженных посетителей по типам туризма 
 

 
 
Стоит отметить: у туризма в Казахстане потенциал достаточно высок. Это видно как по росту 

показателей туристской отрасли до пандемии, так и по международным рейтингам. Так, в 
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«докарантинном» 2019 году в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма 
страна занимала 80-е место, поднявшись на одну строчку в сравнении с более ранними 
показателями. Индекс Казахстана вырос на 2,2%, до 3,7. 

Для сравнения: соседний Кыргызстан занимал лишь 110-е место, что, впрочем, тоже лучше, 
чем ранее. Лучшие страны в рейтинге — Испания, Франция и Германия, худшие — Йемен, Чад и 
Либерия. 

Таким образом, туризм способен оказывать активное влияние на экономику региона (или 
страны), в котором он развивается, на его хозяйственную, социальную и гуманитарную основы. 

Существует прямая связь между тенденциями в развитии индустрии туризма и общими 
экономическими, техническими и социальными достижениями. 

Растущий уровень жизни в развитых индустриальных странах мира ведет к росту 
продолжительности отпусков работников и достаточно высокому уровню пенсионного обеспечения, 
что также оказывает значительное влияние на развитие туризма. 

Спрос на путешествия и туризм определяется одновременно и рыночными механизмами 
(спросом на туристские, экскурсионные и другие услуги, предложением этих услуг и их 
распределением), и экзогенными переменными, т.е. факторами, не связанными непосредственно с 
туризмом и путешествиями, но оказывающими существенное влияние на степень и форму спроса на 
туристскую деятельность. Экзогенные факторы включают демографические и социальные изменения, 
экономические и правовые достижения, развитие торговли, транспортной инфраструктуры, 
информационных технологий и повышение безопасности путешествий. 

К демографическим и социальным изменениям относятся: старение населения, более ранний 
выход на пенсию с достаточным пенсионным обеспечением, возрастающее число одиноких 
взрослых, увеличение числа работающих женщин, семей с двумя работающими членами семьи, 
тенденция к более поздним бракам, рост числа бездетных семей, увеличивающийся срок 
оплачиваемого отпуска, лучшее понимание возможностей путешествия и забота об окружающей 
среде. Таким образом, изменения, происходящие в демографической структуре и социальных 
моделях общества, приводят к тому, что все большее количество людей в мире имеют время, 
желание и финансовые возможности для путешествий. 

В практике туристской деятельности различают страны – поставщики туристов 
(направляющие страны) и страны, как правило, принимающие туристов. К первым могут быть 
отнесены: США, Германия, Англия, Бельгия, Дания и др. Ко вторым – Франция, США, Испания, 
Италия, Венгрия и др. Статистика ВТО показывает, что за последнее время международные 
путешествия и доходы от них выросли во всех регионах мира. 

Эксперты ВТО указывают на то, что существует четкая связь между тенденциями развития 
туризма и общим состоянием экономики в стране. Динамика путешествий очень чувствительна к 
тому, находится ли экономика на подъеме или идет на спад. 

Анализ туристского рынка в каждом туристском регионе мира освещает историю развития, 
текущее состояние и будущее мирового туристского сектора и преследует основные цели: 
идентифицировать те регионы, где международный туризм возрастает, и те, где он снижается; 

• объяснить причины больших различий в географи- ческом распределении числа 
туристов и доходов от них и динамику этих различий; 

• идентифицировать страны, где международный туризм имеет большой потенциал для 
превращения в важный элемент экономического развития. 

Географическое сосредоточение международных туристских обменов соответствует 
географической концентрации торговли, однако имеет два важных отличия. 

Во-первых, страны с положительным балансом по поступлениям от туризма, например США, 
Испания, Португалия, Греция, часто имеют отрицательный баланс в торговле. Страны с 
отрицательным балансом по туристским обменам имеют положительный торговый баланс, например 
Германия, Япония. 

Во-вторых, обмен туристскими услугами между индустриальными странами с аналогичными 
образцами спроса не обязательно является обменом продуктами подобных типов, как в торговле 
товарами. 

Действительно, обмен товарами между индустриальными странами является, прежде всего, 
обменом продуктами одной и той же категории, например торговля автомобилями между США и 
Японией или продуктами питания между европейскими странами. Это так называемая 
внутриотраслевая торговля. В туризме обмен подобными продуктами также существует, например, в 
секторе культурного туризма, но в меньших размерах. Как правило, происходят обмены 
традиционными видами туризма. Например, жители северных стран Европы в основном проводят 
отпуск на курортах стран Средиземноморья, а жители южных теплых стран отдают предпочтение 
отдыху на горнолыжных курортах. 
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Экономическое пространство социально-культурной сферы и туризма охватывает большую 
часть мировой экономики. Многие развитые страны считают туризм и сферу услуг приоритетным 
направлением своего экономического развития, поскольку данная отрасль очень привлекательна в 
инвестиционном плане. Далее она способствует развитию инфраструктуры региона или страны, 
притоку валютных средств. Пример целевых программ по развитию туризма в Казахстане показывает 
прямой эффект от их реализации: а именно строительство гостиниц, ресторанов, горнолыжных 
комплексов, дорог и т.д. Но сама реализация данных программ требует вложений в другие отрасли 
народного хозяйства: строительство, обрабатывающая промышленность. Мультипликативный 
эффект от реализации данных программ подразумевает вовлечение в этот вид различных субъектов 
предпринимательства (рекламные агентства, предприятии торговли, общественного питания, 
развлекательные учреждения, транспортные фирмы), что обеспечивает приток денег в местные, 
региональные и федеральные бюджеты. Таким образом, международный туризм будет продолжать 
свое развитие, несмотря на риск экономического спада, так как туристский спрос имеет свои 
собственные детерминанты. Неоспорим и тот факт, что международное неравенство в секторе 
туризма значительно. Для достижения равнозначного успеха в мире новые подходы поощрения 
развития туризма должны базироваться на международной кооперации. Следовательно, 
международная кооперация и соглашения между ключевыми компонентами туризма (гостиницы, 
транспорт, туристские фирмы) должны гарантировать будущее развитие индустрии. 

Туризм – как вид социально-культурной деятельности и как индустрия, производящая услуги, 
необходимые для удовлетворения потребностей, возникающих в процессе путешествий, 
представляет собой важнейшую сферу экономики, дальнейшее развитие и совершенствование 
которой будет способствовать увеличению доходов государства. 
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Существует много способов достижения эффекта погружения. Одним из них является 
применение технологий виртуального мира, то есть погружение в среду виртуальной жизни. 
Технологии виртуализации имеют историю нескольких десятилетий. Совершенствование этой 
технологии будет отражено в будущем как универсальный медиаканал коммуникации. В данной 
статье рассматривается результаты научных исследований, которые показывают что, 
иммерсивная журналистика является эффективным направлением развития журналистики в 
целом. Автор подчеркивает необходимость уделять серьезное внимание подготовке 
специалистов на этой платформе.  

Ключевые слова: VR технологии, журналистика погружения, виртуальная реальность, 
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Интерпретация теоретических подходов к иммерсивной журналистике уже стала предметом 
дебатов и дискуссий среди ученых всего мира. Существует много способов достижения эффекта 
погружения. Одним из них является применение технологий виртуального мира, то есть погружение в 
среду виртуальной жизни. Технологии виртуализации имеют историю нескольких десятилетий. 
Совершенствование этой технологии будет отражено в будущем как универсальный медиаканал 
коммуникации. По мнению ученых есть три вида реальности: Virtual Reality VR (виртуальная 
реальность,) Augmented Reality AR (дополненная реальность) и Mixed Reality MR (смешанная 
реальность) [4, с. 11]. 

Под понятием Virtual Reality (VR) обычно понимается как искусственно созданное 
вымышленное пространство для виртуального погружения. В данном случае пользователь входит в 
искусственную среду, используя специальные очки или шлем, которые обеспечивают возможность 
воссоздания искусственной реальности. Augmented Reality (AR), дополненная реальность 
предполагает использование в реальном пространстве настоящего дополнительного надстроек и 
опций, с помощью которых усложняется или корректируется реальный мир. Интернет игра 
выпущенная в 2016 году  Pokemon Go  является ярким примером  AR, которая стала 
основоположником понятия дополненной реальности. Mixed Reality MR (смешанная реальность) 
трактуется как аналог дополненной реальности. Оно совмещает возможности шлема VR и внешной 
видеокамеры. По мнению медиаэксперта М.Корнева, «МR оперирует видеокартинкой с наложением 
или добавлением виртуальных элементов или в реальных границах окружающего мира создает 
другие текстуры для объектов» [5, с. 67]. Эксперт приводит пример смешанной реальности как метода 
создания интерьера космического корабля под воздействием дополнительного инструментария со 
стен реально существующего помещения. Эти технологии могут значительно расширить возможности 
журналистики и сделать зрителя непосредственным участником освещения действительности путем 
понимания, так же восприятия информации. 

По мнению медиа-экспертов, одной из причин большого интереса к этому нововведению 
является технология, позволяющая создавать цифровые копии реальностей с высоким разрешением, 
изображения, похожие на реалии жизни. Еще одна особенность данного новшества касается 
деятельности журналистики - способность передавать и принимать информацию в ракурсе 
«участника» события. 

В настоящее время самое передовое лидерство в индустрии цифровых медиа занимают 
технологии виртуальной реальности под названием иммерсивная журналистика или иммерсивные 
медиа. Технологическая сфера этой отрасли основывается эффектам «преувеличенной» 
виртуальной реальности, которую невозможно передать простыми словами. Это конвергентная 
технологическая платформа - технические средства, которые воплощают в себе математические 
методы и физические принципы подражания реальности.  

Пионером «иммерсивной журналистики» является журналист и исследователь в новой 
области журналистики и коммуникации Нонни Де ла Пенья [7, с. 24-25]. Ее первые опыты с 
виртуальной реальностью были полны проб и ошибок. Обычно эффект иммерсии применялся в кино 
или играх, но не в журналистике. «Ее эксперименты коллеги приняли негативно и критически. Первый 
ее сюжет был о голоде [6].  
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Иммерсивные медиа способны преобразовать потребителя информации от внешнего 
наблюдателя в участника события, используя изображения от непосредственного ракурса репортера.  
Таким образом, иммерсивные медиа увеличивают психологическую достоверность повествования в 
полном объеме совершенства. В соответствии с концепциями исследований новых медиа, 
иммерсивная журналистика относится к цифровой информационной технологии, которая 
предоставляет информацию, необходимую пользователю в виртуальной среде. Обычно он 
представляет собой набор VR дисплеев в виде очков или шлемов, которые прикрепляются к голове с 
помощью специальных устройств - (перчаток, трекеров) и устройств HMD, в дополнение к 
графическим структурам, разработанным с идеальной точностью [10, с. 4]. 

 Общая цель технологии погружения состоит в том, чтобы установить прямую связь между 
контентом и его получателем, полное погружение в событийность происходящего в виртуальном 
мире. Правила существования эффекта погружения - иммерсивности приводит к тому, что 
наблюдатель анализирует медиасобытие не со своей (реально жизненной) позиции, а с позиции 
непосредственного участника реальности. В то же время ряд психологических эффектов создают 
интерактивную среду искусственного общения (одностороннее существование, то есть наблюдение 
за реальностью, в ней можно чувствовать себя, но не способность влиять на происходящее). Однако 
некоторые медиаэксперты рассматривают медиа-реальность виртуальных коммуникаций как 
естественный феномен эволюции традиционного медиации [8, с. 162]. 

В современности иммерсивная журналистика как часть производства средств массовой 
информации проходит квалифицированную эксплуатацию в преддверии выхода на рынок 
технических новаций. Многие исследователи указывают на необходимость современных 
теоретических исследований для разработки новых медиа-представлений в виртуальной среде. 
Например, исследователь G.M. Hardee определил четыре направления исследований [12, с. 57-58]. 
Первое - это экспериментально и теоретические исследования эффекта прямого участия. Этот 
эффект часто является особым коммуникативным состоянием субъекта, восприятием реальности 
которого происходить через иллюзорные эмоции, то есть наблюдатель получает информацию «за» 
отображением виртуальной реальности. Второе – более глубокая часть исследований, которую 
изобретатели первой версии VR назвали «физикой» виртуальной реальности. Согласно данным 
интерпретациям, это психофизическая когнитивная модель ума и сознания или, точнее, метафизика 
витальных и мнимых различий. К тому же, это концепция ощущения зависимости от состояния 
глубины погружения. Потому что, метод иммерсивности - это метод, который служит для компенсации 
аудиовизуальных изображений, который ограничен в своей способности передавать реальность 
ясным и реалистичным способом. 

Третья область исследований новых медиа является роботизация текстового производства 
кросс-медиального нарратива, который отвечает требованиям совместимости с виртуальным 
окружением [4, с. 14]. В то же время данный нарратив признан основной формой познания мира и 
передачи навыков образовательных технологий. Благодаря высокому уровню универсальности 
нарратива отражается в визуальных и звуковых возможностях мультимедийности вербальных 
коммуникаций. 

Фактически, нарратив направлен на информирование аудитории, чтобы дать более глубокое 
понимание реальности.  Вот почему сторонники иммерсивной журналистики ценят VR как удобную 
платформу для производства современных моделей инноваций, а также визуальной и более полной 
медиа-реальности. 

Исследователь A. McDowell выдвигает гипотезу о том, что стили цифрового дизайна на 
уровне требований виртуальной реальности в VR могут обогнать традиционные медиа-стили [4, с. 
18]. Согласно его утверждениям, мир реальности (storyworlds) является не только контейнером для 
хранения информации, но и каналом доступа к ресурсам творческого воображения. 

И, наконец, наиболее актуальным является четвертое направление исследований в области 
медиа, которое связано с адаптацией к этическому кодексу журналистики. В этом отношении кодекс 
не идеален. Руководящие принципы в нем относятся к социальному контексту, в котором проявляется 
журналист или СМИ - выступая в качестве коммуникатора, переводчика или защитника гражданства. 
При выборе материала для публикации существуют такие ценности, как точность и прозрачность 
контента. Несмотря на то, что каждое поколение по меру технических возможностей создает 
журналистику своего времени, существующие этические нормы остаются неизменными для всех 
государств, культур и политических систем.  

Безопасность информационной и контентной инфраструктуры включает защиту информации и 
контента от потенциально вредного воздействия на владельца или пользователей инфраструктуры 
случайного или преднамеренного характера [9, с.87-88]. Исходя из этого можно сказать, что задачей 
журналистики является защита интересов общества, и даже в новом виртуальном мире оно 
неизменно. Но язык VR и его механизмы не столько гармонируют с принципами реализма и 
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прозрачности. Искусство создания эффекта VR ограничевается лишь созданием иллюзии 
окружающей среды и подлинности. Вот почему среди производителей этой системы много споров о 
технологиях, которые приводят к «консенсусу галлюцинаций», то есть технологии манипулирования 
мозгом и обмана чувств [11, с. 264]. По этому, для медиа любого поколения проблема защиты 
критического мышления пользователей от «магии» технологий остается наиболее актуальной 
проблемой этические нормы.  

При изучении исследований зарубежного опыта иммерсивной журналистики стало известно 
что, областью современных исследований виртуальной реальности является индустрия развлечений 
и компьютерных игр. Эти передовые технологии служат новым пиком развития. Некоторые 
журналисты проводят исследования систем VR, чтобы оценить их преимущества перед HMD-
устройствами, а также возможности и ограничения виртуальной связи, чтобы изучить требования 
этого нарратива. Технологии VR широко используются в производстве зарубежных СМИ. Известные 
новостные агентства и издательства такие как, Associated Press, ABC News, CNN, The New York 
Times, The Guardian, широко пользуются возможностями иммерсивной журналистики для запуска 
презентаций в 3D-формате 360 панорамных видеоизображений. Кроме того, крупные корпорации, 
такие как Google, Facebook, Samsung, Sony начали деятельность по разработке платформы VR. В 
2014 году зарубежные издатели, такие как Vice News, Des Moines Register и Gannett, представили 
свои первые VR-проекты. Эти проекты представляют собой 5-10-минутные короткометражные 
фильмы, предназначенные для просмотра на устройствах VR. В нем потребитель информации 
испытывает себя участником демонстраций на оживленных улицах Нью-Йорка, в кругу семьи 
американского фермера или словно гуляет в зрелище чемпионата мира по лыжам.  

Технологии иммерсивной журналистики активно осваиваются и в России. В частности, в 2016 
году Russia Today организовала дискуссию о виртуальной реальности на международном рынке 
телевизионного контента MIRCOM с представлением видеоролика в формате 360˚ «Виртуальная 
реальность - наше настоящее будущее», которая вызвала большой спор среди экспертов этой 
области [14]. Следует отметить, что с 2015 года российское телевидение реализует возможности 
виртуальной реальности в создании документальных фильмов. Первый панорамный телематериал 
был посвящен военному конфликту в Донецке. 

С таким же успехом теоретические, научные исследования проводятся медиаэкспертами 
Казахстана, в частности, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби открыл 
лабораторию по VR технологиям, где будущие журналисты осваивают технологии цифровой 
платформы. Стратегическая программа развития Казахстана до 2050 года нацелена на 
форсированное экономическое развитие. Развитие цифровых платформ журналистики и 
коммуникации соответствует информационной политике страны. Задача казахстанских теоретиков и 
практиков найти оптимальный баланс между научно-теоретическими и практическими результатами 
создания иммерсивной журналистики в Казахстане. На основе полученных результатов будет внесен 
значительный вклад в развитие новых направлений современной журналистики страны, будет 
создана основа информационной безопасности, психологического комфорта при получении 
информации на новых цифровых носителях, создана научная база для практической деятельности в 
области теории коммуникации, журналистики и медиа Казахстана [2, с. 10-11].  

В Узбекистане использование VR-технологий в определенных областях наблюдается на 
протяжении последних десятилетий. Компьютерные игры как первые свидетельства виртуального 
мира активно внедрились в жизнь подростков и молодежи региона еще в начале 90-х годы. 
Использование этих технологий в журналистике, передача информации в новом формате пока не 
практикуется. Но это не должно быть препятствием для теоретического изучения VR и практических 
применения нарратива в СМИ. Потому что мировое сообщество сталкивается с новой 
информационно-психологической угрозой - психологическим воздействием информации в формате 
360˚.  

Современные научные исследования VR можно назвать крупным прорывом в области 
информационных технологий. Но в то же время возникают проблемы с эмоциональным восприятием 
виртуальных информационных продуктов и последствиями их потребления. Соблюдение требований 
профессиональных этических норм, предъявляемых к новым производителям и дистрибьюторам 
продукции, а также вопрос о правилах, которые необходимо немедленно разработать в контексте 
использования аналогичных технологий, остается ключевой проблемой. По мнению экспертов, 
«виртуальная реальность, несомненно, является мощным инструментом захвата и влияния на 
аудиторию. Но есть и другая сторона вопроса: если производители сосредоточатся на оптимизации 
технологий или создании эмпатии для своих персонажей, репутация журналистов окажется под 
угрозой» [13, с. 87]. Именно поэтому ведутся горячие дебаты о создании проекта этических 
деклараций из-за отсутствия специально разработанных кодексов, которые направляют материалы, 
созданные с использованием иммерсивных технологий.  
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Что касается эффективности иммерсивных технологий в журналистском образовании: VR-
технологии доказали свою неоценимую помощь в подготовке инженеров, дизайнеров, пилотов, 
медицинского персонала в различных областях. Именно после создания авиасимуляторов VR пришла 
в систему образования. Современный учебный контент по 3D-дизайну был создан для применения 
математиками и программистами, но сегодня он также востребован гуманитарными специалистами. 

Научно-исследовательский центр Knight Center for Journalism in the Americas в Америке при 
Техасском университете в Остине организовал онлайн-курсы по журналистике о том, как создавать 
виртуальную реальность с использованием иммерсивных технологий, как применять их на практике, 
от контента до потребления информации [15]. Виртуальный контент журналиста - это модель 
репортажей с места событий (например, военные действия, катастрофы, демонстрации). В ходе 
анализа практических материалов нарратива было установлено, что вопросы изучения и 
исследования уровней воздействия эффектов VR значительно отстают.  

В этой связи заслуживает внимания педагогический опыт образования на основе запросов 
Inquiry-Based Learning (IBL) по внедрению и совершенствованию различных технологий виртуальной 
реальности в специализированном образовании [16, с. 187]. Библиотеки, музеи, инсталляции и другие 
медиаобъекты, которые не имеют прямого доступа, являются учебно-методическими объектами 
виртуального учебного пространства. Использование VR-технологий в учебном процессе меняет 
позиции учителя и ученика. Если мы проанализируем тенденции в области образования в последние 
годы, VR очень хорошо соответствует концепциям развитии средней школы. В последние годы 
реорганизация высшего образования оказала непосредственное влияние на переход ключевых 
предметов преподавания от одностороннего к многовекторному подходу, то есть проблемы общения 
между преподавателем и студентом.  

Кейс-технологии, тренинги, дизайн, игровые методы, открытое общение и другие методы 
демонстрируют свою эффективность на практике благодаря непосредственному внедрению 
инновационных информационных технологий в учебный процесс. Эффект от внедрения VR-
технологий в образовательный процесс также направлен на установление интерактивного общения с 
виртуальной средой, чтобы пробудить чувства субъекта не только как зрителя, но и как участника 
реалий.  

Эффект системы VR основан на стимулировании гибкости восприятия студента к 
медиаиммерсиям при одновременном повышении квалификации. Исследователи также полагают, что 
этот метод обучения увеличит научный потенциал и квалификационные возможности студента, 
поскольку уроки будут проходить в наглядной и интересной интерактивной форме. Он основан на 
объективности и надежности в искусственно организованной профессиональной промышленной 
среде и является удобной возможностью для студента испытать себя. С помощью ситуаций VR, 
симулирующие профессиональные характеристики работников других различных областей, условий 
труда студент набирает опыт и навыки.  Это могут быть виртуальные игровые сессии, такие как 
погружение в экстремальные ситуации, создание среды для интервью. Модель реальности и все 
проекты виртуального обучения являются эффективным инструментом в качестве «боевой 
подготовки», направленным на то, чтобы повысить обучающим профессиональные навыки.  

Кроме того, прямая роль учителя в виртуальной среде отличается от традиционной. Одной из 
его задач является создание максимально полной виртуальной среды при работе с группой 
студентов. В этом случае он выступает не как лектор-преподаватель, а как проводник - гид по 
виртуальному миру. Теоретически, VR-технологии высокоэффективны в любой программе 
университета: будь то журналистика, преподавание иностранных языков, дизайн или астрономия. 
Групповые походы в музеи, экспедиции, космос, в глубины океанов могут быть примерами 
иммерсивного обучения. VR-сцены чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия, военные 
конфликты, террористические акты, которые являются неотъемлемой частью экстремальной 
журналистики и чрезвычайно важным инструментом.  

Однако в практике журналистского образования в Узбекистане ситуации с виртуальной 
реальностью отсутствуют, за исключением случаев некоторых программ виртуальной среды, которые 
не содержат сложных технических требований. Это в первую очередь связана с отсутствием 
технической поддержки факультетов журналистики и университета, отсутствием целевого 
финансирования. Также данная проблема связано с тем, что современная прогрессивная медиа-
практика не получила широкого применения в процессе академического образования. На наш взгляд, 
целесообразно создать специальные VR-лаборатории при кафедрах, VR-центры для подготовки 
журналистов при крупнейших медиаорганизациях и медиаагентствах Узбекистана.  

Мы считаем, что существующий опыт обучения необходимо улучшить, а затем адаптировать к 
среде VR. Большой интерес к современным технологиям и возможность «погрузиться» в реальность 
помогают учащимся эффективно овладеть всеми теоретическими знаниями. Кроме того, у студентов 
будет четкое понимание специфических аспектов журналистской профессии, таких как волнение, 
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риски, с физической, умственной и с психологической точки зрения. В любом случае, эффективность 
технологии нельзя отрицать. 

В завершении можно отметить, что результаты научных исследований показывают: 
иммерсивная журналистика является эффективным направлением развития журналистики в целом. 
Мы также подчеркиваем необходимость уделять серьезное внимание подготовке специалистов на 
этой платформе. Потому что это не ограничивается изучением технологического процесса 
визуализации 360-градусной панорамы. Исследования показывают, что последствия виртуальной 
реальности и ее «погружения» в сознание человека, положительные результаты которого требуют 
введения в их применение определенных этических норм (кодекса), должны быть серьезно изучены 
психологами-экспертами в области коммуникации [9, с. 180]. В связи с этим считаем целесообразным 
внести изменения и дополнения в «Кодекс профессиональной этики журналистов Узбекистана», 
опубликованный Творческим союзом журналистов Узбекистана 17 июля 2019 года. Поскольку 
независимо от того, что каким бы то ни был опасность в психологическом, научном или в другом 
плане восприятия VR продукта, инновационные технологии несомненно, будут проникать во все 
области жизни общества. 
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          Статья посвящена исследованиям параметров углеводородного состава бензинов, 
используемых в грузовых автомобилях класса 4-5, влияние на мощность двигателя при различных 
нагрузках.  

Ключевые слова: качество бензинов, методика определения, фракционный состав, 
температура выкипания, перегонка. 

 
В основу проведения исследований взята методика определения фракционного состава, 

указывающая на эксплуатационные свойства бензина. 
Качество и параметры испытуемого бензина обеспечивают легкость запуска холодного 

двигателя, необходимость подогрева впускного трубопровода, мощностные показатели, топливную 
экономичность. То есть в конечном результате проявятся в сроке эксплуатации двигателя. 

Из-за сложного углеводородного состава бензина АИ-92, его способности легко испарятся, при 
проверке на качество определяется фракционный состав. 

Так как сезонность применения бензина АИ-92 различная, то есть связана с климатическими 
условиями, существует необходимость использования зимнего и летнего бензинов. Применение 
которого существенно влияет на мощностные показатели двигателя. 

При выполнении процесса определения фракционного состава кроме перегонки строится 
график наглядного представления. 

Методика проведения является самым существенным определением качества бензина АИ-92, 
практически по результатам исследований взятых проб можно давать заключение о дальнейшем 
использовании бензина. 
 

 
 

1 – мерный цилиндр; 2 - колба; 3 - термометр; 4 – пульт управления 
 

Рисунок 1 - Схема прибора АРНС-Э 
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В данной методике существуют основные расчетные точки, фиксация которых необходима: 

- температура выкипания 10% бензина АИ-92, связана с пуском ДВС; 
- температура выкипания 50% бензина АИ-92, связана с работой двигателя на средних нагрузках, то 
есть обеспечение процессов сгорания бензина в цилиндрах на оптимальных режимах; 
- температура 90% выкипания и конца разгонки показывает основные свойства бензина АИ-92, 
зависящих от условий хранения и наличия примесей, которые сказываются на сроке службы ДВС, 
соответственно и на мощностных показателях. 
Кроме того, соответствие фракционного состава ГОСТ указывает на расход бензина АИ-92, то есть 
связана с экономическими показателями ДВС. 
Для проведения исследований необходимы: 
- устройства для разгонки бензина АИ-92 (в данном случае прибор АРНС-Э, см. рисунок 1); 
- цилиндры для измерения (100 и 10 мл); 
- колба (200 мл); 
- термометр на 300 градусов; 
- устройства подогрева; 
- компьютер для построения графика разгонки. 

Порядок проведения исследований следующий: 
- проба бензина АИ-92 объемом 100 мл наливается в колбу, затем устанавливается в прибор АРНС-Э 
для перегонки бензина; 
- на пульте управления нажимается кнопка «включено»; 
- на пульте управления регулируется необходимое напряжение, 50 В; 
- при падении первой капли данные о температуре отмечают в таблице; (следует отслеживать 
каплепадение – 25 капель за 10 с, значение каплепадения характерно для всего процесса перегонки 
бензина); 
- особенностями фиксации перегонки является отметка в таблице 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % 
бензина АИ-92; 
- при фиксации отгонки 96–97 % бензина АИ-92 прибор отключают. 

Замеряют объем остатка в колбе и потери при перегонке, среднюю температуру перегонки по 
формуле. 

Используя данные перегонки при помощи компьютера построили кривую перегонки бензина в 
координатах (таблицы 1,2; графики 2,3):  

- объем бензина АИ-92 (%, ось X),  
- температура (°С, ось Y). 
 
Таблица 1 – Результаты исследования фракционного состава бензина АИ-92  

 

Объём перегонки Температура, градусов С 

1 капля 35 

10 миллилитров 70 

20 миллилитров 82 

30 миллилитров 90 

40 миллилитров 110 

50 миллилитров 130 

60 миллилитров 148 

70 миллилитров 155 

80 миллилитров 170 

90 миллилитров 180 

Конец перегонки 195 
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Рисунок 2 – График фракционной разгонки бензина АИ-92 
 
Таблица 2 – Результаты исследования фракционного состава бензина АИ-92 с добавкой присадки 
МТЭБ  
 

Объём перегонки Температура, градусов С 

1 капля 35 

10 миллилитров 71 

20 миллилитров 83 

0 миллилитров 92 

40 миллилитров 112 

50 миллилитров 131 

60 миллилитров 148 

70 миллилитров 157 

80 миллилитров 172 

90 миллилитров 182 

Конец перегонки 197 
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Рисунок 3 – График фракционной разгонки бензина АИ-92 с присадкой МТБЭ 
 
Заключение, полученное по данным исследований: по фракционному составу испытуемый 

бензин АИ-92 и АИ-92 с добавкой присадки МТБЭ соответствует техническим нормам и ГОСТ. 
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В статье описано значение белка в организме человека и их пластические свойства, 

участие их в обмене веществ. Описаны причины и следствия проблемы дефицита белка в рационе 
современного человека. Приведена проблема рационального использования полноценного 
белкового сырья и улучшение химического состава пищевых продуктов, путем дополнительного 
введения в пищевые продукты белковых и других веществ.  

Для получения пищевых продуктов с высокими функциональными свойствами 
предлагается обратить внимание на использование растительных белков, приведены 
исследования по изучению функциональных свойств белково-липидных композитов (БЛК), 
полученных различными способами сушки и определены взаимосвязи этих параметров с физико-

https://infopedia.su/16x41fa.htm
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химическими и структурными показателями белков, рекомендаций по использованию БЛК в 
пищевой промышленности.  

В данной работе предлагается использование различных видов злаковых и семян 
подсолнечника, для получения растительно-белковой композиции и использования ее в 
производстве функциональных молочных продуктов с высоким содержанием растительного 
белка.  

Ключевые слова: белковые вещества, обмен веществ, функциональные продукты, рацион 
питания, дефицит белка, растительные белки.  
 

Белки в питании человека занимают особое место. Они выполняют ряд специфических 
функций, свойственных только живой материи. Белковые вещества наделяют организм 
пластическими свойствами, заключающимися в построении структур субклеточных включений 
(рибосом, митохондрий и т.д.), и обеспечивают обмен между организмом и окружающей внешней 
средой. В обмене веществ участвуют как структурные белки клеток и тканей, так и ферментные и 
гормональные системы. Белки координируют и регулируют все, то многообразие химических 
превращений в организме, которое обеспечивает функционирование его как единого целого [1].  

В пищевом рационе современного человека проявляется дефицит животных белков и 
избыточное потребление животного жира. Для получения низкокалорийных продуктов питания из 
молока, данную проблему можно решить, снижая содержание молочного жира путем отделения его 
сепарированием, при этом все остальные компоненты молока (белок, витамины, минеральные 
вещества и микроэлементы) должны быть сохранены.  

И сегодня, возрастающий дефицит белка в пищевых продуктах определяет необходимость 
поиска дополнительных ресурсов. С этим связана проблема получения искусственных продуктов, 
вследствие того, что сельскохозяйственному производству свойственен ряд недостатков, в частности 
ограниченная возможность выработки белка. Для полного удовлетворения потребности населения в 
ближайшие 20 лет производство белка должно быть увеличено в 2–3 раза. Особое значение в этих 
условиях приобретает проблема рационального использования полноценного белкового сырья и 
улучшения химического состава пищевых продуктов, что может быть достигнуто путем добавления в 
них белковых и других веществ.  

Важное значение имеет вопрос повышения эффективности использования растительных 
белков, в первую очередь белков семян подсолнечника – основной масличной культуры России [2].  
Растительные белки находят применение в производстве пищевых продуктов в качестве 
ингредиентов питательной, технологической и лечебно-профилактической значимости благодаря 
присущим им уникальным функциональным свойствам /1/.  

Для обеспечения высоких функциональных характеристик и стабильного качества пищевых 
продуктов следует учитывать особенности свойств и структуры белков растительных белковых 
препаратов, зависящих от гено- и фенотипических признаков растений, из которых получают 
препараты; взаимодействия их с углеводами и липидами в технологических процессах производства 
и применения [3].  

В. Колпаковой были изучены функциональные свойства белково-липидных композитов (БЛК), 
полученных различными способами сушки, определение взаимосвязи этих параметров с физико-
химическими и структурными показателями белков и разработаны рекомендаций по использованию 
БЛК в пищевой промышленности, объектами исследований использовались белковая мука и 
белковый концентрат из пшеничных отрубей (БМПО и БКПО соответственно), полуобезжиренная 
соевая мука (СМ), ферментативно-активная соевая мука (ФАСМ) и БЛК, приготовленные на их 
основе. Результаты исследований показали, что полученные БЛК могут применяться для повышения 
пищевой и биологической ценности и улучшения технологических показателей качества различных 
пищевых продуктов.  

Целью данной работы является изучение химического состава и свойств различных злаковых 
и семян подсолнечника, выращиваемых в Восточно-Казахстанской области, для получения 
растительно-белковой композиции и использования ее в производстве функциональных молочных 
продуктов с высоким содержанием растительного белка.  

На кафедре «Стандартизация и биотехнология» при государственном университете имени 
Шакарима были проведены исследования химического состава риса сорта «Маржан» и молотых 
семян подсолнечника сортов: гибрид Казахстанский 465, гибрид Нарым, гибрид Солнечный 20.  

Восточно-Казахстанская область является основным производителем подсолнечника в 
Казахстане. Его уборочная площадь в 2014 году составила 375 200 га. На востоке районировано 23 
сорта и гибрида подсолнечника: казахстанской селекции –7, российской селекции – 6, фирмы 
«Сингента» – 6, фирмы «Пионер» – 3, фирмы «Монсанто» –1.  
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Большая часть площади под подсолнечником в Восточном Казахстане – 75 - 80% засевается 
сортами Российской (Советской) селекции, остальная площадь занята отечественными и 
зарубежными гибридами [4].  

В 100 граммах семян подсолнечника содержится 20,7 г белка, 52.9 г жиров, 10.5 г углеводов, 
богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 – 122,7 %, холином – 11 %, витамином B5 
– 22,6 %, витамином B6 – 67,3 %, витамином B9 – 56,8 %, витамином E – 20,8 %, витамином PP – 78,5 
%, калием – 25,9 %, кальцием – 36,7 %, магнием – 79,3 %, натрием – 12,3 %, фосфором – 66,3 %, 
железом – 33,9 %, марганцем – 97,5 %, селеном – 96,4 %, цинком – 41,7 %.  

Для получения растительно-белковой композиции были использованы семена подсолнухов: 
гибрид Казахстанский 465, гибрид Нарым, гибрид Солнечный 20. Произрастающих в Восточном 
Казахстане. Наиболее ценным считаются выбранные сорта, т.к. они обладают высокой 
устойчивостью к заболеваниям, ложной мучнистой росе, вертициллезному увяданию и подсолнечной 
моли. Данные сорта подсолнуха отличаются в сравнении с другими сортами выращиваемыми в 
Восточном Казахстане высокой урожайностью и масличностью семян.  

С учетом высокой урожайности и масличностью семян подсолнухов: гибрид Казахстанский 
465, гибрид Нарым, гибрид Солнечный 2 была проведена корректировка содержания в составе 
белкового молочного продукта по жиру.  

В данной работе были определены виды и возможное количество добавки семян подсолнуха, 
вносимого в разработанный белковый молочный продукт.  

Также, в работе проведены исследования по подбору сортов рисовой культуры, для 
получения растительно-белковой композиции, с последующим внесением в молочный продукт. Из 
разнообразия сортов рисовых культур нами выбран распространенных в Казахстане сорт риса 
«Маржан». который характеризуется высокими технологическими качествами зерна и пищевыми 
свойствами. Содержание в 100 граммах риса белка составляет 8,9 г, жира 0,5 г, углеводов 78 г.  
жиры – 0.5 грамма; белки – 8.9 грамма; углеводы – 78 граммов.  

Основным сырьем для производства белкового молочного продукта является обезжиренный 
творог, полученный из цельного коровьего молока.  

Последовательность операций технологического процесса производства белкового продукта с 
растительно-белковой композицией представлена ниже.  

Приемка и подготовка сырья. Цельное коровье молоко и другое сырье принимаются по массе 
и качеству.  

Далее молоко сепарируется, из обезжиренного молока вырабатывается творог с массовой 
долей влаги не более 80%, затем творог измельчается на мельнице, при температуре 35-400С в 
измельченную творожную массу при непрерывном перемешивании, в количестве 10-15% от общей 
массы продукта вносится подготовленная растительно-белковая композиция, перемешивание 
производится в течение 15 минут. Затем продукт направляется на расфасовку. Продукт 
расфасовывается в полистироловые стаканчики вместимостью 200 г, упаковывается 
комбинированным материалом с термосвариваемым покрытием.  

Введение растительно-белковой композиции из риса и семян подсолнечника в молочную 
основу позволяет не проводить дополнительную температурную обработку, а щадящая температура 
в 40 0С позволяет сохранить все полезные вещества. Результаты исследования показателей 
качества в процессе хранения позволили установить допустимый срок годности творожного продукта 
с растительно-белковой композиции – 14 суток при температуре (4 2; 2±2) С.  

Включение растительно-белковой композиции из риса и семян подсолнечника в рецептуру 
творожного продукта способствует обогащению их макро- и микронутриентами, а также корректирует 
аминокислотный и жирнокислотный состав продукта с учетом биологической ценности и необходимой 
сбалансированности полиненасыщенных жирных кислот.  

Комплексное исследование показателей качества разработанного вида молочно-белкового 
продукта показало, что он обладает хорошими органолептическими свойствами, повышенной 
пищевой и биологической ценностью и соответствуют требованиям безопасности предъявляемым 
пищевым продуктам.  
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В статье исследуются свойства обобщенного интеграла Бернацкого на подклассе 
звездообразных функций  ( ) с ограниченной снизу и сверху действительной частью функционала 

     ( )  ( )  В частности, определяется точный радиус выпуклости обобщенного интеграла 
Бернацкого. Полученные результаты обобщает либо дополняет ранее известные исследования. 

Ключевые слова: геометрическая теория функций комплексного переменного, 
однолистные функции, интегральный оператор Бернацкого, выпуклые и звездообразные функции, 
радиусы выпуклости. 

 
Введение. Одним из направлений исследований в геометрической теории функций [1] 

является изучение свойств операторов, заданных на некоторых классах однолистных функций. В 
целом ряде статей (например, [2-6]) исследуются геометрические свойства образов регулярных 
функций при отображении различными интегральными операторами. 

В настоящей статье рассматривается свойства обобщенного интеграла Бернацкого 
(например, [7], §14)  

 ( )  ∫(
 ( )

 
)

 

       

 

 

                                                                      ( ) 

 

на подклассе   (   ) регулярных в круге      | |     функций  ( )       
       

       , 
удовлетворяющих условию 

 

      
  ( )

 ( )
                                                                                 ( ) 

 
Очевидно, что все функции  ( )    (   ) являются звездообразными ([7], §2), так как в круге 

  они удовлетворяют критерию звездообразности       ( )  ( )   . 

В настоящей работе нами было устанавливается, что если 
 

   
   

 

   
, то для любой 

функции  ( )    (   ) интеграл Бернацкого  ( ) является выпуклой функцией во всем круге  .  

Если же   [
 

   
 

 

   
], то  ( ), вообще говоря, не будет выпуклой во всем круге  . Поэтому 

решается задача отыскания радиуса круга        | |            , в котором интеграл 
Бернацкого  ( ) будет выпуклой функцией. 

Радиусом выпуклости интеграла Бернацкого на классе   (   ) назовем число           
такое, что для любой регулярной функции  ( )    (   ) функция  ( ) является выпуклой  в круге 

        | |       
В дальнейшем  нам потребуется понятие подчиненности функций [1]. 
Говорят, что регулярная в   функции  ( ) подчинена регулярной  однолистной в   функции 

  ( ), если  ( )    ( )      ( )    ( )  Факт подчиненности обозначается в виде  ( )    ( ). 
Для доказательства основного результата нам потребуется следующая  
Лемма. Отображение круга    на полосу             с соответствием точек  (  )  

 ,   ( )   ,   ( )    задается формулой 
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 ̃( )   
   

 
   

    

    ̅
                                                                      ( ) 

где 

     
 

 
   

     

   . 
 

1. Основные результаты 
 

Теорема 1. Пусть функция  ( ) является регулярной в круге    и пусть  ( )     (   ). 
Тогда, если 

 

   
   

 

   
  

 

то интеграл Бернацкого (1) будет выпуклой функцией во всем круге  .  
Доказательство. Из (1) получаем 

 

 
   ( )

  ( )
  ( 

  ( )

 ( )
  )  

или  

    
   ( )

  ( )
  (    

  ( )

 ( )
  )                                                                     ( ) 

 
Рассмотрим два случая. 

Пусть      Поскольку  ( )    (   ), то     
  ( )

 ( )
   для всех    . Поэтому  

    
   ( )

  ( )
  (    

  ( )

 ( )
  )     (   )            

 

   
  

 
в силу чего функция  ( ) является выпуклой в круге   ([2], §2). 

Если же      то учитывая, что     
  ( )

 ( )
   в силу (2), для всех      получаем 

 

    
   ( )

  ( )
  (    

  ( )

 ( )
  )     (   )            

 

   
  

 
что опять гарантирует выпуклость функции  ( ) в круге  . 

Объединяя оба случая, получаем теорему 1. 
Отметим, что теорема 1 расширяет результат работы [6] на более широкий класс функций, то 

есть устанавливает выпуклость интеграла Бернацкого при тех же значениях параметра  , но для 

более широкого класса функций  ( ). 

Теорема 2. Пусть  ( )     (   ) и   [
 

   
 

 

   
]. Тогда интеграл Бернацкого  ( ) будет 

выпуклой функцией в круге | |         , где   определяется как наименьший положительный 
корень уравнения  
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                                            ( ) 

где 

   
 

 
 
     

   
   

 
Радиус выпуклости является точным и достигается для функции 

  

  ( )       ∫
 ̃( )   

 

 

 

                                                                            ( ) 

где  ̃( ) определяется по формуле (3). 
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Доказательство. Нам надо доказать, что в круге | |         , выполняется условие 
 

    
   ( )

  ( )
                                                                                     ( )  

 
что и будет обеспечивать выпуклость функции  ( ) в круге | |    ([2], §2). 

Поскольку  ( )    (   ), то  ( )               и  ( )   . Поэтому имеет место 
подчиненность 

 
  ( )

 ( )
    ̃( )                                                                                 ( ) 

Рассмотрим два случая. 
а) Пусть     (   )   
Так как    , то    . Поэтому из равенства (4) следует, что  

 

    
   ( )

  ( )
  (    

  ( )

 ( )
  )   (   

| |  
     ̃( )   )   ( ̃(  )   )  

 

Следовательно, если  ( ̃(  )   )    , то в круге | |    будет выполняться условие (8), 

поэтому функция  ( ) будет выпуклой в круге | |   . 
Значит, радиус выпуклости определяется из уравнения 

 

 ̃(  )          
 

Учитывая, что  ̃(  ) принимает действительное значение, из формулы (3) получаем 
 

 ̃(  )     
   

 
  

    

    ̅
   

   

 
(    |

    

    ̅
|       

    

    ̅
)   

 

   
   

 
     

    

    ̅
   

   

 
   

    

    ̅
 

   
   

 
     

  
    
    ̅

  
    
    ̅

   

где           
 

 
 
     

   
. 

Учитывая, что                  выделим действительную и мнимую части дроби (    ) (  

  ̅ ): 
    

    ̅
 

         (        )

        (        )
  

 

 
 [        (        )]

 

[        (        )][        (        )]
  

 
(        )

          

            

  
       (        )

            

  

 
Поэтому 

 ̃(  )    
   

 
     

       (        )

(        )
          

 

 
и радиус выпуклости определяется из уравнения   
 

  
   

 
     

       (        )

(        )
          

   
 

 
   

 
откуда получаем уравнение (5). 

б) Рассмотрим второй случай. Пусть   
 

   
. 

Так как    , то    . Учитывая, что  в силу подчиненности (9) 
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| |  

    
  ( )

 ( )
    

| |  
   ̃( )   ̃( )  

 
с учетом того, что    , из равенства (7) выводим  

 

    
   ( )

  ( )
  (    

  ( )

 ( )
  )   (   

| |  
     ̃( )   )   ( ̃( )   )  

Следовательно, если  ( ̃( )   )    , то в круге | |    будет выполняться условие (8), 

поэтому функция  ( ) будет выпуклой в круге | |   . Значит, радиус выпуклости в этом случае 
определяется из уравнения 

 ̃( )          
Поскольку в точке     

    

    ̅
 

        (        )

         (        )
  

 

 
 [        (        )]

 

[        (        )][        (        )]
  

 

 
(        )

          

         (        )
 
  

       (        )

         (        )
 
   

то 

 ̃( )    
   

 
     

       (        )

(        )
          

 

и радиус выпуклости определяется из уравнения  
  

  
   

 
     

       (        )

(        )
          

   
 

 
  

или 
   

 
     

       (        )

(        )
          

  
 

 
   

то есть получили уравнение (6). 
Точность найденного радиуса выпуклости устанавливается непосредственно, ибо для 

функции   ( ), определенной с помощью равенства (7), в силу (4) знак равенства в (8) будет 
достигаться в точке      при     (   ) и в точке             (   ), где   определяется 
соответственно из уравнений (5) и (6). 

Теорема доказана. 
 
2. Частные случаи 
Рассмотрим предельный случай теоремы 2 при      . Тогда получаем подкласс   (    ) 

звездообразных функций, удовлетворяющих условию 
 

    
  ( )

 ( )
                    

 
Данный класс функций обознается как   ( ) и называется классом функций, звездообразных порядка 

 . 

Пусть  ( )    ( ). В этом случае в теореме 2 параметр   [  
 

   
]. Найдем радиус 

выпуклости интеграла Бернацкого в этом случае. 

а) Пусть   
 

   
.  

Найдем предел 

     
    

   

 
     

       (        )

(        )
          

  

Имеем: 

   
 

 
 
     

   
     

 

 
                           

В силу этого при      получаем 
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       (        )

(        )
          

        
       (   )

(   ) 
   

       

   
  

 
Следовательно, 

  
  

 (   )
    
    

(   )      
  

 (   )
    
    

      

 
   

  
  

 (   )
    
    

        
 
 

 
 (   )
(   ) 

 
 

(   ) 

 
  

   
 (   )  

Поэтому в силу (5) радиус выпуклости определяется из уравнения 
 

  

   
 (   )  

 

 
    

то есть 

   
 

  (   )   
                                                                                 (  ) 

Нетрудно заметить, что поскольку     (   ), то       . 
б) Пусть теперь    . 
Найдем предел 

     
    

   

 
     

       (        )

(        )
          

  

Имеем: 

     
       (        )

(        )
          

       
       (   )

(   ) 
   

       

   
  

Следовательно, 
 

  
  

 (   )
    
    

(   )      
  

 (   )
    
    

    [   
 

 
  (   )]   

  

   
 (   )  

 
Поэтому в силу (6) радиус выпуклости определяется из уравнения  
 

  

   
 (   )   

 

 
    

то есть 

    
 

  (   )   
                                                                               (  ) 

Учитывая, что     и      , видимо, что       . 

Можно установить, что при      функция  ̃( ) преобразуется в функцию 
 

 ( )  
  (    ) 

   
   

а функция (7) – в функцию 

  ( )       ∫
 (   )

   

 

 

   
 

(   ) (   )
                                                       (  ) 

 
Поэтому, объединяя случаи а) и б) в один, получаем следующий результат. 
Следствие 1. Пусть  ( )     ( ) и пусть     или     (   ). Тогда точный радиус 

выпуклости             интеграла Бернацкого равен 
 

   
      

  (   )   
  

 
Экстремальная функция имеет вид (12). 
Отметим, что следствие 1 совпадает со следствием 2 из [6] при n=1. 
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Заметим, что при      или      (   ) радиус выпуклости     , что говорит о 
совпадении следствия 1 с предельными случаями теоремы из [6] о выпуклости интеграла Бернацкого 
в круге  . 

При     из следствия 1 получается  

Следствие 2 (например, [6]). Пусть  ( )        (    ) и пусть     или    . Тогда 

интеграл Бернацкого  ( ) будет выпуклой функцией в круге | |           , где  
 

   
      

    
 

 
Радиус выпуклости является точным и достигается для функции 

  ( )  
 

(   ) 
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      МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
АЛГОРИТМДІК ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Мусина Ж.Т. - 7М01501 -Математика  мамандығының 1 курс магистранты 
Ысмагул Р.С.- физика-математика ғылымдарының кандидаты, А.Байтурсынов атындағы 

Қостанай  өңірлік университеті математика және физика кафедрасының профессоры 
           
Бұл жұмыста жалпы білім беретін мектепте математика сабақтарында білім 

алушылардың алгоритмдік ойлауын қалыптастыру әдістемесінің теориялық негіздемесі 
қарастырылған.  Математика пәні бойынша жалпы орта білім беру бағдарламаларын меңгеру 
нәтижелеріне қойылатын міндетті талаптар мен жалпы білім беретін мектептегі математика 
сабақтарында білім алушылардың алгоритмдік ойлауын қалыптастыру әдістемесінің нақты 
жағдайы арасында қарама-қайшылықтарға негізделген. Алгоримтдік ойлау ұғымына анықтама 
беріле отырып, қалыптастыру тәсілдері ашылады. Мектептегі математика курсының мазмұны 
негізінде алгоритмдерді қолдану жолдары көрсетіледі. 

Түйінді  сөздер:  алгоритмдік ойлау, математикалық ереже, алгоритм, трек-схемалар, 
математикаландыру, алгоритмдік мәдениет. 

 
Мектептегі математика курсындағы есептердің көп саны белгілі бір ережені, формуланы, 

тұжырымдаманы немесе теореманы қолдануға негізделген. Мысалы, бірінші дәрежелі теңдеуді шешу 
үшін белгілі мүшелерін теңдеудің оң жағына, ал белгісіздері бар мүшелерін сол жағына көшіру керек, 
содан кейін ұқсас мүшелерді келтіру керек. және теңдеудің екі жағын белгісіздің коэффициентіне 
бөлеміз, егер ол нөлге тең емес болса. Егер ол нөлге тең болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. 
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Берілген мысал сызықтық теңдеуді шешу алгоритмі немесе алгоритмдік типтің рецепті деп 
аталады. Алгоритмдерге мысал ретінде ондық бөлшектермен, жай бөлшектермен және аралас 
сандармен жұмыс істеу ережелері, әртүрлі теңдеулерді, теңсіздіктерді және т.б. шешуге болады.  

Алгоритм «әрбір ереже тиімді және белгілі болатындай және белгілі бір уақыт кезеңінен кейін 
реттілік үзілетіндей әрекеттер тізбегін дәл сипаттайтын ережелер жиынтығы» ретінде анықталады. 
Математикалық ереже деп «бір типті стандартты есептерді шешудің жалпы тәсілінің сипаттамасы» 
айтылады [1, 384-б.]. 

Т.А. Иванова әртүрлі мектептегі математика оқулықтарындағы ережелерге мысалдар 
келтіреді: 

1. Ондық бөлшектерді көбейту (5-сынып). 
2. Екі санның айырмасының квадраты (7-сынып). 
3. Екі аргумент қосындысының косинусы (10-сынып). 
4. Интервалдағы үздіксіз және дифференциалданатын функцияның ең үлкен және ең кіші 

мәндерін табу (11-сынып). 
5. Берілген түзудің берілген жазықтықпен қиылысу нүктесін салу (10-сынып). 
6. Квадрат теңдеудің түбірін табу (8-сынып). 
7. Екі санды салыстыру ережесі (6-сынып). 
Математика курсында оқытылатын ережелерді талдау барысында Т.А. Иванова, анықтады: 
• мектеп оқулықтарында көптеген ережелер бар; 
• алгебра курсы, геометрия курсынан айырмашылығы, ережелердің едәуір көп санын қамтиды 
• ережелер әртүрлі формада тұжырымдалады: сөздік, символдық; сөздік және символдық; 
• жеке ережелер – белгілі бір типтегі типтік есептерді шешуге арналған нақты қадамдар тізбегі 

(мұндай жағдайларда ереже алгоритмдік түрде қойылған деп есептейміз); 
• бір типті есептерді шешу, егер ереженің алгоритмдік формасы болса, айтарлықтай 

жеңілдетіледі (мектеп бағдарламасының оқулықтарында әрбір ережеде мұндай форма жоқ екенін 
ескеріңіз); 

• көбінесе әрбір келесі ережеде бұрын үйренген бөлек ережелер болады (мысалы, сегменттегі 
функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу ережесіне ереже кіреді 

• сыни нүктелерді табу); 
• әрбір ережеде оның теориялық негізін (математикалық негіз) оңай көруге болады, ол не бір 

теоремадан, не бір анықтамадан, не олардың комбинациясынан тұруы мүмкін; 
• көптеген ережелерді сәйкес теоремалар (тұлғалар, формулалар) мен анықтамалардан 

шығару қажет. Стандартты емес есепті шешу үшін біз бірнеше ережелерді қолдануымыз керек. Олай 
болса, есептерді шығарудың табысты болуы оқушылардың ережелерді меңгеруіне байланысты [2, 
149-б.]. 

Кез келген алгоритм белгілі бір қасиеттерге ие. Алгоритмдердің келесі қасиеттері бар: 
• массивтілік (алгоритм белгілі бір типтегі кез келген есептерді шешуге жарамды болуы керек); 
• элементарлы және дискретті қадамдар (белгіленген процесс жеке дәйекті қадамдарға бөлінуі 

керек. Бір-бірінен анық бөлінген әрекеттердің реттелген жиынтығын алу керек); 
• детерминизм (әрекеттерді таңдаудағы кездейсоқтықты жоққа шығаратын алгоритм 

әрекеттерінің бір мәнділігі); 
• тиімділік (алгоритм белгілі бір нәтиже алуға бағытталған) ». 
Осы қасиеттерге сүйене отырып, қарастырылатын әрекеттер реті алгоритм болып 

табылатынын немесе болмайтынын біржақты анықтауға болады. 
Сонымен, алгоритм деп белгілі бір типтегі есепті шешу үшін деректермен қандай 

операцияларды және қандай ретпен орындау керектігін көрсететін нақты рецептті айтамыз. Сонымен 
қатар, алгоритм массалық сипат, қадамдардың дискреттілігі, детерминизм және тиімділік сияқты 
қасиеттерге ие болуы керек. 

Алгоритмді бірнеше формада көрсетуге болады: кесте, формула, ереже, анықтама, сипаттама 
түрінде. Алгоритм әрекетті кімге арналғанына байланысты әр түрлі егжей-тегжейлі немесе 
конвульсиямен реттей алады. Егер алгоритм амалдар тізбегі түрінде ұсынылса, онда ол әрекеттердің 
дайын бағдарламасы болып табылады [3, 213-б.].  

Алгоритм формула, ереже, кесте, анықтама түрінде берілсе, онда командалар тізбегінен 
тұратын программа болмайды. Оны өзіміз жасауымыз керек. 

Тану және түрлендіру алгоритмдері бар. Бөлінгіштік критерийлері, бұрын қарастырылған 
анықтама мен ұғымды қорытындылау алгоритмдері тану алгоритмдерінің мысалдары болып 
табылады. Мысалы, санның 3-ке бөліну алгоритмі келесідей: 

1) берілген санды құрайтын сандарды қосу; 
2) алынған соманың 3-ке бөлінетінін тексеру; 
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3) егер алынған сома 3-ке бөлінсе, онда санның өзі 3-ке бөлінеді; егер алынған сома 3-ке 
бөлінбесе, онда санның өзі 3-ке бөлінбейді. 

Формулаларды қолдану алгоритмдері түрлендіру алгоритмдері болып табылады. Бұл ретте 
белгілі бір формуланы, мысалы, екі санның айырмасының квадратын қолданғанда, алдымен формула 
танылады, формуланы таңдау дұрыс жасалғанын растайды, содан кейін түрлендіру жүзеге 
асырылады: формула жаңартылады және қадамдар бойынша пайдаланылады. Сипатталған әрекет 
келесі қадамдардан тұрады: 

1) биномның бірінші мүшесін анықтау; 
2) биномның екінші мүшесін анықтау; 
3) биномның бірінші мүшесінің квадраты; 
4) биномның бірінші және екінші мүшелерінің көбейтіндісін табу; 
5) төртінші қадамда алынған жұмысты екі есе көбейту; 
6) биномның екінші мүшесінің квадраты; 
7) үшінші әрекеттің нәтижесінен бесінші нәтижені алып тастау және оны алтыншы нәтижеге 

қосу. 
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектеп бағдарламаларының математика 

оқулықтарындағы ережелердің барлық түрлерінің жеткілікті үлкен көлемі оқушыларға таңдалған 
қадамдар тізбегі бар алгоритм түрінде ұсынылды. Бұл жағдайда ережені қолдану студенттер үшін оны 
көрсетілген қадамдар болмаған кезде немесе рецептте кейбір әрекеттерді жіберіп алған жағдайда 
қолданудан гөрі қиынырақ болады, тек болжанған және студенттердің өздері толықтыруы керек. 

Таңбалары әртүрлі сандарды қосу ережесіне мысал келтірейік (6-сынып). 
Таңбалары әртүрлі сандарды қосу үшін сізге қажет: 
1) үлкен модульден кішісін алып тастау; 
2) алынған санның алдына модулі үлкен мүшенің таңбасы қойылады. 
Бұл алгоритмді оқушылар өздері аяқтауы керек, өйткені онда келесі қадамдар көрсетілмеген: 

әр санның модулін табыңыз; осы сандардың модульдерін салыстырып, қай санның модулі үлкен 
екенін анықтау; модулі үлкен санның таңбасын анықтаңыз. Бұл қадамдарды кейбір оқушылар 
қиындықсыз орындаса, басқалары үшін оларды ажырату өте қиын. 

Кейбір жағдайларда іс-әрекеттердің құрамына кіретін амалдар оқулықтарда сипаттама түрінде 
беріледі немесе мысалдар арқылы көрсетіледі, ал іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін оқушылар іс-
әрекеттің жеке қадамдарын өз бетінше орындауы қажет. 

Алгоритмдерді жазудың кең таралған тәсілдерінің бірі блок-схема тілінде жазу болып 
табылады. Жазба - бұл көрсеткілер арқылы қосылған элементтердің (блоктардың) жиынтығы. Әрбір 
элемент алгоритмнің «қадамы» болып табылады. 

Блок-схемаларда келесі белгілер қолданылады: 
1. Процесс – мәліметтердің мәнін өзгертетін операцияларды орындау [4, 304-б.]. 

 
 
 
 

2. Шешім – кейбір айнымалы жағдайларға байланысты алгоритмдердің орындалу бағытын 
таңдау. 

Ромбтардан екі көрсеткі шығады (олардың бірі «иә» деген сөзбен, екіншісі «жоқ» сөзімен 
белгіленген, олар тиісінше тексерілген шарттың орындалған-орындалмағанын көрсетеді). 

3. Мәліметтерді өңдеуді бастау – тоқтату – бастау – аяқтау. 

 
Қолданылатын блок-схемалардың түріне байланысты барлық алгоритмдер мыналарға 

бөлінеді: 
а) сызықтық – бұл командалар табиғи ретпен орындалатын алгоритмдер, яғни доғаның 

артында бір; 
б) тармақталған - алгоритмдегі командаларды орындаудың табиғи тәртібі, егер белгілі бір 

шарттардың орындалуын тексеру қарастырылған болса, бұзылуы мүмкін; 
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в) циклдік – белгілі бір командалар қатары белгілі бір рет қайталанатын алгоритмдер. Цикл 
алгоритмдері күрделі болуы мүмкін. Егер циклде басқа циклдар болса, онда мұндай циклдар көп 
(кірістірілген) деп аталады. 

Осыдан шығатын қорытынды, алгоритмді бірнеше формада көрсетуге болады: кесте, 
формула, ереже, анықтама, сипаттама түрінде. Алгоритмдерді тану және түрлендіру алгоритмдері деп 
бөлуге болады. Алгоритмдерді жазудың кең таралған тәсілдерінің бірі блок-схема тілінде жазу болып 
табылады. Қолданылатын блок – сұлбалардың түріне қарай олар сызықтық, тармақталған және 
циклдік болып бөлінеді. 

Психология тұрғысынан ойлау «адам танымының ең жоғарғы сатысы болып табылатын 
объективті шындықты бейнелеудің психикалық процесі». 

Л.М. Фридман ойлауды «адамның заттардың ішкі қасиеттерін белгілейтін психикалық процесс» 
деп сипаттайды. Демек, ойлау - бұл мәселелерді шешудің экстрасенсуалды процесі (кең мағынада). 

Автор математиканы оқыту процесінде оқушылардың ойлауын дамыту туралы айта отырып, 
олардың математикалық ойлауын дамытуды меңзейтінін атап көрсетеді. Математиканы оқытудың 
теориясы мен әдістемесінде математикалық ойлау дегеніміз не және оның жалпы ойлаудан қандай 
айырмашылығы бар деген сұрақ туындайды. 

Л.С. Трегуба, математиканың негізінде жатқан таным әдістері арқылы адам танымының жалпы 
әдістерін түсінеді. Автор: «Бұл ұғымдар (жиын, картаға түсіру, түрлендіру, түрлендіру тобы, 
симметрия, қатынас, теңдік) жалпы біздің біліміміздің негізгі әдістерін көрсететін және модельдейтін 
схемалар болып табылады», сондықтан арнайы математикалық ойлау жоқ [5, 336-б.]. 

Л.М. Фридман Л.С. Трегуб математикалық ойлаудың ерекшеліктері туралы айта отырып, оның 
«басқа ғылымдардағы ойлаудан ерекшеленетін өзіндік ерекшеліктері, өзіндік ерекшеліктері бар» деп 
атап көрсетті, өйткені автордың «адам танымының қағидаларының бірлігі - бұл оның «адамның 
танымдық принциптерінің біртұтастығы» ғылымға кеңінен енудің салдары ғана. ғылыми зерттеудің 
барлық салаларына таным математикалық әдістері». 

Бұл ретте Л.С. Трегуб бұл енуді математикаландыру деп санамайды және «салыстырмалы 
түрде жақын уақытта қарқынды басталған қоршаған әлем туралы ақпаратты өңдеуде қолданатын 
жалпы әдістерді мұқият зерттеу және алынған нәтижелерді дереу пайдалану. ғылыми зерттеудің 
әмбебап әдісі, қазіргі ғылымның ең тамаша және перспективалы белгілерінің бірі болып табылады. 
Көбінесе танымның нақты «дайындалған» жалпы әдістерін зерттеу әдісі ретінде сол немесе басқа 
арнайы ғылыми пәндерге мұндай енгізу соңғысының математикалануы ретінде қате қабылданады. 
Бірақ жаңа айтылған мағынада «математиканы математикалау» туралы да айтуға болады 
(математиканы осындай математикаландырудың көрінісі ретінде, айталық, Кляйнның Эрланген 
бағдарламасы пайда болады). 

Математикалық ұғымдар мен әдістерді неғұрлым толық түсінуге оқушылардың өздері жеке 
математикаландыру арқылы қол жеткізіледі. Жеке математикаландыру деп әрбір оқушының 
математикалық ұғымды немесе әдісті қалыптастырумен байланысты белсенді математикалық 
әрекетке жеке қатысуын айтамыз. Математиканы оқыту күнделікті өмірде математиканың 
мүмкіндіктерін пайдаланатын тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосуы керек. 

Л.М. Фридман, «математикалық ойлаудың ерекшелігін оның әдістерінен емес, объектілерінен 
іздеу керек». 

А.Қ. Сухотин математикалық объектінің ерекшелігінен абстракциядан алынған абстракцияны 
немесе «жалпылаушы абстракция» деп аталатын нәрсені көреді. Сан ұғымы математикалық 
объектінің мысалы ретінде қарастырылады. Кез келген нақты натурал сан жеке объектілердің емес, 
олардың жиынтықтарының, нақты элементтердің емес, класстардың сипаттамаларын көрсетеді. 
Сонымен, «3» саны жиынға эквивалентті барлық жиындардың түбегейлілігінің анықтамасы болып 
табылады, яғни олар қандай объектілерден құралса да, барлық үштіктерге тән ортақ қасиет. «Нақты 
сан – бұл сыныптың белгілі бір қасиеті. 

Автордың пікірінше, егер біз жалпы натурал сан туралы, оның түсінігі туралы айтатын болсақ, 
онда біз одан да жоғары ретті абстракцияны аламыз, яғни қасиет қасиеті, өйткені сан ұғымы жалпы 
алғанда барлық нақтылардың класын сипаттайды. сандар, яғни сыныптар сыныбы. 

Л.М. Фридман, математикалық объектілер «бір-бірімен белгілі бір қатынаста, сандық, 
кеңістіктік және т.б. Демек, математикалық ойлау арқылы автор «заттары ешбір материалдылықтан 
ада және олардың арасындағы қатынастар сақталған кезде ең ерікті түрде түсіндіруге болатын 
шектен тыс абстрактылы, теориялық ойлауды» түсінеді [6, 114-б.]. 

Ғылыми психологиялық әдебиеттерде ойлаудың әртүрлі классификациялары бар, олар 
жалпылау деңгейіне қарай бөлінеді, қолданылатын ойлау әдістерінің сипатына қарай бөлінеді, т.б. 

Мәселені шешу әдісіне және ойлаудың басқа ерекшеліктеріне қарай оның мұндай түрлері 
қосымша түрде эмпирикалық және логикалық (аналитикалық-синтетикалық), алгоритмдік, реалистік 
және интуитивтік, ерікті және еріксіз, саналы және бейсаналық және т.б. 
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Бұл жұмыстың аясында алгоритмдік ойлау ұғымы қарастырылады. 
Психологияда алгоритмдік ойлау дербес ерекше түрі ретінде қарастырылмайды. Кейбір 

зерттеушілер ойлаудың бұл түрін (логикалықпен бірге) теориялық түр ретінде қарастырады. 
Алгоритмдік ойлау – белгілі бір әрекет түріне тән ойлаудың ерекше стилі деген көзқарас бар. 

Бұл тәсілмен ойлау стилі, атап айтқанда, «адам өзінің жеке ерекшеліктеріне байланысты 
(мотивацияның құндылық жүйесінен мінезге дейін) бейім болатын интеллектуалдық стратегиялардың, 
әдістердің, дағдылар мен операциялардың ашық жүйесі ретінде түсініледі. логикалық қасиеттер). 

Ойлау стилін біршама басқаша қарастырған А.В. Қопаев. Ол ойлау стилін «белгілі бір таптың 
мәселелерін шешуге бағытталған және осы міндеттермен айқындалатын психикалық іс-әрекет 
тәсілдерінің, әдістерінің, әдістерінің және сәйкес психикалық стратегиялардың жүйесі» деп анықтайды. 

Педагогикалық әдебиеттерде «алгоритмдік ойлау» ұғымымен қатар «алгоритмдік мәдениет» 
термині де кеңінен қолданылады. Тұлғаның алгоритмдік мәдениеті деп ұғымдардың алгоритмдік 
табиғатын, қоғам өміріндегі және оның іс-әрекетіндегі алгоритмдердің мәнін түсінуді қамтамасыз 
ететін жеке қасиеттер кешені мен алгоритмдік ойлаудың белгілі бір деңгейі түсініледі; ұсынылған 
алгоритм бойынша әрекеттерді орындау, алгоритмдерді құрастыру, таңдау жасау және өз 
әрекеттерінде алгоритмдерді қолдану дағдыларын меңгеру. 

Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі алгоритмдік ойлау концепциясының 
әртүрлі тәсілдерін қарастырайық. 

Л.В. Виноградова алгоритмдік ойлауды «әртүрлі алгоритмдерді құрастыру және қолдану 
қабілетімен сипатталатын ойлау мәдениетінің ерекше аспектісі» деп түсінеді деп жазады. 

Нәтижеге жету үшін іс-әрекет жоспарын құруды қажет ететін әртүрлі есептерді шешу қабілеті 
адамның кең мағынада алгоритмдік ойлау қабілетімен байланысты. Сонымен, белгілі бір мәселелерді 
шешу процесі түрінде адамның кез келген әрекетін сипаттауға болады. Сондықтан адамның осы 
мәселелерді шешу, оларды шешу стратегиясын ойластыру, өз қызметінің нәтижелерін болжау, талдау 
және мәселелерді шешудің ұтымды жолдарын табу қабілеті өте маңызды. Бұл алгоритмдік ойлауды 
сипаттайтын дағдылар. Есептерді құрастыру және шешу өнері әдетте адамдарда жоқ ерекше ойлау 
қабілетін қажет етеді. Сыртқы факторлардың әсерінен алгоритмдік ойлау өмір бойы дамиды. Бірақ 
арнайы мақсатты әдістемелік жұмыссыз бұл процесс өздігінен жүреді. 
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27 сентября 2020 года было официально объявлено об открытии нового завода «КАМАЗ» в 

Костанае. Этот завод создаст новую конкурентноспособную площадку для Костаная. Такие 
заводы как «СарыаркаАвтоПром», «Костанайский агромеханический завод» и «АгромашХолдинг 
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KZ» должны будут предпринять меры по усовершенствованию своих технологии и методов, ведь 
по словам генерального директора ТОО «KamLitKZ» Владислава Пастушенко, новый завод 
«КАМАЗ» в городе Костанай будет использовать современные технологии «Индустрии 4.0». 
Поэтому в этой статье будут исследованы новые методы производства, которые смогут 
подстроиться под местные условия труда. 

Ключивые слова: производство, методы, технологии, «Smart factory», «Digital factory» 
«Virtual factory». 

 
Введение. Развитие технологии не стоит на месте и такое развитие влияет на все сферы 

жизни. Уже сейчас многие зарубежные страны используют технологии «Индустрии 4.0» во всех 
отраслях производства и бытовой жизни. Возможно, для казахстанских граждан многие из этих 
технологии в новизну, но в моей прошлой статье «Анализ проводимых работ по внедрению новых 
технологии «Индустрии 4.0» и готовность Казахстана к новым изменениям» говорит обратное что 
многие крупные предприятия давно поставили новые цели по внедрению таких технологии и 
рассматривают новые методы производства как новую экосистему для своей компании. В этой статье 
мы будем исследовать новые технологические методы «Индустрии 4.0» и их внедрение в местное 
производство. 

Актуальность. Весь мир понемногу осваивает новые технологии «Индустрии 4.0» и 
костанайское производство тоже не стала исключением. После объявление ТОО «KamLitKZ» о том, 
что новый завод «КАМАЗ» будет строиться в Костанае, создание новой конкурентоспособной 
площадки стало вопросом времени. Генеральный директор ТОО «KamLitKZ» Владислав Пастушенко 
рассказал о своих планах и поделился тем, что новый завод «КАМАЗ» будет использовать методы и 
технологии производства «Индустрии 4.0». Поэтому мы исследуем вопросы по модернизации 
местных заводов под новые условия и методы, для улучшения конкурентоспособности и увеличения 
роста местного производства. Таким образом актуальность темы по модернизации и 
совершенствовании местных заводов крайне высока. 

Цель. Целью исследования является изучение новых методик производства «Индустрии 4.0» 
и возможность их внедрения в местное производство. 

Материалы и методы исследования. Для полного сбора информации были рассмотрены: 
1. Исследование работы зарубежных и местных ученых; 
2. Отчеты и результаты, предприятии которые уже используют новые технологии; 
3. Онлайн ресурсы, направленные на изучение тем по «Индустрии 4.0»; 
4. Литература из местной библиотеки посвящённые на темы: «Производство» и 

«Робототехника». 
Обработка всех технических и научных данных проводились по стандартным методам 

анализа, расчета, синтеза и сравнения. 
Основанная часть. Система производства костанайских заводов на высшем уровне, но по 

сравнению с другими заводами как: «General motors», «Volkswagen» или «Hyundai Motor» местные 
заводы уступают в производстве. Дела не только в масштабности и экономической части, но и в 
подходе к производству. Во многих заводах всю работу делают люди начиная от закручивание болта 
до передвижения корпуса автомобиля по конвейеру. Такой подход к производству увеличивает время 
самого производства, риск экстренных случаев и расход материалов. Нововведения «Индустрии 4.0» 
могут снизить эти показатели, но и увеличить качества и вариативность продукта. Ведь уже сейчас 
можно увидеть результаты такого подхода к производству. Для исследования использовались данные 
с электронного ресурса «АвтоБизнесРевю». После начала использования новых технологии 
«Индустрии 4.0» рост производства легковых автомобилей увеличился на 12%, ведь с 2020 года 
было выпущено 1116000000 машин. Кроме того, выпуск отечественных автомобилей в этом году 
вырос на несколько процентов. В исследовании были рассмотрены «Лада» (+10%) в таких точках как 
«Лада Ижевск» и «Лада Спорт», тогда как «УАЗ» увеличил производство на 19,5% от прошлогодних 
результатов (2020). Оценка результатов использования новых технологии в машиностроительных 
отраслях[1]: 

Данные показатели показывают изменение в динамике производства в странах СНГ. Кроме 
того, можно увидеть увеличение показателей иномарок, собирающихся новой методикой «Full 
automatic assembly» в странах СНГ: Hyundai-Kia (+10%), Nissan (+4,3%), Toyota (+12,5%). С помощью 
этой информации можно сделать вывод, что использование новых технических возможностей 
«Индустрии 4.0» может увеличить показатели или динамику любого вида производства, ведь мы 
рассмотрели производства местных автомобилей и сборку иномарок. Все итоги анализа показывают 
большой рост после внедрения инновационных технологий. Такие же показатели можно получить, 
внедрив новые методы производства в местные заводы[1]. 
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Как мы знаем, любая индустрия или производство индивидуально, и условия местной 
трудовой деятельности отличается друг от друга. Использование методов «Full automatic assembly» 
или подобие таких методов в костанайских заводах крайне неэффективна. Во-первых, технологии, 
используемые в полном автоматическом производстве очень дорогие, ведь роботы со специальными 
датчиками и высокоуровневым ИИ стоят от 2000€. Во-вторых, использование таких технологий 
требуют особенной и тщательной подготовки и подбора кадров. В-третьих, полная автоматизация 
завода трудоемкий и затяжной проект. В-четвертых, такой подход к производству может оставить без 
работы большое количество сотрудников. Поэтому для исследования будут рассмотрены более 
подходящие под местные условия методы производства. Это "Digital factory", "Smart factory" и "Virtual 
factory". 

 
 

Рисунок 1 – Динамика производства автомобильной техники в % к соответствующему периоду 
прошлого года 

 
"Digital factory"- система комплексных технологий, воссоздающих часть экосистемы 

производства, таких как цифровое производство и моделирование проектов, создание цифрового 
макета (DMU), работа с технологиями "Все в цифрах" и "Безбумажное производство" и 
проектирование всего конвейерного процесса. "Digital factory" в основном ускоряет начальную стадию 
производства, например: Планирование изделия, проектирование изделия и планирование 
производства. Кроме того, в "Digital factory" входят такие технологии как[2]: 

1. Цифровое моделирование: CAM, PLM, CAAM, CAO, PDM, CAD, CAE, HPC; 
2. Технологии предоставляющие возможности использование новых материалов в 
производстве; 
3. Гибридное и аддитивные спецтехнологии; 
4. СNС-технологии; 
5. Управление большими данными (Big Data). 

Эффекты при использовании "Digital factory": 
1. Уменьшение вероятности ошибок при проектировании до минимальных показателей; 
2. Сокращение производственного утиля; 
3. Снижение времени на проектирование и моделирование продуктов. 

Недостатки использование метода "Digital factory": 
1. Использование высокопроизводительных серверов, нуждающихся в сложном и 
тщательном обслуживании; 
2. Подготовка кадров к использованию новых технологии; 
3. Не предоставляет улучшение во время самого производительного процесса. 
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"Smart factory" - система комплексных технологий, воссоздающих часть экосистемы, которая 
улучшает сам процесс изготовление продукта. В отличии от "Digital factory" "Smart factory" 
автоматизирует большую часть производственного процесса, что уменьшает вероятность ошибок во 
время работы и потери качества самого материала. В основном перед работой с "Smart factory" 
используются технологии или проекты, прошедшие цифровой обработки, что позволяет адаптировать 
проектные работы и модели продукта под высокотехнологические процессы. В основном "Smart 
factory" отвечает за гибкое производство и массовой кастомизации продукта. Используемые 
технологии[3]: 

1. Промышленные роботы с ИИ или с датчиками реагирования. 
2. ICS или MES системы; 
3. Индивидуальная сеть внутри промышленной зоне; 
4. Big Data. 

Эффекты при использовании "Smart factory": 
1. Сокращение энергии и отходов во время производства; 
2. Повышает качество продукта и увеличивает рост производительности; 
3. Снижение риска опасных ситуации во время производства в промышленной зоне. 

Недостатки использование метода "Smart factory": 
1. Высокие требование к проектам и модели продукта; 
2. Высокие требование к умению сотрудника в работе с роботами; 
3. В отличие от других методов самые дорогие технологии. 

"Virtual factory" - система комплексных технологий, воссоздающих часть экосистемы, которая 
объединяет все цепи производства в одну единую сеть, что позволяет улучшить связь между 
сотрудниками, повышать скорость получения и обмена информацией. Кроме это "Virtual factory" 
связывает всю сеть индустрии с глобальной сетью что в свое время улучает эксплуатацию и 
возможность работы в прозрачном режиме. В технологии "Virtual factory" входят только 
информационные системы для управления компании или предприятием, например: ERP, SCM или 
CRM [4]. 

Эффекты при использовании "Virtual factory": 
1. Увеличивает скорость распространения данных по внутренней сети предприятия; 
2. Увеличивает безопасность данных и защиту интеллектуальной собственности; 
3. Прозрачность цепи поставок. 

Недостатки использование метода "Virtual factory": 
1. Для улучшения производства нуждается в других методиках как "Digital factory" или 
"Smart factory"; 
2. Высокие требования к умению программиста в работе данными. 

Заключение. В результате исследования методов производства, мы пришли к выводу что 
внедрение новых технологии и методов производства с «Индустрии 4.0» возможен, но только 
определенных из них. Внедрение технологии «Full automatic assembly» в костанайских заводах 
невозможен из-за своей сложной системы внедрения и управления. Поэтому для исследования мы 
выбрали 3 метода производства «Digital factory», «Smart factory» и «Virtual factory», которые 
подходят под местные условия труда. «Digital factory» подходит для костанайских заводов, ведь 
такие технологии уже используются в «СарыаркаАвтоПром» но в базовом уровне для 
проектирования сборочных чертежей и моделей. Что говорит нам о том, что методы «Digital factory» 
могут быть внедрены в костанайские заводы. Следующая методика производства «Smart factory», в 
отличие от других методов производства, – в новизну, поэтому аналогов такого метода нет в 
костанайских заводах. Но возможность внедрение таких технологии крайне высока, в отличие от 
«Full automatic assembly». В этом методе процесс производства полуавтоматический и 
используются более простые роботы в эксплуатации, что может решить ряд проблем при внедрении 
в местные заводы. Кроме того, производительность такого метода крайне высока, что может 
сказаться на росте промышленности в Костанае. Следующий метод производства "Virtual factory". 
Такой метод производства используют во многих заводов Костаная, но крайне на низком уровне. В 
основном такие технологии используются для связи между сотрудниками и в создание своего 
электронного ресурса, что не раскрывает весь потенциал такой методики производства. На примере 
этих 3 методов производство можно подвести следующий итог: что внедрение новых методик 
«Индустрии 4.0» в костанайских заводах возможна. 
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 АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН 
ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Абдимоминова Д.К. - педагогика ғылымдарының магистрі, өнер кафедрасының аға 

оқытушысы, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 
 

Мақалада қашықтықтан оқыту үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиясын 
қолдануда көрініс табатын бірнеше технологияларға сараптамалық талдаулар жасалған.Білім 
беруді ақпараттандыру процесінің күшті және әлсіз жақтары білім алушның психологиясы мен оқу 
үрдісінің психологиясы тұрғысынан қарастырылады. Жаңа ақпараттық технологиялар 
тұрғысынан дидактиканың негізгі принциптерін жүзеге асыру мүмкіндіктері ашылды. Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың білім берудегі ықпалының кері салдары анықталды.Онда 
ақпараттандыру үдерісінің болмай қоймайтындығына байланысты оны түбегейлі зерттеу 
қажеттігін атап көрсетеді. 

Түйінді сөздер: АКТ, қашықтықтан оқыту технологиясы, мультимедиялық және 
аудиовизуалды оқу, кейс технологиясы. 
 

Қазіргі заманғы білім беруді ақпараттандыру жағдайында жаңа ақпараттық технологияларды 
оқытушы оқу үрдісінің барлық дерлік кезеңдерінде қолдана алады: теориялық материалды дайындау 
кезінде, пәнді ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді құру кезінде, сабақтарға демонстрациялық 
материалдарды әзірлеу кезінде, студенттердің білімін тексеру кезінде, жетістіктер статистикасын 
жинау және талдау үшін. Бұл тізімді оқытушы  педагогикалық қызметтің ерекшеліктеріне сәйкес 
өзгертіп, толықтыра алады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы білім беру тәжірибесінде қашықтықтан оқыту жүйесінде 
енгізу үшін көрсетілген дәлелді нұсқамалар жүйесі ретінде қазіргі заманғы білім беруде жоғары оқу 
орындарында және жоғарғы оқу орнынан кейінгі оқытуды ұйымдастыру формасы ретінде де жиі 
қолданылады. А.В.Осин атап өткендей, бұл тікелей басшының білім беру мекемесінің қызметкерлерін 
ағымдағы аттестациядан өткізуімен байланысты, сондықтан телекоммуникацияларды пайдалана 
отырып, мәтіндік-графикалық форматтарда сәтті таратылатын тек жаңа ақпарат қажет [1, 21б.]. 

Қашықтықтан оқыту технологиясының шеңберінде келесі функциялар бөлінеді: баспалық оқу-
әдістемелік әдебиеттердің нұсқасын беру, оқылатын материалдарды компьютерлік 
телекоммуникациялар арқылы беру, компьютерлік телекоммуникациялар арқылы пікірталастар мен 
семинарлар өткізу, радиостанциялар  және теледидар арналарында оқу бағдарламаларын көрсету [2, 
4б.]. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде оқытушының өзінің шеберлігін арттыру үшін 
де, сонымен қатар нақты педагогикалық жағдайды ескере отырып, өзі осы технологияны пайдалана 
отырып оқу сабақтарын өткізу үшін де пайдалана алады. 

Бейнеконференцияларды ұйымдастыру технологиясы оқу тәжірибесінде көбірек қолданылуда, 
өйткені ол нақты уақыт режимінде желі арқылы деректер алмасу арқылы бір-бірінен қашықтықта 
орналасқан адамдармен кездесуге мүмкіндік береді.  

Бейнеконференцбайланыс технологиясын оқу үрдісінде қолдану тәжірибесін зерделеу оны 
қолданудың әртүрлі нұсқаларын көруге мүмкіндік береді: мысалы, басқа оқу орнының оқытушысы 
аудиторияда қашықтан сабақ жүргізеді; денсаулығына байланысты сабаққа келе алмайтын 
ардагермен кездесу ұйымдастырылады; әртүрлі оқу орындарындағы әріптестердің жоба бойынша 
бірлескен зерттеу жұмыстары жүргізілуде, т.б. Зерттеушілер П.Ю.Дик пен Д.Т.Рудакова 
бейнеконференциялар бетпе-бет кездесулер мен іссапарларға арналған ресурстардың шектеулілігін 
ескере отырып, білім беру байланыстарын дамытудың нақты тәсілі деп санайды [3, 5б.].  

Мәтіндік, мультимедиялық және аудиовизуалды оқу материалдарының жиынтықтарын 
(кейстерін) пайдалануға және оларды студенттердің жүйелі оқуын ұйымдастыру кезінде оларды өз 
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бетінше оқуы үшін таратуға негізделген қашықтықтан оқыту технологиясының бір түрі ретінде 
түсінілетін кейс технологиясын пайдалану білім беру жүйесі үшін салыстырмалы түрде жаңа болып 
табылады. Дәстүрлі немесе қашықтықтан оқыту арқылы оқытушылармен кеңестер берудің де кезінде 
оқу-әдістемелік материалдар (кейстер) үлкен артықшылықтарға ие. Т.Б.Устинова атап өткендей кейс 
технологиясының көмегімен пайдаланылған оқу-әдістемелік материалдар өзінің толықтығымен және 
тұтастығымен ерекшеленеді. Автор қолжетімділікті, интерактивті тапсырмалардың болуын, 
көрнекілігін, дәрістердің дыбыстық сүйемелдеуін, осы материалдардың артықшылықтарына 
гиперсілтемелермен қамтамасыз етілген материалмен сызықтық емес жұмыс істеу мүмкіндігін 
қарастырады . 

Кейс технологиясы бір жағынан оқудың жеке қарқынын ұйымдастыруға мүмкіндік берсе, екінші 
жағынан пәнді тереңдетіп оқытуға бағытталған. 

Қарастырылған ақпараттық технологиялар шетелде де, елімізде де оқу тәжірибесінде тиімді 
қолданылады. Тиісті нормативтік-құқықтық базасы бар отандық білім беру жүйесі білікті құзыретті 
мамандарды даярлауға бағытталған. Жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді дамыту бүгінгі 
таңда жаңа ақпараттық технологияларды қолданбай мүмкін емес. 

Заманауи оқытушы өзінің кәсіби қызметінде әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз етуді 
пайдалана алады. Ең алдымен, бұл мультимедиялық бағдарламалық өнімдер. Білім беру жүйесінде 
электронды анықтамалықтар, энциклопедиялар, сөздіктер кеңінен қолданылады. Осы бағдарламалық 
өнімдермен жұмыс істеу студенттерге бар курстарды жеке пайдалануға бейімдеу арқылы оқу 
материалын жақсы түсінуге көмектеседі және өз бетімен оқуға және алынған білімді өзін-өзі тексеруге 
мүмкіндік береді. 

Сабақта электронды анықтамалықтарды, энциклопедияларды, сөздіктерді пайдалану 
оқытушыларға студенттердің жұмысын жарқын, қызықты етіп ұйымдастыруға, анимациялық 
диаграммалармен, карталармен жұмыс істеуге, бейне және фотосуреттерден оқу материалын көруге 
және оны бекітуге мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде білімді жүйелеу болып табылады 

Дегенменде, көптеген мультимедиялық өнімдерді пайдалану мектептерде көбірек 
қолданылмайды десекте болады. Мұны әрбір нақты мұғалімнің алдына қойған мақсатына және оқулық 
материалына уақыт өте келе өзгертулер немесе толықтырулар енгізуге байланысты қолда бар 
материалды баяндаудың ерікті тәртібін белгілей алмау сияқты кемшіліктің болуымен түсіндіруге 
болады. Сондықтан, дайын мультимедиялық өнімдерді пайдаланумен қатар, мұғалімнің өз 
мультимедиялық өнімдерін, мысалы, мультимедиялық презентацияларды жасай алуы маңызды 
болып табылады. 

Оқу үрдісінде компьютерлік тестілеу бағдарламалары жиі қолданылады, өйткені оқу үрдісінің 
қажетті элементі студенттердің білімін бақылау болып табылады. Бақылаудың дәстүрлі түрлерінен 
компьютерлік тестілеуге көшу отандық білім беру жүйесін жаңғырту және компьютерлендіру 
тұжырымдамасына сәйкес келеді. Бақылаудың дәстүрлі түрлерімен салыстырғанда компьютерлік 
тестілеудің бірқатар артықшылықтары бар: нәтижелерді алудың жоғары жылдамдығы, бір уақытта 
көптеген студенттерді бағалау мүмкіндігі, нәтижелерді өңдеу мен ұсынудың қарапайымдылығы болып 
табылады. 

Бүгінгі күні әртүрлі компьютерлік тестілеу бағдарламалары бар. Біздің ЖОО орнында 
қашықтықтан оқыту мудл бағдарламалық оқыту өнімі болып табылады, бұл бағдарламалық оқыту 
жүйесінде кіріктірілген бөлімі тесттерді жылдам өңдеуге, тестілеу үрдісін тиімді басқаруға және 
жергілікті желі арқылы нәтижелерді жинауға мүмкіндік береді. Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінде 
тапсырмалардың бірнеше түрімен жұмыс істейді: 1) бір таңдау (тестіленушіге бірнеше ұсынылған 
жауаптардың ішінен бір ғана жауап нұсқасын таңдау ұсынылады); 2) бірнеше таңдау (бірнеше 
ұсынылған жауаптардың бір немесе бірнеше жауабы); 3) нұсқаларды салыстыру (салыстыруға 
арналған сұрақ барлық ұсынылғандардың ішінен сәйкес нұсқаның нөмірін таңдауды қамтиды); 4) 
мәлімдемелердің растығын немесе жалғандығын көрсету (сұрақ барлық ұсынылған нұсқалар 
бойынша тізімнен «иә», «жоқ» мәлімдемесін таңдауды көздейді); 5) реттілік тәртібінің көрсеткіші 
(тестілеушіден тізімге тапсырыс беру сұралады); 6) мәтінді қолмен енгізу (жауап ретінде мәтіндік 
жолды енгізуді көздейді); 7) санды қолмен енгізу (жауап ретінде санды немесе бірнеше сандарды 
енгізуді көздейді); 8) суретке орналастыру (сұраққа жауап беру үшін суреттегі нүктені көрсету керек, 
егер ол көрсетілген аймаққа түссе, жауап дұрыс; суретте бір емес, бірнеше аймақты көрсетуге 
болады); 9) әріптерді ауыстыру (тапсырмалардың бұл түріне жауап сөз немесе мәтін болып 
табылады, қажетті сөздің әріптері бөлек аймақтарда және кездейсоқ ретпен көрсетіледі) т.с.с. 

Ұсынылған тест түрлерінің әрқайсысын көптеген оқу пәндері бойынша студенттердің білімін 
бақылау үшін тиімді пайдалануға болады. Жаттығуда аталған тапсырмалардың барлығын дерлік 
пайдалануға болады. 

Дегенмен, компьютерлік тестілеуге арналған бағдарламалық шешімдердің болуына 
қарамастан, бірқатар проблемалар бар. И.А.Вылегжанина атап өткендей, компьютерлік тестілеу 
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технологияларын оқу үдерісіне енгізу ең алдымен оқытушылардың заманауи ақпараттық-
телекоммуникациялық технологиялар саласындағы компьютерлік тестілеуді жүзеге асыру үшін 
бағдарламалық жасақтаманы таңдаумен қатар дайындығының деңгейімен, тест материалдарының 
сапасымен байланысты мәселелердің қиындатуын атап өтуге болады. Осы міндеттерді кешенді шешу 
ғана компьютерлік тестілеуді студенттердің білімін бақылаудың жоғары тиімді құралына айналдыруға 
мүмкіндік береді. 

Оқу үрдісінде белсенді түрде қолдануға болатын тағы бір технологиялық жетістік – 
интерактивті сауалнама жүйесі (кликерлер). Бұл әр студенттің сабақта оқу материалдарын қабылдауы 
мен түсіну деңгейін талдауға, сонымен қатар аралық және қорытынды сабақты өткізуге мүмкіндік 
беретін сынақтар десекте болады. Сауалнама нәтижелері маниторлық экранда сақталады және нақты 
уақыт режимінде көрсетіледі. Бұл технологиялық шешімді оқу үрдісінде пайдалану бірнеше бағытқа ие 
болуы мүмкін: оқытылатын материалдың мазмұнын түсіну үшін сауалнама жүргізу, білімді бақылаудың 
әртүрлі формаларын ұйымдастыру, белгілі бір тақырып, пән бойынша қалдық білімді анықтау үшін 
интерактивті сауалнама жүргізіледі. 

Сонымен, қарастырылып отырған технологиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету және 
заманауи технологиялық жетістіктер жан-жақты және жүйелі түрде қолданылған жағдайда оқу үрдісін 
тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Отандық білім беруді ақпараттандырудың қазіргі кезеңінің ең 
маңызды тенденциясы – оқу үрдісіне қатысатын әртүрлі технологияларды біріктіруге ұмтылу, бұл 
олардың оқу үрдісіне қолданылуына оң әсерін тигізеді. 

Сондықтан қазіргі заманғы оқытушы АКТ-ның жағымды қасиеттерін ескеруі, соңғы салада 
білімдерін меңгеріп қана қоймай, оларды өзінің кәсіби қызметінде қолдана білуі керек. Білім берудің 
жаңа формалары ретінде АКТ құралдарын саналы, сауатты пайдалану арқылы бірқатар маңызды 
дидактикалық міндеттерді шешуге болады: 

• ең алдымен оқыту үрдісін жетілдіру; 
• студенттердің өз бетімен жұмыс жасау деңгейін, олардың өзіндік дайындығының тиімділігін 

айтарлықтай арттыру; 
• студенттердің зерттеушілік, ізденіс әрекеті бағытында оқыту үдерісін белсендіру; 
• білім алушының оқуға деген ынтасының қалыптасуына әсер ету; 
• үздіксіз және икемді оқу үрдісін қамтамасыз ету және т.б. 
• өткен материалды қайталау және бекіту үшін; 
• білім алушы материалды ойын түрінде меңгеретін әртүрлі оқу жағдаяттарын құру; 
• оқу материалын меңгерудің қажетті деңгейін қамтамасыз ету; 
• нақты жабдықта қашықтықтан эксперименттер жүргізу; 
• әртүрлі ақпарат түрлерін жеткізу және ақпаратты таңдау және жүйелеу дағдылары мен 

біліктіліктерін қалыптастыру үшін және т.б. 
Жоғарыда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың оқу үдерісіне оң әсері мен 

артықшылықтары туралы айттық. Бірақ кез келген нысан немесе құбылыс сияқты АКТ-ның да кемшілігі 
бар. Оларды білім берудің барлық түрлерінде пайдалану бірқатар жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін, 
соның ішінде: 

• білім алушы студенттің физиологиялық жағдайы мен денсаулығының нашарлауы 
(мәліметтер іздеу кезінде компьютерге деген үйренушілікке әкеледі, бұл олардың денсаулығына әсер 
етеді); 

• бірқатар психологиялық-педагогикалық мәселелер (сүзгіден өтпеген ақпарат психологиялық 
зиян келтіреді); 

• студенттің сөйлеу белсенділігінің төмендеуі (бұл әсіресе ашық және қашықтан оқыту 
формаларына тән), соның салдарынан студентте өз ойын тұжырымдау мен жеткізуде жеткілікті 
тәжірибе болмайды. Соңғы психологиялық зерттеулерге сәйкес, белсенді сөйлеу тәжірибесінің ұзақ 
уақыт болмауы ойлау процестеріне теріс әсер етеді, соның ішінде өз ойын тәуелсіз жеткізу кезінде; 

• білім беруді шектен тыс даралау нәтижесінде тапшы болып қалатын білім беру үдерісіне 
қатысушылар арасында жанды диалогтық қарым-қатынастың болмауы және т.б. 

Сондай-ақ, АКТ қолданудың «кемшіліктері» мыналар болып табылады: 
• оқытушыға  қойылатын талаптардың жоғарылауы (көптеген студенттердің үйде заманауи 

технологиялары бар, ал кейбір едәуір жас шамалық бөлігінің АКТ саласында білімінің жеткіліксіздігі); 
• студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетіне бір басты себеп кедергі келтіреді: ол- интернетте 

дайын өнімді алуға мүмкіндік беретін көптеген рефераттардың болуы; 
• жобалық іс-әрекет технологиясын пән мұғалімдері толықтай меңгермеген болуы мүмкін; 
• білім алушылардың өздігінен білім алу технологиясы әзірленбеген; 
• студенттердің де, оқытушылардың да ақпараттық мәдениетінің төмендігі; 
• бірыңғай ақпараттық-әдістемелік қызметтің жеткіліксіздігі т.б. 
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Сонымен қатар, әрине, Интернет. Оның ақпарат көзі ретіндегі маңыздылығын асыра айтуға 
болмайды. Дүниежүзілік желіде әртүрлі ақпараттық ресурстарға жедел қол жеткізуді қамтамасыз 
ететін миллиардтаған құжаттар бар. Біз олардың кейбірінің сенімділігі мен сапасына күмәндануымыз 
керек. Бірақ ең бастысы, бұл ресурстарды пайдалану көбінесе, ең алдымен, студенттің оқу 
процесінде, оның өзіндік, зерттеушілік әрекетінде жағымсыз салдарға әкеледі. Осындай АКТ 
құралдарын пайдаланған кезде «күш-жігерді үнемдеу принципі» іске қосылады: егер интернет 
осындай бай таңдауды қамтамасыз етсе, практикалық сабаққа немесе зертханалық жұмысқа 
дайындалу үшін неліктен өз күшіңізді және уақытыңызды ысырап ету керек; егер компьютер тінтуірін 
бір рет басу арқылы мәселенің дайын шешімін алуға ешқандай күш жұмсамай-ақ мүмкін болса? 
Хабарламалар мен рефераттар, эсселер – ақылы немесе тегін. Заманауи студент үшін бұл оқыту әдісі 
таныс және өте қолайлы болды. Бұл әдіс оқу үрдісінің тиімділігін арттыруға аса жақсы ықпал 
етпейтінін ерекше атап өтуге болады. Осындай тапқыр әрекеттердің нәтижесінде студент өз бетінше 
ойланып, тұжырымдап, өзіндік пікір айта алмайды; ол ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын 
дамытпайды (оны жинақтау, іріктеу және жүйелеу үрдісі). Бірақ, жоғарыдағы айтылған кемшіліктер 
АКТ-ны қолдануға болмайды дегенді білдірмейді. 

АКТ-ны қолдану орынды, өйткені ол студенттердің белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді, аз 
қамтылған отбасы барларға білім сапасын арттыруға, оқытушының кәсіби деңгейін көтеруге, барлық 
адамдардың тұлғааралық қарым-қатынас формаларын әртараптандыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
заманауи білім беруде қолданылатын АКТ құралдары оқытудың жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар ашық және қашықтықтан оқыту жүйесінде мұғалім мен 
студенттің өзара әрекетін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Оқу үрдісінде әртүрлі АКТ құралдарын 
пайдалану оң және теріс салдарға әкелуі мүмкін. АКТ-ның білім беру үдерістеріне әсерінен 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді меңгеріп қана қоймай, сонымен 
қатар оны өзінің кәсіби қызметінде қолдана алатын заманауи оқытушының түрі қалыптасуда;  

- осы жағдайда қазіргі заманғы технологиялардың мүмкіндіктерін ақпарат көзі ретінде 
пайдалана отырып, өз өмірін дербес компьютерсіз және бүкіл әлемдік интернет желісінсіз елестете 
алмайтын студенттің басқа түрі қалыптасып келеді. 

Бірақ ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті шектеу, даму деңгейі әртүрлі студенттердің 
шығармашылық және зерттеушілік әрекетіне жағдай жасау қажет. 

Бір сөзбен айтқанда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сабақта пайдалану оның 
нәтижелі болуына қолайлы жағдай туғызудың бір жолы болып табылады, бұл өз кезегінде 
ынтымақтастық пен адами қарым-қатынасқа ықпал етеді. 

Оқытудағы инновациялық тәсілді қолдану тәжірибеге бағытталған оқытудың үлкен жетістігі 
болып табылады және оның сапасы алынған білімнің өмір сүру сапасын жақсартуға, сонымен қатар 
нақты өмірде мақсатқа жетуге үлкен сұранысқа сай болуын қамтамасыз етеді. 
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Ысмагул Р.С. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, А.Байтурсынов атындағы 

Қостанай  өңірлік университетінің математика және физика  кафедрасының профессоры 
                                                                      
Қазіргі білім берудің негізгі мақсаттарының бірі оқушылардың нақты жағдай кезінде 

модельдерді құрастыру және зерттеу дағдыларын қалыптастыру екені басшылыққа алынған. 
Сонымен бірге мектептегі математика курсында математикалық талдау ұғымдарының 
анықтамасы формальды (символдық) түрде беріледі, бұл оқушылардың қабылдауы және олардың 
арасындағы байланысты орнатуын қиындатады. Бұл жұмыста жоғары сынып оқушыларына 
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графикалық бейнелеу негізінде математикалық талдау ұғымдарының жүйесін қалыптастыру 
арқылы шешудің әдіснамасы көрсетілген. 

Түйінді  сөздер:  анализ және синтез, аналитикалық функция, графикалық бейнелеу. 
 
 Кез келген мәселені шешіп, дұрыс жауап алу үшін оқушылардың ойлауының жалпы логикалық 

әдістері қолданылады. 
Әдістемелік әдебиеттерде математика сабағында оқушылардың ой-өрісін тиімді дамыту 

қажеттігі үнемі айтылып келеді. Мұғалім әр түрлі логикалық әдістерді шебер қолдана білсе, 
оқушылардың ой-өрісін дамуы бірнеше есе жылдамдайды және білім сапасы артады. 

Мысалы, Я.И. Груденов [1, 198 б.] оқушылардың логикалық әдістерін қолдану, қалыптастыру 
барысында келесі кезеңдерді ұсынады: 

1) білім алушыларды жеке психикалық әдістермен таныстырамыз; 
2) оқушылармен бірлесе отырып, жаңа тақырыпты оқып-үйрену немесе мәселені шешу 

барысында танысқан әдістеме уақытты қаншалықты үнемдейтінін талқылаймыз; 
3) осы немесе басқа логикалық әдісті таңдау оқытылатын материалдың мазмұнына қарай 

жүзеге асырылады; 
4) әртүрлі логикалық әдістерді бір-бірімен әртүрлі комбинацияда кешенді түрде қолдануды 

үйретеміз; 
5) болашақта ойлау әдісін қолдану дербестігін дамытамыз. 
Ю.М. Колягин [2, 443 б.] және Н.С. Подходова [3, 337 б.]  еңбектері негізінде ойлау процесінің 

логикалық әдістерін бөліп алып, сипаттайық.  
1. Талдау (анализ) кезінде: 
1) зерттелетін объект ойша немесе практикалық түрде оның құрамдас бөліктеріне бөлініп, 

жеке зеріттеледі, кейін олардың әрқайсысы синтез арқылы біртұтас объект ретінде қарастырылады; 
2) жалпыдан жекеге қарай ойлау әдісі; 
3) салдардан оның себебіне көшетін ойлау әдісі. 
2. Синтез деп: 
1) зерттелетін объект талдау процесінде бөлшектенген объектінің құрамдас бөліктерінен ойша 

немесе практикалық түрде біртұтас тұтастыққа біріктірілген ойлау, зерттеу және таным нысаны; 
2) жекеден жалпыға қарай ойлау әдісі; 
3) себептен оның салдарына көшетін ойлау әдісі. 
Анализ және синтез дәлелдеу, құрастыру есептерін шешуде және теңдеулерді қолданып 

есептер шығаруда, әртүрлі нүктелер жиынын табуда және т.б. қолданылады. Анализ және синтез іс 
жүзінде бір-бірінен ажырамайды, олар бір-бірін ілесіп отырады, бірін-бірі толықтырады, біртұтас 
аналитикалық-синтетикалық әдісті құрайды. 

3. Жалпылау деп тек берілген объектілер жиынтығына жататын және осы объектілерді 
біріктіретін кез келген қасиеттерді ойша іріктеу, бекіту жатады.  

4. Мамандандыру (специализация)  - зерттелетін объектінің қасиеттерінің жиынтығынан кейбір 
қасиеттерді ойша іріктеу. Мамандану берілген жиынтықтан жалпы жиынтықта қамтылған жиынды 
қарастыруға көшу. 

5. Салыстыру кезінде зерттеу объектілерінің ұқсастықтары немесе айырмашылықтары ойша 
бекітіледі. 

Ойлау процесінде синтез үздіксіз талдауда өтеді . Жалпы айтқанда, синтез бен талдауды екіге 
бөліп қарастыра алмаймыз. Олардың бірлігі салыстырмалы түрде айқын көрінеді. Салыстыруды 
синтез арқылы өтетін және қандай да бір жалпылауға, жаңа синтезге әкелетін талдау ретінде қарауға 
болады. 

6. Аналогия -  салыстыру нәтижесінде анықталған объектілердің ұқсастығы жаңа қасиетке 
таралатын әдістеме. 

7. Абстракциялау кезінде жалпылау нәтижесінде анықталған жалпы маңызды қасиеттердің 
басқа маңызды емес қасиеттерінен ойша абстракциялануы орын алады. Абстракция екі түрлі 
формада пайда болуы мүмкін. Бірінші форма заттың сезімдік танымында орын алады және затты 
сезімдік қабылдау кезінде объектінің кейбір қасиеттерінен абстракцияланып, оның басқа қасиеттерін 
бөліп көрсетуге болады. Екінші форма оның жалпы саналылық шегінен шығуымен сипатталады. 
Мұндай абстракция заттың немесе құбылыстың белгілі бір қасиеттерін жай іріктеу ғана емес, сонымен 
бірге олардың түрленуі болып табылады. 

8. Нақтылау зерттелетін объектінің басқа жақтарымен байланыссыз бір жағын біржақты 
бекітеді. Нақтылау көрнекі иллюстрация ретінде де, кейбір дерексіз позицияны растау ретінде де, 
белгілі бір жағдайларда кейбір қасиеттерді қолдану ретінде де әрекет ете алады. 

9. Бірыңғай объектіні жалпы және маңызды белгілері бойынша сәйкес жалпы топқа жатқызу 
классификация деп аталады. 
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10. Ұғымдардың жекелеген белгілерінің немесе бір-бірімен байланысты бірқатар ұғымдардың 
немесе құбылыстардың олардың негізгі белгілерінің тұтас бір топтағы бірдей объектілері мен 
құбылыстарымен ұқсастығы арқылы ғана емес, сонымен қатар осы топтағы кішірек топшаларға бөліну 
арқылы үйлестіру жүйелеу деп аталады. 

Математиканы оқыту әдістемесінің ең үлкен сұрағы: оқушылардың логикалық ойлау әдістерін 
қалай қалыптастыруға болады? 

Д.А. Филиппова [4, 95 б.] өз еңбектерінде студенттерге алгебра бойынша оқу материалын 
түсіну үшін қажет негізгі дағды ақпаратты қайта кодтау (перекодирование) қабілеті деп 
қорытындылайды. Сондықтан оқу материалы оқушылардың бойында осы дағдыны дамытуға 
бағытталуы керек. 

Сондай-ақ эксперименталды зерттеу процесінде Д.А. Филиппова алгебраны оқу кезінде 
оқушылардың оқу ақпаратын түсінуіне ықпал ететін оқу материалын ұйымдастырудың анықталған 
шарттарын жүзеге асыру құралдары қайта кодтауға арналған тапсырмалар екенін дәлелдеді. Қайта 
кодтау тапсырмаларын оқу материалымен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде қолдану орынды екені 
анықталды. 

Айта кету керек, жоғарыда аталған процесс «Қайта кодтау» информатикаға енгізілген ұғымға 
ұқсас, бірақ біздің жағдайымызда бұл ұғым тек алгебра курсының 7-9 сыныптарындағы нақты 
ұғымдарына қатысты. 

Сонымен бірге алгебралық ұғымды оқып-үйрену барысында оны бейнелеу әдістері қайта 
кодтауға (ауызша бейнелеу – символдық, символдық – графикалық, графикалық – вербалға және т.б.) 
ұшырайды. 

Ұғымдардың саны мен орындалатын қайта кодтау сипатына байланысты жоғары сынып 
оқушыларының математикалық талдау ұғымдар жүйесінің қалыптасу деңгейлерін сипаттайық. 

I деңгей (1-сызба) бір ұғым туралы ақпаратты қайта кодтаумен сипатталады. 
 

                              1-сызба. Талдау ұғымдары жүйесінің қалыптасуының І деңгейі 
 

 

Талдауға мысал:  ( )y f x  функциясы берілген (1-сурет).  

Кесте бойынша аргументтің қай мәндерінде функцияның мәні 7 болатынын анықтаңыз.  

(Жауабы:  4x   ) 

 
 

 
 

Сурет 1 -  ( )y f x  функциясы 

Жалпы ойлау тәсілі  

Ұғымның 
графикалық 

көрінісі 

Ұғымның 
аналитикалық 

көрінісі 
ҰҒЫМ 
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II деңгейде (2-сызба) оқушы  математикалық талдаудың екі тұжырымдамасын дәстүрлі 

мағынада қайта кодтауға арналған тапсырмаларды орындайды (ақпаратты ұсынудың бір түрінен 
екіншісіне көшу). 

 
2-сызба. Талдау ұғымдары жүйесінің қалыптасуының ІІ деңгейі 

 
Жалпы ойлау тәсілі 

 

   

 

   

 
Жалпы ойлау тәсілі 

 
 

Мәселелерді шешу кезінде білім алушы ұғымның графикалық көрінісінен оның аналитикалық 
көрінісіне және керісінше ауыса алады. Тапсырмада тұжырымдаманың графикалық бейнесі берілген, 
бірақ жауапты аналитикалық түрде көрсету керек.  

Қорыта айтқанда: 
1. Математикалық талдау ұғымдарының графикалық бейнесі - бұл басқа ұғымдармен 

байланысын талдау кезінде ашылатын тұжырымдаманың маңызды белгілері туралы көрнекі - бейнелі 
ұғым. Мұғалім (білім алушылармен бірге) олардың бір – бірімен қарым-қатынасындағы дерексіз 
ұғымдарды талдау нәтижесін қалыптастырады. 

2. Математикалық талдау ұғымдарының графикалық көріністерінің мәні олардың негізгі 
сипаттамаларын ашады: Тұжырымдаманың аналитикалық көрінісіне графикалық презентацияның 
жеткіліктілігі (Математикалық талдау тұжырымдамасының аналитикалық көрінісін оның графикалық 
бейнесімен бірдей салыстыру); ұғымдардың графикалық көрінісімен жұмыс істеудің кеңдігі 
(Математикалық талдау тұжырымдамасының графикалық көріністерінің түрін өзгерту); 
Тұжырымдаманың қасиеттерін оның графикалық көрінісі негізінде ашу (Тұжырымдаманың графикалық 
көрінісінен оның аналитикалық көрінісіне ауысу); графикалық көріністің толықтығы (Математикалық 
талдау тұжырымдамалары жүйесінің графикалық бейнелері арасындағы байланыстарды орнату, 
жүйенің әртүрлі ұғымдарының бейнелерін "қабаттастыру"). 

3. Математикалық талдау ұғымдары: бірінші ретті туынды, функция және функцияның 
туындысы-саралау операциясының иерархиясымен ұсынылған ұғымдар жүйесін құрайды, өйткені 

 

                               ( ) ( ), ( ) ( ).F x f x F x f x     

,,        ,и  
4. Қайта кодтау деп жоғары сынып оқушыларында саралау операциясымен анықталған, 

классикалық математикалық талдау тұжырымдамалары жүйесін қалыптастыру әдісін айтамыз. Оның 
анықтамасы ақпаратты ұсынудың бір тілінен екіншісіне ауысу ретінде жүйенің екі ұғымының өзара 
байланысын басқа екі ұғымға ауыстыру арқылы кеңейеді. 

5. Математикалық талдау тұжырымдамаларының графикалық көріністері және оларды қайта 
кодтау математикалық талдау тұжырымдамаларының жүйелерін қалыптастырудың негізгі талаптары 
болып табылады. 

6. Математикалық талдау тұжырымдамалары жүйесінің қалыптасуының екі деңгейі 
тұжырымдамалардың санына және қайта кодтау сипатына байланысты анықталды.  

 
           Әдебиеттер тізімі 

Ұғымның 

графикалық 
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ҰҒЫМ 1 
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В статье рассматриваются особенности использования технологий веб-конференций с 
открытым исходным кодом в дистанционном обучении, а также их преимущества и удобства для 
расширения возможностей онлайн-образования в целом. Высокое качество образования является 
главной целью любого учебного заведения, формальной или неформальной образовательной 
организации. Возможность улучшить качество образования путем обмена аудио- или видео-
данных и таким образом повысить уровень приобретенных знаний изучается многими 
организациями и может быть получена с помощью систем веб-конференций. 

Ключевые слова: веб-конференция, онлайн-образование, open-source приложение, 
BigBlueButton. 
 

Понятие «современное образование» подразумевает под собой развитие общества в 
соответствии с требованиями новых технологий. Использование возможностей дистанционного 
обучения сегодня является более удобной формой для многих учебных организаций и учащихся. 
Онлайн-обучение может осуществляться с помощью различных электронных ресурсов, которые 
поддерживают аудио- и видео-форматы, онлайн-чаты и др. Однако самым главным удобством и 
преимуществом платформ для онлайн-обучения является подключение веб-
конференций.  Использование технологий веб-конференций сыграло большую роль в расширении 
возможностей электронного обучения.  

Сервис веб-конференций – это система для проведения онлайн встреч между двумя или 
более участниками с помощью сети Интернет. Система может представлять собой веб-приложение 
или может быть загружаемым программным обеспечением. Для проведения собраний назначаются 
веб-страницы, на которых участники могут обмениваться аудио- и видео-файлами, изображениями и 
делиться экраном. Подключение к веб-конференции является одним из наиболее часто 
используемых методов синхронного общения между преподавателями и студентами с помощью 
дискуссионных форумов.  Возможности технологий веб-конференций сделали их доступными для 
общения в режиме реального времени непосредственно с помощью ПК, планшетов и мобильных 
устройств. Видеоконференцсвязь дает много преимуществ и заполняет пробел между цифровыми 
технологиями и очным обучением. Это побуждает студентов учиться и поддерживает их 
самостоятельную работу [1].  

На сегодняшний день существует множество различных сервисов для проведения веб-
конференций. Они, как и любые другие приложения или ПО, могут быть с открытым или закрытым 
исходным кодом. Приложения с открытым исходным кодом (open-source software) – это приложения, 
исходный код которых любой может проверить, изменить или улучшить. 

У некоторых приложений исходный код может изменять только тот человек, команда или 
организация, которые его создали и сохраняют над ним исключительный контроль. Такое приложение 
называют «проприетарным» или «приложением с закрытым исходным кодом» (proprietary software) 
[2]. Только оригинальные авторы несвободного ПО или приложения могут законно копировать, 
проверять и изменять его. Проприетарное программное обеспечение создано с закрытым исходным 
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кодом и предлагается через систему лицензирования, за которую пользователи должны платить и 
соглашаться соблюдать, чтобы использовать его. Поэтому пользователи проприетарного ПО 
становятся зависимыми от разработчика во всех обновлениях, поддержке и исправлениях, так как 
процесс  обнаружения проблем безопасности и их исправления становится еще медленнее. 

Сервисы с открытым исходным кодом способствуют сотрудничеству и совместному 
использованию, поскольку они позволяют разработчикам со всего мира вносить изменения в 
исходный код и включать эти изменения в свои собственные проекты. Перечислим самые важные 
преимущества, которые предоставляют пользователям приложения с открытым исходным кодом [3]: 

 Безопасность. Поскольку любой может просматривать и изменять приложение с открытым 
исходным кодом, кто-то может обнаружить и исправить ошибки или упущения, которые могли 
пропустить первоначальные авторы программы. И поскольку так много программистов могут работать 
над частью программного обеспечения с открытым исходным кодом, не спрашивая разрешения у 
оригинальных авторов, они могут исправлять, обновлять приложение быстрее, чем закрытое 
приложение. 

 Стабильность. Благодаря тому, что программисты публично распространяют исходный 
код программного обеспечения с открытым исходным кодом, пользователи, полагающиеся на это 
программное обеспечение для выполнения критически важных задач, могут быть уверены, что их 
инструменты не исчезнут или не придут в негодность, если их первоначальные создатели перестанут 
над ними работать. Кроме того, программное обеспечение с открытым исходным кодом имеет 
тенденцию работать в соответствии с открытыми стандартами. 

 Постоянное Совершенствование. С помощью разработчиков со всего мира, вносящих 
свой вклад в код программного обеспечения с открытым исходным кодом, ошибки и дефекты 
обнаруживаются и исправляются проактивно, наряду с разработкой новых функций и кода для 
повышения производительности. 

 Постоянная Доступность. В то время как компании, производящие проприетарное 
программное обеспечение, могут сделать свои старые программы избыточными и заставить 
организации перейти на последнюю версию, чтобы продолжать получать поддержку, продуктам с 
открытым исходным кодом гарантируется долговечность, поскольку ни одна организация не 
«владеет» кодом.  

 Потенциал Настройки. Программное обеспечение с открытым исходным кодом может 
быть изменено и настроено в соответствии с уникальными потребностями каждой организации. 

Видеоконференцсвязь с открытым исходным кодом в образовании может использоваться для 
широкого спектра взаимодействий, включая встречи, уроки в классе и презентации [4]. Преимущество 
загрузки материалов с открытым исходным кодом для обычных пользователей заключается в том, 
что они, как правило, бесплатны. 
 

 
 

Рисунок 1 - Проверка состояния сервера BigBlueButton 
 

Сегодня существует немало различных приложений для веб-конференций с открытым 
исходным кодом, которые можно использовать в образовательных целях. Удобство таких сервисов в 
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том, что их можно внедрить в собственную образовательную платформу и настроить на свое 
усмотрение. Одним из таких приложений является сервис для проведения веб-конференций 
BigBlueButton. 

 BigBlueButton – это активный проект с открытым исходным кодом, который фокусируется на 
удобстве использования, модульности и чистом дизайне как для пользователя, так и для 
разработчика. Проект размещен в Google Code. BigBlueButton построен путем объединения более 
четырнадцати компонентов с открытым исходным кодом [5]. Он доступен на 65 языках, и 
преподаватели со всего мира внесли свой вклад в его разработку. Наряду с глобальной сетью 
разработчиков и компаний, оказывающих коммерческую поддержку, BigBlueButton постоянно 
развивается для удовлетворения новых реальных потребностей учителей во всем мире. 

Еще одним преимуществом BigBlueButton является то, что он имеет мобильную версию 
приложения. В этом случае также нет необходимости устанавливать ПО, так как BigBlueButton 
запускается в мобильном браузере. Сервис поддерживается как на iOS версии 12.2+, так и на Android 
версии 6.0+ [6]. 

Сервер BigBlueButton запускает ряд внутренних процессов для обработки мультимедиа, 
входящих вызовов API, обработки загруженных слайдов и преобразования захваченных носителей в 
записи. Необходимым требованием для установки BigBlueButton является «чистый» 64-разрядный 
сервер Ubuntu 18.04 без предыдущих установленных веб-приложений (таких как plesk, webadmin или 
apache), которые привязаны к порту 80/443. 

Для установки BBB требуется запустить всего один файл bbb-install.sh, который 
автоматизирует этапы установки/обновления. В качестве примера рассмотрим установку 
BigBlueButton 2.3 для хоста с именем bbb.example.com и адресом электронной почты 
example@example.com. 

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v bionic-230 -s 
bbb.example.com -e notice@example.com  -a -w 

После завершения данной команды необходимо проверить состояние сервера с помощью 
bbb-conf --check (рис. 1). Затем использовать команду sudo bbb-conf --status, чтобы проверить, что все 
процессы BigBlueButton запущены (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Проверка состояния всех процессов BigBlueButton 
 

Предварительная демонстрационная версия стартовой страницы веб-приложения должна 
выглядеть следующим образом (рис. 3): 
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Рисунок 3 - Главная панель видеоконференции BigBlueButton 
 

Слева расположен список пользователей в сеансе, область чата, область презентации (где 
текущий докладчик может обновляться), веб-камера и инструменты для доски. 

После того, как сервер был подготовлен к работе, необходимо также выполнить еще 
несколько важных шагов: 

 Ограничить доступ к определенным портам. 

 Настроить сервер для работы за брандмауэром. 

 Удалить демо-версии API (если они были установлены для тестирования). 

 Настроить сервер TURN (если рабочий сервер находится в Интернете, и имеются 
пользователи, получающие доступ к нему из-за ограничительных брандмауэров). 

 Проверить конфигурацию HTTPS. 
BigBlueButton был разработан в первую очередь для онлайн-образования, поэтому он 

включает в себя такие функции, как: 

 Многопользовательская доска 

 Комнаты для переговоров (групповые и индивидуальные) 

 Чат (публичный и приватный) 

 Голосование 

 Общие заметки 

 Случайный выбор студента 
Также в BigBlueButton есть два типа пользователей: зритель и модератор. Зритель (обычно 

студент) может общаться в чате, отправлять/получать аудио и видео, отвечать на опросы, 
отображать специальные символы/эмоджи (например, поднятую руку) и участвовать в секционных 
совещаниях. Они не могут повлиять на других учащихся в классе. 

Модератор (обычно преподаватель) может делать все, что может зритель, а также 
отключать/включать других зрителей, блокировать зрителей (например, запретить им использовать 
приватный чат), сделать любого пользователя (включая себя) текущим докладчиком и запустить 
комнаты обсуждения. В сеансе может быть несколько модераторов. 

Докладчик – это дополнительный уровень привилегий, который дает любому пользователю 
возможность следующих действий: 

 Загрузка слайдов 

 Включение/отключение многопользовательской доски 

 Включение опроса 

 Загрузка видео с YouTube, vimeo, peertube или Canvas 

 Демонстрация своего экрана 
Одновременно может быть только один докладчик. 
Разработчики приложения добавляли перечисленные функции, опираясь на таксономическую 

структуру Блума, чтобы помочь учащимся активно и успешно обучаться.  Например, приложение 
позволяет выполнять действия, которые заставляют пользователя вспомнить (ответить на опрос), 
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продемонстрировать (с помощью многопользовательской доски), применить (в комнатах обсуждения) 
или задать вопросы (с помощью публичного чата) о материале, который преподаватель объясняет. 
Тем самым учащиеся начинают глубже мыслить и быстрее учиться [7]. 

Таким образом, использование в онлайн-образовании приложений для веб-конференций с 
открытым исходным кодом более разумно и удобно в современных условиях. Видеоконференцсвязь 
расширяет образовательные горизонты. Посредством видеоконференцсвязи студенты из разных 
стран и культур могут учиться друг у друга, особенно те, которые либо изолированы географически, 
либо находятся в неблагоприятном экономическом положении. 

Использование систем веб-конференций в образовании зависит от соответствующего 
педагогического подхода к использованию технологий. Новые подходы к обучению должны 
сопровождать новые технологии, приспосабливаясь к меняющейся роли учителя, мотивируя 
учащихся и подготавливая учебные материалы в соответствии со синхронной конференц-связью [8]. 
При реализации веб-конференцсвязи в центре внимания оказывается не только отдельный участник 
электронного образования, но и социальный объект. 
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ОҚЫТУДЫҢ  ӘДІСТЕМЕСІ 
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Ысмагул Р.С.- физика-математика ғылымдарының кандидаты,А.Байтурсынов атындағы 

Қостанай  өңірлік университеті математика және физика  кафедрасының профессоры 
           
Бұл жұмыс сабақта мобильді қосымшаларды пайдалануға арналған. Көрсетілген ұсыныстар 

мұғалімдердің кәсіби тәжірибесін арттыру және оқұшылардың оқу сапасын арттыру мақсатында 
математика мұғалімдеріне пайдалы болуы мүмкін. Материал сонымен қатар оқұшылардың  
мобильді тәуелділікке деген көзқарасын оқудың оң бағытына өзгерту мақсатында ұсынылған. 

Түйінді  сөздер:  мобильді оқыту, цифpлық білім алу, ақпараттық технологиялар 
 
Кәсіптік білім берудің негізгі мақсаты – еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білікті жұмысшы 

дайындау. Қазіргі әлемдегі ақпараттық технологиялардың жоғары өсуі өз ережелерін талап етеді. 
Мобильді интернетті пайдалану күн санап артып келеді. Осы себепті, қолданба оқушылардың 
математика сияқты күрделі пәнге деген ынтасын арттыру үшін білім берудегі мобильді қосымшалар 
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кезек күттірмейтін және қажетті міндет болып табылады[1,с.241]. Мобильді қосымшаларды сабақта 
пайдалану мынадай мүмкіндіктерді жүзеге асыруға көмектеседі: 

• оқушылардың ақпаратты беруі (кесте, оқу ақысы және т.б.); 
• электрондық білім беру ресурстарын (оқулықтар, анықтамалықтар, сөздіктер) 

пайдалану; 
• оқыту бағдарламаларын, іздеу жүйелерін және интернет ресурстарын, оқушылар мен 

оқытушылардың ұжымдық әрекеттесуін, қосымша қызметтерді (жаһандық позициялау жүйесі және 
т.б.) пайдалана отырып тренингтер ұйымдастыру; 

• кеңес беру; 
• лезде хабар алмасу, әлеуметтік желілерде ақпарат жіберу; 
• вебинарларға қатысу ; 
• сабақ барысында және сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың тапсырмалар 

бойынша бірлескен жұмысы; 
• қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және ата-аналармен өзара әрекеттесу; 
• тестілеу және оқушылардың үлгерімін бақылаудың басқа түрлері. 
 
Мобильді оқыту – оқушының оқу орнының ішіндеде, сыртында да еркін қозғалуына мүмкіндік 

беретін заманауи білім берудегі жаңа бағыт. Оқушының өз бағдарламаларын жаза алады, электронды 
кітаптарды оқи алады және сөйлесе алады. Интернет-браузерлердің пайда болуына байланысты 
дауыстық, графикалық ақпарат алмасу, мобильді оқытуды енгізу шынайы болды. 

Артылықшылықтар мен кемшіліктер сабақта мобильді қосымшаларды пайдалану 
Кез келген инновацияны енгізген кезде сіз жағымсыз жағына дайын болуыңыз керек, 

сондықтан сіз мобильді оқытудың күмәнсіз артықшылықтарын да, теріс аспектілерін де ескеруіңіз 
керек . Сонымен, оқу процесінде мобильді құрылғылар мен технологияларды қолданудың сөзсіз 
артықшылықтары: 

• Кез келген уақытта, кез келген жерде шынайы оқу және анықтамалық ресурстар мен 
бағдарламаларға жылдам қол жеткізу; 

• мұғалім мен оқу қоғамдастығының тұрақты кері байланысы; 
• оқушының жеке ерекшеліктерін есепке алу – проблемаларды диагностикалау, оқудың 

жеке қарқыны; 
• таныс техникалық құралдар мен виртуалды ортаны пайдалану арқылы 

тыңдаушылардың мотивациясын арттыру; 
• дербес оқытуды ұйымдастыру; 
• оқушы үшін дербестендірілген кәсіби бағдарланған оқу кеңістігін құру; өмір бойы білім 

алу дағдылары мен дағдыларын дамыту. 
Мобильді оқытудың жағымсыз аспектілері бірінші кезекте қиындықтарды қамтиды: [2,с.78]   
1.Әкімшілік-ұйымдастырушылық және әдістемелік сипатта. 
• біріншіден, мұғалімдерді де, оқу орындарының әкімшілігін де оқытудың бұл түрі оқу 

процесін оңтайландыруға ықпал ететініне сендіру қиын, өйткені тапсырмалар әдетте мектептерде, 
колледждерде және университеттерде тыйым салынған құрылғыларда (телефондарда) орындалады, 
өйткені барлық мобильді құрылғылар электрондық көшірме ретінде әрекет етеді . 

• екіншіден, мұғалімдерде мобильді технологиялар негізіндегі тапсырмаларды дәстүрлі 
формаға енгізуге, мобильді құрылғыларға арналған қолданыстағы білім беру қосымшаларын 
пайдалануға, оқу процесін интерактивті қолдауға, дамытуға мүмкіндік беретін АКТ құзыреттілігінің 
тиісті деңгейі (оқушылардан айырмашылығы) жоқ. Бұл салада АКТ құзыреттілігі оқушытердің өздері. 

• әртүрлі деңгейдегі және мамандықтағы оқушыларға арналған дайын мобильді оқу 
ресурстары мен бағдарламалары жеткіліксіз. 

2. Әлеуметтік және білім беру мәселелері: 
• барлық оқушылардың қолайлы мобильді құрылғыны сатып алуға мүмкіндігі жоқ; 
• оқыту нәтижелерін бағалауға байланысты мәселелер; 
• білім беру мазмұнының қауіпсіздігіне байланысты проблемалар ; 
• мобильді технологиялардың тым қарқынды дамуы; 
• мобильді оқытудың педагогикалық теориясының дұрыс еместігі; 
• e-learning және мобильді оқыту арасындағы тұжырымдамалық айырмашылықтар; 
• жеке ақпараттың қауіпсіздігіне қатысты мәселелер. 
Осы күрделіліктер мен проблемаларды ескере отырып,мобильді оқытуға арналған білім беру 

мазмұнын әзірлеу мынадай ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асырылуы керек: мазмұнды 
күрделілік деңгейіне қарай бөлу, мазмұнды шағын бөліктерде көрсету ,« жеңіл» графика, аудио және 
бейне. Ақпараттық қауіпсіздік пен қорғау және зияткерлік меншік мәселелеріне ерекше назар аудару 
қажет . 
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Математика  сабақтарында мобильді құрылғыларды пайдаланудың негізгі нұсқаларын 
қарастырамыз. 

Мобильді құрылғы - бұл белгілі бір құралды ауыстыру. 
Математика сабақтарындағы мобильді құрылғылар транспортир мен сызғыш сияқты 

құралдарды алмастыра алады. Ол үшін Google Play дүкені арқылы орнатуға болатын арнайы 
қолданбалар бар. [3,с.272]  

Мысалы, Protractor мобильді қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы нысанның 
бұрышын немесе көлбеуін өлшеуге мүмкіндік берсе, Ruler мобильді қосымшасы кәдімгі сызғышпен 
бірдей әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. 

Мобильді құрылғы - арнайы және әмбебап қолданбалармен жұмыс істеу құралы. 
Қазіргі уақытта мұғалімнің алдына қойған міндеттеріне қарай математика сабақтарында 

қолдануға болатын арнайы мобильді қосымшалардың да, әмбебап қосымшалардың да кең ауқымы 
бар. 

Математика сабақтарында өзін-өзі бақылау құралдары ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін 
кейбір мамандандырылған мобильді қосымшаларды бөліп көрсетейік. 

Мысалы, «Ұзындық өлшемдері», «Аудан өлшемдері», «Масса өлшемдері» сияқты теориялық 
материалдарды оқу кезінде математика сабақтарында «Бірлік түрлендіргіш» мобильді қосымшасының 
мүмкіндіктерін пайдалануға болады. Теңдеулер жүйелерін шешуге қатысты әртүрлі мобильді 
қосымшалар да сәйкес тақырып бойынша математика сабақтарында өзін-өзі бақылау функциясын 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді, мысалы, «Теңдеулер жүйелерін шешу» мобильді қосымшасы. 

 

 
 

Сурет 1 -  Мобильді қосымшада графикті салудың мысалы 
 

Бірқатар мобильді қосымшалардың оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруда 
пайдаланған жөн болатын мүмкіндіктері бар екенін атап өткен жөн. 

Мысалы, математика сабақтарында мұндай қосымша «GeoGebra» болуы мүмкін. 
Математикадағы бұл қолданба оқушыке функцияларды талдауға, графиктер құруға, есептерді шешуге 
және т.б. мүмкіндік береді. Бағдарлама интерфейсі тақтамен байланысты, онда әртүрлі әрекеттерді 
орындауға болады, мысалы, графиктерді, геометриялық фигураларды салу (1-суретті қараңыз). . 
Барлық енгізілген өзгертулер анық көрсетіледі. 

Қолданбада математиканы көрнекі және оңай үйренуге мүмкіндік беретін тамаша мүмкіндіктер 
бар. Оған геометрия, алгебра кіреді, арифметикалық амалдарды орындауға, кестелерді, графиктерді 
құруға болады, статистикамен жұмыс істеуге, функциялармен жұмыс істеуге болады, анимацияға 
қолдау көрсетіледі және т.б. GeoGebra әртүрлі 2D және 3D фигураларды жасауға мүмкіндік береді [3, 
28 б.] . 
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Математика сабағында қолдануға болатын тағы бір қосымшаны бөліп көрсетейік. Бұл 
қолданба «Эврика! Логикалық тапсырмалар. Аты-жөнінен қосымшаның тапсырмалар жинағы екені 
көрініп тұр. Бүгінгі күні кез келген математика мұғалімі білімді бастапқы бекіту кезінде және өзін-өзі 
бақылау мен интроспекция кезінде сабақта қолдана алатын есептеу есептерін шешуге арналған 
көптеген мобильді қосымшалар бар. 

Әлеуметтік сауалнамаға қатысқан оқушытер математика сабағында мобильді қосымшаларды 
пайдалану бойынша оқуды жалғастырды. Қатысушылар ең танымал болып табылатын бірнеше 
бағдарламаларды қарастырды , мысалы, Photomath (2-сурет) - бұл кез келген математикалық есепті 
шешуге мүмкіндік береді. Логарифмдік, квадраттық, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер, 
түбірлер, модульдер, дәрежелер, бөлшектер, интегралдар, бүтін жүйелер мен факториалдар – мұның 
бәрі қиын емес. Сонымен қатар, қосымша жауап беріп қана қоймайды, сонымен қатар есептердің 
сатылы шешімдерін бояйды, бұл оқушытерге өте пайдалы.  

Photomath автоматты режимде жұмыс істейді. Қолданба іске қосылғанда, көрсетілген тану 
аймағы бар кірістірілген камера интерфейсі іске қосылады. Бұл аймаққа математикалық есепті 
сыйғызу жеткілікті, өйткені қолданба экрандағы деректерді талдай бастайды және бірден дерлік жауап 
береді. 

Photomath бағдарламасында оқушылар қолжазбаны тану мүмкіндігін жиі пайдаланды[4,с.105]. 
Бірақ ол әрқашан мінсіз жұмыс істей бермейді, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ұқыпты қолжазбамен 
жазған жөн. 

 

 
 

Сурет 2 -  Mathpix бағдарламасы 
 

Келесі бағдарлама Mathpix (2-сурет). Екі қосымшаның мәні мен жұмыс істеу принципі өте 
ұқсас. Бұл бағдарламада оқушылармен сабақта квадрат теңдеулер, бөлшек, түбір, логарифм, 
интеграл, туынды, т.б. Негізгі ерекшелігі - Desmos қосымша графикалық калькуляторымен 
интеграцияның арқасында функция графиктерін салу мүмкіндігі . 
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Сурет 3 -  Mathpix бағдарламасында қарапайым есептерді шығару 
 

Mathpix тану алгоритмдері өте жақсы. Бағдарлама бірнеше секунд ішінде тапсырманы 
сканерлейді және анықтайды, деректерді серверге жібереді және жауап береді. Бұл ретте оқушы 
графикалық режимдегі тапсырмалармен жұмыс істеу құралдарына қол жеткізе алады: енгізілген 
деректерді өңдеу, кестелерді, ескертулерді қосу және бірнеше графиктерге қосымша функциялар. 

  Mathpix бағдарламасында оқушылар қарапайым есептерді жақсы шығарды . Мысалы, 
параболалар және басқа элементар графиктер. Бірақ оқушылар тригонометриялық және логарифмдік 
теңдеулерді, теңсіздіктерді, сонымен қатар модульді теңдеулерді орындауда қиналады. 

Жалпы, бұл қосымшаны пайдалану кезінде оқушытер интерфейсте қиындықтарға тап болды, 
басқару элементтері шағын экраны бар смартфонда пайдалану ыңғайсыз. Қазақ тілінің жоқтығы мен 
мәселелерді шешудің егжей-тегжейлі сипаттамасының жоқтығын да кемшіліктерге қосуға болады. 

Мұғалімдер, мобильді құрылғыларды пайдалану кезінде сабақтар келесі ережелерді сақтауы 
керек :  
          1.Бір немесе басқа мобильді құрылғыны, ресурстарды пайдаланудың орындылығын тексеру;  

2. Балаларды медиа сауаттылыққа, интернетте қауіпсіз мінез-құлыққа үйрету;  
3. Санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау;  
4. Көзге және дене шынықтыруға арналған гимнастика жүргізу;  
5. Мобильді құрылғыда және оқулықпен балама жұмыс;  
6. Уақыттың негізгі бөлігін оқушылардың мұғаліммен ауызша қарым-қатынасына беріңіз.  
7. Білім көлемін ғана меңгерудің орнына жеке тұлғаның ақыл-ой, дене, интеллектуалдық, 

адамгершілік салаларын дамыту.  
Қорытынды 
21 ғасыр – ақпараттық технологиялардың және баршаға қолжетімді бұқаралық ақпараттың 

заманы. Жаңа технологиялар ересектердің ғана емес, балалардың да өміріне белсенді түрде енуде. 
Қазіргі заманғы мобильді құрылғылар адам өміріне кеңінен және тығыз енгендіктен, оларды ұтымды 
пайдалану сабақтағы уақытты үнемдеуге, математикаға қызығушылықты арттыруға мүмкіндік береді, 
сонымен қатар баланың әмбебап оқу әрекетін қалыптастырудың маңызды құралына айналады. 

Егер оқұшылар жұмыспен айналысса, оларға қызықты қосымшаны көрсетсеңіз, яғни олардың 
қызығушылығын дұрыс бағытқа бағыттасаңыз, онда мобильді құрылғылар оқу процесіне өте оңай еніп, 
құнды көмекшілерге айналады, яғни: 

- Заманауи мобильді құрылғылар мұғалім мен оқушының «бір толқын ұзындығында болуына» 
мүмкіндік береді, бұл қазіргі әлемде маңызды болып табылады, баланың шығармашылық дамуына, 
үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істеуіне, талдауға, қорытынды жасауға және негізделген шешімге 
келуге мүмкіндік береді.  

- Оқу үрдісінде мобильді құрылғыларды ұтымды пайдалануды ескере отырып, қазіргі заманғы 
оқыту технологиясын қолдану үшін әр мұғалімнің сабақта өз орнын табуы өте маңызды, өйткені бұл 
балалардың көпшілігі үшін оқу құралы емес, «ойыншық» .  

Мақаланың нәтижесінде сабақта мобильді құрылғыларды пайдалану оқушылардың 
математикадан білім сапасының жоғарылағанын және оқу үдерісі келесі талаптарға сай жүргізілетін 
сыныптармен салыстырғанда пәнді оқуға деген ынтасының жоғарылағанын көрсетеді деп айта 
аламын.  



ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

346 
 

 
Әдебиеттер тізімі 

1.Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в 
образовании [Текст]: И.Н.Голицына , Н. Л. Половникова // Образовательные технологии и общество. 
2011. № 1. С. 241–252. 

2.Виневская А. В. Использование потенциала информационных технологий в создании 
мобильной образовательной среды[Текст]: А. В. Виневская // Концепт. 2012. № 9. С. 78–84. 

3.Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования[Текст]: Е.С.Полат// – М: Академия, 2002. – С. 272. 

4.Казакова М.С.Применение современных гаджетов на уроках математики как средство 
формирования универсальных учебных действий школьника[Текст]: М.С.Казакова // Концепт.С 105–
110 

 
 
УДК 711.7  

РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Шушакова А.С. -  магистр технических наук, учитель информатики, КГУ «школы – 

гимназии города Тобыл», Отдела образования Костанайского района 
Канапина М.Р. - учитель математики, КГУ «школы – гимназии города Тобыл», Отдела 

образования Костанайского района. 
 
Статья посвящена развитию робототехнике в мире. Автором описывается виды роботов 

их применение в различных сферах. Одной из главных задач, вызвать интерес учащихся изучать 
дисциплину «Робототехника»  

Ключевые слова: робототехника, аватары, Android.  
 
Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.   
Робототехника стремительно развивается, каждые сутки нашего времени. Высоко 

технологичные процессы и досконально разработанный искусственный интеллект позволяет нам 
расширять наши возможности до невообразимых возможностей. Так, уже сегодня мы в пространстве 
нашего времени замечаем технологические прорывы в области науки.  

Термин «робототехника» впервые был упомянут американским писателем А. Азимовым в 
1941 году в научно-фантастическом рассказе «Лжец», повествующем о проблемах позитронных 
роботов. Тогда люди, стремившиеся к технологическому прогрессу, не рассчитывали на 
соприкосновение с роботами в повседневной жизни [1]. 

   К общему удивление прогресс в области робототехники произошёл раньше, чем мы могли 
подумать. Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон создал в 1738 году первое 
работающее человекоподобное устройство, которое играло на флейте. Робот являлся творением 
Android производством Honda [2].  

 Исторически люди стремились создать высокоинтеллектуальный разум. В древности люди 
имели представления о существе, похожего на человека, но масштабнее мыслящего. Однако не 
стоит забывать, что разум человека безграничен. Именно поэтому мы повседневно используем 
роботов в жизни, роботы проводят сложные операции беспрерывно несколько часов, в космических 
кораблях роботы давно имеют собственные задачи.  

Робототехника – это наука, которая изучает проектирование и использование 
автоматизированных технологических систем, иначе говоря, исследует роботов. Сейчас во многих 
школах Казахстана ведётся предметы ‘робототехника’. На данном уроке изучаем строение, принцип 
работы и технологические разработки роботов. 

Классическая робототехника возникла благодаря компании LEGO, которая в 1998 году 
представила первого робота, — LEGO Mindstorms RCX 1.0. В России соревнования LEGO-роботов 
проходят с 2002 года. Практически все соревнования по робототехнике проводятся с использованием 
этого конструктора. Их популярность с самого начала была велика.  Я считаю, это отличная 
возможность развитие интеллектуальных способностей детей и расширенному видению на процесс 
работы техники. У наших преподавателей впервые появилась возможность показывать систему 
работы программирования наглядно. Программирование робота не связано с компьютерными 
играми, так как компьютерная игра уже создана — ребёнок её просто «поглощает». Однако 
программирование робота заставляет мозг ребенка на создание новых кодов или создание 
нестандартных решений. Робот- проект ребенка, способный охватить несколько предметов на 
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робототехнике. Решений математических задач, показ естественных процессов в природы, имитация 
поведения диких животные и все, что способно развивать мышление школьника. Робототехника — 
прикладной инструмент математики, с помощью данного предмета дети делают основательные шаги 
для изучения математических наук, даже если на первый взгляд далеки от математики.  Потому что 
при программирование робота,  не нужно учить формулы или умение решать сложные уравнения, 
нужно лишь математический склад ума или умение мыслить глубоко в корень проблемы. Такие 
занятия помогают понять именно математическую логику, а не запомнить решение отдельных задачь. 
Поэтому так важно вводить предмет «робототехника» в средней школе, в 5 классах. Такие занятия 
помогут детям быть уверенными в себе, и не боятся совершать ошибки, учиться на них. С моей точки 
зрения, ребенок, который не боится сейчас ошибаться – в будущем будет создателем креативных 
решений на сложные задачи. Программисты говорят о себе как о творческих людях, 
программирование давно вышло за рамки мониторов.  

  Робототехника учит нас нестандартно мыслить, не боятся своих идей, принимать решения, 
смотреть на свой результат. Ведь при создании роботов мы моментально видим плоды нашей 
роботы. И придумав новый ход, можем исправить ошибки, которые появятся. Самое основное для 
развития интеллектуальных способностей человека – собственный разум. Этому стоит обучать детей, 
чтобы решения были индивидуальными, а взгляды вопрос чистыми. Кроме того, ежегодно роботы 
становятся все более совершенными и «умными». Вот зачем нужна робототехника, и почему данная 
сфера науки будет интересна и полезна детям. У детей появляется дополнительное занятие, которые 
интересует их. Ведь, что может быть интереснее экспериментов, как у юных ученных?  

За последние два с половиной века мир пережил три промышленные революции.Во время 
первой появились фабрики и механизированные заводы, создавшие большое количество рабочих 
мест. В ходе второй возникли новые отрасли промышленности — химическая, электротехническая, 
автомобильная. Период третьей промышленной революции характеризуется развитием средств 
связи, созданием персональных компьютеров, появлением сотовых телефонов.Каждая из них 
коренным образом изменила общество и жизнь людей.Уже сейчас мы находимся на пороге новых 
перемен. Наступает эпоха роботов. Это результат научно-технического прогресса.Практическое 
применение робототехники стало доступной реальностью. Современные технологии сделали 
возможным создание самых разнообразных роботов. 

Аватары представляют собой роботов телеприсутствия, обладающих возможностью не только 
получать информацию посредством различных сенсоров, но и точно двигаться по желанию 
оператора. Прежде всего нужно сказать, чтоаватары могут работать в условиях, опасных или 
неприемлемых для человека. Например, в открытом космосе, где относительно высокая радиация, 
низкая температура. Технология телеприсутствия для космических приложений будет подразумевать 
не только получение информации, но и какие-то активные действия, дистанционно задаваемые 
роботу-аватару человеком-оператором.Оператор будет получать информацию о результатах «своих» 
действий и таким образом реализует возможность практически полноценной деятельности в 
открытом космосе или на поверхности другой планеты Солнечной системы.Еще одна непростая 
задача, с которой может справиться робот-аватар – это исследование океанских глубин.Оператор 
будет управлять роботом с поверхности, совсем не рискуя своей жизнью.Поэтому, дни, когда 
исследователи рисковали своими жизнями, вскоре останутся в прошлом [3]. 

В заключение, мне бы хотелось сделать акцент на том, что будущее научного прогресса 
невозможно без роботов. Рано или поздно аватары и другие виды роботов станут неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни, как компьютеры или мобильные телефоны.Яуверена в том,чтоих 
применение может принести пользу в различных областях жизнедеятельности человека. 
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 Мақалада медиа нарықта қандай да бір оқиғаны  түрлі құралдар мен  формалар арқылы 

тұтынушыға жеткізу,  оқиғаны оларға әңгімелеп, сипаттап беру мүмкіндігі туралы жазылған. 
Тіпті,  бір ғана оқиғаның жай-жапсарын  бірнеше медиақұрал  арқылы бірнеше медиаформада 
айтып  беруге болады. Осыған орай,  медиа нарықта  жаңа терминдер  күн санап   көбейіп келеді 
Мультимедиа,  кроссмедиа және трансмедиа терминдері бойынша ақпарат беру формалары 
сипатталады.  

Түйінді сөздер: мультимедиа, медиа нарығы, трансмедиа, кроссмедиа, трансмедиалық 
баяндау, веб-сайттар, әлеуметтік желілер, интеграцияланған медиа каналдар, мультимедиалық 
өнім.  
          

Соңғы  жылдары  медиада мультимедиа  деген термин жиі кездесе бастады. Ал батыс медиа 
нарығында  аталған терминмен қатар, кросмедиа және трансмедиа деген терминдер пайда  болды. 
Олар пайда болып қана қоймай, кеңінен қолданысқа еніп кетті. Әрине,  Қазақстан медиа 
нарығында  соңғы екі  термин әзірге  сирек қолданылады, бірақ,  мультимедиа ұғымы бізге таңсық 
емес.  Дегенмен,  аталған ұғымдардың ара-жігін ажыратып алғанның артықтығы жоқ. Сонымен... 

Әдетте,  көптеген  журналистерге мультимедиа ұғымы таныс келеді. Көбіне біз 
мультимедиа  ұғымын интернетпен  байланыстырамыз.  Себебі, аталған  ұғым интернеттің пайда 
болуы арқылы күнделікті өмірге еніп кетті. Алайда,  бұл терминнің  тарихы компьютер дәуірінен 
әлдеқайда ертерек кезеңге барып тіреледі. Дегенмен,  мультимедиа деген терминді журналистер 
интернетке қатысты  қолданып кетті.  Басылымдар  белгілі бір оқиға жайлы баяндағанда тек мәтін мен 
суретті ғана емес,  инфографиканы,  кейін дыбыс пен   видеоны қолданып, мультимедиалық контент 
жасай бастады. Әлбетте,  ол үшін интернет  қажет еді. Интернетсіз мультимедиалық контент 
жасау   мүмкін емес. Алайда,  кинохроника мен  теледидар жүз жылға жуық уақыт мультимедиалық 
құралдарды пайдаланып келді деуге болады. Яғни,  олар да мәтін, 
дыбыс,  статикалық  бейнелер,  видеожазбалар мен  анықтамалық графикалар жиі қолданады. 
Қазақстандық арналар, әсіресе  Atameken  Business Channel  тәрізді телеарналар  инфогракфиканы 
да,  суреттер мен  бейнені де, мәтінді де  пайдаланады. Сырт көз үшін мұндай 
құралдарды  қолданудың өзі - мультимедиа. Алайда, газеттердегі  жағдай бөлек. Олар интернет 
сайттарын ашқан сәтте түрлі  формаларды сынап көрді.  Мультимедиалық   құралдарды кеңінен 
пайдалана бастады. Бірақ,  сөз басында айтқанымыздай дәстүрлі «мультимедиа» 
ұғымы  таңсық  дүние емес.  Бүгінде  цифрлы сторителлингтің кез-келген түрін мультимедиа 
деп  атауға болады.  Өйткені,  мультимедиада  ақпарат берудің бірнеше формасын  бір арнада 
тоғыстырасыз.  Оқиға жайлы түрлі формамен, бірақ бір арна арқылы айтасыз.  Мультимедиа дегеніміз 
де сондай принциппен жұмыс істейді. 

Әрине,  мультимедиа,  кроссмедиа және трансмедиа терминдерін түсіну үшін  бірінші 
кезекте  ақпарат тарату формасы мен ақпарат тарату арнасы деген қос түсініктің мәніне  үңілу 
қажет.  Әдетте ақпарат тарату формасын - медаформа деп атайды. Ол  оқиғаны баяндайтын 
тіл,  мәтін, фотография,  иллюстрация,  суреттер, аудио және  видеоөнімдерден құралады. 
Ал  ақпарат тарату арнасы ретінде журналист  газетті, журналды,  телеарнаны,   радионы,  лекциялар 
мен тренингтерді,   музейлерді,  ойындарды,  графикалық  публикацияны, интернет  пен  мобильді 
қосымшаларды  таңдауы мүмкін. Біз сөз еткен  терминдер де осы форма мен арна үйлесімі 
нәтижесінде  дүниеге келеді. Сөз басында айтқан мультимедиалық өнімдер де осы форма мен арнаға 
негізделеді.  Дегенмен,  басылымдар мультимедиалық контентке тек интернет арқылы ғана қол 
жеткізгенін тағы да атап  өту керек.  Бұл дегеніз  оқиға желісін  цифрлық форматқа  көшіріп, 
мультимедиа жасау дегенді білдіретін болды. 

Мультимедиамен  қатар бүгінгі журналистикада тағы бір жаңа термин қолданыла бастады. Ол 
- кроссмедиа. Кроссмедиада  бір ғана оқиға жайлы  бірнеше  медиа арна айтады. Кроссмедиада оқиға 
жайлы ежгей-тегжейлі  баяндау үшін бірнеше  медиа арна қолданылады. Алғаш рет  бұл тәсілді 1970 
жылдары Coca Cola   қолданып, нарыққа енгізді. Әдетте, кроссмедианың көбіне жарнама  нарығында 
қолданылатыны содан. Бір өнім жайлы бірнеше арна арқылы жарнама жасау бір арнада сан 
құбылтқан  жарнамадан әлдеқайда   тиімді.  Алайда, кроссмедианы  ірі ақпарат агенттіктері де 
қолданатынын ескеру керек. The Associated Press, Reuters  тәрізді агенттіктер  өздері 
әзірлеген  қандай да бір оқиға жайлы деректерді түрлі арналар мен газеттерге таратады. Әрине, әр 
медиа арна  аталған  ақпараттарды таратқанда өз стилдерін сақтауға тырысатыны сөзсіз. 
Бірақ  бәрібір әу бастағы дерек көзі таратқан ақпараттан тым ауытқи алмайды. Нәтижесінде әр түрлі 
медиа арналар бір оқиға туралы бір-біріне ұқсас ақпарат таратады.  Бір сөзбен 
айтқанда  мультимедиа бірнеше медиаформаны қолданса, кроссмедиа бірнеше  медиа арнаны 
пайдаланады. Сөйтіп,  екі тәсіл де  мейілінше  кең аудиторияны қамтуға қызмет жасайды. Webpress.kz 
сайтын да  кроссмедиалық платформа деп бағалауға болады. Батыс медиа нарығында оқырманы 
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аз  жергілікті БАҚ  кроссмедиа тәсіліне жүгініп, өз  өнімдерін таратып тұрады. Webpress.kz порталында 
жергілікті басылымдардың өнімдері топтастырылған. Бұл өз кезегінде жергілікті басылымдардың  өзге 
медиа арнаны қолдануының  үлгісі. Қазақстанда  кроссмедиа тәсілімен жұмыс істейтін  платформалар 
аз емес. 

Трансмедиа ұғымына  келсек, оның   сәл өзгеше сипаты бар. Егер тура аударар болсақ 
«трансмедиа» деген сөз «медиа арқылы» деген мағына береді.  Бұл термин  соңғы кездері  кеңінен 
тарай бастады. Әсіресе,  бұл  термин шетел сарапшыларының баяндамалары 
мен  пікірталастарында,  конференция  құжаттарында  жиі кездеседі. Трансмедиа дегеніміз - түрлі 
медиаплатформаларды  қолдану арқылы ақпараттар тарату және күн тәртібін қалыптастыру тәсілі. 
Трансмедиа тәсілінде  теледидар,  кітаптар,  веб-сайттар, әлеуметтік желілер,  твиттер және өзге 
желілер, оффлайн өмірдегі  плакаттар, афишалар,  хабарландырулар тәрізді 
құралдарды,  мультимедиялық  презентациялар,   компьютер ойындары тәрізді көптене 
платформаларды   қолдану мүмкіндігі бар. Трансмедианы  пайдалану арқылы  адамның 
күнделікті   өміріне  белгілі бір ақпаратты енгізуге болады. Сөйтіп, көптеген адамдар 
арасында  танымал болатын  қызықты оқиғаны тарату  ықтималдығы артады. Айталық,  ұялы 
желілерге қызмет көрсететін компания түрлі платформа  арқылы белгілі бір  брендті насихаттады 
делік. Мұндай тәсілде әр платформадағы ақпарат әртүрлі болады. Алайда, тұтастай алғанда үлкен 
оқиға желісінің шағын бөлшектері болып есептеледі. Осы тұста трансмедиа 
тәсілімен  таратылған  ақпараттар бір-бірімен  байланысты болып қана қоймай,  күн тәртібін 
қалыптастыруда үндестік танытады.  Оқиғаның әр бөлігін жеке қабылдауға да болады. Ал ақпаратты 
тұтынушы  тұтас оқиғаны түрлі  медиаплатформалар арқылы тараған бөлшектерден  құрастырып 
алады. Мұндай тәсілдің оқырман үшін қызықты болатын тұстары аз емес. Әрі есте жақсы 
сақталады.  Қысқасы, трансмедианың екінші  мәні қандай да бір  оқиғаны  әңгімілеп, тарату деген 
мағынаны да береді. 

Трансмедиа туралы әңгімелеуді зерттеу бойынша енгізілген тұжырымдама Генри Дженкинс, 
негізгі кітаптың авторы конвергенция мәдениеті - жаңадан пайда болатын тақырып. Жаңа медиа мен 
әртүрлі платформалардың сипатына байланысты әртүрлі авторлар оны әр түрлі түсінеді. Дженкинс 
«трансмедиа» термині «бұқаралық ақпарат құралдарында» дегенді білдіреді және үстірт ұқсас, бірақ 
әр түрлі құбылыстарға қатысты қолданылуы мүмкін дейді. Атап айтқанда, «трансмедиа туралы 
әңгімелеу» ұғымын дәстүрлі кросс-платформамен, «трансмедиамен» шатастыруға болмайды. медиа-
франчайзингтер,  немесе «медиа қоспалары».Дженкинстің бір мысалы - медиа конгломерат DC 
комикстер. Бұл ұйым комикстермен байланысты фильмдерді шығарар алдында шығарады, сонда 
көрермен кейіпкердің тылсымын түсінеді. Трансмедиа туралы әңгімелеудің көп бөлігі сюжеттік 
желілердің сингулярлық кейіпкерлеріне негізделмейді, керісінше бірнеше кейіпкерлер мен сюжеттік 
желілер ұзақ уақыт бойы сақталатын үлкен күрделі әлемдерге бағытталған. Сонымен қатар, Дженкинс 
трансмедианың үлкен аудиторияны тарту үшін қаншалықты кеңейтілетініне назар аударды. Мысалы, 
DC Comics кішкентай аудитория мүшелерін тарту үшін түрлі-түсті кітаптар шығарады. Кейде 
аудитория мүшелері кейбір трансмедиалық сюжеттер сюжет желісінде немесе кейіпкерлердің 
дамуында олқылықтар қалдырған сияқты сезінуі мүмкін, сондықтан олар трансмедиалық әңгімелеудің 
тағы бір жалғасын бастайды, мысалы фантастика. Трансмедиа туралы әңгімелеу трансмедиалық 
әңгімелер түрінде бар, оларды Калинов пен Маркова анықтайды: «интеграцияланған медиа каналдар 
арқылы өзінің баяндауын жеткізетін мультимедиялық өнім». 

Жалпы,  трансмедиа тәсілінде  түрлі медиаплатформалар  қолданылады. 
Сондықтан,  оларды  пайдалану өзекті саналады. Трансмедиа тәсілін қалыптастыруға  адамдардың 
бір ғана қайнардан   жететін ақпаратқа қызығушылығынң  төмендеп кетуі себеп болды. Строителлинг 
бірнеше медиаплатформаны пайдалану  аудиторияны көбейтеді. Әрі мақсатты аудиторияға қол 
жеткізу мүмкіндігін арттырады. Трансмедия  сторителлингте оқырманды оқиғаға қызықтыру тәсілі 
ерекше.  Онда оқиға желісі сирек қайталанады.  Яғни, ақпаратты таратушы  бір-біріне ұқсамайтын 
бірнеше оқиғаны  түрлі платформалар арқылы таратады. Мұндай жағдайда оқырман  бір ғана 
оқиғамен шектелмей, өзге де оқиғалар жайлы ақпараттарды оқуға құмартады. 
Осылайша  оқырманның  тақырыппен қанығуы арта түспек.  Оқырман  трансмедиалық тәсілмен 
таратылған ақпараттарға неғұрлым көп көңіл бөлсе,  ақпарат та соғұрлым  бағалы бола түседі. 

Цифрлық әлемде барлық технологиялардың мақсаты – монетизация жасау, ақпаратты, 
технология мен қызметті табыс көзіне, ақшаға айналдыру, табыс табу. Әрбір жаңашылдықтың 
артында оның көпшілікке ұнауы мен қанша пайда әкелетіні тұрады. Сондықтан да, цифрлық 
экономика, ақпараттық технологиялардың экономикасы мемлекет дамуының басты бағытына 
айналуда. Цифрлық немесе ақпараттық экономика деген бағыт АҚШ-та, Жапония мен Оңтүстік 
Кореяда кең өріс алған. Экономиканың жаңа секторы ақпараттық сектор ғылым-білім, зерттеулер, 
медиа және ақпараттық қызмет көрсетуден тұрады. Қарапайым кейсті қарастырайық. Жеке тұлғаның 
ойында керемет идея туып, оны ақшаға айналдырғысы келді. Ол Интернетте сайт ашып, сол идеядан 
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туған қызмет түрін сайтқа жүктеп қойды делік Идея біршама адамды қызықтырып, сайтқа кірушілер 
саны көбейеді. Осы кезде жеке тұлға табыс табу үшін сайтқа әртүрлі жарнама баннерлерін 
орналастырып немесе сайтқа кіруге ақы алады. Сайтын монетизациялап, пайда таба бастайды. 
Қазіргі танымал тұлғалар, өнер адамдары әлеуметтік желілердегі аккаунтарына жазылған 
адамдардың санына байланысты ашық немесе жасырын жарнаманың көмегімен табыс тауып келеді. 
YouTube, Фейсбук, Инстраграмм сияқты көпшілік білетін немесе бизнес бағыттағы Linked-in сияқты 
әлеуметтік алаңдарда миллиондаған жазылушылары бар аккаунт иелері жақсы табыс таба алады. 

Журналистикада  трансмедиа тәсілін қолдану  үшін  ынтымақтастық пен  өзара әріптестік  өте 
маңызды.  Бір журналистің түрлі платформаларда әртүрлі формада  оқиға жасап, соларды таратуы 
мүмкін емес. Оған техникалық мүмкіндік те, қаржы да жетпейді.  Сондықтан, трансмедиа тәсілін 
әдетте  командалық  жұмыс ретінде  бағалайды.  Трансмедиалық тәсілді ірі компаниялардың 
пайдалануы әлдеқайда  тиімді әрі әсерлі болады. Мақсатты аудиторияны табу  үшін  ірі медиа 
компаниялар өзге компаниялармен  әріптестік орнатуы керек. Әрине, мұнда өзара тиімді болу 
мәселесі ескерілуі қажет.  Өзара бірлесе жұмыс істеу тәсілі  журналистер үшін таңсық емес.  Бірақ, 
тікелей трансмедиа тәсіліне жүгінетін  компаниялар  Қазақстан медиа нарығында  сирек. Дегенмен, 
алдағы уақытта  бұл тәсіл де отандық медианарыққа енуі мүмкін екендігін  назардан тыс қалдырмау 
қажет. 

Жалпы алғанда  мультимеда да, кроссмедиа да, трансмедиа да  Қазақстан медиа нарығының 
дамуына  өз үлесін қосатын тәсілдер. Бұл тәсілдердің әрқайсысының   өзіндік ерекшеліктері мен 
артықшылықтары бар. Бір-бірін қайталамайтын тұстары да кездеседі. Сөйте тұра  бұл тәсілдермен 
жұмыс істеудің ерекшеліктері де бар. Мультимедиалық  құралдарды қолдана отырып жеке 
журналистің табысқа жету мүмкіндігі бар. Кроссмедиа тәсілінде жеке адамның мүмкіндігі сәл 
төмендейді. Медиа құрылымдардың өзара  серіктестігі осы тұста басталады немесе ақпарат 
таратушының  үйлестіру қабілеті  алдыңғы қатарға шығады. Ал, трансмедиа тәсілі жеке 
журналистің  бір өзі ғана атқаратын  жұмыс емес. Ол ірі құрылымдардың тұтас ақпараттық саясат пен 
күн тәртібін қалыптастыру бағытында бірлесе жұмыс істеуінің  нәтижесінде жүзеге асады. 
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ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕР ҚАТАРЫНА ЖАТАТЫН МИЯ ӨСІМДІГІ ЖӘНЕ МИЯ 
ТАМЫРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН КОСМЕТИКАДА ҚОЛДАНУ 

 
Бажыкова К.Б. – химия ғылымдарының кандидаты, органикалық заттар, табиғи 

қосылыстар мен полимер химиясы және технологиясы кафедрасының доценті, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ. 

Маханбетжан М.А. - 7М01503- Химия педагогтерін даярлау мамандығы бойынша 
магистратурада білім алушы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. 

 
Адамзат  тіршілігі өсімдіктер дүниесімен тығыз байланысты. Тірі ағзалар тұтынатын 

және қоректенетін азықтықтың негізі осы өсімдіктерден алынады. Ем үшін пайдаланылатын 
препараттардың жартысына жуығы өсімдіктерден дайындалады. Жергілікті жердегі өсімдіктерді 
танып қана қоймай, мия өсімдігін химиялық құрамын косметикада қолдану туралы зерттеу 
анықтамаларымен бөлісу. 

Түйінді сөздер: мия, химиялық құрам, кумариндер, алкалоид, флавоноид. 
 
Адам денсаулығының жалпы жағдайына заманауи жағымсыз өмір сүру жағдайлары әсер етеді 

және бұл процестің көріністерінің бірі безеу, экзема, нейродермит сияқты тері аурулары болып 
табылады. Терінің теріс жағдайын емдеу мәселесінен басқа, адам қабыну немесе тітіркену орнында 
пайда болатын тыртықтарды, тігістен қалып кеткен орындар және пигмент дақтарын азайту 
мәселесіне тап болады. Бірақ безеу (акне)  азайту қиын пигмент дақтарының жалғыз себебі емес. 
Гиперпигментацияның негізгі себептері:  Ультракүлгін сәулелену;  С, А, Е және В тобындағы 
витаминдердің жетіспеушілігі;  Гормоналды бұзушылықтар (климакс,  жүктілік, гормоналды  дәрі-
дәрмектер және т.б.);  Меланин өндірісінің жасқа байланысты бұзылыстары;  Бауырдың, эндокриндік 
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жүйенің аурулары;  Дәрілік заттарды ұзақ қолдану;  Терінің күн радиациясына сезімталдығының 
жоғарылауы;  Генетикалық бейімділік;  Кейбір аурулар (сифилис, туберкулез, Аддисон ауруы, т.б.)                                                                                                                                                                                    

Мұның бәрі меланогенездегі сәтсіздікке, яғни эумеланиннің қалыптасу процесіне әкеледі. 
(ерімейтін пигмент қара немесе қоңыр түстер) және тирозин амин қышқылынан феомеланин (еритін 
сары немесе қоңыр пигмент). Ерекшелік - бұл витилиго, альбинизм және басқалар сияқты туа біткен 
аурулар, сондай-ақ неви (туа біткен белгілер). Өкінішке орай, бұл бұзылулар емделмейді немесе 
арнайы косметикалық процедуралар арқылы жойылуы мүмкін. [1, 85б]. 

Эстетикалық кемшіліктерді емдеуде  көп таралған әдіс - бұл жеміс қышқылдарымен химиялық 
пиллинг, бірақ бұл әдіс бірқатар кемшіліктерге ие. Біріншіден, бұл процедура салондарда болуы керек, 
өйткені пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан күйіп қалу қаупі бар. Екіншіден, бұл әдіс беткі 
қабатты бұзады, бұл терінің тосқауыл функциясын төмендетеді және оны сыртқы тітіркендіргіштерге 
сезімталетеді.                                                                                                                                                          
Құрамында мына заттар бар косметикалық өнімдерді пайдалану қауіпсіз: тирозиназа ферментін тежеу, 
осылайша меланогенезді тоқтатады (аскорбин қышқылы, арбутин, глабридин және койевая қышқылы; 
меланогенезді тежейтін заттар (гидрохинон - Еуропада тыйым салынған және азелай қышқылы);                                                                                                                                                  
түзілген пигментті ыдырататын ферменттер (лигнинпероксидаза) [4, 25б]. 

Теріні ағартатын косметиканың маркетингтік зерттеулері ең көп таралған ингредиент 
гидрохинон екенін көрсетті. Бірақ ол тұрақты қолдануға жарамайды, өйткені ол дерматит тудырады. 
Сондай-ақ, косметика жоғары құны бар - бұл оның құрамына кіретін құны жоғары шикізаттың бар 
болуына байланысты. Бұл компоненттерге ұлулардың муцилині, готу кола, экзотикалық өсімдіктердің 
сығындылары (сакура, женьшень және т.б.) кіреді, олар әрқашан тиімді емес.                                                                              

 
Кесте 1 - Мия (Glycyrrhiza glabra) тамыры мен тамырсабағының химиялық құрамы 
 

Аты Мазмұны, % 

Глицирризин 23-ке дейін 

30 флавоноидтар (глабридин, ликиритин, ликуразид, глаброзид,  
уранозид, кверцетин, апигенин, ононин және т.б.); 

3-4 

Моно- және дисахаридтер 20-ға дейін 

Крахмал 34-ке дейін 

Целлюлоза 34-ке дейін 

Пектин 6-ға дейін 

шайырлар 40-қа дейін 

Фенолкарбон қышқылдары (салицил, синап, ферул) және 
 олардың туындылары 

5-ке дейін 

Кумариндер 2,6 дейін 

Таниндер 14-ке дейін 

алкалоидтар 3 дейін 

Эфир майы 0,05 дейін 

Органикалық қышқылдар (тартар, лимон, алма, фумар) 4,6 дейін 

Стероидтар (β-ситостерол) 0,02 дейін 

Май қышқылы 12-ге дейін 

бос стеролдар 11,5 дейін 

Стеролды эфирлер 27,5 дейін 

Диглицеридтер 6.2 дейін 

Гликолипидтер 19 жастан төмен 

Фосфолипидтер 10-ға дейін 

Микро және макроэлементтер (K, Ca, Mn, Mg, Cu, Zn, т.б.) 8-ге дейін 

 
Сондай-ақ косметикалық өнімдерде табиғи ингредиенттерді пайдалану үрдісі бар екенін атап 

өткен жөн. Сондықтан гиперпигментация проблемасымен тиімді күресетін арзан отандық шикізаттан 
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жаңа, қауіпсіз компоненттерді іздеу өзекті болып табылады. Бұл мәселені шешудің бір жолы - ҚР 
далалық бөліктерінде өсетін мия тамыры (солодка). Бұл өсімдік өзінің химиялық құрамына 
байланысты тамақ және фармакология өнеркәсібінде белсенді қолданылады. 

Кәдімгі "негізгі" қосылыстар-бұл жалпы қабылданған қосылыстар биосинтетикалық схемалар 
және өте жоғары (бірнеше пайызға дейін) өсімдік материалындағы мазмұн. Мия түрлері үшін бұл 
өсімдік мүшелеріне нақты бөлінген флавоноидты табиғаттың қосылыстары. Сонымен, жер асты 
органдарында бұл-5-дезокси (дегидрокси) халкон-флавонон туындылары 5-оксиге (гидрокси) 
ауысумен флавондар, жер бетіндегі флавонолдар. Ретрофлавоноидтар сияқты қосылыстар да 
ерекшеленеді. Олардың типтік өкілі эхинатия. Бұл C-2' және C-4' сақиналарында алмастырғыштары 
бар және жоқ алғашқы табиғи халкон С-2 және С-6 сақиналарындағы оксигрупп а. сонымен қатар 
ликодион деп аталатын жаңа дибензоилметан туындысы бөлінді. Ол өсімдік жасушасында тікелей 
изолинитигениннен синтезделуі аралық өнімдер-эпоксид немесе пероксид түзетін халконның тотығуы 
арқылы мүмкін деп болжанады. 

Химиялық құрамына байланысты мия тамыры медицинада және косметикада, әсіресе 
дерматитті емдеуде қолданылады. Фитостеролдар мен полярлы липидтердің (глико- және 
фосфолипидтер) жоғары концентрациясы зақымдалған терінің тосқауыл функцияларын қалпына 
келтіруге, серпімділікті жақсартуға және қабынуға қарсы әсерге ие болады. 

Сығынды антиоксидант қабілетін көрсетті және тиімділігі бойынша BHA (синтетикалық 
антиоксидант) салыстыруға болады. Бұл сығындыда фенолдық қосылыстардың көп болуына 
байланысты. Сондықтан компонентті синтетикалық және аллергенді консерванттарға балама ретінде 
пайдалануға болады, сонымен қатар ультракүлгін сәулеленуден кейін теріге бос радикалдардың теріс 
әсерін азайтады [2,188б]. 

Тирозиназа ингибиторы болып табылатын глабридинге ерекше назар аударған жөн. 
Зерттеулер көрсеткендей, 21 мкг/мл концентрациядағы мия сығындысы 50% тирозиназаны тежейді, 
ал 0,05% глабридин меланогенезді және эритеманы айтарлықтай басады және безеуді болдырмайды. 
Сонымен қатар, глабрадин теріні тыныштандыратын және сезімтал терідегі бөртпелердің алдын 
алатын қабынуға қарсы COX-2 ферментінің экспрессиясын басады [4,28б]. 

 
Кесте  2 - Зерттеу бойынша Түркістан облысынан жиналып алынған Мия (Glycyrrhiza glabra) 

тамыры мен тамырсабағының химиялық құрамы 
 

 Көрсеткіштің атауы Сандық 
көрсеткіштер 

Тамыры Сапонин (глицерризин)  23% 

Флавоноид 3-4% 

         Моносахарид, дисахарид 20% 

С Дәрумені 4% 

Полисахаридтер 4-6% 

Эфир майлары, шайырлы заттар 3-4% 

Жапырағы Флавоноидтар + 

Сапониндер + 

Иілік заттар + 

Полисахаридтер + 

 
Мия өсімдігінен дайындалған өнім жасөспірімдердің сұлулығы мен дене шынықтыруын 

насихаттаудың ең жақсы құралдарының бірі болып табылады. Шрамды болдырмау үшін зақымдалған 
жерлерді мия сығындысымен үнемі өңдеңіз.Дерматиттің әртүрлі түрлері ұқсас жолмен емделеді. 
Сығынды жасартатын әсерге ие, бет кремі мен лосьонына қосқанда мимикалық әжімдерді тегістейді. 
Қазіргі әлемде мия тамырын пайдалану тек дәстүрлі медицина әуесқойлары үшін ғана емес, сонымен 
қатар фармацевтикалық компаниялар мен косметика өндірушілері үшін де дәстүрлі болды. Дегенмен, 
бұлардың барлығы бірдей пайдалы емес. Мұндай тағамдарды тұтынуды шектеген дұрыс, өйткені олар 
қан қысымының жоғарылауына ықпал етеді, мысалы, гипертониямен ауыратын адамдарда. Тәуекел 
тобына бүйрек үсті безінің қызметі бұзылған және жүрек жеткіліксіздігі бар азаматтар да кіреді. 

Барлық осы мүмкіндіктер мия тамырын қара дақтарымен күресу үшін косметикалық өнімдердің 
тиімді құрамдас бөлігі етеді, ол сонымен қатар бет терісіне жан-жақты күтім жасайды, қалпына 
келтіретін және тыныштандыратын қасиеттерді қамтамасыз етеді. Бұл компонент сезімтал және 
қартайған теріге жарамды және қарапайым косметикалық компоненттерге арзанырақ және табиғи 
балама болып табылады. 
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Анализ ряда нормативно - правовых документов и специальной методической литературы 

показывает, что одной из актуальных проблем современного общества является проблема 
включения в общество детей с особыми  образовательными потребностями. Самой  востребованной  
моделью  для  обеспечения  детей  с  особыми потребностями качественными образовательными  
услугами  является развитие  инклюзивного  образования  через  включение  таких детей  в 
образовательный процесс общеобразовательной школы. Образовательная инклюзия справедливо 
рассматривается как важнейший механизм инклюзии социальной. Инклюзивное образование в 
настоящее время становится реальностью, несмотря на неоднозначность отношения педагогов и 
психологов к этому новшеству. В нормативно - правовых документах Республики Казахстан 
инклюзивное образование рассматривается в качестве одного из стратегических направлений 
развития системы образования в стране. Поэтапное  внедрение инклюзивного образования 
осуществляется с 2011 года[1].    

Сегодня   инклюзивным   или   включающим   образованием   называют совместное  обучение  
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  с нормативно       развивающимися       
сверстниками. Основой  интеграция  детей  с особыми  образовательными потребностями в 
массовые образовательные учреждения является  готовность  общества  и  государства  
переосмыслить  всю систему  отношения  к  лицам  с  особыми  потребностями. В группу детей с 
особыми образовательными потребностями относят и детей с задержкой психического развития. 
Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с 
тем временный характер отставания, который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем 
раньше создаются адекватные условия обучения и развития детей данной категории[2].    

Проблема развития и обучения детей с задержанным психическим развитием является одной 
из ведущих проблем специальной педагогики и специальной психологии. Задачи инклюзивного 
образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их 
равноправие через создания условий и оказания помощи в их социальной реабилитации и адаптации, 
подготовке к полноценной жизни в обществе 

Среди принципов, на которых  базируется инклюзивное образование,  выделяется принцип 
изменения  педагогических  методов  и  технологий  обучения в  соответствии  разнообразным 
потребностям всех учащихся. Известно, что инклюзивное образовательное пространство основано на 
предоставлении вариативных форм обучения для детей с разными стартовыми возможностями. В 
этом процессе важная роль отводится учителям и психологам, которые используют свой опыт и 
знания  для того, чтобы каждый ребенок мог учиться с наибольшей для себя пользой. Инклюзивный 
подход делает образование более индивидуализированным. Когда педагог планирует урок, 
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используя эту стратегию, ему не надо снижать планку, а надо учитывать все особенности своих 
учеников.  Для того, чтобы «включённое» обучение стало относительно полноценным и полезным 
детям с задержкой психического развития необходимо своевременно принимать меры для 
оптимизации образовательного процесса, осуществлять постоянный контроль их достижений в сфере 
академической и жизненной компетенции[3]. Вот почему необходима разработка соответствующих 
дидактических пособий,  поиск новых приёмов и  средств обучения.  

В Казахстане инклюзивное образование еще не получило широкого распространения. Между 
тем определенные шаги в данном направлении уже делаются. Педагоги проходят специальную 
подготовку для того, чтобы знать, как учить и оценивать успех особых детей.  На сайтах интернета 
появились методические рекомендации по сопровождению обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в процессе обучения в общеобразовательной школе, 
методические  рекомендации  по  внедрению  эффективных методик  и  технологий  в  процесс  
обучения  детей  с  особыми образовательными  потребностями. В школах разрабатываются 
индивидуальные маршрутные книжки, предметные рабочие тетради. Творчески работающие учителя 
постоянно находятся в поиске новых технологий обучения, создают новые или изменяют и дополняют 
уже существующие.  

Опираясь  на  вариативность  методической  базы,  используя  индивидуальную программу 
обучения,  для реализации  стимуляции  самостоятельной  активности ребенка, учителями  
начальных  классов  основной  общеобразовательной  школы  №21  г. Костаная  были  разработаны  
и  апробированы на практике рабочие тетради по русскому языку для учащихся вторых, третьих и 
четвёртых классов инклюзивного образования.    

При  составлении  рабочей  тетради  придерживались  следующих  методических принципов  
построения  учебного  материала,  направленных  на  обеспечение  системного усвоения учащимися 
знаний и развитие познавательных процессов:  

- усиление роли практической направленности изучаемого материала;  
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
- опора на жизненный опыт ребенка; 
-  опора  на  объективные  внутренние  связи  в  содержании  изучаемого  материала, 

принципа необходимости и достаточности; 
-  введение  в  содержание  урока  коррекционных  разделов, предусматривающих развитие и  

активизацию познавательной деятельности. 
Рабочая тетрадь по русскому языку рассматривается как средство овладения языком 

учащимися  с различным уровнем психического развития и как средство коррекции у них неразвитых 
познавательных процессов. Основная задача учителя в ходе использования рабочей тетради: 
развивать связную, грамотную письменную и устную  речь, расширять кругозор  детей,  
активизировать  словарный  запас.  Развивать  познавательный  интерес,  логическое  и  образное  
мышление,  восприятие,  память,  внимание,  творческие  способности, воображение. Для решения 
поставленной задачи были использованы разнообразные дифференцированные задания,  
иллюстративный  материал  и  упражнения,  направленные  на  развитие познавательных процессов.  

Материалы   развивающих    упражнений    включают    задания, ориентированные   на   
определенное   умственное   развитие,   что   дает   возможность  корректировать  умение  понимать  
и  выполнять инструкцию  упражнений  и    повышать учебную мотивацию и самооценку. Содержание 
рабочих тетрадей отличается логически выстроенной  системой  заданий,  направленной  на  
формирование  у детей  с  особыми потребностями  должного  уровня  развития  грамотной  устной  и  
письменной  речи  и познавательных процессов необходимого в ходе усвоения ими определенного 
учебного материала. Задания рабочих тетрадей для учащихся вторых, третьих и четвёртых  классов 
способствуют  доступно  объяснить  материал  учебного  предмета,  помогает  детям  его осмыслить  
и применить на практике. 

В рабочих тетрадях предусмотрено постепенное поэтапное возрастание требований  по  всем  
направлениям  работы:  усложнение  типа  предложений,  повышение  самостоятельности,  переход  
от  опоры  на  практическую  деятельность  к  выполнению заданий  на  основе  представления,  
сравнения,  обобщения  получаемой  информации. Рабочие  тетради  для  каждого  класса  
ориентируют  учащихся  на  усвоение  той  нормы, которой может овладеть школьник второго, 
третьего и четвёртого класса.  В качестве примера  приводим содержание  некоторых  тем из рабочих  
тетрадей по русскому  языку для учащихся инклюзивного образования. 
          Тема: Безударные гласные, проверяемые ударением(второй класс).  
          Карточка № 1 
1.   Напишите проверочные слова. 
Хв…сты -_________, р…га- ____________,  
Вр…чи- __________, к…ты- ____________. 
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2.   Напиши названия предметов( по картинкам) Поставь ударение. Подбери к ним проверочные 
слова. 
3.  Вставить пропущенные буквы, рядом написать проверочные слова.  
Рыжая л…са  живёт в л…су . 
4.Найди 10 ошибок на картинке. 
          Тема:Главные и второстепенные  члены предложения(третий класс).  
          Карточка № 1  
1.  Написать предложения (по картинке) подчеркнуть грамматическую основу.  
Предлагается схема: подлежащее - сказуемое - второстепенный член. 
2.  Распространите предложения.  
Хмурится небо. Ревёт ветер. Несутся тучи. 
3. Подчеркните основу. 
4. Пройди  лабиринт. 
          Темы из рабочей тетради по русскому языку для учащихся  четвёртых классов. 
          Тема: Правописание безударных гласных в корне  слова,  проверяемых и не проверяемых 
ударением. Чтобы правильно написать безударные гласные О-А, Е-И-Я в корне слова, нужно 
подобрать однокоренное слово так, чтобы на эту гласную падало ударение (вода-воды, зима-
зимний).Если  безударная  гласная  не  проверяется  ударением,  то  её  нужно  запомнить  или 
посмотреть в словаре. 
          Карточка № 1 
1.К словам давайте подберём проверочные слова. 
Пов…р -, л…сток -         , х…дить -       , р…дочек -             , р…чной-. 
2.Отгадайте предмет. Запишите слова с непроверяемой гласной. 
______________ - круглый, зеленый, маленький, сладкий;  
______________ - продолговатый, зеленый, маринованный;  
______________ - оранжевая, сочная, полезная, витаминная; 
______________ - сверху коричневый, внутри белый, рассыпчатый;  
_____________ - красный, сочный, круглый 
______________ - назовите все эти предметы, одним словом. 
3.  Распространи предложения и вставь пропущенные буквы. Запиши. 
Наступила з..ма. Снег  укрыл л..са и п..ля.  На  ул..це м..роз. Р..бята играют  в сн..жки.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_______________ 
4.Пройди лабиринт   

 
 В каждом  задание присутствуют красочные тематические рисунки. До использования рабочей 
тетради по русскому языку, в качестве средства развития познавательных процессов у детей в 
условиях инклюзивного образования, у детей был определён уровень развития таких познавательных 
процессов как внимание, память и мышление. В ходе психодиагностики были использованы 
следующие методы исследования: матрица с кольцами Ландольта, «Корректурная проба», «Десять 
слов», «Долговременная память», «Прогрессивные матрицы Дж.Равена»,  методика 
Э.Ф.Замбацявичене, «Исключение четвёртого лишнего предмета» С.Я.Рубинштейн. 
Психодиагностика познавательных процессов детей с ЗПР и детей с нормальным развитием 
позволила установить, что у детей с ЗПР наблюдается низкий уровень концентрации и устойчивости 
внимания, слабое переключение и распределение внимания, частое отвлечение и колебание 
внимания, что приводит к неравномерной работоспособности. Память детей с ЗПР характеризуется 
недостаточным уровнем развития объема, скорости слухоречевого запоминания (вербальная память) 
и объема отсроченного воспроизведения, низким уровнем развития долговременной памяти. У детей 
с ЗПР отмечается недостаточно развитое наглядно-образное мышление и логическое мышление. 
Дети не умеют работать по образцу, находить связи и отношения между предметами, не могут 
выделять существенные признаки, классифицировать. 
 Учителями начальных классов используются ряд стратегий письма  технологии « Развитие 
критического мышления через чтение и письмо», которые способствуют формированию нового стиля 
мышления, стимулирует творческую деятельность, запускает механизмы самообразования и 
самоорганизации. Из наиболее известных  и распространённых стратегий используется стратегия 
письма– «Синквейн», которая   позволяет   заинтересовать   учащихся, помогает   лучше   понять   и 
осмыслить изучаем материал. Составление «Синквейна» требует от ученика в кратких выражениях 
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резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свободного творчества, но по 
определенным правилам и состоит из пяти строк: 

- первая  строка – тема, выраженная  одним  словом, обычно  именем  существительным  
Тема для Синквейна  должна быть  по возможности эмоциональной; 

- вторая  строка – описание  темы в двух словах( именами прилагательными); 
- третья  строка – описание  действия  в  пределах  данной  темы  тремя  словами, как 

правило, глаголами; 
- четвёртая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение школьника к  данной 

теме. Необходимо поощрять использование в синквейнах крылатых фраз и выражений, так как это 
способствует обогащению словарного запаса учащихся; 

- пятая строка – одно слово- синоним  к первому, повторяющее суть темы.  
 Для примера приводится  «Синквейн» по русскому языку. 
4 класс 
Русский язык 
Раздел: Путешествие  в космос. 
Тема: Однородные члены предложения. Космонавты Казахстана.  
Цель: узнать, какие члены предложения называются однородными  
Синквейн 
Однородные  члены предложения  
Главные, второстепенные 
Отвечают, относятся, перечисляют 
Однородные члены предложения украшают нашу  речь.  
Распространённое предложение 
            Разновидностью «Синквейна» можно считать стратегии – «Диаманта» и «Даймонд», которые 
часто используются на уроках литературного чтения, особенно при формировании понятий. 
             Стратегия «Диаманта» – стихотворная  форма, состоящая  из  семи  строк  и составляется по 
следующей схеме: 
           - первая строчка: тема (существительное); 
           - вторая строчка: определение (2прилагательных);  
           - третья  строчка: действие (3причастия); 
           -  четвёртая     строчка:  ассоциации(4существительных)  или 2  словосочетания     с  главными 
существительными; 
           - пятая строчка: действие (3причастия); 
           - шестая строчка: определение (2прилагательных); 
           - седьмая  строчка: тема (существительное). Первая  и  последняя  строчки  должны включать  
понятия с противоположным  значением. 
Литературное  чтение(четвёртый класс) 
Раздел «Мир профессий. Путешествие  в мир  профессий » 
Тема: У каждого  дела запах особый. Джанни  Родари « Чем  пахнут ремёсла»  
Цель: Учиться извлекать информацию и делать выводы. 
«Диаманта» 
Профессионал.  
Грамотный, умелый. 
Трудится, совершенствует, улучшает. 
Трудолюбивый  работник, ленивый бездельник. 
Слоняется, прохлаждается, отлынивает.  
Бездеятельный, праздный. 
Лодырь. 
 Стратегия «Даймонд» – также  состоит   из  семи  строк и  составляется      по следующей 
схеме: 
Первая и последняя строки (два существительных) – выражают  два   противоположных  понятия. 
Вторая    строка –  два    прилагательных    или    причастия,  раскрывающих    признак  
первого  существительного. 
Третья  строка – три  глагола  или деепричастия, которые  выражают действие.   
Четвертая (центральная)строка    состоит    из    четырех    слов,  причем    два    из    них 
характеризуют  первое  существительное, а  два–контрастное  ему  понятие, завершающее 
«Даймонд». Остальные  строки являются зеркальным    отражением    второй    и    третьей    строк, 
только  эти  характеристики уже раскрывают существительное в последней строке. Для примера 
приводится «Даймонд» по литературному чтению. 
 Литературное  чтение( четвёртый класс) 
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Раздел «Культурное  наследие» 
Тема: «Легенды родного края. Легенда о Жеке  батыре». 
Цель: вспомнить   сравнения, олицетворения, эпитеты   и   узнать, что   такое   гипербола. 
«Даймонд»  
Гипербола 
Большая, огромная. 
Преувеличивает, прибавляет, приумножает .  
Жеке  батыра  превращает в обычного человека  
Преуменьшает, суживает, принижает 
Маленькая, крошечная  
Литота 
 При   составлении  «Даймонда», ученику   необходимо  выделить  из  объёмного  текста те    
прилагательные,  глаголы    и    существительные,  которые   должны охарактеризовать явление, 
предмет или событие, как можно точнее. 
 Результативность использования   рабочей тетради по русскому языку  и стратегий 
«Синквейн», «Даймонд», «Диаманта» в целях развития познавательных процессов учащихся 
инклюзивного образования была подтверждена повторной психодиагностикой. Установлено, что 
уровень развития внимания, памяти и мышления у детей с задержкой психического развития  
приблизился к исходному уровню детей контрольной группы. Кроме того, результативность  
подтверждается заметными успехами детей в учебной деятельности. У младших школьников 
появился интерес к занятиям, на уроке активно выполняют предложенные учителем задания, 
внимательно выслушивают указания учителя и только затем выполняют задания. При заучивании 
учебного материала начинают использовать простейшие приемы смыслового запоминания, 
устанавливают связи между предметами, выделяют существенные и не существенные признаки. 
Дети легко стали усваивать понятия и их содержание, у них расширился словарный запас, они 
научились выражать свои мысли и подбирать нужные слова. 
 Таким образом, использование рабочей тетради по русскому языку и стратегий « Синквейн», « 
Даймонд» и « Диаманта» в процессе обучения учащихся инклюзивного образования оказалось 
эффективным  и может быть рекомендовано учителям начальных классов, как в целях эффективного 
обучения детей с разным уровнем подготовки по предмету, так в целях развития познавательных 
процессов.  
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SIMULATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS 
 
Zhanyspai А.К. - student of the master's program in the educational program "Information Systems", 
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The article reveals the main definitions of the modeling theory, defines the main models and types of 

modeling, highlights the main algorithms for building models in the KOMPAS-3D program. 
Key words: computer modeling, three-dimensional modeling, KOMPAS-3D, process design. 
 
Model and simulation. Fifty years ago, the words "model", "simulation" were known only to a very 

narrow circle of highly professional specialists, associated either with the study of complex physical and 
natural processes and phenomena, or with the creation of complex technical objects (mainly, as a rule, for 
military purposes). Today, the words "model" and "simulation" are known even to schoolchildren, are used in 
everyday life and are no longer perceived as highly specialized terms. Computer information technologies 
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have expanded the possibilities of modeling, and today it is difficult to imagine research and serious design 
activities without the use of methodology and modern tools for building and using models. It can be stated 
that over the past decades, modeling has taken shape as an independent interdisciplinary field of knowledge 
with its own objects, patterns, approaches and research methods and belongs to the general methods of 
scientific knowledge. 

A model is understood as some approximation that describes, with varying accuracy, the real 
properties of a given object or process. We are primarily interested in models of objects, which include a 
variety of devices and systems, their components and parts. Models of technological and production 
processes will be mainly considered as processes of changing the states of objects - for example, changing 
the state of an operational workpiece during its processing, or changing the state of a product during 
assembly. 

Models can be classified according to two criteria. The first criterion is whether the model belongs to 
the physical or analytical class. Physical models are made from real materials, while analytical models are 
computational or geometric computer models. 

The second criterion refers the model to the class of local or the class of complete. The full model 
reflects most of the properties of an object or process, while the local model provides modeling of one or a 
small number of properties. For example, a complete physical model (prototype) of a product can be 
transferred to consumers in order to test the main design decisions (product concept), while local models are 
used to analyze and refine individual design solutions. 

Modeling is the replacement of the object under study (original) with its conditional image, 
description or other object (model) and the knowledge of the properties of the original by examining the 
properties of the model. Also, modeling is a method of cognition of the surrounding world, which can be 
attributed to general scientific methods used both at the empirical and at the theoretical level of cognition. 

Thus, we can assume that modeling is the construction (or selection from existing ones) of a model, 
its study and use in order to obtain new knowledge about the object under study. Let's take this definition as 
the basic one. 

By creating a model of an object, the researcher cognizes the object, i.e., selects it from the 
environment and builds its formal description. 

The main goals of modeling: 
- description of the object; 
- explanation of the object; 
- prediction of the behavior and properties of the object [1]. 
The goals of describing and explaining the object can be combined into one - the study of the object 

(cognitive goal). The model is needed in order to understand how a particular object under study is arranged, 
what are its structure, internal connections, basic properties, laws of development, self-development and 
interaction with the environment [2]. Another goal (predicting the behavior and properties of the object) is 
part of the strategic goal - to manage the object, determining the model of optimal control actions for given 
goals and criteria. The model is also needed in order to predict the consequences of various impacts on the 
object. 

Modeling is based on several fundamental principles [3]: 
1. The principle of information sufficiency - in the absence of information about the object, building its 

model is impossible. There is a certain level of a priori information about the object, only upon reaching 
which an adequate model can be built. If there is complete information about the object, building its model 
does not make sense. 

2. The principle of feasibility - the created model should ensure the achievement of the goal of the 
study with a probability significantly different from zero. 

3. The principle of multiple models - the created model should reflect, first of all, those properties of a 
real object (system) that are of interest to the researcher. For a complete study of an object, a fairly large 
number of models are needed that reflect the object under study from different angles and with varying 
degrees of detail. 

4. The principle of aggregation - in most studies, it is advisable to present the system as a set of 
subsystems, for the description of which standard schemes turn out to be suitable. 

5. The principle of parametrization - the model is built in the form of a known system, the parameters 
of which are unknown. 

The rapid implementation of new technologies makes high demands on the level of training of future 
specialists in various fields. Using the capabilities of graphic computer systems in this regard is not only 
absolutely necessary for future undergraduates, but also a necessary factor that reduces the complexity of 
manual graphic work when drawing axonometric projections of technical details. 

The role of 3D models at various stages of the product life cycle. A 3D model of an object is its 
spatial (three-dimensional) computer geometric model, which may also include a set of attributes that 
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describe the object. 3D models can be created at various stages of the product life cycle, a simplified 
scheme of which includes the following stages: Marketing - Design - Technological preparation of production 
- Production - Sales - Operation - Repair and maintenance - Recycling. Leaving aside the marketing phase, 
consider the role of 3D models starting from the design phase. 

This stage is usually divided into conceptual design and working (detailed) design. During the 
conceptual design, the technical requirements for the product are formed and specified, the search and 
selection of fundamental solutions that provide the required functionality are carried out. During the detailed 
design, the selected conceptual solutions are concretized, the composition of units and parts, the exact 
geometric dimensions of the product, as well as the materials used are determined, and design 
documentation is formed. 

During the conceptual design phase, 3D models can be used to represent conceptual solutions (eg 
the principle of operation of a mechanical device), analyze them, and then select them. At the stage of 
detailed design, 3D models serve as the main form of representation of geometric information about the 
product, allow computer engineering calculations for strength, durability, etc., analyze the assembly of parts 
and assemblies, and obtain drawing and design documentation. 

The thinking of a designer who uses 3D modeling is different from the thinking of a designer who 
works only with drawings. These differences are as follows. 

1. Mental "images of drawings" are replaced by "images of models", which liberates spatial thinking 
and contributes to faster decision-making. 

2. The freedom to create complex geometric shapes and the understanding that these shapes can 
be easily realized “in metal” with the help of integrated technologies stimulate creativity, increase interest in 
work. 

3. Using a previously created model of a similar product (analogue product), the designer can 
sometimes reduce the total time of work on the project by dozens of times. This factor contributes to the 
ordering of information about completed developments, leads to a greater systematization of thinking. 

It is also important that 3D design dramatically reduces the number of errors in the project. This 
happens for the following reasons: 

- The designer can visually see the result of his work already in the design process; 
- Drawing views are generated automatically on the basis of the model, and therefore situations are 

excluded when information in one view does not correspond to another; 
When designing assembly units, it is possible to check the assembly and detect errors at the model 

level. 
Local or full 3D models are used in both conceptual and detailed design for computer engineering 

analysis of design decisions. For example, a strength analysis of a model of a plastic case of a device can 
reveal its "weak points" and lead to the creation of additional stiffeners. 

If necessary, to analyze design solutions based on a 3D model, a physical prototype can be created 
using rapid prototyping methods. There is a whole range of such methods implemented in rapid prototyping 
installations. These installations differ both in the principles of forming a physical prototype and in the 
material used to obtain the prototype. 

Before the advent of computer 3D modeling tools, drawing and design documentation served as the 
initial information for the stage of technological preparation of production. Currently, 3D models are 
considered as an integral part of the design documentation for the product. In this case, it becomes possible 
to directly use the geometry of 3D models in the tasks of technological preparation of production. Such tasks 
include: 

- Design of complex shaping equipment and tools - molds, dies and electrodes; 
- Modeling of shaping processes (casting, stamping, forging, etc.) in order to identify possible defects 

and their subsequent elimination, as well as to save material; 
- Formation of control programs for processing parts of complex shapes on CNC machines; 
- Construction of operational sketches in the development of technological processes. 
Methods and means of solving these problems will be discussed in subsequent sections of this 

manual. 
It is important to note that the role of 3D models in the technological preparation of production is not 

limited to the use of a product model and its components. For the manufacture of complex devices and 
systems, it is necessary to design and manufacture a large number of fixtures, molds, dies, various types of 
special tools, as well as non-standard equipment. In solving these problems, the role of 3D models is largely 
similar to their role at the design stage of the main product. 

Another aspect of the use of 3D models in the field of technological preparation of production is the 
creation of 3D models of complex technological equipment for the purpose of virtual simulation of the 
processing process. Such modeling makes it possible to identify and eliminate possible collisions (collisions) 
in the "machine - fixture - tool - part" system. 
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In manufacturing, simulation is used to analyze and optimize manufacturing processes. For example, 
in a robotic line for assembling a complex product, not only collision control is necessary, but also the time 
synchronization of the actions of individual robots and people. Having created 3D models of technological 
equipment and using a system of virtual simulation of production processes, it is possible to solve the above 
tasks. 

Thus, the DELMIA system contains a set of tools for digital description, forecasting and modeling of 
production processes for manufacturing products and the resources necessary for this. The enterprise gets 
the opportunity to simulate the manufacturing processes of the product in parallel with its design, quickly 
taking into account the emerging design changes, the plurality of versions and versions of the product, the 
limitations imposed by the equipment and the human factor. This allows you to significantly reduce the time 
of development and launch of new products, improve their quality and manufacturability [4]. 

In the implementation, 3D models can be used to create slides and animated films that favorably 
represent the created product and explain the principles of its operation. These slides and films may be used 
in commercial offers or for promotional purposes. 

In operation, 3D models can, as in the implementation phase, be used to create slides and animated 
films, which, in turn, are used as elements or components. 

In repair and maintenance, 3D models can be used to create so-called interactive electronic 
technical manuals that explain in detail the repair and maintenance processes of the product. Interactive 
electronic technical manuals are most in demand in relation to complex types of industrial products. In fact, it 
is difficult and even impossible to imagine the repair and maintenance of an aircraft or a ship without the 
appropriate technical documentation. 

Interactive electronic technical manuals are designed to solve the following tasks: 
- providing the user with reference materials about the device and the principles of operation of the 

product; 
- providing the user with reference materials necessary for the operation of the product, the 

performance of routine maintenance and repair of the product; 
- providing the user with information about the technology for performing operations with the product, 

about the need for the necessary tools and materials, about the number and qualifications of personnel; 
- preparation and implementation of automated ordering of materials and spare parts; 
- planning and accounting for routine maintenance; 
- data exchange between the consumer and the supplier. 
As applications to interactive electronic technical manuals, issues of organizing the operation of 

complex technical objects by regular maintenance personnel are being developed, algorithms for actions of 
specific operators are illustrated (including in emergency situations and in the event of accident elimination). 

In recycling, when a complex product has reached its end of life, it must be recycled, which is a 
regulated process. This process can be provided with guidance materials in the form of interactive electronic 
technical manuals developed using 3D models. 

Thus, 3D models are used at almost all stages of the product life cycle. However, the role of 3D 
models is greatest at the stages of design and technological preparation of production of products, which can 
be combined into the stage of design and technological preparation of production. Therefore, the main 
attention is further paid to methods and means of creating and using 3D models in solving various problems 
of design and technological preparation of production. 

Recently, the means of virtual simulation of production processes have been increasingly developed, 
which makes it possible, through the use of simulation, to significantly increase the efficiency of the 
production of new products. Therefore, some attention will be paid to the consideration of methods and tools 
for 3D modeling of production processes. 

The Compass-3D system is designed to create three-dimensional associative models of individual 
parts and assembly units containing both original parts and standard structural elements. Parametric 
technologies make it possible to quickly obtain models of typical parts based on a prototype once created. 

The drawing and design editor Compass-3D provides the broadest possibilities for automating 
design and construction work. 

Compass-3D automatically generates associative views of 3D models (including sections, sections, 
local views, arrowhead views, local sections, broken views). All of them are associated with the model, 
changes in the model lead to a change in the image in the drawing. 

The Compass-3D system allows you to implement the process of three-dimensional parametric 
design - from an idea to an associative model, from a model to design documentation. 

The introduction of information technology into the educational process increases the productivity of 
teachers and students. 

Computer modeling is one of the most powerful tools for knowledge, analysis and design. The idea 
of computer simulation is simple and at the same time intuitively attractive. It enables the engineer 
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(researcher) to experiment with objects in cases where it is practically impossible or impractical to do this on 
a real object. The essence of the methodology of computer modeling is to replace the original technological 
object with its "image" - a mathematical model - and in the further study of the model with the help of 
computational logic algorithms implemented on computers. This method of cognition, construction, design 
combines the advantages of both theory and experiment. Working not with the object itself (phenomenon, 
process), but with its model makes it possible to relatively quickly and without significant costs to investigate 
its properties and behavior in any conceivable situations (advantages of the theory). At the same time, 
computational (simulation) experiments with object models make it possible to study objects in detail and in 
depth in sufficient completeness, inaccessible to purely theoretical approaches (experimental advantages). 

Computer modeling is the process of constructing a model of a real object (system) and setting up 
computational experiments on this model in order to either understand (investigate) the behavior of this 
system, or evaluate various strategies (algorithms) that ensure the functioning of this system. Thus, the 
process of computer simulation includes both the construction of the model and its application to solve the 
problem: analysis, research, optimization or synthesis (design) of technological processes and equipment. 
All of these tasks are extremely complex and involve an almost infinite number of elements, variables, 
parameters, constraints, and so on. In trying to build an accurate model, we could try to include all of these 
elements (phenomena) and spend a lot of time collecting the smallest facts about any situation and making 
connections between them [5]. 

The basis of a successful computer simulation technique should be careful testing of models. 
Usually, starting with a very simple model, they gradually move towards a more advanced form that reflects a 
complex situation more accurately. Analogies and associations with well built structures seem to play an 
important role in setting the starting point for this process of refinement and refinement. This process of 
improvement and refinement is connected with taking into account the constant process of interaction and 
feedback between the real situation and the model. There is a continuous interaction between the process of 
model modification and the process of processing data generated by a real object. Thus, the art of modeling 
consists in the ability to analyze a problem, to extract from it by abstraction its essential features, to select 
and appropriately modify the assumptions that characterize the system, and then to refine and improve the 
model until it gives useful results for practice. 

The development and application of computer models is still more of an art than a science. 
Therefore, as in other arts, success or failure is determined not so much by the method as by how it is 
applied. The art of modeling can be mastered by those who have original thinking, ingenuity and 
resourcefulness, as well as a deep knowledge of the systems and physical phenomena that need to be 
modeled. 
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В статье ставится задача изучения процесса выявления опасностей и мерах их контроля 

на производстве. Рассмотрена ситуация производственного травматизма в мире и Республике 
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Казахстан, определены такие понятия как риск и опасность. Показана иерархия мер контроля 
опасности и рассмотрены все ее элементы. 

Показана разработка наиболее эффективной методики выявления и управления рисками 
на производстве, а также системы управления происшествиями, опираясь на оценку их 
воздействия на работников промышленных предприятий и окружающую среду. 

Ключевые слова: оценка риска, предприятие, производство, управление 
происшествиями. 

 
Введение. На сегодняшний день в Казахстане, как и во всем мире существует проблема 

производственного травматизма. По оценкам Международной Организации Труда около 2,3 млн. 
мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или 
связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно 
регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв 
профессиональных заболеваний [1].  

Независимо от рода производственных задач или от того, места выполнения работ, всегда 
существуют потенциальные опасности, которых следует остерегаться. В связи с этим каждый 
работник на своем рабочем месте должен проявлять бдительность в отношении потенциальных 
опасностей, и что более важно, – активно устранять эти опасности, при условии достаточной 
компетентности для осуществления таких действий, не подвергая себя ненужному риску получения 
травм или вреда здоровью. Каждый человек несет ответственность за обеспечение личной 
безопасности и безопасности окружающих его людей. 

Существует такое понятие как иерархия мер контроля опасности. 
Люди часто путают между собой понятия опасность и риск, хотя на самом деле это два 

разных понятия, которые тесно связаны между собой. 
Опасность – это явление, процесс, объект который в определенных условиях представляет 

угрозу жизни или здоровью человека. Опасностью могут быть не только физические явления, но 
действия или поведение людей. 

 Воздействие опасности – это событие, при котором опасность нанесла ущерб жизни или 
здоровью человека. Воздействие опасности может иметь высокую или низкую вероятность и высокую 
или низкую тяжесть последствий. 

Связав воедино эти три понятия в простое уравнение можно увидеть, что уровень риска 
определяется произведением опасности на воздействие опасности. Для наглядности и более легкое 
восприятия можно рассмотреть следующие примеры: 

Риск – это сочетание вероятности воздействия опасности и тяжести последствий от этого 
воздействия. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - бревно            Рисунок 2 - канат 

 
Посмотрев на рис.1 и рис.2 видим, что на обоих из них присутствует одна и та же опасность – 

высота. Воздействие опасности в обоих случаях также будет одинаковым – падение. Однако при этом 
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уровни риска совершенно разные. Если на рис.1 уровень риска пренебрежимо малый (вероятность 
воздействия - умеренная поскольку бревно широкое, последствия падения незначительные), то на 
рис.2 наоборот, риск совершенно неприемлемый (вероятность воздействия – высокая, так как канат 
узкий и последствия в случае падения будут катастрофические). 

Исходя из этих простых примеров, а также математического представления уровня риска, 
становится понятно, что в случае отсутствия опасности или ее воздействия риск будет отсутствовать. 
При этом следует понимать, что не всегда возможно полностью устранить опасности на рабочем 
месте и трудно полностью предотвратить воздействие опасности. Поэтому основная задача – снизить 
риск настолько насколько возможно, для того чтобы безопасно и продуктивно выполнять свою работу. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Существует целый ряд опасностей, с которыми можно столкнуться в 
производственной деятельности. Для наилучшего понимания их можно разделить на несколько 
категории: 

 Химические опасности - существуют различные химические вещества и материалы, 
используемые на рабочем месте. Они могут быть взрывоопасными, огнеопасными, токсичными 
(ядовитыми), разъедающими и удушающими. Воздействие этих химических веществ может привести 
к смерти, серьезным травмам и последствиям для здоровья таким как химические ожоги, отравления 
и т.д. 

 Термические опасности – связанные с воздействием экстремальных температур как 
выше, так и ниже установленных норм. Самые распространенные примеры – термические ожоги, 
обморожения. 

 Опасности связанные с электрической энергией -  энергия от источника электропитания, 
оборудования и инструментов с электрическим приводом может привести к удару током или смерти 
от электрического удара. Опасностями являются неисправное электрооборудование или его 
неправильное использование, а также не соблюдение необходимых мер безопасности при 
производстве работ с электрической энергией. 

 Радиационная опасность - невидимое излучение, схожее по свойствам с 
ультрафиолетовым излучением, способное повреждать клетки человеческого организма. 
Существенные последствия от радиоактивного облучения могут возникать в результате хронического 
(длительного) воздействия излучения малой интенсивности, или в результате кратковременного 
облучения, высокой интенсивности. 

 Накопленная (остаточная) энергия - это опасность, связанная с накопленной или 
остаточной энергией, обусловленной гравитацией (силой притяжения земли), давлением газа или 
жидкости (в баллонах или трубопроводах), упругой деформации (растяжения или сжатия). При 
внезапном освобождении этой энергии работник может подвергнуться ее воздействию. 

 Физические опасности – физическая среда в которой мы работаем, также может быть 
источником опасности (недостаточное освещение, опасности скольжения или падения, острые края и 
шероховатые поверхности, недостаточная вентиляция, небрежная укладка и хранение материалов) и 
может привести к травмам. 

 Эргономические опасности - это опасности, создаваемые взаимодействием людей и 
машин, материалов и оборудования. Неправильная высота рабочего стола, неверное расположение 
запорной арматуры на трубопроводах и различного оборудования, все это может привести к тому, что 
люди будут страдать от повторяющихся травм от перенапряжения из-за необходимости работать в 
стесненных условиях или неправильной рабочей позе, чтобы завершить свою работу. 

После выявления опасностей, необходимо установить меры контроля, которые снизят риск до 
минимального возможного уровня.  

Иерархия мер контроля опасности означает, что разные виды мер контроля имеют разную 
эффективность. Чем выше в перевернутой пирамиде (рис.3) расположен вид меры контроля – тем он 
эффективнее. 

Рассмотрим меры контроля опасности более подробно: 

 Устранение - означает устранить опасность т.е., полностью ее ликвидировать. Это 
постоянное решение и предпочтительный вариант. Путем полного устранения опасности, риск 
автоматически ликвидируется. Если нет опасности, то и риска получения вреда, ранений или 
нанесения какого-либо ущерба больше нет. К сожалению, во многих ситуациях, опасности 
невозможно устранить полностью, потому что определенное оборудование, инструменты, машины 
или процессы невозможно убрать с рабочего места. 

 Замена - означает заменить опасность на другую, менее опасную. Это похоже на вариант 
устранения опасности, поскольку взаимодействует с опасностью напрямую.  Вместо устранения 
опасности, уменьшает риск с помощью менее опасных альтернатив. Это включает в себя: 
использование менее опасного материала, использование альтернативных методов работы, 
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использование различных типов инструментов, проведение работ в другом месте/области. Этот 
контроль в основном снижает возможные последствия, но не вероятность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 - Иерархия мер контроля опасности 

 

 Инженерные средства контроля - снижение вероятности воздействия опасности путем 
применения технических средств (установка ограждений, кожухов, систем автоматического 
отключения и т.п.). Включают в себя некоторые структурные изменения или перепроектирование для 
рабочего процесса или рабочей среды, чтобы физически предотвратить или уменьшить риск 
возникновения опасности. Другими словами, эти средства контроля уменьшают вероятность. 

 Административные меры контроля -  это использование систем управления для 
минимизации рисков. Включает в себя организационные меры, такие как: ротация задания для того, 
чтобы снизить воздействие риска, контролируемый или ограниченный вход в опасные зоны, 
соответствующий и эффективный надзор, программы обучения, образование и инструктажи, 
стандартные рабочие процедуры, поддержание чистоты на рабочих местах, предупреждающие знаки. 
Этот метод – один из тех, которые должны быть использованы в качестве вспомогательных, где уже 
используется инженерный контроль или замена. Следует понимать, что эффективность 
административных мер контроля зависит от надлежащего поведения человека. Эти меры обычно 
снижают вероятность. 

 СИЗ (средства индивидуальной защиты) - предотвращают воздействие опасности на 
работника, эффективность которых зависит от правильного подбора, использования, применения и 
бережного хранения. СИЗ обычно снижает последствия. На СИЗ нельзя полагаться как на 
единственный контроль опасности. 

Выводы. Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные 
выводы, представляющие интерес для нашего исследования: что в тех случаях, когда это возможно, 
устранение опасности / риска должно быть предпочтительным, затем замена, а только потом 
инженерные средства контроля. Это постоянные решения, которые не зависят от человеческого 
поведения. Административные меры контроля и использование СИЗ являются наименее 
желательными вариантами, поскольку они зависят от соблюдения установленных правил 
персоналом, что может потребовать повышения уровня надзора со стороны руководителей. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее, при грамотном применении средств контроля 
над опасностями, личной приверженности каждого работника требованиям и культуре безопасности 
на своих рабочих местах, ситуация производственного травматизма может резко измениться в 
лучшую сторону. 

Безопасность зависит от нас самих, мы все должны вернуться домой живыми и здоровыми, об 
этом необходимо помнить всегда, и это первый, и самый главный шаг к безопасному и эффективному 
труду.  
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Мақалада "Электр энергетикасы" мамандығы бойынша студенттерді дайындау мәселелері 

қарастырылған. Оқу орны мен өнеркәсіптік кәсіпорынның өзара әрекеттесу мысал бойынша 
теориялық оқыту мен практикалық қызметті үйлестіретін инженерлерді даярлаудағы 
интеграцияланған тәсіл қарастырылады. Оқу орны мен өнеркәсіптік кәсіпорынның өзара 
әрекеттесу мысалында теориялық оқыту мен практикалық қызметті үйлестіретін инженерлерді 
даярлаудағы интеграцияланған тәсіл қөрсетілді. Техникалық сала мамандарын бірлесіп даярлау 
жобасы қаралды.    Жобаның инновациялық сипатын ескере отырып, процесті жобалау білім беру 
процесінің негізгі параметрлеріне анықтау берген.  

Түйінді сөздер: сапа ,мамандар, инженер, инновациялар, стандарттар,энергетика 
  
 Кіріспе. Техникалық институттар қоғамдық өндірістің стратегиялық экономикалық 

ресурстарының бірі – экономиканың өнеркәсіптік салаларының инженерлік-техникалық әлеуетін 
жалғастыру миссиясын орындайды. Қазіргі уақытта инженерлік қызмет өте күрделі және 
дифференциалды болып келеді, нәтижесінде қазіргі инженерге қойылатын талаптар едәуір артады. 
Қазіргі заманғы өндіріс тек кәсіби білім, дағдылар жиынтығы бар адамға ғана емес, жан-жақты 
дайындықтың жоғары деңгейі бар маманға да қажет,  талдау мен синтездеуге қабілетті, қазіргі 
жағдайды тез бағалай білетін, мәселені тұжырымдай алатын, қол жетімді ақпарат көлемінен мәселені 
шешу үшін қажетті ақпаратты таңдай алатын. 

Қазіргі заманғы инженер стандартты емес ойлау қабілетіне ие болуы керек және кәсіби 
мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарауы керек. Әлемдік тәжірибеде қазіргі уақытта 
инновациялық инженерлік білім беруді дамытуға баса назар аударылуда, жаңа бәсекеге қабілетті 
өнімді жасау кезінде оларды практикада қолдану қабілетіне шоғырланған , техникалық мамандардың 
белгілі бір құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған  

Индустриялық қоғам дәуірінде «фундаменталдық» ғылым негіз болып табылады. Бұл принцип 
бойынша инженерлік білімге көзқарас қалыптасты, кеңінен қазіргі уақытта қолданылады. Оның мәні 
мынада: студенттерге алдымен физика және химия сияқты математика және жаратылыстану пәндерін 
оқуға шақырылады. Бұл жағдайда оларды практикада қайда және қалай қолдануға болатындығы 
туралы аз айтылады. Содан кейін студенттерге қолданбалы ғылымдар сияқты жалпы инженерлік және 
арнайы пәндер ұсынылады, сонымен қатар оларды нақты бизнесте шығармашылық қолдануға ерекше 
талаптарсыз білім деңгейінде. Инженерлік білімге деген осы көзқарастың басты кемшілігі 
нәтижесінде түлек"бәрін білуі мүмкін, бірақ ештеңе істей алмайды" [1,12б.].  

  Тақырыптың өзектілігі. Техникалық сала мамандарын сапасыз даярлаудың себептерінің 
бірі жоғары оқу орнының материалдық базасының технологиялардың қазіргі заманғы дамуынан артта 
қалуы болып табылады. 

  Жоғары оқу орындары бұл артта қалушылықты жоюға қанша тырысса да, қазіргі заманғы 
жабдықтардың жоғары құнына байланысты олар зертханалар мен жабдықтарды жиі ауыстыра 
алмайды. Сонымен қатар, студент университетте өткізетін төрт жыл бойынша, кәсіпорындарда 

https://www.enbek.gov.kz/ru/node/344134
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жабдықтар, жана технологиялар айтарлықтай жаңартылып және  компьютерлік жобалау жүйелері 
енгізілуде.  

    Негізгі бөлім 
    2012 жылғы желтоқсанда Мемлекет басшысының ел халқына Жолдауында Қазақстан 

Республикасының 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясы ұсынылды. Оның басты мақсаты - мықты 
мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, 
Қазақстанның әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына кіруі [2,4б.]. 

   Өндіріс талабы мен мамандарды даярлау деңгейі арасындағы қалыптасқан қайшылықты 
оқытудың инновациялық технологияларын енгізу арқылы шешілуі мүмкін. 

   "Электр энергетикасы" мамандығының студенттерін даярлау процесіне еліміздің 20-дан 
астам жоғары оқу орны енгізілген. Сондықтан электр энергетикасы бакалаврларын даярлаудың оқу 
бағдарламалары энергетика саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерге  лайықты болуға және оларды 
практикалық қызметте іске асыруға бағытталуы тиіс. Талаптар Мемлекеттік білім беру стандартымен, 
жұмыс берушілермен, студенттермен белгіленеді. Қазіргі уақытта студенттерді осы мамандық 
бойынша оқыту көбінесе теориялық мәселелерді зерттеуге және таңдалған мамандық бойынша нақты 
өндірісті талдау үшін әлдеқайда аз болып негізделген.  

Студенттер үшін өндірістік практика тек үшінші курс аяқталғаннан кейін ғана көзделеді, бұл 
жағдайда кәсіпорын мен оқу орны арасында оқуды аяқтаған студенттерге нақты жұмыс орнын ұсыну 
туралы қатаң келісім болмаған жағдайда.  Осыған байланысты, кәсіпорын студенттердің практикасына  
маңызды емес көзқарасты ұстанады, бұл тек өндірістің ерекшеліктері мен оның мәселелер туралы  
толық емес түсінік береді.     

 Мамандарды бірлесіп даярлау жобасы қазіргі заманғы өндірістің тез өзгеретін шындығын 
ескереді. Бұл жобаның мәні күндізгі бөлім студенттері күннің бірінші жартысында кәсіпорында жұмыс 
істейді және сол үшін жалақы алады, ал түстен кейін филиал оқытушылары мен мамандары 
студенттермен теориялық сабақтар өткізеді.  

 Меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындар мен жоғары оқу орындары арасындағы өзара 
қарым-қатынасты өндірістік практика және жоғары оқу орындары түлектерін жұмысқа орналастыру 
бойынша реттеу Қазақстан Республикасының заңымен бекітілуге және оның бүкіл аумағында 
қолданылуға тиіс [3,4б.]. 

 Елдің энергия шаруашылығы ондаған жылдар бойы жұмыс істеп келеді және энергетика 
саласында да, ауыл шаруашылығын қоса алғанда, басқа салалардың кәсіпорындарында да дереу 
техникалық қайта жарақтандыруды талап етеді. Алайда, энергия шаруашылығын қайта құруға 
бөлінген қаражат үнемі жетіспейді, бұл электр жабдықтарының қартаюына және оның сенімді 
жұмысының төмендеуіне әкеледі. Сондықтан студенттерді оқыту елдегі қазіргі заманғы энергия 
шаруашылығының жай-күйін ескеруі керек, ал университет түлегі қолданыстағы нормативтік 
құжаттарда көрсетілген заманауи талаптарды ескере отырып, электр шаруашылығын дамыту 
бойынша жұмысты шебер ұйымдастыруы керек. 

 Елдің экономикасы мен тұрмысын дамытудағы байланыстырушы буын бұл - электр 
энергиясын пайдалану болып табылады, ол бұрыннан тіршілікті қамтамасыз ету ортасына және 
сапалы жаңа негізде экономикалық өсудің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Осыған байланысты 
энергетика саласында да, тұтынушыларда да техникалық және құқықтық білімнің кең спектріне ие 
болуы тиіс электр энергетикасы бакалаврларын даярлау ерекше маңызға ие болып отыр. 

 Қазіргі заманғы инженер электр желілеріне технологиялық қосылу шарттары мен электр 
энергиясын жеткізушілер мен тұтынушылар арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін электрмен 
жабдықтау шарттары негізінде электр энергиясын пайдаланудың құқықтық және техникалық 
аспектілерін білуі тиіс [4,5б.]. 

 Жобаның инновациялық сипатын ескере отырып, процесті жобалау білім беру процесінің 
негізгі параметрлері түрінде ұсынылуы мүмкін:    

1- бастапқы (кіріс) деректер   
2- қайталама (шықпалық) деректер  
3- материалдық база 
4-талаптар  
Талапкерлер, мамандықтар, оқу жоспарлары кіру параметрлері болып табылады. 
 Талаптар мемлекеттік білім беру стандартымен, жұмыс берушілермен, студенттермен 

белгіленеді. Қажетті ресурстар, материалдық база: жабдық, оқу-әдістемелік әдебиет, жұмыс 
бағдарламалары, оқытушылар, әдістемелер және т. б. Қажетті кәсіби құзыреттер жиынтығын және 
одан әрі танымдық қызметке ынталандыру , барлық мүдделі тараптардың (студенттер, жұмыс 
берушілер, ЖОО) қанағаттанушылығын қалыптастырған түлектер шықпалық параметрлері болып 
табылады [5,34б.].  
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Қазіргі уақытта тұтынылатын электр энергиясы үшін тарифтердің тұрақты өсу үрдісі 
байқалады, бұл өндіруші тарапынан да, тұтынушы тарапынан да жеткізілетін электр энергиясының 
сапасына қатаң талаптар мен өзара жауапкершілік қояды.Энергия саласына және тұтынушылардың 
электр шаруашылығын қоса алғанда, басқа салаларға тән жабдықтың кенеттен істен шығуына әкеп 
соқтыратын және елеулі материалдық залалға әкеп соқтыратын шекті тозуы болып табылады 

Электр энергетикасы бакалаврын оқыту арнайы пәндердің теориялық байланысында оқудың 
бірінші жылынан бастап, өндірістік практикадан өтумен жүйелі түрде құрылуы керек. Бұл студентке, 
болашақ инженерге, электр энергиясының сенімділігін, сапасын, экономикалық тиімділігін және электр 
қондырғыларының жұмыс істеуінің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, электр 
энергиясын практикалық қолдануға және ұтымды пайдалануға байланысты мәселелерді білікті 
түсінуге көмектеседі. Оқу барысында студент сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау желілерін 
орнату, қорғау, салу, пайдалану және жөндеу, қазіргі заманғы электр реттелетін жетекті, 
автоматтандыру және диагностика, энергия үнемдеу саласындағы білімдерін алуы және растауы тиіс. 

 Сонымен қатар, студент апатқа қарсы жұмысты ұйымдастыруды және электр 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ерекшеліктерін білуі керек. 

  Нақты өндірісті терең зерттеудің мақсаты оны жан-жақты талдау (энергия аудиті) және электр 
энергиясын тиімді пайдалануды және техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтуды қамтамасыз 
ететін кәсіпорынның электр шаруашылығын дамыту жолдары болып табылады [6,54б.]. 

Оқу орнында оқу зерттеушілік және инновациялық сипатта болуы және студент жыл сайынғы 
өндірістік практикадан өтуі тиіс нақты өндіріспен тығыз байланысты болуы тиіс. Энергетиктерді 
даярлау тәжірибеге бағытталған сипатта болуы үшін, сондай-ақ мамандарды даярлау процесінің 
тиімділігі үшін шығарушы кафедраның филиалдарын ашу қажет. Диплом алдындағы практика 
аяқталғаннан кейін студент кәсіпорынның өтінімі бойынша дипломдық жобаны орындауы және осы 
өндірісте іске асыруға қабылданған іс-шараларды көрсете отырып, ұсынылған әзірлеуге оның 
басшылығының рецензиясын алуы тиіс. Электр энергетикасы бакалаврларын даярлаудың 
қолданыстағы бағдарламалары көбінесе техникалық аспектілерге бағдарланғандықтан, практикадан 
өтуді тығыз байланыстыра отырып, оқыту бағдарламасына түзету жүргізу қажет. 
            Бірінші курстан бастап студенттерді әртүрлі өндірістерде таныстыру экскурсияларын өтуге 
бағыттап, студенттерді нақты шаруашылықтар мен өндірістерге бекітуді қамтамасыз ету қажет. 

Бірінші курста студенттерді оқытудың нәтижесі оқу бағдарламасын сәтті аяқтау және 
студенттің бекітілген кәсіпорынның құрылымы және оның цехтары мен бөлімшелерінің функционалды 
қызметі туралы зерттеу жұмысы кәсіпорын басшысының пікірімен болуы керек. Екінші курстың 
нәтижесі оқу бағдарламасын сәтті аяқтаумен қатар, студенттің екінші разрядтан төмен емес электрик 
біліктілігін және қауіпсіздік техникасы бойынша екінші біліктілік тобын алуы керек. Үшінші курстың 
нәтижелері оқу бағдарламасын сәтті аяқтаумен қатар, қауіпсіздік техникасы бойынша үшінші біліктілік 
тобын және үшінші разряд электриктің біліктілігін алу болуы керек. Төртінші курсты аяқтағаннан кейін 
студент электриктің төртінші дәрежесін және қауіпсіздік техникасы бойынша төртінші біліктілік тобын 
алуы керек. 

Өндіріспен терең байланыс түлектің кәсіби даярлығын арттыруға және Қазақстан 
Республикасындағы нақты өмір жағдайларына бейімделуіне ықпал етеді, оның жұмысқа орналасу 
мүмкіндігін арттырады.    

Сонымен қатар, заманауи электрик инженерін дайындауда моральдық және азаматтық 
аспектілер, студенттердің стипендиялары, оқытушылардың жалақысы және түлектердің жұмысқа 
орналасу кепілдіктері, олардың тұрғын үймен және лайықты жалақымен қамтамасыз етілуі ерекше 
өзектілікке ие.     

Қорытынды: Бакалавр жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап беруі үшін адамның 
дүниетанымын ерте жастан өз отанына деген сүйіспеншілік рухында қалыптастыру, ерте жастан 
салауатты өмір салтын, оның ішінде мектепке дейінгі және мектептегі білім беруді қамтамасыз ету, 
барлық ақпарат құралдары мен қабылданған заңдар арқылы адамгершілік және техникалық даму 
идеологиясын, жоғары адамгершілік пен әлеуметтік тепе-теңдікті насихаттау қажет. 

Жыл сайын жоғары оқу орындары білім мен ғылымның өзекті мәселелері бойынша 
материалдардың кең жинақтарын шығарады, алайда елде жоғары оқу орындары қызметкерлерінің 
инновациялық ұсынымдарын уақтылы практикалық қолдануға ықпал ететін орталық орган жоқ. 
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Из-за сложности данных интерпретация закономерностей или извлечение информации 

становится затруднительной; поэтому применение машинного обучения используется для 
обучения машин становится более эффективным методом обработке данных. С увеличением 
наборов данных различные организации теперь применяют приложения и алгоритмы машинного 
обучения. Многие отрасли применяют машинное обучение для извлечения важной информации с 
целью анализа. Многие ученые, математики и программисты провели исследования и применили 
несколько подходов к машинному обучению, чтобы найти решение проблем. В этой статье мы 
сосредоточимся на общем обзоре машинного обучения, включая различные методы машинного 
обучения. Эти методы могут применяться в различных областях, таких как обработка 
изображений, интеллектуальный анализ данных, прогнозный анализ и так далее. Статья 
направлена на обзор методов и алгоритмов машинного обучения. 

Ключевые слова: машинное обучение, обучение с учителем, обучение без учителя, полу-
управляемое обучение, поддерживаемое обучение, многозадачное обучение, ансамбльное обучение, 
обучение нейронной сети, обучение на примере. 

 
Введение 
Люди на протяжении многих лет создавали различные инструменты, позволяющие им решать 

различные задачи, что привело к изобретению и производству различных машин. С быстрым 
развитием разница между людьми и машинами осталась в разуме. Человеческий мозг анализирует 
информацию и принимает соответствующие решения, но машины не способны анализировать и 
принимать решения. Автоматизация задач вызвала большой интерес в области информационных 
технологий, где некоторые проекты и операции могут быть переданы машинам. Недавно, с 
появлением искусственного интеллекта, были созданы машины, обладающие таким же уровнем 
интеллекта, как человеческий мозг. Искусственный интеллект появился в 1943 году, когда была 
представлена первая модель нейронной сети. 

Ожидается, что машина будет учиться всякий раз, когда происходят изменения в структуре, 
программе или данных, это основано на входных данных или реакции на внешнюю среду, которая 
улучшает ее ожидаемые результаты , поэтому машинное обучение можно определить как часть 
искусственного интеллекта, которая объясняет тот факт, что машины могут обучаться 
самостоятельно при получении правильных данных, тем самым решая конкретную проблему. С 
помощью математики и статистики машинное обучение может самостоятельно выполнять 
интеллектуальные задачи, которые всегда обычно выполняются людьми. 

Машинное обучение — это часть информатики, возникшая в результате изучения теории 
распознавания образов и вычислительного обучения в области искусственного интеллекта. 
Алгоритмы используются для прогнозирования данных. До сих пор областью машинного обучения 
были в основном алгоритмы и теория оптимизации, но в последнее время машинное обучение 
охватывает несколько других дисциплин, включая статистику, теорию информации, теорию 
алгоритмов, вероятностный и функциональный анализ. Машинное обучение и вычислительная 
статистика всегда тесно связаны из-за их специализации в прогнозировании и математической 
оптимизации, что приводит к методам, теориям и приложениям в этой области. В машинном обучении 
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строго статические программные инструкции не соблюдаются, скорее используются алгоритмы для 
построения модели на основе входных данных, которые используются для прогнозирования или 
принятия решений на основе данных. 

В настоящее время исследования в области машинного обучения сосредоточены на таких 
областях, как распознавание образов, обработка естественного языка, когнитивные вычисления, 
обработка изображений, представление знаний, классификация трафика, когнитивное радио и 
обнаружение вторжений, оптические сети и так далее. Проблемы и задачи машинного обучения в 
основном подразделяются на три широкие категории из-за сигналов и обратной связи, которые 
подаются в систему обучения. Эти категории объясняются ниже: 

 Контролируемое обучение, при котором компьютер получает пример ввода и желаемый 
результат, который изучает правило, способное отображать ввод в вывод. 

 Неконтролируемое обучение, когда алгоритму обучения не присваивается метка, и ему 
разрешено определять структуру его входных данных. 

 Полу-управляемое обучение находится между контролируемым и неконтролируемым 
обучением, когда учитель дает неполный ввод или сигнал, когда отсутствуют некоторые целевые 
результаты, это также можно рассматривать как трансдукцию. 

 Обучение с подкреплением, когда среда взаимодействует с компьютером, чтобы иметь 
возможность выполнять определенную цель без какого-либо участия или вмешательства учителя, 
говорящего ему, что делать. 

Есть несколько причин, по которым машинное обучение важно: 

 Машинное обучение важно для корректировки его структуры для получения желаемых 
результатов из-за большого объема данных, вводимых в систему. 

 Машинное обучение также подходит для интеллектуального анализа данных из-за 
небольшого количества важных данных, скрытых в большом массиве данных, которые могут быть 
важны для обработки вывода.  

 Машинное обучение важно для рабочих мест, которые находятся в пути, тем самым 
улучшая существующие конструкции машин, потому что некоторые разработчики производят 
неработоспособные машины, которые нежелательны в окружающей среде.  

Вычисление знаний легко выполняется машинами, что будет немного сложно для людей из-за 
большого объема знаний, доступных для определенных задач. Перепроектирование систем из-за 
изменений в окружающей среде сокращается с введением машинного обучения, поскольку среда 
меняется со временем. Новые знания, новые задачи, новые данные получают и открывают люди 
каждый день, а машинное обучение упрощает отслеживание новых знаний. 

Методы машинного обучения 
Машинное обучение — это просто разработка алгоритма, который позволит компьютеру 

учиться. Это основано на входных данных и желаемом результате алгоритма. Некоторые из методов 
машинного обучения будут определять, как люди могут подходить к задаче. Различные методы 
машинного обучения описанны ниже, а также указаны приложения, которые следуют этим методам: 

1) Обучение с учителем. При обучении с учителем уже назначена правильная классификация 
для обучения выборки данных из источника данных. Его также можно рассматривать как 
формализацию определенной идеи обучения на примерах, где есть вход и желаемый результат. 
Здесь учащемуся, которым может быть компьютерная программа, предоставляется обучающий набор 
и тестовый набор данных. Тренер должен изучить обучающий набор с примерами размеченного 
набора, который будет использоваться для идентификации неразмеченных примеров в тестовом 
наборе с максимально возможной точностью. Техника контролируемого обучения требует внешней 
помощи. Рабочий процесс метода обучения с учителем показан ниже: 

 

 
 

Рисунок 1 - Рабочий процесс метода машинного обучения с учителем 
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Существует три основных типа или алгоритма техники контролируемого обучения, как 
описано ниже: 

 Дерево решений: деревья решений группируют атрибуты, сортируя их на основе их 
различных значений. [1, c.146] Каждое из этих деревьев решений состоит из узлов и ветвей и в 
основном используется для классификации. Узел представляет атрибуты в группе, а ветвь 
представляет значение, которое может принимать узел. Пример дерева решений показан ниже: 

 

 
 

Рисунок 2 -  Алгоритм дерево решений 
 

 Наивный байесовский алгоритм: этот алгоритм в основном используется и является целью 
индустрии классификации текстов. Он также используется для целей кластеризации и 
классификации. Условная вероятность является основой алгоритма Наивного Байеса, где он создает 
деревья на основе вероятности появления. Эти деревья также можно рассматривать как байесовскую 
сеть. Пример показан ниже: 

 

 
 

Рисунок 3 - Наивный байесовский алгоритм 
 

 Алгоритм опорных векторов: этот алгоритм является широко используемой техникой 
машинного обучения и в основном используется для классификации. Метод опорных векторов 
использует расчеты границ, когда рисует границы между классами. Расстояние между отступами и 
классами всегда велико, чтобы уменьшить ошибку классификации. На приведенной ниже диаграмме 
показан работающий метод опорных векторов: 
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Рисунок 4  -  Алгоритм опорных векторов 
 
Применение метода обучения с учителем заключается в том, что контролируемые данные 

наборов данных Stanford Natural Language Inference используются для обучения и демонстрации того, 
как универсальные представления предложений могут последовательно превосходить методы без 
учителя. 

2) Обучение без учителя. Этот метод немного сложнее, чем обучение с учителем. Это 
происходит потому, что мы говорим компьютеру научиться делать что-то, но не говорим ему, как это 
делать. [2, c.225] Этот метод обучения не производит классификации, а принимает решения, которые 
максимизируют вознаграждение. Некоторые самоорганизующиеся нейронные сети учатся, используя 
технику обучения без учителя, чтобы обнаруживать скрытые закономерности в неразмеченных 
входных данных. Преимущество такого отсутствия направления состоит в том, что он позволяет 
алгоритму оглянуться назад на шаблоны, которые ранее не учитывались. Метод неконтролируемого 
обучения изучает несколько функций из набора данных, а затем, когда вводятся новые данные, он 
использует изученные функции для распознавания класса данных. Техника неконтролируемого 
обучения в основном используется для кластеризации и сокращения признаков. И пример показан 
ниже: 

 

 
 

Рисунок 5 -  Рабочий процесс метода машинного обучения без учителя 
 
Существует два основных алгоритма обучения без учителя, которые описаны ниже: 

 Кластеризация K-средних: кластеризация также известна как группировка, которая 
представляет собой тип метода обучения без учителя, который создает группу, которая инициируется 
автоматически. Он известен как K-средние, потому что он создает кластеры с k-расстоянием, в 
которых элементы со схожими характеристиками помещаются в один и тот же кластер. Центр 
кластера получается из среднего значения в кластере. 

 Анализ основных компонентов: здесь, чтобы сделать вычисления быстрее и немного 
проще, размерность данных уменьшена. Например, когда анализ основных компонентов применяется 
к 2D-данным, данные затем будут преобразованы в 1D. 

Методы обучения без учителя могут быть применены к предложениям для улучшения 
встраивания. Техника обучения без учителя может использоваться для идентификации фаз и их 
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переходов в системах, анализ основных компонентов используется для извлечения исходных данных, 
а кластеризация используется для идентификации фаз. 

3) Полу-управляемое обучение. Этот метод представляет собой метод, который сочетает в 
себе как контролируемые, так и неконтролируемые методы обучения. Немаркированные данные уже 
присутствуют, а обнаружение помеченных данных очень сложно и утомительно. Этот метод широко 
распространен в области интеллектуального анализа данных. Некоторые из алгоритмов полу-
управляемой техники обучения описаны ниже: 

 Генеративные модели: это один из старейших методов обучения с полу-учителем, в 
котором модели, такие как смешанные модели Гаусса, используются в качестве смешанного 
распределения для принятия структуры. Смешанный компонент может быть идентифицирован среди 
немаркированных данных. 

 Самообучение: здесь классифицированный обучается учиться сам по себе, предоставляя 
ему часть помеченных данных, где помеченные точки и предсказанные метки складываются вместе в 
обучающем наборе, а затем процесс повторяется. 

 Преобразующая машина опорных векторов: этот алгоритм является расширением 
алгоритма машины опорных векторов, в котором рассматриваются как помеченные, так и немеченые 
данные. Этот алгоритм используется для маркировки немаркированных данных таким образом, чтобы 
между помеченными и немаркированными данными был большой запас Одена Август в 2015 году 
расширил генеративно-состязательные сети до метода машинного обучения с полу-управляемым 
обучением, чтобы показать, что его можно использовать для создания более эффективного 
классификатора данных и создания образцов более высокого качества. Полу-управляемое обучение 
применяется к данным, структурированным графом, которое изучает представление скрытого слоя, 
которое кодирует структуру графа и особенности узлов. 

4) Поддерживаемое обучение. В этом типе техники положительный результат решений 
является определяющим или зависит от действий, которые необходимо предпринять. Обучаемый не 
имеет представления о том, какое действие следует предпринять, пока ему не будет предоставлена 
конкретная ситуация. В зависимости от действий, предпринятых учащимся, будущее зависит от 
ситуации. Ниже показана модель обучения с подкреплением. 

В приведенной выше модели входные данные i принимаются агентом. Агент также получает 
текущее состояние s, переход состояния r и входную функцию i из среды c этими входными данными 
агент генерирует поведение b и выполняет действие a, которое генерирует результат. Техника 
обучения с подкреплением применяется к обработке естественного языка для создания диалогов, где 
модель имитирует диалоги между виртуальными агентами, используя градиенты политики для 
вознаграждения за разговорные свойства.  

5) Многозадачное обучение. Метод запоминает процесс и процедуру, как была решена 
конкретная проблема и как он пришел к определенному выводу. Процесс и процедура используются 
для решения других задач или проблем. Он также может быть известен как механизм передачи. 
Обмен опытом между учащимися помогает им учиться одновременно, а не по отдельности, что 
намного быстрее. Предлагается тест четырех клинических прогнозов с использованием данных, 
полученных из общедоступной базы данных медицинской информации, где к производительности 
нейронных моделей применяется многозадачное обучение, глубокий надзор и конкретные 
модификации данных. 

6) Ансамбльное обучение. Этот метод относится к объединению отдельных учащихся в 
одного учащегося. Например, дерево решений, наивный байе и нейронная сеть могут быть 
объединены для формирования ансамблевого обучения. [1, c.342] Комбинация учащихся выполняет 
работу лучше, чем отдельный ученик. В ансамблевом обучении есть два алгоритма: 

 Повышение: этот метод собирает слабых учеников и превращает их в одного сильного 
ученика. Это уменьшает предвзятость и дисперсию. 

 Бэггинг: этот метод также известен как агрегация бустера, когда алгоритму машинного 
обучения необходимо повысить точность и стабильность, требуется метод бэггинга. [1, c.343] 

Модели машинного обучения строятся и предлагаются с использованием метода 
ансамблевого обучения, при котором большой репозиторий образцов вредоносных программ и 
приложений берется у поставщика антивирусов. Это делается для того, чтобы уменьшить количество 
атак вредоносного ПО на платформу Android. 

7) Обучение нейронной сети. Этот метод основан на концепции нейронов, состоящей из 
четырех частей: дендритов, ядра, сомы и аксона. [3, c.85] Взаимосвязь нейронов известна как 
нейронная сеть. Искусственная нейронная сеть ведет себя по той же схеме. Схема искусственной 
нейронной сети показана ниже: 
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Рисунок 6 -  Искусственная нейронная сеть 
 
Входной слой принимает ввод, в то время как скрытый слой обрабатывает ввод, а затем 

выходной слой отправляет вычисленный вывод. Искусственную нейронную сеть можно разделить на 
три типа: контролируемая, неконтролируемая и усиливающая нейронная сеть. Нейронные сети 
являются мощными и хорошо работают для сложных задач обучения, таких как обработка 
изображений, речи и естественного языка. 

8) Обучение на примере. В этом методе учащийся знаком только с одним конкретным типом 
шаблона, который он пытается применить к новым данным. Этот метод называется ленивым, потому 
что он ожидает поступления тестовых данных, а затем обрабатывает их с помощью обучающих 
данных. Это становится сложным по мере увеличения данных. Примером метода обучения на основе 
экземпляров является алгоритм k ближайших соседей. В области сельского хозяйства подход к 
обучению на основе экземпляров используется для сегментации изображений культур, благодаря 
чему культуры с зеленой текстурой автоматически отличаются от остальных культур. 

Заключение. В этом обзоре представлено общее исследование машинного обучения, его 
алгоритма и методов. В статье представлен обзор по применению алгоритмов и методов машинного 
обучения в различных областях жизни, включая медицину, сельское хозяйство, науку и т.д. Машинное 
обучение — одна из перспективных технологий, используемых в последнее время для решения 
различных задач. Он имеет различные алгоритмы, которые включают контролируемые, полу-
контролируемые, неконтролируемые, алгоритмы подкрепления и так далее. 
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В статье рассматриваются существующие методы и принципы управления движением 

группы роботов в линейном строю. Приводится их краткое описание и проводится анализ. 
Выявляются преимущества и недостатки приведенных подходов для решения тех, или иных 
задач.  
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Введение. В настоящее время робототехника стала неотъемлемой частью нашего общества. 

Робототехнические средства вошли практически во все сферы жизнедеятельности человека. От 
сферы технологичного производства до бытовой. 
 Наряду с этим возникают новые задачи. Задачи применения роботов не как отдельных 
единиц, а как элементов одной системы для решения более сложных задач, с которыми одному 
роботу невозможно справиться. В этой связи являются актуальными и перспективными исследования 
в области группового взаимодействия. 

Одним из примеров такого взаимодействия можно считать передвижение группы роботов в 
строю. Топология строя может быть разной, однако, как базовую, можно рассматривать строй 
«конвой». Применение данного строя часто можно встретить на практике и в природе. Например, 
передвижение группы муравьев. Простота такого строя позволяет минимизировать вычислительные 
мощности роботов и, следовательно, сделать их меньшими в размерах. 
 При движении в таком типе строя первый ведущий робот движется к некой цели, либо 
управляется центром управления, а ведомым необходимо отслеживать траекторию своего ведущего 
робота и придерживаться ее. На сегодняшний день существует несколько подходов и методов 
управления движением группы роботов в конвое. 
 Актуальность. Применение для решения задач роботов в группе открывает больший спектр 
возможностей. Передвижение роботов в конвое, когда каждый робот стремится держаться траектории 
ведущего более безопасно, особенно при выполнении таких задач, как разминирование, или 
передвижении по болотистой местности. 
 Основная часть. В работе [1] авторы представили достаточно простой метод построения 
плавных траекторий следования при движении роботов в строю. Подразумевается, что ведущий 
робот имеет точную систему позиционирования, а ведомые оснащены системами, позволяющими 
определить позицию и ориентацию других роботов. В работе авторы оснастили ведомых системой 
видения на основе видео камеры. Как видно из рисунка 1, положение наблюдаемого робота 
определяется из расстояния и угла поворота относительно ведомого. Для определения угла 
ведущего робота авторы использовали видеокамеру, на поворотной платформе. Таким образом, 
видеокамера способна свободно поворачиваться за наблюдаемым роботом и держать его 
изображение хорошо центрированным. 
 

 
 

Рисунок 1 - Положение и ориентация ведущего в системе отсчета ведомого 
 
Ключевой идеей данной работы является определение кубической кривой Безье между роботами-
ведомым и роботом-ведущим (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 - определение 4 точек кубической кривой Безье. 
 
Конечные точки Р0 и Р3 определяются позициями ведущего и ведомого роботов. Точки Р1 и Р2 
выбираются вдоль прямых определяемых ориентацией роботов.  
Кубическая кривая Безье задается формулой: 

   
где вектора a, b, c определяются следующим образом: 

 
и точки, определенные в системе отсчета ведомого робота: 

 

Значение x, y и  получают от системы видения, но значение d может быть выбрано произвольно, 
при этом при различных значения d получаются совершенно разные траектории (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 - Кубические кривые Безье с разными значениями d. 
 
Авторы представили эксперименты с реальными роботами (Рисунок 4). Как показали 

результаты, самым ресурсоемким шагом оказался процесс отслеживания ведущего. Что говорит о 
ресурсной эффективности такого подхода. 
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Рисунок 4 - эксперименты с реальными роботами 
 
В другой работе [2] также применяется принцип построения траектории основываясь 

соседнего робота. В этой работе связь между ведомым и ведущим роботом описывается 
контрольным графом. Контрольный граф представляет собой ациклический ориентированный  граф с 
роботом как узлом, ведущим роботом, как родительский узел, ребрами направленными от узлов с 
меньшими значениями меток к узлам с большими значениями. Каждое ребро определяет 
ограничение роботами им соединенными и контроллером, поддерживающим ограничение. 
Кинематика ведомого i-го робота может быть абстрагирована как модель. 

 

iii vx sin , iii vy sin , ii w  

Где SEyxx iiii  ),,(  ,  iv  и iw  - линейная и угловая скорость соответственно. 
 
Другой подход можно охарактеризовать как движение к ближайшей точки траектории ведущего. 

[3] Суть метода сводится к получению ведомым фрагмента траектории своего ведущего. Из этого 
фрагмента выделяется та точка, которая наиболее близка к ведомому роботу. 
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Рисунок 5 -  Выбор ближайшей точки траектории лидера 
 

Так движение осуществляется к выбранной точке, после чего снова происходит поиск целевой 
точки. Нужно отметить, что минимальное расстояние до целевой точки задается m (рис. 4), что 
влияет на качество управления. Таким образом движение осуществляется не за лидером, а за другой 
целевой точкой.  

Заключение. Каждое решение в приведенных работах имеет как свои плюсы, так и 
недостатки. Например, метод основанный на аппроксимации кривой Безье прост в реализации, что 
несомненно является существенным преимуществом. Однако точность продвижения за ведущим 
роботом зависит от точности построения кривой. Что, конечно, возможно исправить, модернизировав 
метод, но следует соблюсти компромисс, дабы не усложнить алгоритм, нивелировав преимущество в 
виде простоты реализации.   Другой же принцип, основанный на следовании к ближайшей точки, 
напротив, позволяет добиться высокой точности. Но недостатком данного метода является 
вероятность колебаний при движении. 

Таким образом на сегодняшний день имеются достаточно исследований в области методов 
управления движением роботов в строю. В зависимости  от целей и задач, возможно использовать 
определенную стратегию управления.  К примеру, при использования группы роботов в болотистой 
местности критичное значение имеет максимальная степень следования ведомым роботом 
траектории ведущего.  В иных условиях, например при исследовании местности, значимыми будут 
другие особенности. 
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В статье рассказывается о обработке стоп-слов для автоматического определения 

тональности текста. Кратко изложены методы и правила по которым автоматически 
определяется тональность текста. Описаны библиотеки, включающие в себя стоп-слова для 
обработки текста. Приведены примеры списков стоп-слов.  

Ключевые слова: стоп-слова, тональность текста, сентимент-анализ, nltk, spacy, gensim, 
scikit-learn. 

 
Стоп-слова. Общее понятие. 
Стоп-слова, или шумовые слова — это вспомогательные слова, которые встречаются очень 

часто в тексте и не несут большой смысловой нагрузки [1, с.21]. Скорее всего ими будут являются 
союзы, предлоги, частицы, междометия, местоимения и др. части речи. Удаление стоп-слов из текста 
является одним из этапов предобработки текста для уменьшения величины обрабатываемых данных, 
и тем самым ускорение процесса получения результата, но при этом необходимо правильно 
определить какие стоп-слова будут несущественными для получения точной оценки тональности 
текста. 

Ряд примеров стоп-слов по группам; местоимения: я, ты, этот, тот, мой; союзы: и, да, чтобы, 
что, а; предлоги: на, под, у, к, от, для; вводные конструкции: одним словом, иначе говоря, например, 
допустим. 

Методы автоматического определения тональности. 
Можно выделить следующие методы определения тональности текста: 
Первый, метод на основе правил с использованием шаблонов (rule-based with patterns). Он 

строится на создании правил, на базе которых будет определяться тональность текста. Для 
функционирования этого метода текст необходимо токенизировать или/и представить в виде 
последовательности элементов (N-грамм). После, использовать данные для определения шаблонов, 
используемых более часто в тексте. Шаблонам присваивается оценка (положительная или 
отрицательная).  Обнаруженные шаблоны используются при разработки правил вида «ЕСЛИ 
условие, ТО заключение» [2, с.143]. 

Второй, машинное обучение без учителя (unsupervised learning). Суть метода заключается в 
распределении документа на кластеры, с последующей автоматической или ручной разметкой 
кластеров. 

Третий,  машинное обучение с учителем (supervised learning). При применении метода 
обучения с учителем, требуется наличие текстового корпуса, который заранее размечается метками 
полярности, в свою очередь идентифицирующими полярность для каждого текста из корпуса, а 
определение тональности производится непосредственно автором текста, либо экспертом или их 
группой [3, стр.186]. 

Четвертый, смешанный метод (hybrid method). Метод, включает в себя комбинацию из 
нескольких методов. 

Правила сочетаемости. 
Один из подготовительных этапов в анализе тональности текста - составление правил 

сочетаемости лексем и коллокаций [4, с.12]. Согласно правилам, сначала, объединяются соседние 
неглагольные составляющие предложения между собой, потом, идет присоединение к глаголу. 
Получается сочетание слов с определенным мнением. 

Тональность строится на основе сказуемого в предложении. В случае отсутствия глагола, 
тональность определяется по качественным признакам объекта. При указании тональности важно 
учитывать отрицательные слова “не”, “нет”, “без”, “ничего”. 

Правила предполагают сочетания комбинаций членов предложения между собой. Таким 
образом эти комбинации подстраиваются под один из типов структуры, с указанием тональности 
каждой части. 

Библиотеки для обработки стоп-слов 
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NLTK - одна из многофункциональых библиотек для обработки естественного языка, которая 
была разработана в 2001 году и используется по сей день [5]. Обширно применяется в 
исследованиях и преподавании. Сейчас включает в себя списки стоп-слов для 24 языков. Для 
примера были выбраны 3 языка: русский, казахский, английский и представлены списки стоп-слов, с 
указанием количества.  

Количество стоп-слов на русском языке 151, рисунок 1. 

: 
Рисунок 1 - Список стоп-слов на русском языке 

 
Количество стоп-слов на английском языке 179, рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Список стоп-слов на английском языке 
 
 
Количество стоп-слов на казахском языке 324, рисунок 3. 

 
 

Рисунок 3 - Список стоп-слов на казахском языке 
 

Spacy - open-source библиотека для решения задач NLP. Фокусируется на предоставлении ПО 
для разработки [6]. Включает список стоп-слов только для английского языка. Существуют, также, 
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модели для других языков, но без включения списка стоп-слов. Количество стоп-слов на английском 
языке 326. 

Gensim - библиотека для тематического моделирования без учителя и обработки задач NLP 
[7]. Включает список стоп-слов только для английского языка. Количество стоп-слов на английском 
языке 337. 

Scikit-learn - это библиотека, в основном, предназначена для построения моделей [8, с.8]. 
Содержит возможности предобработки текста и список стоп-слов. Включает список стоп-слов только 
для английского языка. Количество стоп-слов на английском языке 318. 

Если сравнить стоп-слова в библиотеках между собой, то можно выявить приличное 
количество слов на английском языке во всех библиотеках по сравнению с довольно старой 
библиотекой – nltk,  а также, малую заинтересованность компаний в расширении и улучшении списка 
стоп-слов в других языках, рисунок 4. 

 
Рисунок 4 - Количество стоп-слов в соответствии с библиотеками 

 
Заключение 
Необходимо составление своего собственного списка стоп-слов для решения определенных 

задач, состоящего из высокочастотных слов в тексте и несущих маловажную информацию, но и никак 
не влияющие на расчет тональности в тексте. К таким относятся отрицательные частицы, которые 
кардинально меняют тональность текста, но присутствуют в списке стоп-слов. 
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В данной статье выполнен обзорный анализ методов снижения потерь на коронный 

разряд. Указаны достоинства и недостатки применяемых методов.  
Ключевые слова: потери на корону, коронный разряд, линия электропередач. 
 
Введение. Энергетические потери в электрических сетях – это разность между переданной 

электроэнергией от производителя до учтенной потребленной электроэнергией потребителя. 
Энергетические потери электроэнергии можно объединить в две обобщенные группы: 
технологические потери и коммерческие потери [1, с.1]. Потери электроэнергии в сетях являются 
одним из важнейших показателей работы энергосистемы, отражающих техническое состояние и 
качество эксплуатации электрических сетей, уровень морального и технического старения 
оборудования [2, с.87]. 

Технологические потери состоят их технических потерь в электрических сетях, которые 
обусловлены физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии, расход 
электроэнергии на собственные нужды подстанций, и потери, обусловленные допустимыми 
погрешностями системы учета электроэнергии [1, с.1]. 

Потери на линиях электропередач (ЛЭП) составляют 65% из общего числа потерь на всех 
объектах электрических сетей: 60% относятся к  нагрузочным потерям, а 5% относятся к потерям на 
холостой ход и корону. Следовательно, ЛЭП являются приоритетным объектом для разработки и 
применения мероприятий по повышению энергоэффективности системы [2, с.87].  

Корона или коронный разряд это форма самостоятельного газового разряда, который 
характерен для резко неоднородных полей и возникает вблизи электродов с большой кривизной 
поверхности [3, с.1]. Коронный разряд это явление, вызванное тем, что напряженность поля 

достигает предельных значений при определенном значении напряжения (𝑈кр). Потери на коронные 
разряды на линиях негативно сказываются на экономических и технологических аспектах 
эксплуатации линий электропередач. Коронные разряды приводят к конструктивным поломкам на 
линиях (обугливание опор, подвесной арматуры и тд.) [4, с.4]. 

Потери на корону тесно связаны и с изменением климата. Климатические потери 
электричества представляют собой потери при изменении погодных условий, которые должны 
учитываться для линий электропередачи с напряжением 110 кВ и выше для учета потерь на корону. 
Климатические потери включают в себя: потери короны в воздушных линиях электропередачи 110 кВ 
и выше; потери от токов утечки на изоляторах ВЛ электропередач; потребление электроэнергии на 
гололед [5, с.2]. 

Эффекты коронного разряда на высоковольтных линиях приводят к потерям электроэнергии, 
которые сопровождаются радиопомехами, звуковым шумом, выбросом газов (озон и оксид азота) и 
ударным потенциалом. Напряжение проводника, диаметр и форма, пыль, капли воды и неровности 
поверхности, такие как царапины, являются факторами, влияющими на рабочие характеристики и 
электрические градиенты поверхности проводника. Также отметим, что коронный разряд снижает 
надежность системы изоляции, что приводит к отказу системы из-за пробоя диэлектриков [5, с.3].  

Методы снижения потерь мощности на корону 
Современные методы уменьшения потерь на корону лишь уменьшают значение потерь, не 

устраняя их полностью [4, с.1]. Выделяют основные средства снижения потерь мощности на корону: 

 Для уменьшения влияния формы проводников на потери на корону, применяют проводники 
цилиндрической формы, которые имеют однородное электрическое поле. Также рекомендуется 
использование сплошных проводников и изоляторов без пустот, клемм на высоковольтном 
оборудовании выполненных в виде гладких округлых форм круглого диаметра [6, с.6]. 

 Использование расщепленных проводов [3, с.2]. 

 Увеличение диаметра провода [3, с.3]. 

 Применение устройств  FACTS (Flexible AC transmission system) [7]. 

 Использование экранов [3, с.6]. 
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 Формирование антиобледенительного покрытия на неизолированном проводе воздушной 
линии электропередачи [3, с.5]. 

Расщепление проводов фаз. Данный метод заключается в использовании в каждой фазе 
линии вместо одного провода большого диаметра, несколько параллельных проводов относительно 
небольшого диаметра, расположенных на одинаковых расстояниях по окружности [3, с.2]. Данные 
провода разделены изолирующими распорками и представляют из себя несколько проводов 

диаметрами, порядка 2-4см, что позволяет при меньшей массе получить значение 𝑈кр, 
эквивалентное значению провода большого диаметра. Применение расщепленных проводов 
позволяет уменьшить использование материала в проводах, что приводит к снижению стоимости и 
массы [5, с.3].  

Нельзя не отметить, что применение расщепленных проводов способствует уменьшению 
индуктивности и волнового сопротивления линии, которое способствует повышению пропускной 
способности передачи. Для линий сверхвысоких напряжений это наиболее актуально, так как они 
предназначены для передачи очень больших мощностей. Оптимальное число фаз расщепления 
зависит от напряжения линии. Так для линии 330 кВ – 2 составляющих; для 500 кВ – 3; для 750 кВ – 4; 
1150 кВ – 8 [3, с.3]. 

Применение расщепленных проводов также помогает снизить уровень радиопомех. 
Расщепление проводов позволяет отказаться от применения более дорогих специальных проводов, 
однако данный метод имеет недостаток в виде усложненного монтажа, который является более 
трудоёмким и требует специальных устройств для подвески проводов расщепленной фазы и 
поддержания нужного шага расщепления между ними с помощью специальных распорок [3, с.3]. 

Увеличение диаметра провода. Данный метод не является универсальным, потому что для 
воздушных линий высокого напряжения, увеличение диаметра многопроволочной конструкции 
является экономически не выгодно, так как сечение проводящей части провода используется не 
полностью. Увеличение диаметра проводов при сохранении сечения проводящей части, возможно 
при использовании расширенных проводов с различными наполнителями. Данные конструкции 
являются отличным способом уменьшения потерь на корону, а также позволяют избежать 
чрезмерного расхода цветного металла и удорожания воздушных линий. Расширенные провода 
используются на территории  России, США и некоторых стран Европы [6, с.3].  

Современной тенденцией технического оснащения энергосистем в индустриально развитых 
странах становится применение гибких (управляемых) систем электропередач FACTS. Применение 
технологий и устройств FACTS позволяет охватить все сегменты электроэнергетического рынка: 
генерация, транспорт, потребление электроэнергии, содействует предотвращению системных 
аварий, снижению количества аварийных отключений, позволяет оптимизировать системы 
электроснабжения [8, с.83]. 

Устройства  FACTS также используют для снижения потерь на корону. Данные устройства 
предназначены для плавного векторного регулирования параметров режима, компенсации 
реактивной мощности, оптимального распределения потоков активной и реактивной мощности. 
Управляющие воздействия, осуществляемые данными устройствами, могут быть применены и в 
задаче оптимизации режима по напряжению и реактивной мощности. Тем не менее, в существующих 
методах оптимизации отсутствует учёт управляющих воздействий устройств FACTS из-за 
недостаточности исследования данного вопроса в научной литературе. На сегодняшний день 
поставлена задача модификации методов оптимизации с целью исправления данного недостатка и 
предоставления в будущем возможности учёта устройств FACTS [7, с.70].  

Еще одним методом борьбы с потерями на корону является применение экранов. Экран 
представляет собой короб или кожух, который изготовлен из тонколистовой стали, охватывающий все 
детали, подверженные явлению коронирования (гайки, болты, острые выступающие детали и т.д.) и 
соединенный электрически коронирующими деталями, т.е. имеющий такой же потенциал, что и 
коронирующие части установки. Применение экранов позволяет улучшить эстетический вид 
установки [3, с.6]. 

Вопрос снижения влияния погодных условий на уровень потерь на корону волновал 
инженеров многие десятилетия. В разное время находили свое применение различные способы 
борьбы с погодой, например, плавка гололеда, гидрофильные и гидрофобные покрытия, 
опрыскивание противообледенительными жидкостями и т.д. Однако все эти меры, в конечном счете, 
оказывались либо малоэффективными, либо экономически не выгодными [3, с.5]. Одним из 
распространенных методов борьбы с влиянием климата на потери является формирования 
антиобледенительного покрытия на неизолированном проводе воздушной линии электропередачи. 
Данное покрытие формируют из двух слоев, при этом на провод наносят ферромагнитный слой, а 
затем на указанный ферромагнитный слой наносят теплопроводящий гидрофобный слой [9, с.5]. 
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Применяемый сейчас патент был одобрен на территории Российской Федерации в 2017 году. 
Предлагаемый способ основан на прототипе 2000 года, но отличается тем, что: покрытие выполняют 
не в виде спиралей из ленты или проволоки, а непосредственно наносят на поверхность провода.  
Нанесение покрытия осуществляют в два слоя: первый слой, имеет ферромагнитные свойства и  
наносится непосредственно на провод, а второй слой, имеющий хорошую теплопроводность и 
гидрофобные свойства, наносят поверх первого слоя. Это позволяет снизить стоимость и 
соответственно расширить область применения противогололедной защиты без потери ее 
эффективности [9, с.3].  

Первый, близкий к поверхности алюминевого провода слой из ферромагнитного материала 
имеет толщину 2-4 мм и состоит, например, из железа и никеля с добавлением марганца и алюминия. 
Основная функция этого ферромагнитного слоя - нагрев провода ВЛ при протекании по нему 
переменного тока. Второй слой толщиной 0,1-0,2 мм состоит из теплопроводяшего антикоррозийного 
материала и имеет поверхность более гладкую, чем поверхность первого слоя, что создает 
гидрофобный эффект [9, с.4]. 

Данный метод имеет большие перспективы развития из-за сниженной стоимости. Защита по 
предлагаемому способу в 5-10 раз дешевле, чем по способу прототипа. Предлагаемое решение 
имеет патентную защиту в России, США, Канаде, Корее, Китае и в странах Евразийской патентной 
конвенции. 

Заключение 
Подводя итог, следует отметить, что снижение энергетических потерь на корону на 

высоковольтных линиях на сегодняшний день является актуальной задачей для сетевых 
организаций. Возникновение коронного разряда на линиях 110 кВ и выше, приводит к возникновению 
потерь электроэнергии и к конструктивным поломкам энергообъектов. В статье собраны основные 
методы борьбы с явлением коронного разряда, которые находят свое применение, как в странах СНГ, 
так и за границей. 
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Star-shaped functions are a class of analytic functions. The topic of research, which is quite relevant 

for the development of engineering and technology due to their wide application in hydromechanics, filtration 
theory, elasticity theory, thermal engineering, hydraulic engineering, electrical engineering, electronic optics, 
etc. The article presents an integral representation of star-shaped functions, which made it possible to 
describe the entire class. For a more detailed study, a specific example is considered. 

Key words: star-shaped functions, analytical functions, integral representation. 
 

Introduction. In the modern world, single-leaf analytical functions are widely used in many natural 
and mathematical sciences, in particular, in solving problems of hydro-aerodynamics, electrostatics, etc. The 
expediency of using these functions in many practical and physical problems is due to the fact that non-leaf 
solutions have no practical implementation, i.e., if the solution of the problem is not single-leaf, then the 
problem itself has no physical meaning. 

Relevance. Among the variety of single-leaf functions, the most relevant and widespread are 
functions that map a circle to areas with simple geometric properties. In this regard, it is relevant to consider 
star-shaped functions, i.e. a class of single-leaf analytical functions whose range of values is star-shaped. 

Goal. The aim is to prove the integral representation of star-shaped functions, as well as to study a 
certain subclass of star-shaped functions. 

Materials and methods of research. Methods of the theory of functions of a complex variable, 
mathematical analysis, differential and integral calculus were used to achieve the goal. 

The based part. 

Consider the analytical [1] in the unit circle      | |     function    ( )       
    

   
     . Moreover, the region D is the image of the unit circle E when mapped by the function    ( )  

 

Theorem 1. Let the function  ( )       
       

    be analytic in the unit circle E. The 
function  ( ) will be star-shaped [2] in E if and only if it can be represented as 
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}                                                              ( ) 

where the function P(z) is analytic in E and satisfies the conditions 
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Integrating this equality with respect to z, we obtain 
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hence, after simple transformations, we get the representation (1). 
The proof of sufficiency is performed in reverse order. 
 
Consider the geometric interpretation of Theorem 1. 

The necessary and sufficient condition of star-shape means that in the plane 
f

f
z


 the values of the 

functional 
)(

)(

zf
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 are contained in the right half-plane relative to the imaginary axis, that is, if the range of 

values 
)(

)(

zf
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z


 for all Ez  are located in the right half-plane, then the function )(zf  is star-shaped and 

vice versa. 

Similarly, any function )(zf  that can be represented as (1) will be star-shaped in E if and only if the 

range of values )(EP  is contained in the right half-plane relative to the imaginary axis. 

 

 
 

Figure 1. Illustration of the geometric interpretation of Theorem 1. 
 

How to apply representation (1)? This representation allows us to obtain a number of subclasses of 
star-shaped functions [4]. For example:  

Let be a subclass   (   ) of regular functions in the circle E f  ( )         
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Theorem 2.  All functions of  ( )    (   ) are star-shaped, since in the circle E they satisfy the 

criterion of star-shape
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As a proof, let's consider special cases. 

1. Let ,1)( nkzzP   and  kn 0,1 - that there is a mapping of the unit circle E to a circle 
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By (1), this function can be described as: 
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With а=1, b=k, we get the following result: 

  kz
zzz

ezkzzdtkzdt
k

k
zdt

kt

k
zzf 










































  expexpexp

)11(

1121
exp)(

00

2

0

22
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With a≠0. 
Conclusion. 
As a result of the study, the integral representation of star-shaped functions was investigated 

 ( )       {∫
 ( )   

 
  

 

 

}  

where is the function P(z) - analytical in E and satisfies the conditions  ( )     and     ( )    for 

everyone    . It will further allow us to study in more detail the subclasses of star-shaped functions. Also, 
thanks to it, it is easier to find estimates of star-shaped functions. 
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Мақалада «Қолданбалы физика» курсы барысында «Электромагнитті құрылғылардын 
автоматика және техникада» қолдану туралы электромагнитті муфталар мен тежеуіштердің 
түрлері мен жұмыс жасау принциптерін, сұлбаларын бекіту үшін әзірленген тапсырмалар 
келтірілген. Тапсырмалар мазмұнында сұлбалары, құрылымдық элементтерін білу үшін қай типті 
тапсырмалар мен есептеулерді жүргізуге болатын мәліметтер ұсынылған.  

Түйінді сөздер: муфта, фрикционды муфта, айналдырушы момент, білік, айналдыру осі 
 
Бір қатар машиналар мен механизмдердің автоматтандырылған электржетек сулбалар 

құрамына электромагнитті муфталар мен тежеуіштер кіреді. Электромагнитті муфта дегеніміз электр 
сигнал арқылы білікті байланыстырып ажыратуды басқаратын, сонымен бірге машинаның атқарушы 
орган.  

Ғылым мен техниканың едәуір салаларында электромагнетизмнің қолдануы маңызды роль 
атқарады. Электромагнетизм мен энергетика, көлік, есептеу техника, термоядролық синтез, плазма 
физикасы деген салалардын дамуын байланыстырады. Магнитті барлау, дефектоскопия, магнитті 
линзалар және ақпаратты магнитті жазу әдісі, судын магнитті өңдеуі, электромагнитті муфталар мен 
тежегіштер осылардын бәрілері магнит өрісінің өнеркәсіптік аймақтарының қолдану мысалдары болып 
табылады.  

Электомагнетизм және механика курстарынан белгілі заңдарды пайдалана отырып техникада 
қандай да болсын механизмдерді алатын болсақ бұралу қарқынды қалайша беруге болады? Бұралу 
қарқынды қалайша реттеуге болады? Бұралу қарқынын қалайша тоқтатуға болады? Деген сұрақтар 
туындайды. Сондай сұрақтарға жауап беру үшін өнеркәсіпте әр түрлі муфталардын өнертабысы 
ашылды.  

Әр түрлі автоматты құрылғылардын орындаушы мүше ретінде әр түрлі текті муфталар болып 
табылады. Диск тәрізді электромагнитті муфта өзімен зәкірі бар электромагнитті ұсынады.  

 
 

 
 

Сурет 1  - Электромагнитті фрикционды муфта 
 
Суретте келтірілген негізгі құрылымды элементтерін қарастырайық. 10 жетектеу білікшеге 3 

тістегерішке айналысты беру үшін 8 қысқыш дисктті сол жаққа қарай фрикционды муфтаның 5 
жетектеу және 6 өткізуші дискіні ауыстырады. Үшінші тістегіште жалғау үшін сегізінші дискіні он жаққа 
қарай ауыстырады, және жетектеу серіппелер 7 қарғыбау втулканың сыртқы оймакілтекте отырған 5 
жетектеу серіппелерді шығарады.  

Осы мәліметтерді түсіндірген соң, алған білімдерді бекіту үшін бірнеше тапсырманы жасауға 
болады: фрикционды дискілі электромагниттін негізгі бөліктерін түсіндіру, әр бір бөліктін атауларын 
келтіру, кез келген бөлігінің жұмыс атқаруын келтіру, әр бір бөлшектің қай физикалық құбылысына, 
заңына жұмыс принципі негізделгенің келтіру керек. Бұл негізгі ұғымдарын бекіту үшін өзара сұраныс 
тапсырмалары әр түрлі мазмұны мен өткізу тәсілдерін білім алушылар өздрері таңдап алады. 
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Кроссворд, сұрақ –жауап, логико-құрылымдық схема, интерактивті ойын, бос орынды толтыру 
тапсыралар түрлері әзірленеді. Сабақта әр бір білі алушы өз нұсқа бойынша сұраныс жасап өзбетінше 
бағалайды да, толық барлық тапсырмалар нұсқаларын орындаған соң орташа бағасы қойылады.  

Бұдан басқа көпнұсқаулы тапсырмаларды да құрастыруға болады. Есептің бір мағынасы 
беріліп, жалпы түрде есеп тұжырымдалады, ал оның белгілі шамаларын ауыстыра отырып кесте 
түрінде жиырма шақты есептерді құрастырып ұсынуға болады.  

 «Қолданбалы физика» пәнінің оқу бағдарламасында физиканың «Электромагнетизм» 
бөлімінде зертханалық жұмысты орындау барысында да бұл тақырыпты бекіту нұсқалары келтірілген.  

«Электромагнитті муфталар мен тежеуіштердің жұмыс жасау принциптерін, негізгі 
сипаттамаларын зерттеу» зертханалық жұмысты әзірлеу кезінде алдын ала қысқаша кіріс бақылау 
сұрақтары құрастырылады: 

1. Муфталарды не үшін қолданылады? 
2. Муфталардын топтамасын келтіріңіз. 
3. Осьті емес біліктердің түрлері.  
4. Муфталардын қай түрлері жиі қолданылады? 
5. Серпімді муфталардың таңдап алу принциптері 
6. Серпімді муфталарды қай кернеулер арқылы тексереді?  
Бұл сұрақтарға жауап беру үшін дәріс сабақтағы берілген мәліметтерді оқып шығып түсіну 

қажет. Кейін зертханалық жұмысқа теориялық кіріспе бөлімі келтіріледі. Оның мазмұны келесі: 
Муфтада 2 корпус электромагнит қорабы жетекші білікке бекітілген, ал 5 зәкірі құл білігіне 

сырғанау шпонка үстінде орналасқан. Қораппен муфта арасында фрикционды төcеу 3 орнатылған. 
Қорап ішінде 4 катушка орнатылған. Осы негізгі бөлшектер мен бұйымдардын көмегі мен негізгі 
физикалық заңдарды қолдана отырып құрылғылар білік пен берілістерді жалғау үшін және олардын 
арасында айналдырушы моментін туғызу үшін қолданылады. Электромагнитті муфталар 
айналдырушы моментін біліктерге, доңғалақтарға, шкивтерге және тағы басқаларға бере алады. Осьті 
және осьті емес біліктерді жасай алады.  

Осы тақырыпты бекіту үшін тәжірибелік сабақ барысында есептерді шығару жолы мен 
электромагнитті бөлшектер мен бұйымдарды оқып, жұмыс жасау принципі негізінде қай 
құбылыстардын байланыстыратындығына, айналдырушы моментінің пайда болуына себепші 
болатындығын анықтау есептерін құрастыруға болады. Ең алдымен есептерді шешу үшін кейбір 
әдістемелік нұсқауларын келтірейік.   

Мысалы: Электрқозғалтқыш вал роторын және редуктордын жетектеу валы мен жалғау үшін 
муфтаны таңдап алу керек. Электрқозғалтқыш валдын роторына айналдырушы моментінің шамасы 
белгілі            , валдын бұрыштық жылдамдығы         , ротор диаметрі 42 мм  немесе 48 
мм.  Муфта таспалы конвейер жетегінің түйіні болып табылады.  

Әдістемелік нұсқаулары: 
- қажетті типті муфтаны таңдау үшін келтіреміз есептің немесе жетектеу сүлбасын  талдауын 

жасаймыс; 
-муфтанын есептеу моментін анықтаймыз 
-есептелген момент шамасын номиналды стандарт пен бекітілген айналдырушы моментімен 

салыстырып муфтанығ типті өлшемін таңдаймыз; 
-таңдап алынған муфтаның тексеріс есептеуін өткіземіз. 
 Осы келтірілген алгоритмін берілген есептегі муфтанын келтірілген параметріне сәйкес 

түрін  таңдау жасаған соң шешу арқылы таба аламыз. 
Технологиялық машиналарды жасау барысында қозғалтқыш ротор шығушы ұштарын және 

редуктордын жылдамқозғалтқыш кіріс білігін жалғау үшін жұлдызша муфталар мен жең-саусақты 
серпімді муфталар қолданылады. Бұл муфталар серпімді қасиеттеріне ие және жалғау біліктерге қосу 
жүктемелерін азайту үшін аз инерция моментіне ие болады. Ал баяуқолзғалатын редуктордын және 
жұмыстық машинаның жететеу біліктің шығыс ұштарын жалғау үшін ілініс муфталар және тор тәрізді 
қабықшалары бар муфталар қолданылады. Cөйтіп, муфтаның айналдырушы моментін анықтауға 
болады, оған арнайы анықтамалық кестелерден номиналды мометін келтіріп, жұктемелік режим 
коэффициентін пайдалана отырып табуға болады [1.c.184]. Егер электрқозғалтқыш білік диаметрі 48 
мм болса, онда номиналды моменті 710 Нм, айналудын бұрыштық жылдамдығын 315    тең. 
Муфтаның тексеріс есебі қирау кернеу бойынша келесі түрде есептеледі:  

         (     ) 

мұндағы            вал астындағы жартылай муфтаның диаметрі мен ұзындығы.   жартылай 
муфтаның сыртқы диаметрі. Осы таңдап алынған муфта үшін қосымша кестелеріндегі сан мәндері 
келесі: 28 мм диаметрі, ұзындығы 56 мм , серпімді элементтер саны 6, жартылай муфтаның сыртқы 
диаметрі 140 мм. Осы есептеулердің нәтижесінде кернеу шамасы 0,3 МПа тең болып шығады. Рұқсат 
берілген кернеу шамасы 1,5…2 МПа, сонымен муфтаның беріктігі қамтамасыз етілген.  



ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

389 
 

Электромагнитті муфталардын түрлеріне байланысты және жұмыс жасау принциптерін түсініп 
өз бетінше тапсырмаларды орындауға үйрену үшін бір неше тапсырмаларды орындау қажет:  

 
 

 
 

Сурет 2 -  Фрикционды(үйкелісті жалғастырғыш) муфта 
 
мұндағы: 
1-жетек механизмінің білігі, 
2-жетек жартылай муфта, 
3-кері қайтарушы серіппе,  
4-жұмыстық механизмнің білігі, 
5-жетектеу жартылай муфта, 
6-орам 
7-түйіспелі сақиналары 
Осы зертханалық жұмыстын алдында қойылған «Электромагнитті фрикционды 

электромагнитті муфталардын жұмыс жасау принциптерін оқу. Көпдиск тәрізді электромагнитті 
фрикционды басқару муфтаның жұмысын зерттеу» мақсатына жететіндігі жөнінде қорытынды мен 
бақылау сұрақтарға жауаптары беріледі. Дәл сондай алгоритм бойынша электромагнитті тежеуіштер 
де тапсырмалар құрастырылады.  

Бір неше құрастырылған типті тапсырмалар арқылы бір тақырыптың мазмұңы бойынша 
қажетті материалды білім алушылар бекіте алады және өз бетінше өз өзінің білім деңгейлерін тексеріп 
бағалай алады. Сондықтан қазіргі жаңа оқыту әдістер мен тәсілдерін қолдана отырып білім 
алушылардың дағдыларын дамыта отырып, техникада және автоматика салаларында 
электромагнитті құбылыстардын, заңдардын қолдану мысалдарын қарастырып кәсіптік тәжірибеге 
үлкен үлес қосуға болады.  
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В ней раскрываются причины, влияющие на процесс внедрения электромобилей в быт и 
производственную деятельность в нашем регионе. Обосновывается география местоположения 
электрозаправок в городе и области. 

Ключевые слова: экология, электромобиль, инфраструктура, электрозарядные станции. 
 
Одной из важнейших проблем, решаемых сегодня во всем мире, является сокращение 

выделения в атмосферу углекислого газа, влияющего на климат всей планеты. Автотранспорт,  
обеспечивающий практически все жизненно важные отрасли, является одним из основных 
загрязнителей атмосферы. 

Казахстанское автомобилестроение не отстает от общемирового тренда, связанного с 
развитием экологически чистого транспорта. Производство электромобилей является одним из 
наиболее перспективных направлений в автомобильной промышленности по всему миру. Ряд 
крупных производителей уже объявили об отказе выпуска автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания [2]. 

 Как установили эксперты, эксплуатация такого электромобиля оказывается экономически 
эффективнее автомобиля с дизельным (а тем более с бензиновым) ДВС, даже в условиях такой 
страны, как Германия, где цены на электроэнергию одни из самых высоких в Европе [1]. 

Электромобиль создает меньше шума и более безопасен на дорогах, так как в случае аварии 
у него сразу отключается батареи, что способствует предотвращению тяжелых последствий. 

В послании Президента РК от 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» поручено проработать вопрос дальнейшего развития производства 
электромобилей с экспортной ориентацией, предусмотрев создание необходимой инфраструктуры 
[4]. 

Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается возможность 
субсидирования части стоимости электромобиля, обеспечение выделенными парковочными местами 
и другие меры по их возникновения при интенсивной эксплуатации электромобилей. На сегодняшний 
день владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога [5]. 

Предпосылками для развития электромобилестроения в Казахстане является реализация 
пилотного проекта по развитию электрозаправочных станций, включающий в себя установку 46 новых 
электрозаправочных станций в городах на крупных междугородных трассах протяженностью 3 тыс. 
км.  Известно, что на сегодняшний день работают в Нур-Султане (50 ед.) и Алматы (52 ед.) 
электрозаправочных станций.   

В 2016-2017 годах на заводе "СарыаркаАвтоПром" было проведено тестирование из 27 
электромобилей JAC пяти моделей: JAC EV4, EV5, EV6S, EV6E, EV7. Лучше других проявил себя 
мини-кроссовер JAC iEV6S. Из пяти тестируемых моделей он показал наилучшую приспособленность 
к казахстанским климатическим и ландшафтным условиям. 

Заводом было решено   JAC iEV6S заменить на конвейерах усовершенствованным 
последователем JAC iEV7S.  

В модели iEV7S применяется самая современная система жидкостного охлаждения/подогрева 
батареи. Ёмкость батареи в новой модели увеличена с 33 до 39 кВт/ч, благодаря чему запас хода 
вырос с 251 до 280 км. Если же двигаться не быстрее 60 км/ч, то можно проехать все 350 км. Зарядка 
аккумулятора с 0 до 80% в быстром режиме занимает 60 минут, с 0 до 100% – 90 минут. В 
стандартном режиме зарядка батарей от 0 до 100% занимает семь часов. За 11 секунд 
электрокроссовер разгоняется до 100 км/ч, а его предельная скорость достигает 130 км/ч [3]. 

 Коробки передач у электромобиля в привычном понимании нет вообще – электромотор 
обеспечивает достаточно тяги во всём диапазоне скоростей. Так что управление электрокаром даже 
проще, чем автомобилем с автоматической коробкой передач – вы просто двигаете джойстик в 
положение "драйв" и едете. Никаких рывков, подхватов, затыков, задержек. Если нужно разогнаться, 
нет необходимости переключаться на пониженную передачу: вы просто нажимаете педаль "газа" – и 
электромобиль ускоряется. В Костанае станция электрозаправки находится по адресу Мауленова, 20. 

На сегодняшний день в эксплуатации 49 электромобилей в Алматы, на втором месте столица 
- 38 электромобилей, и Костанайская область - 11 машин. 

На 1 июня 2021 года в стране насчитывалось 3,8 млн легковых автомобилей, из них лишь 
0,014% составили электрические легковые. 

Несмотря на весьма низкий процент эксплуатации электромобилей в Казахстане, необходимо 
понимать, что будущее за ними. С 2026 года в Казахстане вводится карбоновый налог, который будет 
начисляться на транспорт. Его величина будет весьма значительной в зависимости от вида 
использованного топлива (бензин, дизельное топливо, газ), что будет способствовать более 
активному использованию электромобилей. 
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Внедрению электромобилей в значительной мере также будет способствовать, создание 
правительством инфраструктуры для них. 

Цель нашего исследования - моделирование географии расположения электрозарядных 
станций на территории Костанайской области в том числе и в городах. Для этого потребовалось 
выяснение факторов, влияющих на процесс более широкого использования электромобилей в 
повседневной и производственной жизни граждан нашей области.  

Нами проведен опрос по выяснению популярности электромобилей среди владельцев 
автомашин и молодежи. В опросе принимали участие 30 автолюбителей, 60 студентов  
регионального университета им.А.Байтурсынова  и  80 студентов Костанайского колледжа 
автомобильного транспорта.  

Опрашиваемые должны были ответить на следующие вопросы: 
Знаете ли вы, какой автомобиль называется электромобилем? Чем объяснить практическое 

отсутствие электромобилей в нашей республике? Назовите преимущества электромобилей над 
автомобилями с ДВС? Где бы вы разместили электрозарядное устройство в нашем городе? Какие 
недостатки в эксплуатации электромобилей вы видите? 

Итоги опроса: по первому вопросу 98% опрашиваемых дали положительный ответ. На второй 
вопрос ответили следующим образом: дороговизна - 64%, отсутствие рынка электромобилей в РК -82 
%, состояние дорог – 75%, отсутствие инфраструктуры (электрозарядных станций) - 88%. 

 

 
 
На третий вопрос: экологический аспект - 92%, стоимость пробега электромобилей дешевле 

по сравнении с автомобилями на ДВС – 73%. 
На четвертый вопрос: стоянки возле супермаркетов (Астыкжан, Апельсин, Плаза) - 60%, 

детские спортивные центры (Плаза) - 40%. 
На пятый вопрос: дороговизна батареи - 68%, и их большой объем - 74%, скорость зарядки - 

79%, время жизни батарей - 86%, нет места для зарядки рядом с домом - 94%, запас хода на одном 
заряде - 87%, в случаи разрядки батареи из-за погодных условий на трассе сложность в решении 
проблемы – 71%. 
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Исследования вопроса эксплуатации в Российской Федерации подтвердили с большой 
степени корреляции с проведенным нами опроса.  

На наш взгляд наиболее эффективным будет использование электромобилей, 
осуществляющих перевозки внутри городов (наличие электрозарядных станций, хороших дорог). Что 
существенно уменьшило выбросы СО2 в атмосферу городов. 

В нашем городе есть супермаркеты, расположение которых позволяет иметь значительные по 
площади автопарковки, вот в  них могут быть расположены электрозарядные станции. Пока 
покупатель подбирает необходимый ему товар, электромобиль будет подзаряжаться, что понравится 
автолюбителям. Как показали исследования электрозаправочные станции вполне могут 
соседствовать с бензозаправочными станциями. Такое совмещение значительно снизить затраты на 
инфраструктуру, особенно для бензозаправочных станций, расположенных на трассах. 

На наш взгляд, несмотря на то, что в настоящее время электромобили стоят дороже 
автомобилей с ДВС, развитие технологии будет способствовать их стоимости, а вот инфраструктуру 
уже можно создавать. 
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В статье затрагивается быстро развивающая сфера науки и техники — Электроника. 
Рассматриваются перспективы развития традиционных материалов твердотельной 
электроники и формирование новых физикотехнических и  технологических направлений 
создающие перспективы для альтернативной элементной базы. Для следования новым 
направлениям потребуются подготовка квалифицированных специалистов. 
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Современные реалии способствовали увеличению цифровизации и автоматизации в 
жизнедеятельности человека, что дало новый импульс развитию информационным технологиям и 
электронике. Одной из наукоемких областей производства является  электронная промышленность, 
где до 2/3 выпускаемой продукции приходится на высокотехнологические устройства. Электронная 
промышленность вместе с информационными технологиями оказывают влияние не только на 
современные отрасли как аэрокосмическая индустрия, оборона, атомная промышленность, 
автомобилестроение и медицина, но и на традиционные — горнодобывающая промышленность, 
легкая промышленность, сельское хозяйство и др. 

По официальным данным, за 2019 год объем производства продукции электронной 
промышленности составил 44,5 млрд. тенге,  экспорт продукции электронной промышленности за 
этот же период составил 36,2 млрд. тенге [1]. В Казахстане доля государственных услуг оказываемых 
электронно возросла, начал развиваться интернет пятого поколения. Мировая ситуация следующая, 
повсеместно развивается 4G/5G, а в некоторых странах появляются протоколы сети 6G и 
спутниковый интернет, находят практическое применение направления фотоники, а мировые 
производители электроники достигают ширину затвора транзисторов на чипе в 5 нанометров. Всё в 
совокупности неминуемо поставит вопрос о новой элементной базе. Элементная база – это 
компоненты, из которых состоят абсолютно все электронные приборы и устройства.  

https://informburo.kz/cards/v-kostanae-zapuskayut-seriynoe-proizvodstvo-elektrokarov-jac-stoit-li-ih-pokupat-.html
https://informburo.kz/cards/v-kostanae-zapuskayut-seriynoe-proizvodstvo-elektrokarov-jac-stoit-li-ih-pokupat-.html
https://www.inform.kz/ru/elektromobili-v-kazahstane-kakovy-perspektivy-razvitiya-proizvodstva_a3867094
https://www.inform.kz/ru/elektromobili-v-kazahstane-kakovy-perspektivy-razvitiya-proizvodstva_a3867094
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Обращаясь к истокам твёрдотельной электроники, большие изменения начались с появления 
транзисторов. Транзисторы позволили делать компьютеры компактнее. За счет уменьшения 
размеров транзисторов их число на чипе увеличилось. Согласно закону Мура увеличение числа 
транзисторов в схеме из-за уменьшения размеров полупроводниковых деталей (см. рисунок 1) 
создаёт задачи фундаментальной науки. Из-за квантомеханических явлений  увеличивается нагрев, 
узловые части устройства находятся всё ближе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Увеличение числа транзисторов в одной микросхеме в зависимости от года выпуска 
 

И с представленными технологическими задачами до определённого этапа справлялись 
традиционные полупроводники германий и кремний. Кремний один из распространенных химических 
элементов на Земле (второе место после кислорода). Но на данный момент также существуют 
следующие технологические предпосылки. Например, стремление уменьшить размеры микросхем, да 
и самих электронных устройств; низкий на сегодняшний момент КПД солнечных батарей на 
кремниевой основе. Уменьшение размеров – наращевание темпов микро- и наноэлектроники –  
вызывает нагрев деталей, согласно закону Мура. Важно понимать, что уменьшение размеров 
транзисторов до менее 10 нм или около 20 атомов кремния лишь обостряет проблемы[2]. Появляются 
новые соединения, которые вырабатывают больше фототока при той же интенсивности солнечного 
света, чем кремний. Также кремний хрупкий и не подходит, например, для гибких дисплеев, к которым 
стремятся многие технологические компании. 

К тому же идёт некоторое нарушение закона Мура, из-за увеличения числа функций телефона 
(NFC-оплата, увеличение числа камер, чипы для 5G) размеры смартфонов не уменьшаются, а 
наоборот начинают увеличиваться. Также существуют экономические причины к поиску 
альтернативных решений в электронной промышленности. Причиной глобальной нехватки кремния 
стало сокращение производства в Китае. Стоимость кремния возросла примерно на 300%. В данный 
момент кристаллы кремния создаются в 300-мм цилиндрах, но исследования быстро приближаются к 
рубежу в 450 мм. Это должно урезать производственные затраты, но сохранить темпы роста 
скорости. Что после этого? Скорее всего, нам, наконец, придется отказаться от кремния в пользу 
более продвинутого материала – хорошая новость для прогресса, но вероятно плохая новость со 
стороны финансов[3]. 

Можно выделить следующие актуальные направления электроники: 1) технологии система на 
кристалле (System-on-a-Chip) и фотоника 2) фотоэлектроника, в частности материалы для энергетики 
3) радиационная электроника. 

Традиционные неорганические материалы для электроники тяжёлые и хрупкие, а также 
требуют сложных условий обработки. При этом кремниевая электроника занимают большую долю 
аппаратной части System-on-a-Chip технологии. Система на кристалле — электронная схема, 
выполняющая функции целого устройства (например, компьютера) и размещённая на одной 
интегральной схеме. Уменьшение процессоров влияет на увеличение температуры, создаёт утечки 
вызываемые прямым квантово-механическим туннелированием и снижение КПД. 
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Фотоника — передовая отрасль науки и технологии,  занимающаяся фундаментальными и 
прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств 
различного назначения. Фотоника по сути является аналогом электроники, использующим вместо 
электронов кванты электромагнитного поля — фотоны[4]. В целом ряде областей электроника 
приблизилась к физическому пределу. Быстродействие кремниевых интегральных схем замерло на 
отметке 4 ГГц. Для фотоники же требуются все более миниатюрные, энергоэффективные и 
высокопроизводительные устройства, работающие в сложных условиях (например, при 
экстремальных температурах или радиационном излучении). 

Для первого направления перспективными станут арсенид галлия, графен, органические и 
неорганические нанотрубки. Графен и нанотрубки отлично показали себя на отдельных узлах и 
единичных экземплярах. Но нет условий для серийного производства таких «продвинутых» 
материалов. Технологии по производству графена для микросхем только разрабатываются, 
получаемые на данный момент модификации углерода (филлурен и графен) находятся в малом 
количестве и недостаточной чистоты, а нанотрубки имеют разную морфологию и свойствах[5]. Зато 
уже имеющие технологические циклы позволяют получить более чистый арсенид галлия (GaAs), 
который имеет, например, лучшие вольт-амперные характеристики (см. рисунок 2), чем 
традиционный полупроводник германий.  

 

 

 
Рисунок 2 – Вольтамперные характеристики туннельных диодов на основе Ge, GaAs  и GaSb 

Арсенид галлия обладает прямой и вдвое более широкой запрещенной зоной, что облегчает 
его работу при высоких температурах и высоких частотах. Также Подвижность электронов в нём 
значительно больше, что облегчает накачку для лазеров. Арсенид галлия не совсем новое 
соединение, его применение началось ещё в 60-70-ые годы XX века, но получаемый материал имел 
большое количество примесей, что было недостатком перед традиционными полупроводниками. В 
нынешнее время можно получить арсенид галлия достаточной чистоты, который будет работать при 
экстремальных условиях и уже заменяет кремний в высокочастотных интегральных схемах, и 
является необходимым для фотоники. 

Материалы солнечной энергетики являются частью фотоэлектроники. Из-за высокой 
распространённости кремний стал основным в солнечных панелях. Сейчас традиционные 
полупроводники столкнулись со следующими проблемами: сложные условия обработки, низкий КПД, 
достижение малого количества примесей в кремнии, и применение традиционных источников 
электроэнергии при производстве солнечных батарей. А побочные продукты и требуемая 
электроэнергия для производства превышают получаемую пользу кремниевых ячеек. В последние 
годы стали появляться научные работы и результаты по природному минералу перовскиту. Наиболее 
известный из перовскитов титанат кальция (CaTiO3). Тогда несколько работ показали, что они могут 
преобразовывать солнечный свет в электроэнергию. В природе перовскитоподобные по структуре 
соединения очень распространены. Одновременно, если требуется титанат кальция может 
выполнять функцию светодиода. 

У материалов с перовскитоподобной структурой наиболее значимой сферой применения 
считается солнечная энергетика. Причины в следующем: КПД данных материалов к 2020 году достиг 
25,2 % — и это для однослойных фотоэлементов. Перовскиты здесь превзошли основного 
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конкурента, лишь некоторые кремниевые солнечные батареи определённой конструкции достигли 
КПД 25 %, но для большинства остаётся 12%.  

У перовскитов есть преимущество, недоступное обычным кремниевым ячейкам: изменяя 
состав слоев, можно варьировать ширину запрещенной зоны. Подбирая перовскитные слои можно 
эффективно генерировать электричество одновременно на всех участках спектра солнечного 
излучения, при размерности в 500 нанометров. Поэтому на их основе можно создать двух- и более 
многослойные материалы с КПД выше, чем у кремния[6]. Фотоэлементы, состоящие только из 
кремния такого результата не покажут, многослойность там возможна, но с меньшим КПД. Перовскит 
можно получить осаждением из раствора, что технологически проще получения кремния, что 
позволит стать основой для серийного производства. Изучается также явление сверхпроводимости в 
перовскитах, становясь наиболее перспективными сверхпроводниками в будущем.   

Несмотря на преимущества перовскитов, в данной статье рассматривается лишь их 
возможность как следующего этапа в электроэнергетике. Сейчас же перовскиты сталкиваются со 
следующими проблемами: они теряют больше своего вещества при эксплуатации, чем традиционные 
полупроводники. Так же имеются исследования о токсичности, хотя и низкой по сравнению с 
токсичностью при утилизации автомобильных аккумуляторов. 

Следующим актуальным направлением становится радиационная электроника. Основной 
областью применения радиационной электроники является медико-биологические и атомные 
отрасли. Фокусированное рентгеновское и гамма излучение используются в качестве «ножа» при 
онкологических заболеваниях. С помощью гамма и рентгеновского ножа возможно удаление опухолей 
без метастазов, и работая в чётко заданных границах. Помимо медицины атомная отрасль 
затрагивает электроэнергетику и исследования элементарных частиц в лабораториях. И для 
медицинского оборудования и для реакторов требуется аппаратное обеспечение, которое будет 
работать в условиях высокого радиационного излучения. Слои дисилицида рения ReSi2 в 
определенных условиях могли использоваться для  создания наноразмерных структур. Современные 
детальные исследования особенностей образования дисилицидов рения, показали, что они сами по 
себе существенно отличаются по  свойствам и  условиям эксплуатации от слоев, синтезируемых в 
традиционных условиях. Возможно, варьировать их свойства, чтобы минимизировать дефекты 
вызываемые воздействующим на схемы ионизирующим излучением. Например, дисилицид железа β-
FeSi2 является полупроводником, совместимым с кремниевой технологией и имеющим высокий 
коэффициент поглощения (> 10

5
 см

-1
 при 1,0 эВ), что делает его потенциальным кандидатом в 

качестве нового фотоэлектрического материала с теоретической эффективностью преобразования 
энергии 16–23% [7]. Также силициды обладают полупроводниковыми свойствами, стойки к действию 
кислот и щелочей. Их можно применять при диапазоне температур 1300-1700°С, при 1000 °С они не 
реагируют с расплавленным свинцом, оловом и натрием. Есть исследования, что фундаментальные 
закономерности процессов формирования дисилицида титана TiSi2, как полупроводника с шириной 
запрещенной зоны 1,5–3,4 эВ и его способности работать в качестве фотокатализатора в видимой 
области света в процессе разложения воды, а также в качестве материала для накопления и 
хранения водорода. Раньше наноразмерные структуры на основе двойных силицидов применение не 
нашли, потому что методика создания этих структур базировалась на использовании сложной 
ускорительной техники для  которой необходимо было также создание специализированных 
источников ионов. Но сейчас циклы производства дисилицидов совместимы с технологическими 
процессами при производстве кремния. 

Описанные методы и материалы дело недалёкого будущего, но темпы развития электроники 
только растут, и направленность может кардинально поменяться, поэтому специалисты при 
подготовке и дальнейшей работе в отрасли электроники, должны подстраиваться под возникающие 
изменения. При этом наблюдаются тенденции, что стремление к постоянному изменению рабочих 
сред (материалов электроники) по габаритам, стоимости и автоматизация процессов, влечёт 
снижение требований безопасности обслуживающего персонала и квалификации специалистов. 
Поэтому основы понимания фундаментальных явлений, не должно исключаться из курсов дисциплин 
при подготовке кадров электронной промышленности и должно совмещаться с отслеживанием 
актуальных исследований. Также необходим быстрый обмен информацией и объединение усилий 
специалистов, пространственно удаленных друг от друга[8]. В последние годы академическая 
мобильность снизилась, и возможности работать участникам смежных исследований из разных стран 
в рамках одного проекта на технологических мощностях одного учреждения стало трудным. Зато 
развитие цифровых технологий для дистанционного общения, позволило увеличить число 
конференций и обогащение теоретического багажа для учёных. Следовательно, важным является 
достижение оперативного обучения персонала, необходим и  быстрый обмен информацией и 
результатами на разных стадиях процесса путём привлечения сотрудников средней квалификации 
для начальной стадии обучения до специалистов наивысшей категории. 
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Если говорить об отечественной электронике, то заводов, которые бы работали в области 
компонентной базы электроники недостаточно и не все этапы технологических циклов доступны в 
Казахстане. При этом сырьё для индустрии присутствует, но недостаток производства не повод для 
уменьшения специалистов в инженерных и естественных науках. Наоборот есть потенциал для 
качественного теоретического обучения, которая станет импульсом для новых направлений 
электроники. Поэтому открытие филиалов иностранных ВУЗов, предложенное Главой государства 
Касым-Жомарта Токаевым, является благоприятным фактором. Кроме приведённых способов 
подготовки важно открытие научных высокотехнологических центров, с полигонами для практической 
реализации стартапов и научных исследований. 
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О МАТРИЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО АВТОМОРФИЗМА КОНЕЧНОЙ 
ГРУППЫ 

 
Демисенов Б. Н. – кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор, 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова 
Алиферец Н. А. – обучающийся магистратуры по специальности 7М01507 - Математика, 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова 
 
В статье рассмотрена конечная группа квадратных матриц над конечным полем. 

Выделена подгруппа  матриц    с определителем равным единице. Составлена матрица 
представления для внутреннего автоморфизма этой подгруппы. Изучены свойства элементов 

данной подгруппы. Рассмотрены всевозможные подгруппы группы   , в частности выписаны все 
циклические подгруппы, подгруппы верхнетреугольных и нижнетреугольных матриц, а также 
найден центр группы. Кроме того, показано, что данная группа, имеет еще одну нормальную 
подгруппу, отличающуюся от центра. 

Ключевые слова: кольцо, матрица, представление, группа, внутренний автоморфизм. 
 
Рассмотрим кольцо матриц      (  ), состоящее из 81 элемента. В нем выделим множество 

всех возможных невырожденных матриц. Относительно операции умножения данное множество 
образует группу   [1, с. 16]. Далее выпишем только те матрицы, у которых определитель равняется 1.  
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Данные матрицы образуют группу   . Используем ее для построения внутреннего 

автоморфизма     (    (  )) [1, с. 60]. 

 (  )      
       где          

Рассмотрим внутренний автоморфизм, полученный с помощью обратимого элемента, не 
принадлежащего этой группе. 

Выберем матрицу  , у которой    . 

  (
  
  

)  

Тогда обратная ей матрица: 
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Результаты вычислений запишем следующим образом. 
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Используя данные этой таблицы, составим матрицу представлений для рассматриваемого 

автоморфизма [2, с. 388]. Если элемент    отображается в элемент   , то в матрице, на пересечении 
 -й строки и  -го столбца, ставится  . Все остальные места  -й строки и  -го столбца заполняются 
нулями. Действие матрицы представления на элементы группы запишем в виде произведения. 

 
(                                                                                    )   
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Таким образом, из матрицы представления можно легко вычислить, в какие элементы 

отобразятся исходные матрицы. При этом, если   стоит на главной диагонали, то элемент группы 

отображается в себя. При данном автоморфизме элементы   (
  
  

)     (
  
  

)     (
  
  

)     

 (
  
  

) отобразятся в себя. 

Построим внутренний автоморфизм, используя те же элементы, с определителем, равным  : 
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по следующей формуле 
 (  )             где           

Построение данного автоморфизма определит, выполняется ли следующее 
равенство:     

         . 
 Полученные элементы запишем следующим образом: 
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Построим матрицу представлений для данного автоморфизма. 
 

(                                                                                    )   
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В результате построения стоит отметить, что ранее представленное равенство двух 

внутренних автоморфизмов не верно. Пример построения автоморфизма, не являющегося 
внутренним, показан в следующей статье [3, с.190]. 

Рассмотрим в общем виде равенство            . Левую и правую часть слева умножим на 

 , а справа умножим на    . В итоге произведения       и       дадут единичную матрицу, поэтому 
новое равенство будет иметь следующий вид: 

( )  (   )    или ( )    ( )   
Отсюда следует, что элемент ( )  должен быть скалярной матрицей, чтобы коммутировать с 

произвольным элементом  . 

Перейдем к более детальному изучению элементов группы   . Для начала вычислим квадрат 
каждого элемента. Данные вычисления помогут при вычислении порядка элементов и нахождении 
нормальных подгрупп. 

Результаты вычислений показаны ниже. 
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Мы видим, что квадраты шести элементов, не являющихся скалярными матрицами:       

               ,  являются скалярной матрицей   .  

Изучая далее элементы группы   , найдем из этих 24 элементов пары взаимно обратных 

элементов. В данном случае единичная матрица   и скалярная матрица    обратны сами себе. А 
остальные 22 элемента разбиваются на следующие пары взаимно обратных элементов:    и    ,    и 

   ,    и    ,    и    ,    и   ,    и   ,     и    ,     и    ,     и    ,     и    ,     и    . 

Используя ранее полученные результаты, определим порядок всех элементов группы   и 
выпишем их следующим образом.  

1) Элементы порядка 1:  . 

2) Элементы порядка 2:     так как (  )
     

3) Элементы порядка 3:                                  
Для элементов порядка 3 их квадрат совпадает с обратным элементом. 
(  )

        
    (   )

                   (  )
      (  )

     подставив вместо    (   )
 , 

получим  (   )
   . 

(  )
       (   )

                   (  )
      (  )

     значит  (   )
   . 

 (   )
       (   )

                      (   )
      (   )

      (   )
   . 

(   )
       (   )

                      (   )
      (   )

      (   )
   . 

4) Элементы порядка 4:                        
Элементы, которые при возведении в квадрат образуют скалярную матрицу, имеют порядок 4.  
5) Элементы порядка 6:                              
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В итоге мы получили:  

 один элемент порядка 1;  

 один элемент порядка 2; 

 восемь элементов порядка 3; 

 шесть элементов порядка 4; 

 восемь элементов порядка 6. 
Опираясь на произведенные вычисления, найдем возможные подгруппы группы   . Зная 

порядок элементов, определим сначала все циклические подгруппы группы   .  
〈 〉       
〈  〉          
〈  〉  〈   〉              
〈  〉  〈   〉              
〈   〉  〈   〉               
〈   〉  〈   〉               
〈  〉  〈  〉               

〈   〉  〈   〉                  
〈   〉  〈   〉                  
〈  〉  〈   〉                        
〈  〉  〈   〉                        
〈  〉  〈  〉                        
〈   〉  〈   〉                         

То есть в группе    содержится 13 циклических подгрупп [4, с. 13]. Две самых примитивных из 
них порождаются единичной и скалярной матрицами, остальные одиннадцать могут быть порождены 
двумя элементами. 

Также в группе    можно выделить следующие подгруппы. Небольшая подгруппа, состоящая 
из диагональных матриц. Имеет всего два элемента:     . 

Еще одна подгруппа состоит из верхнетреугольных матриц:                   . 

Множество нижнетреугольных матриц, состоящее из элементов                     также 
является подгруппой группы   , относительно умножения. 

Определим элементы, находящиеся в центре группы, то есть элементы, которые коммутируют 
со всеми элементами группы: 
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Так как мы составили список пар взаимно обратных элементов, то достаточно проверить, что 
один элемент из каждой пары находится в центре. Как известно, тогда обратный элемент также будет 
находиться в центре. 

Покажем элементы, которые не лежат в центре. 

     (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      

     (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      

           
Значит пары        и        не лежат в центре. 

     (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      

     (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      

           
отсюда следует, что пары        и        не коммутируют с любыми элементами группы.  

Пары элементов        и       не лежат в центре, так как коммутируют не со всеми 
элементами: 

     (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      
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) (
  
  

)  (
  
  

)       

следовательно,          .  
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)      

       (
  
  

) (
  
  

)  (
  
  

)      

               
Поэтому пары         и         не находятся в центре группы.  
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)     

               
Значит пары элементов         и         также не лежат в центр. Осталось проверить пару        . 
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)      
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)      

             
Таким образом в центре данной группы находятся только единичная матрица   и скалярная 

матрица   , так как они коммутируют со всеми матрицами, в силу своих свойств:  (  )          
Центр  (  ) является нормальной подгруппой в группе   . Найдем другие нормальные 

подгруппы в данной группе.   
Составим таблицу умножения в подгруппе, состоящей из 8 элементов, квадраты которых 

равны   или являются скалярными матрицами:                               . 
 

                             

                             

                              

                              

                              

                               

                               

                               

                               

 
Обозначим полученную подгруппу через   и проверим является ли эта подгруппа 

нормальной. Для этого должно выполняться следующее равенство: 
             . 

Пусть     , умножение на единичную матрицу проверять нет необходимости, так как  
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Остальные вычисления произведем ниже.  
Вычислим левые смежные классы: 
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Вычислим правые смежные классы: 
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После сравнения левых и правых смежных классов, можно сделать вывод, что они совпадают. 
При сравнении левых и правых смежных классов для других элементов из группы      выяснилось, 

что они полностью совпадают. Значит, данная подгруппа   является нормальной. В результате 

получили, что подгруппа    нормальной группы    также является нормальной. 

Покажем, что подгруппа   в группе   также является нормальной. Возьмем произвольный 
элемент из группы   

  (
  
  

)  

Вычислим левые и правые смежные классы по подгруппе   и сравним их. Для удобства 
полученные новые матрицы будем обозначать следующим образом:   . 

Левые смежные классы: 
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Правые смежные классы: 
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Левые и правые смежные классы совпали. 

При проверке  с элементами    (
  
  

) и    (
  
  

) выявлено, что левые и правые 

смежные классы также совпали. Остальные элементы группы проверяются аналогично. 
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ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Бейсембаева А.Ж. – обучающийся магистратуры по специальности 7М05301 – Физика, 

Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова 
 
Статья посвящена исследованию воздействия лазерного излучения на различные 

материалы. Раскрываются особенности обработки различных материалов с помощью лазеров. 
Особое внимание уделяется прямому лазерному воздействию, заключающемуся в плавлении 
материала (с абляцией или без нее) с последующим сверхбыстрым затвердеванием поверхности. 
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации в режиме импульсной 
лазерной обработки. 

Ключевые слова: мода, абляция, импульсное лазерное осаждение 
 
Введение. На сегодняшний день твердотельные лазеры представляют собой одно из 

наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений современной квантовой 
электроники. В то же время, несмотря на прогресс, достигнутый в развитии другие типы лазеров, 
твердотельные лазеры характеризуются некоторыми преимуществами и особенностями. Например, 
отработанные технологии изготовления, компактность и стабильность работы, хорошие 
эксплуатационные характеристики, генерируемые излучения высоких энергетических параметров [1, 
с. 117]. Это далеко не полный список особенности этого типа лазеров, благодаря которым они широко 
используются в технологиях лазерной обработки, таких как сварка, резка, маркировка, гравировка, 
термоупрочнение, легирование, наплавка и сверление отверстий. Широкая область применения 
твердотельных лазеров определяет различные требования к параметрам и характеристикам 
генерируемого излучения. В частности, результат и эффективность лазерного сверление глубоких 
отверстий в различных материалах, включая металлы, зависит от множества различных факторов и 
параметров. К ним относятся теплофизические и оптические параметры материала, параметры и 
характеристики излучения (длина волны, длительность и частота следования импульсов, плотность 
мощности и др.), параметры формирования (фокусировки) излучения на поверхности 
обрабатываемого материала (расходимость и диаметр пучка излучения) [3]. 

Наноструктурирование короткими и ультракороткими лазерными импульсами возможно при 
различных условиях лазерной абляции, а также при подпороговых условиях, обеспечивающих 
быстрое плавление поверхностного слоя. Вопросы, касающиеся взаимодействия лазера с 
веществом, в частности, механизмов лазерной абляции, рассматривались во многих отчетах. [5] 
Интенсивные, детальные исследования физики взаимодействия лазера с веществом, вероятно, были 
вызваны идеей, выдвинутой Басовым и Крохиным еще более сорока лет назад о том, что лазеры 
могут быть использованы для достижения контролируемого слияния. Фундаментальные труды 
Афанасьева и Крохина представили физическую картину процессов, инициируемых в твердых телах 
наносекундными лазерными импульсами различной интенсивности. Позже, используя теоретический 
анализ и численное моделирование, исследовали различные аспекты абляции металлов и 
полимеров с помощью ультракоротких лазерных импульсов. Энергия лазерного импульса сначала 
поглощается в зоне воздействия, а затем передается основной массе материала и его решетке 
посредством процессов теплопроводности из-за электрон-фононной связи. Механизмы поглощения 
лазерного излучения электронами могут быть как линейными, так и нелинейными. Нелинейное 
поглощение света при высокой интенсивности падающего лазера широко обсуждается в литературе 
[4]. 

Прямое лазерное микро- и наноструктурирование поверхности материалов включает в себя 
как создание кристаллической структуры (которую также называют «нанокристаллической 
структурой'), чтобы улучшить механические свойства и коррозионной стойкости материала, и 
создания массивов 
микро- и наночастиц (нанокластеров) на его поверхности, для улучшения его оптических, 
электрических и других свойств, например, с целью повышения его совместимости с биологическими 
тканями. Наноструктуры могут сильно различаться по текстуре и свойствам сыпучего материала, 
которыми они обладают. 

Структурные детали наноматериалов (размер зерен, фракция границ зерен, структурное 
совершенство) имеют значительное влияние на их свойства и зависят от препарата. Отметим, что это 
относится в первую очередь к механической прочности наноматериалов. При крупном размере зерна, 
увеличение прочности и твердости с уменьшением размера зерна обусловлено образованием 
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дополнительных границы, препятствующих движению дислокаций. Известно что кристаллиты 
являются бездислокационными, когда их размер меньше определенного критического значение 
(например, частицы железа и никеля являются бездислокационными, когда их диаметры меньше 23 и 
140 нм соответственно). Соответственно, высокая прочность нанозернистых материалов из-за низкой 
плотности дислокаций, высока энергия образования дислокаций в таких материалах. Микротвердость 
нанокристаллических материалов является фактором от 2 до 7 выше, чем у крупнозернистых 
аналогов. Важным моментом является то, что они имеют достаточно высокую пластичность. Кроме 
того, уменьшение размера зерна повышает коррозионную стойкость и сверхпластичность материала. 

Ключевым вопросом при изготовлении нанокристаллических материалов является 
возможность обеспечения узкого распределения частиц по размерам и контроль за образованием 
наночастиц. Этого можно достичь с помощью лазерного наноструктурирования материалов [5].  

 Когерентные электромагнитные волны могут генерироваться в радиодиапазоне как 
классическими источниками (движущимися зарядами), так и принципом мазера, но их генерация в 
оптическом диапазоне возможна только по лазерному принципу. Лазер представляет собой 
расширение микроволнового мазера. Последнее устройство было предложено Басовым Н. Г. и 
Прохоровым А. М. Мазер состоит в основном из двух подсистем: электромагнитного поля внутри 
резонатора и набора мазерно-активных атомов (или молекул). В полости, состоящей из хорошо 
проводящих стенок, может существовать только определенный набор стоячих электромагнитных 
волн — мод. Эти режимы связаны с дискретной последовательностью частот («собственные 
частоты» или «характеристические частоты»). Мазерно-активные атомы должны иметь два 
«оптических» уровня, расстояние между которыми равно резонансу с одной из собственных частот 
резонатора (в практическом применении резонатор должен быть настроен, потому что энергия 
атомного перехода остаётся фиксированной). После возбуждения атомов на верхний энергетический 
уровень с помощью «насоса», резонансная электромагнитная мода заставляет их совершать переход 
на их более низкий энергетический уровень, и во время этого процесса «стимулированного 
излучения» они передают свою энергию возбуждения электромагнитному полю. Таким образом, вся 
атомная энергия преобразуется в энергию одной моды. Это устройство усиливает электромагнитные 
волны. Если возбужденных атомов достаточно, чтобы компенсировать потери в резонаторе, система 
действует как генератор электромагнитной энергии внутри определенной моды и собственной 
частоты или, другими словами, как осциллятор. Применение такого устройства было впервые 
продемонстрированно на молекулах аммиака. 

Состояние лазера. Трудность расширения принципа мазера в оптическую область 
заключается в следующем: длина волны света короткая по сравнению с ёмкостью любых разумных 
размеров, поэтому расстояние между различными собственными частотами очень мало, по этой 
причине так много мод в ширине частотного диапазона атомного перехода.  

 

                      
 

Рисунок 1 - Распределение интенсивности спонтанно излучаемого света. ν: центр атомной 
линии ωm: резонансы в резонаторе; в мазере только один (или несколько) резонансов находятся в 

пределах атомной ширины, 2γ. ωm настроен близко к атомному резонансу, ν. 
 
Таким образом, желателен дальнейший выбор мод. Это может быть достигнуто за счет 

исключения боковых стенок из прямоугольного резонатора и удерживания только двух 
противоположных зеркал. Резонатор типа Фабри-Перо, предложенный Прохоровым и Дикке, 
обладает следующим свойством: Перед началом лазерного процесса возбужденные атомы излучают 
свет самопроизвольно во всех направлениях. (Рис. 2 и Рис. 3)  
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    Рисунок 2                                                        Рисунок 3 
 
На рисунке 2 спонтанное излучение фотонов происходит во всех направлениях. 
Благодаря зеркалам только аксиальные или околоаксиальные моды остаются в резонаторе 

достаточно долго, чтобы их усиливало вынужденное излучение. (Рисунок 2). Из-за расположения 
зеркал только свет, излучаемый очень близко к оси, может оставаться в ёмкости достаточно долго, 
чтобы привести к вынужденному излучению атомов, тогда как все другие «моды» не могут быть 
усилены. Таким образом, интерферометр Фабри-Перо приводит к ярко выраженному распознаванию 
мод по времени их жизни. Кроме того, из-за обычной интерференции, он поддерживает только те 
моды, длина волны γ которых определяется выражением          где   — целое число, а   — 
расстояние между зеркалами. 

Обработка материалов с помощью лазеров считается методом, который окажет большое 
влияние на материаловедение и инженерию. Одной из основных техник для лазерной обработки 
материалов является импульсное лазерное осаждение (ИЛО) для выращивания тонких пленок. В то 
время как экспериментаторы ищут оптимальные подходы для выращивания тонких пленок, 
необходимы систематические усилия в области теории и моделирования различных процессов 
импульсного лазерного осаждения. Для импульсного лазерного осаждения важными вопросами для 
изучения являются взаимодействие лазера с твердым телом, эффект динамического источника для 
ускоренного расширения и влияние фонового газа на динамику аблирующих материалов. 

В модели лазерного отжига, включающей в себя стадию производства пара используется 
метод конечных разностей для решения уравнения диффузии тепла с энтальпией, температурой и 
диаграммой состояния. Он может обрабатывать фазовые переходы, которые могут или может не 
находиться в равновесии, через массив состояний согласно диаграмме состояний. Для фазового 
перехода из жидкости в пар, температура испарения определяется давлением на поверхности 

жидкости, P, в соответствии с уравнением Клаузиуса-Клапейрона:    [
 

  
 

  (
 

  
)

  
]  , где    — 

известная эталонная температура испарения при эталонном давлении (  ), а    — скрытая теплота 
парообразования. Здесь мы предположили, что материалы, испускаемые с поверхности до испарения 
из-за других механизмов, таких как ионная эмиссия, поддерживают равновесное давление с фоном. В 
этой модели поверхностное давление задается константой для случаев кипения или поверхностным 
давлением из газодинамической модели. Когда поверхностное давление составляет одну атмосферу, 

соответствующая температура кипения составляет        для кремния. Рассчитывается 

взаимодействие твердого кремния с 40    (длина волны 248   ) лазера. Результаты моделирования 
дают изменение температуры поверхности во времени для случаев, когда плотность энергии лазера 
  составляет 3,8 и 3,9        соответственно. С 3,8       , поверхность кремния никогда не 
достигает температуры кипения, и никакой материал не испаряется, пока он достигает температуры 
кипения, и тонкий слой кремния размером около 4,4 х      см превращается в пар с энергией 3,9 

      . Так, порог плотности лазерной энергии для кипения кремния в воздухе составляет около 3,9 

      . Это согласуется с экспериментальными измерениями, которые показывают, что поверхность 

кремния остается жидкой при 1,9        и было обнаружено, что видимое повреждение поверхности 

в результате испарения не происходит до E ~ 4,5        XeCl (длина волны 308 нм) лазера. При 
поверхностном давлении 133,322 Па соответствующая температура кипения составляет 1615°С. 

Известно, что пороговое значение плотности лазерной энергии составляет около 1,4       . 
Экспериментальные данные Д. Б. Геохегана показывают, что его ионный зонд принимает сигнал с 
энергией 1,5 или выше, и при более низкой плотности лазерной энергии сигнал не обнаруживается. 
Опять же, результат моделирования согласуется с экспериментальным измерением. 

Если рассмотреть порог плотности лазерной энергии и температура кипения в зависимости от 
поверхностного давления для кремния, то при поверхностном давлении ниже 413,299 Па 
температура кипения равна температуре плавления; то есть жидкой фазы не существует, и твердое 
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тело может сразу превратиться в пар. Плотность лазерной энергии, необходимая для достижения 

этой температуры, составляет около 0,7       . При более высоком поверхностном давлении чем 
выше давление, тем выше температура испарения. Результаты моделирования показывают, что 
порог плотности лазерной энергии почти пропорционален     . Мы также знаем количество 
материала, удаляемого при различной плотности лазерной энергии. Максимальная скорость 
удаления поверхности за счет испарения, как и глубина испарения линейно пропорциональны 
плотности лазерной энергии над ее порогом при различных фоновых давлениях. 

Вывод. Результаты полученных данных, могут быть полезны для приложений, связанных с 
аддитивными технологиями. Малый диапазон размеров получаемых микросфер: 1-3 мкм, высокая 
сферичность и гладкость формируемых поверхность, дефицит углерода, отсутствие выраженных 
зерен карбида титана (наличие только их ядро, точки кристаллизации) значительно повысят 
смачиваемость компонентов состава, например, в формах NiTi. 

При лазерной сварке существует проблема выгорания легкоплавких легирующих добавок в 
результате влияние лазерного излучения, что обусловлено разной температурой плавления-
испарения компонентов состав и разные коэффициенты поглощения. Проблема интенсивного 
газообразования также широко актуальна. Это приводит к увеличению пористости формируемого 
материала. Наличие кристаллитов карбида титана на стадии зародышей значительно снизит 
температуру плавления этого состава, который в свою очередь полезен для легирования 
алюминиевых, цинковых матриц для улучшения их характеристики (механические, прочностные, 
эксплуатационные). 

Этот метод также может быть использован для введения углерода в различные 
металлические композиции. Склонность углерода к образованию зерен графита в структуре металлов 
затрудняет 
равномерно распределить его в объеме полученного материала. Применение такого легирования 
открывает новые возможности. новые возможности для направлений порошковой металлургии. 
Синтез порошковых материалов позволяет получать различные порошковые составы, так как при 
выборе обрабатываемой средой и интенсивностью воздействия, возможен запуск определенных 
процессов, которые способствуют структурным, фазовым и химическим изменениям обрабатываемых 
и синтезируемых материалов. 
 

Список источников 
1. Денкер Б.И. Первая демонстрация лазерного излучения ~ 5 мкм в селенидном стекле, 

легированном тербием [Текст] / Б.И. Денкер // Applied Physics B. – 2020. - № 126 – С. 117 
2. Шепелев А.Е. Методы управления режимами генерации твердотельных лазеров для 

повышения эффективности лазерной обработки материалов [Текст] / А.Е. Шепелев // Journal of 
Physics: Conference Series. – 2021. - № 182 – С. 120 

3. Kochuev D.A. Formation of microspheres under the action of femtosecond laser radiation on 
titanium samples in hydrocarbons / D.A. Kochuev // Journal of Physics: Conference Series. - et al 2018, V 
951, VI International conference "Modern nanotechnologies and nanophotonics for science and industry". 

4. Маркевич М. И., Жигулин Д. В., Журавлева В. И., Воздействие импульсного лазерного 
излучения на базальтовую ткань // Полимерные материалы и технологии. 2018. Т. 4, № 3. С. 51–56. 

5. Задание режимов лазерной обработки неметаллических материалов. / В. А. Алексеев [и 
др.] // Учебно-методическое пособие по дисциплине «Взаимодействие лазерного излучения с 
веществом» направление подготовки 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии». – Ижевск: 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, Ижевск: Управление информационных ресурсов ИжГТУ имени М. Т. 
Калашникова, 2020. – 32 с. 
 
 
УДК 515.765 

 

ЯЗЫК ЖЕСТОВ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ 
 

Федоренко В.В. – обучающийся магистратуры по специальности 7М06108 – Компьютерная 
лингвистика, Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова 

Салыкова О.С - кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры 
программного обеспечения, Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова 

 
В статье рассказывается о современных технологиях в сфере развития VR и AR-

пространств, а также метавселенных, а также их влияние на жизнь людей с ограничениями слуха. 
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Технологии, которые позволяют людям принимать и воспроизводить информацию в виде 
жестового языка, перспективы развития и обретаемые возможности. 

Ключевые слова: метавселенные, люди с ограничениями слуха, Unreal Engine 4 
 
Люди с ограничениями слуха. В Казахстане насчитывается более 18000 глухонемых людей. 

По официальным данным, в прошлом году в стране было зарегистрировано 6 357 детей с 
проблемами слуха, в том числе 1 917 неслышащих детей, 4 440 слабослышащих. Согласно приказу 
министерства труда и социальной защиты населения, инвалидность получают дети, имеющие 
справку о тугоухости 3–4 степени с детства [1]. В мире на 2020 год насчитывается 360 миллионов 
глухих людей, из которых 32 миллиона являются детьми [2]. В каждом городе существуют 
сообщества для помощи людям с ограничениями слуха. Большой проблемой для этих людей 
является сложность с трудоустройством. Решить проблему с коммуникацией между людьми 
пытаются многие годы, и в крупных учреждениях находятся специализированные специалисты 
сурдоперевода. Работая в других сферах, людям с ограничениями приходится адаптироваться к 
трудовым условиям. Проблема коммуникабельности людей с ограничениями слуха имеет 
повсеместную значимость, не только в области трудоустройства, а также в других сферах жизни [1].  

Развитие технологий. В современных играх люди находят друзей, товарищей по команде, а 
крупные корпорации развивают свои метавселенные, в которых торгуют своими брендами, а обычные 
пользователи используют виртуальный мир ради развлечений. Людям с ограничениями очень сложно 
подстраиваться под развитие технологий, и тем не менее, эти же технологии помогают им 
адаптироваться к новой среде. Машинный перевод позволяет понимать разных людей, независимо от 
языка, на котором они говорят. Будь то естественный, искусственный или язык жестов. Но как 
находить общий язык, если не можешь ничего сказать в микрофон, а текстового ввода в процессе 
игры нет? На этот вопрос уже не первый год пытаются ответить ученые-лингвисты по всему миру. 
Трудности, с которыми сталкиваются иностранные программисты в том, что в мире отличаются друг 
от друга не только естественные языки, но и языки жестов, причем английский жестовый язык 
отличается от американского, хотя, казалось бы, люди в обеих странах говорят на одном языке. Из 
этого выходит, что для того, чтобы помочь людям с ограничениями слуха, нужны специалисты, 
которые говорят на одном и том же языке. Для того, чтобы компьютер понимал язык жестов, мало 
того, чтобы взять существующие библиотеки с корпусами, вероятнее всего понадобиться создавать 
собственные библиотеки и корпусы с жестовым языком того региона, на который нацелен машинный 
перевод. Для создания такой библиотеки, программистам также необходимо изучение жестового 
языка.  

Язык жестов в виртуальной реальности. Следующей проблемой, связанной с адаптацией 
жестовых языков для метавселеных является то, что данный язык состоит не из слов, а из жестов, 
которые включают в себя не только статичные позиции рук и губ, а также динамичное их движение, 
что делает каждый взмах руки неповторимым. Из этой проблемы вытекает несколько решений. Во-
первых, если жестовый язык не имеет слов, значит библиотека этого языка содержится в другом 
формате. Например, в формате изображений, последовательных изображений, gif-анимаций, 
скелетной анимации. Если с трехмерными моделями удобно работать, и более понятно значение 
выражения, которое компьютер до нас доводит, но при этом библиотека из трехмерных 
анимационных файлов занимает большое пространство на носителях. Другим решением является 
двумерная графика, которую мы видим не в пространстве, а только в одной плоскости. Данная 
библиотека будет намного экономнее. В-третьих, если мы говорим о метавселенных, которые 
представляют из себя трехмерное пространство, то архив жестового языка можно было бы хранить в 
качестве набора скелетной анимации. Каждая анимация полного скелета занимает от 200 кб до 3000 
кб памяти на носителе. Для того чтобы посчитать сколько слов в определенном языке жестов 
требуется отдельное исследование. Но допустим, даже 1000 общих слов и фраз, будет занимать от 1 
до 1,5 гб памяти на носителе. Создавая локальные приложения со скелетной анимацией в полный 
рост, это довольно расточительный процесс, требующий большей оптимизации, а для внедрения 
данной системы в метавселенные эта технология вполне подходит, с учетом того, что большие 
данные будут находится на стороне сервера, как это делается, к примеру в браузерных играх и 
приложениях.  

Unreal Engine 4 и язык жестов. Для того, чтобы продемонстрировать как пример работы 
данной технологии можно обратиться к игровому движку Unreal Engine 4 и запустить виртуальную 
реальность с управлением клавиатуры и мыши от первого, либо от третьего лица. Допустим, что 
перед пользователем находится манекен, к которому уже прикреплен скелет, а также диалоговое 
окно, в котором пользователю необходимо выбрать какое-то слово, которое манекен воспроизведет 
на языке жестов. Для более профессионального использования этого шаблона, необходимо поменять 
диалоговое окно выбора на всплывающее окно с возможностью набора текста. При этом, нужно 
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учесть, что анимационных движений для манекена нужно намного больше, чем в первом примере. 
Теперь, вводимый текст будет сверяться со словами, которые находятся в библиотеке и 
воспроизводить непрерывную анимацию, имитируя говорящего человека с использованием языка 
жестов (как показано на рис. 1). 

Механика сурдоперевода. Разобравшись с выбором способа портирования жестового языка 
в виртуальную реальность, перед разработчиками встает следующий вопрос о том, каким образом 
будет работать механики сурдоперевода и бессловесного общения в интерактивном мире. Как 
принято представлять, метавселенные – это виртуальные реальности, в которых люди находятся 
используя аватары, и управляют ими от первого лица с помощью VR-шлема и контроллеров. Для 
работы в виртуальной реальности компания Meta разрабатывает прототипы перчаток для 
тактильного прикосновения пользователя к предметам [4]. Данная технология позволит заменить в 
метавсленных нынешние контроллеры, которые только имитируют виртуальные руки. А теперь 
представьте, насколько будет удобно общаться людям с ограничениями слуха между собой, когда 
чтобы сказать большую часть фраз жестового языка, они смогут в привычном виде. Также для 
отслеживания мимика лица при использовании языка жестов, также поможет оборудования для 
отслеживания движения. Данное оборудование используется разработчиками игр и приложений уже 
не первое десятилетие и с каждым годом эффективность и возможности использования только 
растут. 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель человека, имитирующая язык жестов. На рисунке показан жест буквы 
Ф 

 
Жестовый язык в game-индустрии. Язык жестов в игровой индустрии не очень популярен. 

Игрокам со всего света интересно узнать что-нибудь новое и интересное, но всегда получаемый 
контент соответствует просветительному характеру. Очень сложно найти подходящую игру, которая 
объединяет в себе, во-первых, развлекательный контент, который включает не только однотипные 
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задачки, но и увлекательный сюжет, по которому будет интересно идти не только детям, но и 
взрослым игрокам. Во-вторых, познавательный контент, который будет интересен также общей 
целевой аудитории, ведь не все познания, которые получают играющие взрослые для них интересны, 
так как эти знания закладывались и закреплялись не один год, а также есть вещи, которые детям 
лучше знать, а следовательно такие игры уже имеют свой рейтинг и отдельную аудиторию. Но не 
смотря на все трудности поиска подходящей игры для всех людей, существуют редкие, так скажем, 
бриллианты, которые подходят и взрослым, и детям, не смотря на их ограничения в плане глухоты 
или других особенностей. Одним из представителей таких «бриллиантовых» игр является проект под 
название Moss. Данное игровое приложение предназначена для консолей VR. В этой игре 
пользователи являются читателями истории, которая происходит в вымышленном мире, где обитают 
маленькие существа, в их число входят и мыши, одной из которой игроки и будут помогать выполнять 
задания.  на некоторых локациях игроки порой не будут знать, что делать дальше. Ну вот попалась 
сложная головоломка, и всё тут! В таком случае находчивая мышь привлечёт ваше внимание 
негромким писком и жестами покажет, как пройти этот эпизод [3]. В этой игре мышь будет общаться с 
пользователями игры на языке жестов (как показано на рис. 2) и за время прохождения игры, у 
игроков отложатся в памяти знания, которые не будут бесполезными.  

 

 
 

Рисунок 2 – Мышонок Квилл из игры Moss, который прекрасно владеет языком жестов 
 

Заключение. Ученые всех стран утверждают, что количество людей с нарушениями слуха к 
2050 году будут составлять каждого четвертого от общего населения планеты, следовательно, для 
коммуникации людей по всему миру будут созданы мессенджеры для общения, а также моно и 
многопользовательские игры, которые будут благоприятно влиять на коммуникацию между людьми с 
ограничениями по здоровью, так и людьми без ограничений. Уже сейчас создаются многие условия 
для комфортного трудоустройства глухонемых людей, задействуются специальные горячие линии и 
call-центры. Технологии не разделяют людей, а наоборот объединяют их. 
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В статье показаны угрозы информационной безопасности предприятий, приведена их 

классификация. Также авторы представили классификацию автоматизированных 
информационных технологий для защиты информации. Описана деятельность по 
предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных 
воздействий с применением определенных видов средств защиты информации.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, информационные технологии, 
средства защиты, информационная безопасность. 

 
Применение новых информационных технологий в системе экономической безопасности 

предприятия или организации является приоритетным. Следовательно, в современных условиях 
возникает необходимость построения системы экономической безопасности с учетом применения 
информационных технологий, влияющих на все механизмы её обеспечения. В связи с развитием 
информационных технологий и компьютеризации экономики одним из важнейших вопросов в 
деятельности любого предприятия становится обеспечение информационной безопасности  – это 
один из самых ценных и важных активов любого предприятия и должна быть надлежащим образом 
защищена. 

Информация сейчас подвергается все большему числу угроз и уязвимостей. Хакерские атаки, 
перехват данных по сети, воздействие вирусного ПО и прочие угрозы приобретают более 
изощренный характер и набирают огромный темп в современно интернетном пространстве. На выбор 
подходящих средств защиты информации организации влияют многие факторы, включая сферу 
деятельности компании, ее размер, техническую сторону, а также знания сотрудников в области 
информационной безопасности [1, с.45]. 

Информационная безопасность – это «сохранение и защита информации, а также ее 
важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, предназначенные для использования, 
сбережения и передачи этой информации. Другими словами, это набор технологий, стандартов и 
методов управления, которые необходимы для защиты информационной безопасности». 

Состояние защищенности информационных ресурсов и информационных потоков в целях 
устойчивого развития хозяйственных систем можно определить как информационную безопасность. 

Цель обеспечения информационной безопасности – защитить информационные данные и 
поддерживающую инфраструктуру от случайного или преднамеренного вмешательства, что может 
стать причиной потери данных или их несанкционированного изменения.  А это требует подходящих 
средств защиты информации, поиска путей наиболее эффективного использования имеющихся 
ресурсов, поиск резервов и новых возможностей. 

Для успешного внедрения систем информационной безопасности на предприятии необходимо 
придерживаться трех главных принципов: конфиденциальности, целостности и доступности [1, с.173]. 

В системе информационной безопасности нужно учитывать все актуальные и вероятные 
угрозы. Угрозы информационной безопасности можно разделить на следующие:  представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Угрозы информационной безопасности [2,с.37]  
 

Угрозы информационной безопасности 

Естественные катаклизмы, независящие от человека: пожары, 
ураганы, наводнение, удары молнии 

- 

Внутренние источники угрозы, которые находятся внутри - 
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системы 

Внешние источники угроз за пределами системы - 

Искусственные непреднамеренные преднамеренные 

 совершаются людьми по неосторожности или 
незнанию 

хакерские атаки, 
противоправные 
действия конкурентов, 
месть сотрудников и пр 

Способ воздействия на информационную систему 

пассивные не изменяют структуру и содержание информации - 

активные меняют структуру и содержание системы, 
например,  

применение 
специальных программ 

 
Наиболее опасны преднамеренные угрозы, которые все чаще пополняются новыми 

разновидностями. Злоумышленники не стоят на месте, а ищут новые пути получить 
конфиденциальные данные и нанести потери компании. Чтобы обезопасить компанию от потери 
денежных средств и интеллектуальной собственности, необходимо уделять больше внимания 
информационной безопасности, а значит нужно обратить внимание на  применение  
информационных технологий.  Угрозы возможно предотвратить   средствами защиты информации  
посредством передовых технологий [3, с.12]. 

Информация – это  любые сведения, которые воспринимаются живыми организмами, 
электронными устройствами и другими системами, об окружающем мире, процессах, предметах и 
явлениях. Термин образовался от латинского слова informatio, что переводится как «разъяснение, 
представление, понятие».  другое слово на латыни –informare,   означает «мыслить, создавать 
форму, обучать, представлять» [4, с. 101]. 

В разных сферах деятельности понятие информации характеризуется при помощи 
специфических признаков. Например,  в области компьютерной техники термин имеет следующее 
определение: «Информация – это набор символов и знаков, который имеет смысл и понятен для 
компьютера» [5, с.47]. 

Виды информации существуют общие по восприятию : графическая, акустическая, текстовая, 
числовая, видеоинформация, тактильная, органолептическая , по назначению: специальная, 
массовая, по значению: актуальная ,общая, полезная и т. д.  

Существует множество классификаций видов информации, наиболее популярна по 
предметным областям: управленческая, информационная, экономическая и др. Экономическая 
информация как  категория, с одной стороны, соответствует понятию «информация», а с другой – 
отражает особенности функционирования  экономики.  

Для обеспечения информационной безопасности необходимо   в организации или на 
предприятии обратиться к информационным технологиям  и внедрить их передовые варианты. 

Информационная технология. Понятие «технология» в переводе с греческого означает 
искусство, мастерство, умение.  Технология, как процесс, означает последовательность ряда 
действий с целью переработки чего-либо. Технологический процесс реализуется различными 
средствами и методами. Процесс материального производства предполагает обработку ресурсов с 
целью получения материальных продуктов (товаров). 

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, т.е. информационного продукта [6, с. 16]. Информационные ресурсы  

Информационные технологии  Информационные продукты(услуги).   
Информационный продукт используется, в частности, для принятия решений.  
Существует разница между понятиями «информационная система» и «информационная 

технология». Информационная технология (ИТ) является процессом, состоящим из четко 
регламентированных операций по преобразованию информации (сбор данных, их регистрация, 
передача, хранение, обработка, использование). Компьютерная информационная система является 
человеко-машинной системой обработки информации с целью организации, хранения и передачи 
информации. Например, технология, работающая с текстовым редактором, не является 
информационной системой. Информационную технологию можно рассматривать также как 
совокупность методов, способов, приемов и средств, реализующих информационный процесс в 
соответствии с заданными требованиями [7,с.121].  По типу пользовательского интерфейса 
автоматизированные информационные технологии делятся на (таблица 2):  

 
Таблица 2 – Автоматизированные информационные технологии [7, с.125]    
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Типы и виды информационных технологий (ИТ) 

Пакетные ИТ (централизованной распределенной обработки 

Диалоговые ИТ; 

Сетевые (многопользовательские) ИТ. 

По способу построения сети ИТ По способу управления производством 

локальные; по отклонению; 

многоуровневые; по возмущению; 

распределенные ИТ ситуационного управления 

По степени охвата задач управления 
По классу реализуемых технологических операций 

выделяют такие АИТ 

электронная обработка экономических 
данных 

работа с текстовым редактором 

автоматизация функций управления операции с табличным процессором 

поддержка принятия решений работа с системой управления базами данных (СУБД) 

электронный офис работа с графическими объектами 

экспертная поддержка мультимедийные системы 

По степени централизации технологического процесса ИТ в системах управления 

централизованные децентрализованные 

комбинированные технологии 

Информационные технологии документационного обеспечения . и управления 

Интеллектуальные ИТ Сетевые ИТ 

экспертные системы Технологии создания каталогов системы Windows. 

Аналитические информационные системы Технологии, обеспечивающие безопасность 
электронного документооборота. 

Технология баз данных Информационное обеспечение процедур принятия 
решений 

 
Для любой информации на предприятии существует ряд угроз. 
Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. Защита 

информации – деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 
Информационная безопасность и защита информации [8, с.45]. Средства защиты информационной 
безопасности – это набор технических приспособлений, устройств, приборов различного характера, 
которые препятствуют утечке информации и выполняют функцию ее защиты. Средства защиты 
информации делятся на: организационные, программные, технические (аппаратные), смешанные 
аппаратно-программные. Цель защиты информации – «минимизация ущерба вследствие нарушения 
требований целостности, конфиденциальности и доступности» [8,с.87]. Безопасность любой системы 
должна основываться на ее защищенности. В связи со стремительным развитием информационных 
технологий, все более частыми кибератаками, компьютерными вирусами и другими появляющимися 
угрозами наиболее распространенными и востребованными на сегодняшний день являются 
программные средства защиты информации, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Виды средств защиты информации [8, с. 88]. 
 

Программные средства защиты информации 

Программы Характеристика  

1 2 

Антивирусные программы  борются с компьютерными вирусами и возобновляют 
зараженные файлы 

Облачный антивирус 
(CloudAV) Panda Cloud Antivirus, 
Crowdstrike, Cb Defense и Immunet. 

легкое программное обеспечение агента   

DLP (Data Leak Prevention)   защита от утечки информации – набор технологий, 
направленных на предотвращение потери 
конфиденциальной информации 

Криптографические преобразование информации таким образом, что ее 
расшифровка становится возможной только с помощью 
определенных кодов или шифров (DES – Data Encryption 
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Standard, AES – Advanced Encryption Standard).     

системы Межсетевые экраны 
(брандмауэры или файрволы)  

устройства контроля доступа в сеть, предназначенные для 
блокировки и фильтрации сетевого трафика  

VPN (Virtual Private Network).  Виртуальная частная сеть (VPN) дает возможность 
определить и использовать для передачи и получения 
информации частную сеть в рамках общедоступной сети.   

Proxy-server (Прокси-сервер)   Плюсы прокси-сервера в том, что его кэш может служить 
для всех пользователей.   

Системы мониторинга и управления 
информационной безопасностью, 
SIEM.  

решение SIEM  выполняет сбор и анализ событий из разных 
источников, с возможностью централизованно хранить 
журналы событий и коррелировать их, определяя   
потенциальные угрозы, сбои в работе ИТ-инфраструктуры, 
кибератаки и др.   

Управление мобильными 
устройствами  

Внедрение специальных решений  VMware AirWatch, IBM 
MaaS360, Blackberry Enterprise Mobility Suite, VMware 
Workspace One для контроля мобильных устройств    

   
Для защиты информации   организации  на программном уровне могут использоваться  

следующие информационные технологии  безопасности:  
– установка SIEM-систем, выявляющих инциденты безопасности, и DLP-систем, исключающих 

утечку данных из охраняемого периметра; 
– внедрение межсетевых экранов (файрволов) и средств обнаружения вторжений, снижающих 

риск внешних атак; 
– расширение пропускного канала, снижающего вероятность успешных DDoS-атак; 
– установка сервиса постоянного аудита и мониторинга работоспособности системы; 
– применение средств криптографической защиты, прошедших сертификацию [9, с.11]. 
Таким образом, выполнение комплекса мер позволит обеспечить защиту интересов фирмы на 

высоком уровне. Состояние защищенности информационных ресурсов и информационных потоков в 
целях устойчивого развития хозяйственных систем можно определить как информационную 
безопасность. 
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ОӘЖ 341.1/8 

 

 ДДҰ-НЫҢ МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАСАНДЫ 
ИНТЕЛЛЕКТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІН РЕТТЕУДЕГІ РӨЛІ 

 
Елеген А.Е. – Л.Н.Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, заң факультеті, 

халықаралық құқық мамандығының 3-курс докторант.  
 

Мақалада қазіргі таңдағы денсаулық сақтау саласығы және медицинадағы жасанды 
интеллект жүйелерін қолданудың құқықтық реттелуі және ДДҰ осы істе атқаратын ролі туралы 
баяндалады. ДДҰ аясында ЖИ құқықтық реттеу механизмдері қарастырылған. Сондай-ақ, осы 
мәселеге байланысты халықаралық-құқықтық реттеу бойынша ұсыныстар көрсетілген 

Түйінді сөздер: жасанды интеллек, құқықтық реттеу, ДДҰ, денсаулық сақтау. 
 

«Жасанды интеллект (ЖИ) бүкіл әлем бойынша денсаулық сақтау және медициналық 
қызметтерді көрсетуді жақсартуға үлкен үміт береді, бірақ егер этика және адам құқықтары оны 

дамыту, орналастыру және пайдаланудың оның негізі болған жағдайда ғана...» 
 

Медицинаға ЖИ жүйелерін енгізу әлемдік денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы маңызды 
бағыттарының бірі болып табылады. Жасанды интеллект технологиялары жаһандық денсаулық 
сақтау жүйесін түбегейлі өзгертіп, медициналық диагностика жүйесін түбегейлі қайта құруға, жаңа 
препараттарды әзірлеуге және жалпы алғанда, медициналық клиникалардың шығындарын азайта 
отырып, медициналық қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

ЖИ технологиялары диагностика мамандарының жұмысын оңтайландыруға, күнделікті 
жұмысты автоматтандыруға, ақпараттық қолдауға және дәрігерлерге көмектесетін басқа нұсқаларды 
жүзеге асыруға бағытталған. Мұндай жүйелерді медицинада практикалық қолдану әмбебап 
нормативтік-техникалық стандарттарсыз мүмкін емес, ал Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
(бұдан әрі – ДДҰ) медицина мен денсаулық сақтауда ЖИ қолданудың құқықтық мәртебесін реттеуде 
маңызды рөл атқарады. 

Бүгінгі күні Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халықаралық денсаулық сақтау саласында 
өз қызметін жүзеге асыратын әлеуметтік сипаттағы жалғыз әмбебап халықаралық ұйым болып 
табылады. 

ДДҰ Конституциясына 1946 жылы 22 шілдеде Нью-Йорктегі денсаулық сақтау жөніндегі 
халықаралық конференцияға қатысқан 61 мемлекеттің өкілдері қол қойды [1].  Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мақсаты: «барлық халықтардың денсаулығының ең жоғарғы деңгейіне жету». 
Конституцияның преамбуласында ДДҰ мақсатына жетуде басшылыққа алатын қағидаттардың тізімі 
берілген. Мұнда денсаулықтың егжей-тегжейлі анықтамасы берілген, оны «аурудың немесе 
физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, толық физикалық, психикалық және әлеуметтік 
салауаттылық жағдайы» деп түсіну керек. Денсаулықтың қол жеткізуге болатын ең жоғары деңгейіне 
ие болу адамның негізгі құқықтарының бірі ретінде танылады, мұның маңызды шарты барлық 
халықтардың медицина саласындағы барлық жетістіктерді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету 
болып табылады. Қоғамның ең осал мүшесі ретінде баланың салауатты дамуына ерекше назар 
аудару керек. Үкіметтер халықтардың денсаулығына жауапты, бірақ қоғам тарапынан белсенді 
ынтымақтастық бірдей маңызды. Барлық халықтардың денсаулығы бейбітшілік пен қауіпсіздікке қол 
жеткізудің басты факторы ретінде қарастырылады. Осыған байланысты кез келген мемлекеттің 
денсаулық сақтау саласындағы жетістіктері баршаға ортақ құндылық болып табылады және 
денсаулық сақтау жүйесінің біркелкі дамуы мен жұқпалы аурулармен күресу ортақ қауіп төндіреді. Бұл 
қағидаттар қатысушы мемлекеттердің өзара және басқалармен ынтымақтастығы мақсатында 
Жарғыда танылады. 

Жарғының II тарауында Ұйымға қойылған мақсаттарға жету үшін жүктелген функциялар 
сипатталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының денсаулық сақтау саласындағы мамандандырылған мекемесі 
ретінде ДДҰ осы саладағы халықаралық ынтымақтастықта жетекші және үйлестіруші орган ретінде 
әрекет етуге шақырылады. Осы мақсатта Ұйым Біріккен Ұлттар Ұйымымен, мамандандырылған 
мекемелермен, ұлттық мемлекеттік денсаулық сақтау органдарымен, кәсіби топтармен, үкіметтік емес 
ұйымдармен және т.б. ынтымақтастық орнатады және қолдайды. ДДҰ мұндай ынтымақтастықтың 
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форумы ретінде ғана емес, сонымен бірге процестің барлық қатысушылары арасында байланыс 
орнатуға ықпал етеді. 

Нормаларды белгілеу саласында ДДҰ денсаулық сақтаудың халықаралық мәселелері 
бойынша конвенцияларды, келісімдер мен ережелерді қабылдауды ұсына алады және қабылданған 
нормалардың ұлттық деңгейде орындалуына ықпал ете алады. ДДҰ мемлекеттерге де заңды күші 
жоқ, бірақ денсаулық жағдайын жақсартуға айтарлықтай әсер ететін ұсыныстар жасай алады. 

Басқалармен қатар, Ұйымға қажетті статистикалық және эпидемиологиялық қызметтерді, 
аурулардың, өлім себептері мен денсаулық сақтау тәжірибесінің халықаралық номенклатурасын құру 
және жүргізу жүктелген. Ұйым аясында диагностикалық процедураларды, тағамдық, биологиялық, 
фармацевтикалық және басқа да осыған ұқсас өнімдерді стандарттау бойынша үлкен жұмыстар 
атқарылуда. Қызметтің бұл түрі ақпараттың үлкен көлемін талап етеді, деректерді жинауды жеңілдету 
үшін Хартия мүше мемлекеттерді Ұйымға жыл сайынғы есептерді, соның ішінде статистикалық және 
эпидемиологиялық есептерді ұсынуға міндеттейді (ДДҰ Жарғысының 64-бабы). 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының халықаралық деңгейде де, ұлттық деңгейде де 
жүзеге асырылатын маңызды қызметі «барлық елдерде денсаулық мәселелерінен хабардар қоғамдық 
пікірді құруға» үлес қосу, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді ынталандыру және қызметкерлерді 
оқыту мен оқыту стандарттарын әзірлеу болып табылады. денсаулық саласы. Ұйымның міндеттеріне 
денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттерге ақпарат пен кеңес беру де кіреді. Үкіметтердің 
келісімімен ДДҰ мемлекеттерге ұлттық денсаулық сақтау қызметтерін нығайтуда және төтенше 
жағдайларда қажетті техникалық көмек көрсетуде көмек көрсете алады. 

ДДҰ-ның мамандандырылған функциялары халықаралық денсаулық сақтаудың әртүрлі 
салаларында практикалық қызметті жүзеге асыру болып табылады, мысалы: эпидемиялық, 
эндемиялық және басқа аурулармен күресу; жазатайым оқиғалардың алдын алуға, тамақтануды, 
тұрғын үй-санитарлық жағдайды, еңбек және демалыс жағдайларын, экономикалық және басқа да 
гигиеналық экологиялық жағдайларды жақсартуға ықпал ету; ана мен баланы қорғау; психикалық 
гигиена және т.б. Осы іс-шаралардың кейбірін Ұйым БҰҰ-ның басқа мамандандырылған 
мекемелерімен бірлесіп жүзеге асырады. 

ДДҰ Конституциясының 2-бабының (c) тармағы Ұйымның «Біріккен Ұлттар Ұйымының өтініші 
бойынша арнайы топтарға, мысалы, қамқоршылық астындағы аумақтардағы тұрғындарға денсаулық 
сақтау үшін қажетті қызметтерді көрсетуге немесе қамтамасыз етуге жәрдемдесу» міндетін белгілейді. 

ДДҰ функцияларының тізбесі толық емес, өйткені Конституцияның 2-бабының (v) тармағы 
Ұйымға өз мақсаттарына жету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. 

Денсаулықтың қол жеткізуге болатын ең жоғары деңгейін пайдалану әрбір адамның негізгі 
құқықтарының бірі болып табылады; нәсіліне, дініне, саяси көзқарасына, экономикалық немесе 
әлеуметтік жағдайына қарамастан, барлық халықтарға медицинаның, психологияның және онымен 
байланысты ғылымдардың барлық жетістіктерін пайдалану мүмкіндігін беру - денсаулықтың ең 
жоғары деңгейіне жетудің міндетті шарты, бұл адам денсаулығының құқықтарын қамтамасыз ету 
арқылы ДДҰ-ға мүше мемлекеттер медицина мен ғылымдағы жетістіктерді, соның ішінде 
медицинадағы ЖИ инновациясын пайдалануға құқық беретінін білдіреді. 

Медицина және денсаулық сақтау саласындағы ЖИ-нің құқықтық мәртебесін реттеудегі ДДҰ 
рөлін анықтауға кіріспес бұрын, «жасанды интеллект» терминінің анықтамасын сипаттау қажет. ДДҰ 
2021 жылдың шілдесінде екі жылдық зерттеулерден кейін шыққан «Денсаулық үшін жасанды 
интеллекттің этикасы және басқаруы» (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO 
guidance) нұсқаулығында: жасанды интеллект - технологияда кодталған алгоритмдердің адамның 
процестің әрбір қадамын нақты бағдарламалауынсыз автоматтандырылған тапсырмаларды орындай 
алатындай деректерден үйрену мүмкіндігі деп анықталған [2]. Біздің ойымызша, ЖИ-нің бұл 
анықтамасы медицина мен денсаулық сақтау салсында қолдану үшін ең дәл болып табылады.  Қазіргі 
таңда бұл нұсқаулық ДДҰ-ның ЖИ-ке қатысты жалғыз толыққанды, жан-жақтық мәселелерді, соның 
ішінде адам құқықтарын қамтитын құжаты болып табылады. Алайда, бұл құжат халықаралық-құқықтық 
міндеттемелерді қамтымайды және тек ұсыныстық сипатқа ие. ДДҰ БҰҰ мамандандырылған мекемесі 
болғандықтан және БҰҰ ведомствасы астында қызмет атқаратындықтан, БҰҰ қабылдаған адам 
құқықтарына байланысты барлық халықаралық келісімшарттарды негізге алады. 

ЖИ ауруларды диагностикалау мен скринингтің жылдамдығы мен дәлдігін жақсарту үшін 
кейбір бай елдерде пайдаланылып келеді және қазірдің өзінде қолданылуда; клиникалық көмек 
көрсетуге; денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер  мен дәрі-дәрмектерді әзірлеуді күшейту және 
ауруларды қадағалау, індетке қарсы әрекет ету және денсаулық сақтау жүйелерін басқару сияқты 
әртүрлі қоғамдық денсаулық сақтау шараларын қолдау. 

Сондай-ақ ЖИ пациенттерге денсаулығын жақсырақ бақылауға және олардың өзгеретін 
қажеттіліктерін жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ ресурстары шектеулі елдерге және 
пациенттердің денсаулық сақтау мамандарына немесе медицина мамандарына қол жетімділігі 
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шектеулі ауылдық қауымдастықтарға медициналық қызметтерге қол жеткізудегі олқылықтарды жабуға 
мүмкіндік береді. 

Жоғарыда аталған ДДҰ нұсқаулығында медициналық салада жасанды интеллектті этикалық 
пайдаланудың 6 негізгі қағидасы көрсетілген. Бұл нұсқаулық денсаулық сақтау мекемелерінде ЖИ-ны 
этикалық пайдалану туралы бірінші консенсусты есебі болып табылады. 

Бұл құжатта денсаулық сақтаудағы жасанды интеллекттің болашағын және оның дәрігерлерге 
пациенттерді емдеуге көмектесу әлеуетін, әсіресе ресурстары шектеулі аймақтарда қолдану 
мүмкіндіктерін көрсетеді. Бірақ ол сондай-ақ мұндай технологиялар денсаулық проблемаларын, 
әсіресе табысы төмен және орташа елдерде жылдам түзетпейтінін және үкіметтер мен реттеуші 
оргадардың ЖИ денсаулық сақтауда қайда және қалай қолданылып жатқанын мұқият тексеруі керек 
екенін атап өтеді. 

Ұйым денсаулық сақтаудағы жасанды интеллектпен байланысты қиындықтар мен 
тәуекелдерді де атап көрсетеді. Оларға «денсаулық туралы деректерді әдепсіз жинау және 
пайдалану; алгоритмдерде кодталған бейтараптар және ЖИ-нің пациенттердің қауіпсіздігіне, 
киберқауіпсіздікке және қоршаған ортаға қауіптері» сияқты мәселелер қозғалған. Сонымен қатар, ДДҰ 
баяндамасы ЖИ нәтижесінде болуы мүмкін денсаулық жағдайындағы сәйкессіздіктерге баса назар 
аударады. Негізінен кірісі жоғары жағдайларда өмір сүретін пациенттерден жиналған деректерге 
үйретілген ЖИ жүйелері табысы төмен немесе орташа қауымдастықтардағы адамдар үшін нәтижелі 
жұмыс істемейді. 

ДҰҰ пікірінше, ЖИ денсаулық саласындағы теңсіздіктерді болдырмау үшін әлеуметтік-
экономикалық және денсаулық жағдайының әртүрлілігін көрсетуі керек. Сонымен қатар, ЖИ жүйелері 
қауымдастықтардың әртүрлілігін дұрыс көрсететін оқытудан өтуі керек делінген. 

«Олар цифрлық дағдыларды оқытумен, қоғамдастықтың қатысуын және хабардарлығын 
арттырумен сүйемелденуі керек, әсіресе цифрлық сауатты болуы немесе қайта даярлануы қажет 
және шешімге қарсы тұра алатын машиналармен күресуі керек миллиондаған денсаулық сақтау 
мамандары, қызмет көрсетушілер мен пациенттердің құрылуы және автономиясы үшін олардың 
рөлдері мен функциялары автоматтандырылған болса», - делінген ДДҰ мәлімдемесінде. 

 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пікірінше, денсаулық сақтау экожүйесінде жасанды 
интеллект кең тарағандықтан, этикалық және адам құқықтары жөніндегі міндеттемелер талқылаудың 
орталығында болуы керек. Жасанды интеллект технологиясын енгізетіндер жобалау, әзірлеу және 
енгізу процесінің әрбір кезеңінде этикалық және адам құқықтары мәселелерін шешуі керек. 

ДДҰ өз нұсқауларында келесі 6 этикалық қағиданы ұсынады: 
Автономияны қорғау: адамдар өз денсаулығына қатысты бақылауды және барлық шешімдер 

бойынша соңғы сөзді айту құқығына ие. Шешімдер тек машиналар арқылы қабылданбауы керек және 
дәрігерлер оларды кез келген уақытта жоққа шығара алады. Жасанды интеллект ешкімге олардың 
келісімінсіз көмектесу үшін пайдаланылмауы керек және пациенттің деректері қорғалуы керек. 

Адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету: әзірлеушілер кез келген ЖИ құралдарының дұрыс 
жұмыс істеп тұрғанын және зиян келтірмейтінін үнемі бақылауы керек. 

 Ашықтықты қамтамасыз ету: әзірлеушілер ЖИ құралдарының архитектурасы туралы 
ақпаратты жариялауы керек. ЖИ жүйелері қара жәшіктер болғандықтан, зерттеушілер мен 
дәрігерлерге олардың қалай шешім қабылдайтынын түсінуді қиындатады. ДДҰ ЖИ жүйелерін 
пайдаланушылар мен реттеушілер толық түсінуі және тексеруі үшін жеткілікті ашықтықты көргісі 
келеді. 

 Жауапкершілікті ынталандыру: жасанды интеллект технологиясында бірдеңе дұрыс 
болмаған кезде, мысалы, құрылғы қабылдаған шешім пациентке зиян келтірсе, кімнің жауапты екенін 
анықтайтын тетіктер болуы керек (мысалы, өндірушілер мен клиникалық пайдаланушылар). 

Әділдікті қамтамасыз ету: Құралдар бірнеше тілде қол жетімді және әртүрлі деректер 
жинақтарымен жұмыс істеуге үйретілген. Соңғы бірнеше жылда денсаулық сақтауда кең таралған 
алгоритмдерді мұқият зерттеу олардың кейбіреулері нәсілдік көзқарасты ұстанатынын көрсетті. 

Тұрақты ЖИ жүйелерін дамыту: әзірлеушілер құралдарын үнемі жаңартып отыруы керек 
және егер құрал тиімсіз болып көрінсе, мекемелер түзетулер енгізе алуы керек. Агенттіктер немесе 
компаниялар, тіпті ресурстары шектеулі денсаулық сақтау жүйелерінде де жөндеуге болатын 
құралдарды ғана енгізуі керек. 

ЖИ-ны реттелмеген пайдалану да елеулі зиян келтіруі мүмкін. ДДҰ 2017 жылы хабарлағандай, 
денсаулық сақтау саласындағы үлкен деректер мен ЖИ үшін этикалық, құқықтық және әлеуметтік 
қиындықтарға құпиялылық және келісім мәселелері, басқару мәселелері және нашар деректердің 
қауіптері кіреді. 

Осындай қиындықтарға жауап ретінде кейбір елдер денсаулық сақтау технологияларын 
пайдалануға қатысты өздерінің тәуелсіз мінез-құлық кодекстері мен ережелерін қабылдай бастады. 
Дегенмен, көптеген гуманитарлық және халықаралық ұйымдар, соның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы 
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әлі де көші-қонды болжау және гуманитарлық дағдарыстар сияқты салаларда ЖИ-ны біріктіру 
жолдарын іздеуде. Мұндай жағдайларда жасанды интеллект денсаулық сақтау қажеттіліктерін 
болжауда және ресурстар шектеулі жерде медициналық көмек көрсетуді барынша арттыруды 
басқаруда рөл атқаратыны анық. Дегенмен, сонымен бірге шектен тыс тәуелділік қауіпті болуы мүмкін. 
Атап айтқанда, ДДҰ ескертетіндей, барлық деректер бірдей жасалмайды (немесе жиналмайды). 
Саяси тұрақсыздық, кемсітушілік, қорқыныш, сыбайлас жемқорлық және шамадан тыс реттеу ЖИ 
тарату және күтім туралы шешімдер қабылдау кезінде сүйенетін деректердің сапасына әсер етуі 
мүмкін. Сондай-ақ, бізде ЖИ пайдалану және қолдануға қатысты ережелер жоқ болғандықтан, басқа 
нәрселермен қатар жеке өмірді теріс пайдалану немесе қол сұғуға әкелуі мүмкін жаһандық денсаулық 
сақтау секторын басқаратын ережелер әлі жоқ. Мысалы, гуманитарлық салада дәрігерлер басшылық 
үшін халықаралық адам құқықтары заңына сүйенеді [3]. 

Осы нұсқаулыққа сәйкес ДДҰ есебінің 4-бөлімі «Денсаулық сақтау мақсатында жасанды 
интеллектке қолданылатын заңдар, саясаттар мен принциптерге» арналған және жасанды интеллект 
және адам құқықтары жөніндегі бөлімшемен ашылады. Бұл бөлім денсаулық сақтау секторында ЖИ 
технологияларын қолдануды басшылыққа алатын және оларды адам құқықтарын қорғау мен 
ілгерілетудің негізі ретінде белгілейтін адам құқықтары жөніндегі әртүрлі пактілерге, конвенцияларға 
және шарттарға тоқталады. 

Баяндаманың жеке бөлімінде денсаулық сақтауда ЖИ-ны қолданумен байланысты этикалық 
ойлар қарастырылады, автономия мәселесін зерттеу, халықты зияннан қорғау және инклюзивтілік пен 
әділдікті ілгерілету арқылы адам құқықтарына әсеріне назар аударылады. 

Бұл есептің тағы бір күшті жағы - оның ЖИ тәуекелдері мен шектеулерін егжей-тегжейлі 
талдау. Денсаулық сақтауда қолданылатын ЖИ технологияларымен байланысты тәуекелдердің 
қатарында ЖИ үйрету үшін пайдаланылатын деректер жиыны нақты әлемді көрсетпейтін және 
денсаулыққа қатысты осы бейімділіктердің салдары болатын бейімділік мәселесі болып табылады. 
«Мысалы, денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерде ЖИ адамның ауру туралы түсінігін жақсарта 
алады немесе жаңа аурудың биомаркерлерін анықтай алады, дегенмен деректердің сапасы мен 
олардың репрезентативтілігі мен әділдігі нәтижелерді бұзуы мүмкін» (3.2-тарау жасанды интеллектті 
медициналық зерттеулерде және дәрілік заттарды әзірлеуде қолдану). 

Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастығы 1992 
жылы 19 тамызда ұйымға мүше болып, осы ұйымның 180-ші мемлекеті болған кезден басталды. 
Дегенмен, Қазақстан 1978 жылдың өзінде-ақ Алматыда өткен (1978 ж. қыркүйек) денсаулық сақтау 
саласының дамуына жаһандық әсер еткен ДДҰ-ның алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
жөніндегі халықаралық конференциясының арқасында әлемдік денсаулық сақтау деңгейінде 
мойындалды.  

1994 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының Еуропалық аймақтық бюросы денсаулық сақтау саласындағы техникалық және 
консультативтік ынтымақтастық қатынастарын орнату туралы Негізгі келісімге қол қойды. 1993 жылы 
шілдеде Алматыда ДДҰ-ның Қазақстанмен үйлестіру және байланыс жөніндегі бюросы ашылды. 
Қазіргі уақытта ДДҰ-ның Қазақстандағы өкілдігі Астанада орналасқан. 

ДДҰ-ның Қазақстан Республикасымен ынтымақтастығы екі деңгейде жүзеге асырылады. ДДҰ 
штаб-пәтері осы халықаралық ұйым мен Қазақстан арасындағы өзара іс-қимылдың іргелі саяси 
мәселелерін шешеді (бюджет, кадр саясаты, жаһандық бағдарламаларды ұйымдастыру және т.б.), 
ынтымақтастық туралы негізгі шешімдер ДДҰ/Еуропа деңгейінде Копенгагенде қабылданады. 

ДДҰ-мен ынтымақтастық ДДҰ/Еуропа денсаулық сақтау органдарымен бірге елдің денсаулық 
көрсеткіштері негізінде әзірлеген Екіжылдық Ынтымақтастық келісімі шеңберінде жүзеге асырылады. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық аймақтық бюросы мен Қазақстан 
Республикасының Үкіметі (Денсаулық сақтау министрлігі) арасындағы алғашқы ЖТҚ 1994 жылы 
бекітілді және қол қойылды және ҚР осы бюроға мүше болып келеді. 

Бүгінгі таңда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық аймақтық бюросы, ДДСҰ 
және ҚР ДСӘДМ арасында 2022–2023 жылдарға арналған екі жылдық ынтымақтастық туралы 
келісімнің жобасы талқылануда [4].  

2020 жылы «Еуропадағы денсаулықты жақсарту үшін бірлескен іс-қимыл» атты Еуропалық 
жұмыс бағдарламасы 2020–2025 (ЕЖБ)  мүше мемлекеттерді қамтитын кең кеңес беру процесі 
арқылы дайындалды. Ол аймақ тұрғындарының өз елінің денсаулық сақтау органдарынан не 
күтетінінен бастап, алдағы бес жылға арналған басымдықтарды белгілейді. 

ЕЖБ тұжырымдамасын әзірлеу аймақта COVID-19 пандемиясының таралуына дейін 
басталды. Аймақтың денсаулық сақтау жүйесінде қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан өзгерістерді ескере 
отырып, ЕЖБ жүйелі түрде жаңартылатын динамикалық құжат ретінде қарастырылуы керек. 

Осы бағдарламада 3 негізгі басымдылық қамтылған, соның біреуі «Жалыпға бірдей денсаулық 
сақтау қызметтерін қамту». Осы басымдылықтың флагмандық бастамасы болып цифрлық денсаулық 
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сақтауды қамтамасыз етудің көмегі арқылы азаматтардың құқықтары мен мүмкіндіктерін 
кеңейту  болып табылады. Оған сәйкес, келесідей қадамдар іске асырылады [5]:  

 COVID-19 дағдарысына қарсы күрес аясында қолданылатын цифрлық денсаулық сақтауға 
қатысты шешімдердің пайдаланылуын, олқылықтарын және тиімділігін талдау; 

 цифрлық денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру жүйелерін дамыту үшін бағдар 
болатын, денсаулық сақтаудың цифрлық жүйелеріне және онымен байланысты реформаларға 
инвестициялаудың негізгі бағыттарын анықтау және осы инвестициялар мен реформалардың 
тиімділігін бағалау үшін негіз, сонымен қатар, цифрлық денсаулықты ілгерілету үшін қаражат 
жинау, зерттеулер жүргізу және серіктестермен жұмыс істеу катализаторы болатын 
денсаулық сақтау жүйесін цифрландырудың Еуропалық жол картасын аяқтау; 

 Денсаулық сақтау деректерін басқарудың Еуропалық Хартиясына негізделген денсаулық 
сақтау деректерін басқарудың Еуропалық құрылымын әзірлеу, ол денсаулық сақтаудың тиімді 
жүйелері үшін денсаулық сақтау деректерін алу, басқару, басқару және пайдалану бойынша 
еуропалық құндылықтарды, қағидаттарды және тәжірибелерді белгілейді және тиімді нәтиже 
алу үшін халықтың денсаулығын қорғау шаралары. Бұл жеке деректерге қатысты тұлғалардың 
құқықтарын қорғау және олардың құпиялылығын қорғау бойынша ағымдағы күш-жігерге қосымша 
серпін береді және жақсы жұмыс істейтін елдің денсаулық сақтау ақпаратының ажырамас бөлігі 
болып табылатын деректерді басқарудың жақсы тәжірибесін құрайтын элементтер мен 
процестерге шолу жасайды. жүйелер. Бұл құрылым денсаулық сақтау жүйесінің барлық 
деңгейлерінде шешім қабылдау үшін денсаулық сақтау туралы сапалы деректерді пайдалануға 
ықпал етеді, жағдайды болжау және қоғамдық денсаулық сақтау саласында қажетті шараларды 
қабылдау тетіктерін күшейтеді және зерттеулер үшін денсаулық сақтау деректерін қайталама 
пайдалануға ықпал етеді. және жаңа клиникалық араласуларды әзірлеу; 

 денсаулық сақтау қызметтерімен азаматтардың тәжірибесін жақсарту, денсаулық сақтау 
жүйелерінің тиімділігін арттыру және ауруларды қадағалау, ерте ескерту және тәуекелдерді 
бағалауды қоса алғанда, қоғамдық денсаулық сақтаудың маңызды функцияларын күшейту үшін 
елдерге цифрлық технологиялардың күшін пайдалануға қолдау көрсету. 

Зерттеуімізді қорытындылай келе, ЖИ әсері жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығынан асып 
түседі және денсаулық сақтау контекстінде біздің қадір-қасиетімізге және медициналық көмекке тең 
қол жеткізуімізге айтарлықтай зиян келтіруі мүмкіндігін ескеру қажет. Сондықтан денсаулық сақтау 
саласындағы ЖИ-ның әрбір қолданылуы мұқият қаралуы керек және кем дегенде адам құқықтарына 
әсер етуді бағалаумен бірге жүруі керек. Адам құқықтарына қатысты алаңдаушылық тым үлкен болған 
жағдайда реттеушілер кейбір ЖИ қолданбаларына тыйым салуға дайын болуы керек. 

ДДҰ нұсқаулығы әртүрлі елдердегі денсаулық сақтау секторында ЖИ технологияларының 
қалай енгізілетінін және қалай әсер ететінін уақыт көрсетеді. Біздің тәжірибеміз көрсеткендей, 
этикалық көшбасшылық ЖИ технологиялары адам құқықтарына төндіретін тәуекелдерді шешу үшін 
тиімді адам құқықтарын қорғаумен қамтамасыз етілген тиісті заңнама қажеттілігін алмастыра 
алмайды. 

ДДҰ денсаулық сақтау үшін ЖИ технологияларын этикалық дамыту, енгізу және пайдалану 
бойынша заңдарды, саясаттарды және озық тәжірибелерді анықтау және тұжырымдау үшін тиісті 
үкіметаралық ұйымдармен үйлестіруі керек, сондай-ақ, денсаулық сақтау үшін ЖИ қолдану үшін тиісті 
құқықтық базаны құруды қалайтын үкіметтерге сілтеме ретінде қызмет ететін үлгілік заңнаманы 
шығаруды қарастыруы керек. 
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В статье рассмотрены внутренние автоморфизмы симметрической группы   , построены 
их матрицы представлений, указана связь значений определителя этих матриц с четностью 
соответствующих подстановок. Далее все это расширяется на пример группового кольца над 

полем   . 
Ключевые слова: группы, автоморфизмы, перестановка, матрица, групповое кольцо, 

модуль.  
 
Рассмотрим симметрическую группу подстановок   , состоящая из 6 элементов: 
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Составим таблицу умножения элементов для группы подстановок   , которые будут 
использованы в дальнейших вычислениях: 

 

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Для начала рассмотрим следующее отображение на примере сопряжений с помощью 

элемента группы   , порядок которого равен трем (|  |   )  так как (  )
               . Итак 

   
( )           

                                         

                            

                            

                            

                            
                            

Мы видим, что     
(  )     и    

(  )    , так как элементы         взаимообратные. 

Докажем сначала, что отображение    
        является автоморфизмом, то есть 

биективным гомоморфизмом. Для этого покажем, что данное отображение сохраняет операцию 
умножения:   (   )   ( )   ( ), а именно 

   
(     )  (    )

  
   (    )   (      )(      )    

     
       

(  )     
(  ). 

Кроме того,    
( )  ( )     ( )    , то есть отображение сохраняет нейтральный 

элемент. 
Аналогично видим, что оно сохраняет операцию взятия обратного элемента, то есть 

выполняется следующее равенство:  (  
  )     (  ). Действительно,    

( )     
(     

  )     
(  )  

   
(  

  )       
(  )     

  (  ), откуда следует, что    
(  

  )     
  (  ). 

По таблице для каждого элемента находим обратный элемент 
 (  )            (  

  )   (  )              (  )  ( (  )
  )    

      

 (  )          (  
  )   (   )             

  (   )  ( (  ))
     

     . 

Таким образом, мы доказали    
        действительно является автоморфизмом, который 

называется внутренним.[1, с 43, 2 с.736] 



ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

420 
 

Построим матрицу полученного автоморфизма и запишем действие этого автоморфизма на 
элементы группы в следующем виде: 

(                      )
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)

  
 

 (                      ) 

Определитель данной матрицы определяется четностью подстановки (
               
               

), где 

верхний ряд – это индексы столбцов, а нижний – это индексы строк, на пересечении которых стоят 
единицы. Данная подстановка содержит четное число инверсий, поэтому определитель матрицы 
равен 1 (см. [4, с. 20]).  

Таким образом, действие    
 заданное элементом    и, представленное матрицей, 

определяется четной подстановкой и оставляет неподвижными три элемента. 
Аналогично, приведем вычисления для построения внутренних автоморфизмов и их матриц, 

определённых остальными элементами симметрической группы   : 

для внутреннего автоморфизма    
, определённого элементом   :  

   
( )           

                                          

                            

                            

                            
                            

                            

Представление автоморфизма    
 матрицей:  

(                      )
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 =(                      ); 

для внутреннего автоморфизма    
, определённого элементом   :  

   
( )           

                                          

                            

                            
                            

                            

                            
Матрица данного автоморфизма:  

(                      )

(
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 =(                      ) 

для внутреннего автоморфизма    
 , определённого элементом   :  

   
( )           

                                          

                            

                            
                            

                            

                            
Матрица данного автоморфизма:  

(                      )

(

  
 

  
  
 
 
 
 

 
 
  
  
   
  

 
  
  
  
 
 

   
  
 
  
  
  

  
  
 
  
   
 

 
 
  
  
 
  

 

)

  
 

 =(                      ); 
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для внутреннего автоморфизма    
 , определённого элементом   :  

   
( )           

                                          

                            

                            

                            

                            
                            

 
Матрица данного автоморфизма:  

(                      )

(
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 =(                      ). 

 
Теперь, находим подстановки для всех пяти автоморфизмов    

    
    

    
    

  

    (
                      
                      

)     

    (
                      
                      

)     

    (
                      
                      

)     

    (
                      
                      

)     

    (
                      
                      

)     

    (
                      
                      

)     

 
Данные автоморфизмы образуют группу Inn(  ) –внутренних автоморфизмов группы   , 

которая является нормальной в группе всех автоморфизмов рассматриваемой группы. [2 c. 736] 
Внутренние автоморфизмы могут составлять всю группу автоморфизмов. Группа, у которой 

все автоморфизмы являются внутренними, а центр тривиален, называется полной. Это выполняется 

для всех симметрических групп с     элементами, когда     не равно   или  . Если       , 
симметрическая группа имеет единственный нетривиальный класс внешних автоморфизмов, а 

при       симметрическая группа, хотя и не имеет внешних автоморфизмов, является абелевой, что 
даёт нетривиальный центр, а потому группа не может быть полной. [3] 

 
После выше изложенных примеров составим линейные комбинации элементов       

              с коэффициентами из поля                                     . Множество этих 

линейных комбинаций образует групповое кольцо [1 c.336]. Оно состоит из        элементов.  
Сумма элементов определяется стандартным образом:  

(                             )  (                             )   

 (     )   (     )   (     )   (     )   (     )   (     )   
 Произведение элементов определяется также естественным образом:   

(                             )  (                             )   

 (                             )    

 (                             )    
 (                             )    

 (                             )    

 (                             )    
 (                             )   

Здесь воспользовались свойством дистрибутивности и таблицей умножения элементов 
группы   . 

 
Введенные для группы внутренние автоморфизмы индуцируются на построенное групповое 

кольцо (свободный модуль) [6, 7]:  
 

   
(                             )   
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(  )      

(  )      
(  )       

(  )      
(  )       

(  ) 

Определим элементы, которые инвариантны относительно действия индуцированного 
автоморфизма группового кольца в себя.  

   
(                             )   

 

      
(  )     (  )     (  )      (  )     (  )       

(  )   

                               

Откуда видно, что элемент при данном отображении    
, переходит сам в себя, тогда только 

тогда, когда         . Всего таких элементов равно      . Аналогично, для    
,       и      , 

инвариантных элементов 81; для    
,       и        81; для    

,       и      , 81; для    
, 

        , те же 81 элементов, что и для    
. Для действия    

, все элементы инвариантны. Если 

рассматривать свободный модуль как векторное пространство над полем, то инвариантные элементы 
образуют подпространство, инвариантное относительно линейного преобразования    

              . 

Заметим, что если вместо поля рассмотреть евклидово кольцо, то все выкладки и утверждения 
останутся в силе. 
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ТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ 
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Жексембиева Н.С. -техника ғылымдарының кандитаты,Жәнгірхан атындағы Батыс 

Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 
Қаденов А.И - 7М07101-Электрмен жабдықтау мамандығы бойынша магистратурада білім 

алушы,Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық университеті 
 
Бұл мақалада трансформаторларды мониторингілеу және диагностикалау бойынша 

техникалық шешімдер келтірілген. Зақымдану белгілері, олардың себептері, сондай-ақ оларды 
диагностикалаудың қолданыстағы құралдары келтірілген. Көрсетілген трансформаторлық 
жабдықты диагностикалаудың міндеттері мыналар болып табылады: ақаулар мен 
зақымдануларды анықтау, жабдықтың функционалды жарамдылығын бағалау, жөндеусіз 
пайдалануды жалғастыру мүмкіндігін анықтау, қажет болған жағдайда жөндеу көлемін анықтау, 
қалдық қызмет мерзімін бағалау және қызмет мерзімін ұзарту шаралары. 

Түйінді сөздер:трансформатор,диагностика,разряд,мониторинг,орамалар 
Күш трансформаторларының зақымдануын талдағаннан кейін, мысалы, 

трансформаторлардың барлық түрлері үшін зақымданудың көп бөлігі жұмыс жағдайына қарамастан 
(барлық зақымданулардың шамамен 80%) деп қорытынды жасауға болады. Жұмыс ерекшеліктері тек 
ақаулықтың ертерек пайда болу мүмкіндігіне және зақымданудың ауырлығына әсер етеді. 

Зақымдану себептері болуы мүмкін: 
- конструкцияның кемшіліктері; 
- жабдықты дайындау процесінде пайда болған жасырын ақаулар; 
- тасымалдау, монтаждау, пайдалану қағидаларын бұзу; 
- диагностикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу барысындағы қателіктер. 
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Әдетте, зақым белгілі бір уақыттан кейін анықталады бір немесе бірнеше қолайсыз факторлар 
әсер ететін өзгерістер. Ақауды оның пайда болу сатысында жедел анықтау оның дамуын болдырмау 
және трансформатордың жұмыс істеуін қолдау бойынша қажетті шараларды уақтылы қабылдауға 
мүмкіндік береді. 

Мұнда күштік трансформаторлардың жаппай зақымдануы және оларды бақылау және 
диагностикалау әдістері келтірілген. Бұл диагностиканың қолда бар құралдары мен әдістері туралы 
неғұрлым нақты және көрнекі түрде түсіну, трансформатор конструкциясының бүлінуіне неғұрлым 
сезімтал элементтерді анықтау, диагностиканың дәлдігін арттыру үшін зақымданудың тікелей және 
жанама белгілерін жалпылау, мониторинг құрылғыларының ұтымды параметрлерін анықтау бойынша 
зерттеу міндеттерін түзету үшін қажет. 

Ораманың зақымдану түрлері: 
1) орамдық тұйықталу: 
- белгілері: газ қорғанысының ажыратуға арналған жұмысы (жанғыш газ, сұр немесе 

көкшіл түсті). Қалыптан тыс қыздыру, кейде майдың қатты булануымен. Бастапқы токтың шамалы өсуі. 
Жеке фазалардың тұрақты токқа әртүрлі кедергісі. Дифференциалды жұмыс, сондай-ақ максималды 
ток қорғанысы; 

- себептері: табиғи тозу нәтижесіндегі қартаю салдарынан немесе жеткіліксіз 
салқындаған кезде ұзақ жүктемелер салдарынан орамдық оқшаулаудың бұзылуы. Қысқа тұйықталу 
және басқа да авариялық режимдер кезінде орамалардың дүмпуі немесе деформациясы 
нәтижесінде механикалық зақымданулар салдарынан орамдарды оқшаулаудың бұзылуы. Май 
деңгейінің төмендеуіне байланысты орамалардың ашылуы. Орамаларды дайындау кезінде 
байқалмаған сымның немесе сымның оқшаулауының ақаулары; 

- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері: белсенді бөлікті сыртқы тексеру; 
тұрақты токқа кедергіні өлшеу; бір Фазадан кезек-кезек тұйықталуы бар төмен кернеу кезіндегі үш 
арнайы сынақ ашық белсенді бөлігін төмен кернеу орамасына жеткізу жолымен (10...20% номиналды); 
зақымдану орнында түтін пайда болады; Порозов іздеушімен орамдық тұйықталуды анықтау; 
салқындату құрылғыларының жай - күйі мен жұмысын тексеру; орамдарды жеке фазаларға қосылған 
амперметрлермен тексеру; орамдардың кедергісін оларды қосу кезінде ме - гомметрмен өлшеу 
триугольникке қосылу кезінде сызықтық енгізулер арасындағы тұрақты токқа орамдардың кедергісін 
өлшеу; диагностика; 

2) орамалардағы үзіліс: 
- белгілері: үзілген жерде пайда болатын және майды ыдырататын доғаның салдарынан 

газды қорғау жұмысы; 
- - себептері: қысқа тұйықталу кезіндегі электродинамикалық күш салдарынан немесе 

қосылыстардың нашар болуына байланысты шығыс ұштарының жануы. Орамдағы орамның 
тұйықталуы салдарынан орамдардың бір бөлігінің жануы; 

- - мониторинг пен диагностиканың құралдары мен әдістері: ; 
3) корпусқа тесіп өту: 
- белгілері: газ, максималды ток және дифференциалды қорғаныс. Майды 

сақтандырғыш құбыр арқылы шығару; 
- себептері: қартаю немесе жарықтардың болуы салдарынан негізгі оқшаулаудың ақауы. 

Электр картоннан оқшаулау бойынша сырғымалы электр разряды. Май деңгейін төмендету. Ылғал 
немесе кір. Асқын кернеу. Қысқа тұйықталу кезіндегі орамалардың деформациясы; 

- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері:; 
4) ораманың фазааралық қысқа тұйықталуы: 
- белгілері: газ, максималды ток және дифференциалды қорғаныс. Майды 

сақтандырғыш құбыр арқылы шығару; 
- себептері: қартаю немесе жарықтардың болуы салдарынан негізгі оқшаулаудың ақауы. 

Электр - картоннан жасалған оқшаулау бойынша сырғымалы электр разряды. Бұрмалардағы 
тұйықталу, кірмелердегі тұйықталу; 

- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері: шығарылған белсенді бөлікті 
сыртқы тексеру; мегомметрмен тексеру; 

5) параллель сымдардың оның басына немесе соңына жақын үздіксіз есу орамдарында 
тұйықталуы: 

- белгілері: қалыпты жұмыс істемейтін ток кезінде бос жүрісті жоғалтудың артуы; 
- себептері: табиғи тозу нәтижесіндегі қартаю салдарынан немесе жеткіліксіз 

салқындаған кезде ұзақ жүктемелер салдарынан орамдық оқшаулаудың бұзылуы. Қысқа тұйықталу 
және басқа да авариялық режимдер кезінде орамалардың дүмпуі немесе деформациясы нәтижесінде 
механикалық зақымданулар салдарынан орамдарды оқшаулаудың бұзылуы. Май деңгейінің 
төмендеуіне байланысты орамалардың ашылуы. Орамаларды дайындау кезінде байқалмаған 
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сымның немесе сымның оқшаулауының ақаулары; 
- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері: шығарылған белсенді бөлігі 

кезінде орамдарды оқшаулау жанған жерлерді сыртқы тексеру; бос жүріс ысыраптары мен токтарын 
фазалық өлшеу; 

6) транспозиция орнындағы бұрама орамасының орамындағы параллель сымдардың 
тұйықталуы: 

- белгілері: қысқа тұйықталу шығындарының артуы; 
- себептері: жабық тізбектердегі теңдестіру токтары; 
- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері: шығарылған Белсенді сағат 

кезінде орамдардың оқшауламасы қарайған және жанған жерлерін сыртқы қарау; қысқа тұйықталу 
ысырабын фазалық өлшеу; 

7) катушкалардың тең емес саны бар параллель қосылыстары: 
- белгілері: орамалардың теңестіру токтарынан қызып кетуі; 
- параллель тармақтар арасындағы теңдестіру токтары; 
- мониторинг және диагностика құралдары мен әдістері: 
қарайған жерлерді, күйген жерлерді және шығарылған белсенді бөлігі кезінде орамдарды 

оқшаулау бұзылыстарын сыртқы тексеру; 
8) орама орамындағы бір немесе бірнеше параллель сымдардың үзілуі: 
- белгілері: қысқа тұйықталу шығынының ұлғаюы, сондай-ақ қысқа тұйықталу тоғысуы; 
- себептері: қысқа тұйықталу кезіндегі электродин - дердің күш салуының салдарынан 

немесе қосылыстардың нашар болуы салдарынан шығару ұштарының жануы; 
- мониторинг және диагностикалау құралдары мен әдістері: тұрақты токқа орамдардың 

қосылуын өлшеу; шығындар мен ауыспалы тұйықталу кернеуін өлшеу; белсенді бөлігі шығарылған 
кезде орамдардың оқшауламасының қараю, күю және бұзылу орындарын сыртқы тексеру. 

Диагностика әдістемесі 
Жабдыққа қызмет көрсету тұжырымдамасы. Белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір 

көлемде кезеңдік сынақ деректері бойынша жабдыққа қызмет көрсету (дәстүрлі әдіснама). Жабдықты 
пайдалану тәжірибесі негізінде, әдетте, жабдықты ажыратуды қажет етпейтін ең тиімді сынақтарды 
жүргізе отырып, оның жай-күйі бойынша қызмет көрсету. Істен шығу тәуекелін және оның салдарын 
ескере отырып, сенімділік критерийі бойынша жабдыққа қызмет көрсету, бұл қолда бар беріктік 
қорларын оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. 

Трансформатордың жекелеген кіші жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін бағалауға бағытталған 
Функционалдық диагностика нәтижелері бойынша ықтимал ақауларды және олардың істен шыққанға 
дейінгі даму тетігін ескере отырып қызмет көрсету. 

Функционалдық диагностика тұжырымдамасы. Бұл әдіснаманы SIGRE жұмыс тобы, ең 
алдымен, ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін жабдықтың күйін бағалау үшін жасаған және келесі 
ережелерге негізделген: 

Трансформатор күйі негізгі функцияларды орындауды қамтамасыз ететін бірқатар 
функционалды (қосалқы) жүйелер түрінде ұсынылады: электромагниттік энергияны беру, оқшаулаудың 
электрлік беріктігін сақтау, орамалардың механикалық беріктігі және ток өткізгіш жүйенің тұтастығы. 

Бақылау мен диагностиканың негізгі жүйесі-бұл конструкцияның ерекшеліктері мен істен шығу 
себептерін және сәйкесінше диагностиканың мақсаттары мен міндеттерін талдау негізінде осы 
дизайндағы ықтимал ақауларды немесе сезімтал аймақтарды анықтайтын функционалды ақаулар 
моделі. 

Жабдықтың жай-күйін бағалау ақаулық жай-күйінің істен шығуының ықтимал сценарийін ескере 
отырып, оның функционалдық кіші жүйелерінің жай-күйі туралы сұрау салу жүйесі нысанында 
ұсынылады. 

Техникалық тексеру бағдарламасы нақты ақауды сипаттайтын әдістер тобын пайдалану 
арқылы ықтимал ақауларды анықтауға шоғырланады . 

Ақаудың болуын растау және оны сандық бағалау үшін кем дегенде екі диагностикалық 
процедура қажет. 

Жабдықтың жай-күйін бағалау негізінен жұмыс жағдайында, әсіресе жүктеме, температура, 
кернеуге қатысты шекті жағдайларда жүзеге асырылады. Бұл әдістеме алдыңғы сипаттамалар туралы 
міндетті ақпаратты қажет етпейді, бірақ міндетті түрде жабдықтың дизайнын түсінуді және алдыңғы 
сыни режимдер туралы ақпараттың болуын талап етеді. Дизайнды талдау диагностиканың алғашқы 
процедурасы болып табылады. Кешенді диагностикалық тексеру трансформатордың барлық ішкі 
жүйелерінің функционалды жұмысын тексеру және трансформаторды күрделі жөндеу қажеттілігін 
анықтау мақсатында жүзеге асырылады. 

Диагностика әдістері. Бастапқы деректермен салыстыру. Ақаусыз жабдықтың бастапқы 
сынақ деректерімен салыстыру ең көп таралған диагностикалық әдіс болып табылады. 
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Сипаттамалардың өзгеру тенденциясын талдау. Көптеген алдын-алу сынақтары үшін 
параметрлердің өзгеру тенденциясы құнды қосымша ақпарат болып табылады. Жеке диагностикалық 
сипаттама-уақыт өте келе параметрдің өзгеру жылдамдығы. 

Статикалық әдіс. Сипаттамалардың сандық мәні қалыпты үлестірудің 10 немесе 5 пайыздық 
статистикалық интервалына түсетін жабдық бөлінеді. Тиісінше, үлгінің 90 немесе 95% - ы қалыпты 
жағдайға жатады. 

Күйді сандық анықтау. Ақау моделі. Бұл әдіс функционалды диагностика әдіснамасында негізгі 
болып табылады. Бұл әдіс тек осы ақауға тән сипаттамаларды анықтаудан тұрады және ақаулы 
күйдің болуы туралы сенімді қорытынды жасауға ғана емес, сонымен қатар кейбір жағдайларда 
ақаулы аймақты сандық бағалауға мүмкіндік береді. 

Жағдай бойынша жабдықты саралау. Бұл әдіс ұзақ пайдаланудан кейін 
трансформаторлардың көп санының( тобының) қалдық қызмет мерзімін бағалау үшін қолданылады. 
Ол конструкция ерекшеліктерін, пайдалану жағдайлары мен тәжірибесін, әсіресе істен шығу түрлері 
мен себептерін, сондай-ақ сынақ нәтижелерін талдау негізінде сараптамалық бағалау негізінде 
айқындалған ықтимал жай-күй белгілерінің сандық градациясын қамтиды. Ерекше назар аударуды 
немесе ауыстыруды қажет ететін жабдықтар анықталады. 

Ақаулардың моделін жасау. Ақаудың пайда болу және даму ықтималдығы конструкцияның 
ерекшеліктеріне( беріктіктің бастапқы қорлары, пайдаланудағы нашарлауға сезімталдық), сондай-ақ 
жабдықтың нақты жұмыс жағдайларына байланысты болады. Ақаулардың моделі трансформатордың 
осы функционалды түйініндегі мүмкін болатын ақаулар мен зақымданулардың тізімін және жабдықтың 
істен шығуына дейін ақаудың дамуының ықтимал сценарийін ұсынады. 

Құрылымды талдау. Дизайнды талдау трансформатордың құрылымын және оның 
компоненттерінің негізгі функцияларын түсінудің, жұмыс кезінде мүмкін болатын нашарлауға 
сезімталдықты бағалаудың, сондай-ақ диагностикалық тестілеу бағдарламасын оңтайландыруға және 
ең тиімді әдістерді таңдауға мүмкіндік беретін ықтимал ақаулардың моделін анықтаудың негізгі 
процедурасы болып табылады. 

Жабдықты пайдалану шарттарын бағалау. Қалыпты режимнің, аномалды, оның ішінде 
апаттық режимдердің ерекшеліктері бағаланады,сондай-ақ ерекше пайдалану шарттары. 

Диагностикалық сипаттамалары 
Трансформатордың электромагниттік параметрлерін өлшеуге негізделген 

диагностикалық сипаттамалар. Кейбір жағдайларда ақаулар мен зақымданулардың пайда болуы 
орамалардың белсенді және индуктивті қарсылықтарының, сондай-ақ трансформатордың 
электромагниттік параметрлері тиімді диагностикалық сипаттама бола алатындай ток пен бос 
ысыраптың өзгеруіне әкеледі. 

Трансформация коэффициентін анықтау. Өлшеу нәтижелері есептік немесе паспорттық 
деректермен салыстырылады. Егер мәндердің ауытқуы 2% - дан аспаса, өлшеу нәтижелері 
қанағаттанарлық деп есептеледі. 

Токты және бос жүрісті жоғалтуды өлшеу. Номиналды кернеудегі шығындар мен бос ток өндіріс 
сапасын бақылау үшін маңызды сипаттамалар болып табылады, сонымен қатар магниттік тізбектің 
жоғарғы ярмасын босатуды қажет етеді. Бос жүріс токтарының өзгеруін бағалау кезінде көп жағдайда 
ақаулы күй шеткі фазалардағы токтардың мәндері арасындағы айырмашылықпен немесе алдыңғы 
өлшеулермен салыстырғанда 10% - дан астамымен сипатталатынын ескеру керек. 

Қысқа тұйықталу кедергісін өлшеу. Трансформатор орамаларының күйін бағалау фазамен 
өлшенген деректерді алдыңғы өлшеулермен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Ораманың 
деформациясы пайда болған кезде қысқа тұйықталу кедергісінің салыстырмалы өзгеруінің мәні 
трансформатордың дизайнына байланысты болады. Әдетте шекті ауытқу 3% деңгейінде 
нормаланады. 

Қысқа тұйықталу шығынын өлшеу. Шашырау ағынынан болатын шығындар орамалардағы 
параллель өткізгіштердің жабылуын анықтау үшін тиімді диагностикалық сипаттама бола алады. 
Ораманың немесе оның бөліктерінің деформациясы шығындардың айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. 
Шашырау ағынынан шығындарды өлшеудің диагностикалық мүмкіндіктері 20-600 Гц жиілік 
диапазонындағы шығындардың жиілікке тәуелділігін анықтау әдісінде тиімді жүзеге асырылады. 

Орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу. Өлшеу байланыстардың, әсіресе бұрмалардың 
кірмелерге қосылатын жерлерінде, сондай-ақ ТБН-нің ашылатын контактілерінің нашарлауын 
анықтайды. Орамадағы мүмкін ақаулар параллель өткізгіштердің үзілуі немесе жабылуы, жарылған 
дәнекерлеу (үзік-үзік байланыс немесе үзіліс) болуы мүмкін. Мұндай құбылыстар әдетте қарсылықтың 
бірнеше пайызға өзгеруіне әкеледі. Қызып кету және контактілердің эрозиясы өтпелі кедергінің бастапқы 
шамасының бірнеше (тіпті ондаған) есе артуына әкеледі. 

Оқшаулау сипаттамасы. Оқшаулау сипаттамалары бойынша ақауларды анықтау мүмкіндігі. 
Әр түрлі оқшаулау саңылауларындағы ақауларды анықтау мүмкіндіктері айтарлықтай ерекшеленеді. 
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Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі және оқшаулау аралығының сыйымдылығы. 
Оқшаулау кедергісі. R өзгеруінің жиі кездесетін себебі-кіріс шиналарының бетінің ластануы, 

сондықтан қол жетімді беттерді Мұқият алдын-ала тазарту, сонымен қатар өлшеу жүйесінен беткі 
токтарды шығару үшін экран сақиналарын қолдану қажет. 

Абсорбциялық сипаттамалары. Оқшаулаудың абсорбциялық сипаттамаларына уақыт 
бойынша өткізгіштіктің өзгеруі, уақыт пен жиіліктің сыйымдылығы, сондай-ақ жиіліктің жоғалу 
бұрышының тангенсі жатады. 

Жартылай разрядтар. Оқшаулаудың дамып келе жатқан зақымдануының барлық түрлері 
ішінара разрядтардан басталады. Жартылай разрядтарды анықтаудың үш жалпы әдісі бар: 

Электрлік әдіс. Акустикалық әдіс. Электромагниттік әдіс. 
Орамалардың Өтпелі және жиілік сипаттамалары. Төмен вольтты импульстар әдісі 
Жиілікті талдау әдісі. Діріл сипаттамалары. Трансформаторлық жабдықты тербелмелі 

тексерудің мақсаты механикалық жүйенің күйін бағалау, сыртқы құрылғылар мен ішкі жүйелердің 
ақауларын анықтау және кейіннен жою болып табылады. 

Тепловизиялық тексеру. Тепловизиялық тексерудің мақсаты трансформаторлық жабдықтың 
жұмыс режиміндегі жылу жағдайын бағалау болып табылады. 

Жұмыс кернеуіндегі трансформаторлық жабдықтың диагностикасы. Трансформаторды тікелей 
жұмыс режимінде бақылау (мониторинг). 

Майдың сипаттамаларын өлшеу арқылы жағдайды диагностикалау. Майдың 
сипаттамаларын өлшеу трансформатордың жұмыс режимін және оның күйін бақылауға мүмкіндік 
береді. 

Қорытынды: трансформаторлар электр жабдықтарының ең көп таралған түрлерінің бірі болып 
табылады. Оларды кез-келген жерде табуға болады: миниатюралық радиода да, үлкен электр 
станциясында да. Осыған байланысты трансформаторлардың қызмет ету мерзімін ұзарту және оны 
пайдалану мүмкіндігін бағалау, жөндеу мерзімдерін ұлғайту және жабдықтың апатсыз жұмыс істеу 
ресурстарын болжау өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл нарықтық экономика жағдайында 
трансформаторларды пайдалану және жөндеу шығындарын азайтады және тұтынушыны электр 
энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етеді. (1,6 б.). 
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Аннотация. Мақалада өмір сүру қауіпсіздігі табиғатты қорғау шаралары, экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдары, экологиялық қауіпті жағдайлардың салдарын жою, алдын 
алу әрекеттерінің жүйесі жан-жақты қарастырылады. 

Түйінді сөздер: өмір сүру қауіпсіздігі, табиғатты қорғау, экологиялық қауіпсіздік, қоршаған 
табиғи орта, химиялық ластану, экологиялық саясат, табиғат ресурстары. 
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Қоршаған орта мен адам арасындағы қатынасты зерттейтін экология ғылымы – бүгінде көп 

салалы, әрі жан-жақты зерттеуді қажет ететін жалпы ғылымның іргелі салаларының бірі болып отыр. 
Ал экологиялық ахуалды құқықтық тұрғыдан зерттеу, оның негіздерін қалыптастыру және жетілдіру 
бүгінгі заман талабы, әрі көп аспектілі күрделі мәселе. Ал қоршаған ортаны ластанудан құқықтық 
қорғау – бұл ғылыми еңбектерде зерттелмеген немесе жалпы негізде қарастырылып өткен. Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 9-ші қаңтарда қабылданған Экологиялық кодексінің 1-ші бабында 
қоршаған орта – табиғи объектілердің, оның ішінде өзара қарымқатынастағы атмосфералық ауаны, 
суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сондай-ақ климатты қоса 
алғанда, табиғи ресурстардың жанды әрі жансыз жиынтығы деп көрсетеді [1]. Жалпы көптеген 
ғалымдар өздерінің еңбектерінде қоршаған ортаға әр түрлі анықтамалар бергенімен, олардың 
түпкілікті мазмұны, ұғымы бір болып келеді. Сондықтан да заңда берілген анықтама толыққанды деп 
есептейміз. Бірақ, бұл жерде айта кететін мәселе жоғарыдағы көрсетілген атауды, яғни “қоршаған 
ортаны” әр жерде әр түрлі келтіреді. Мәселен, бір еңбектерде ол “қоршаған табиғи орта”, – деп 
келтірсе, бір еңбектерде “қоршаған орта”, – деп, тіпті ертеректе “табиғат” – деп те келтірген. Бұл 
мәселеге байланысты бірқатар ғалымдар өз еңбектерінде ортақ тұжырымдар жасаған [2] және соған 
байланысты бұл атаулардың мазмұны бір болып айтылады немесе қабылданады. 

В.В.Петровтың пікірінше, “қоршаған табиғи орта” түсінігі табиғат және адамды қоршаған 
ортадан тұрады. Табиғат адам санасынан тыс табиғи экологиялық жүйеден тұратын және 
материалдық дүниенің эволюциялық дамуының нәтижесінде пайда болған табиғи орта, объективтік 
шындық. Табиғи орта – адамның өндірістік қызметінің әсерінен өзгермеген табиғи жаратылыс [3]. 

Ал “адамды қоршаған орта” деп табиғи ортаның бір бөлігі болып табылатын адамның 
антропогендік әсерінің негізінде қайта құрылған, органикалық бірлікте тұратын табиғи, 
модификациялық, трансформациялық экологиялық жүйе танылады [4]. «Қоршаған табиғи 
орта»,  «қоршаған орта»,«сыртқы орта» терминдері қоршаған ортаны қорғау туралы келісім 
құжаттарында синоним сөздер ретінде қолданылады [5]. Әр түрлі мемлекеттердің тиісті саладағы 
заңдарының атауларының өзі әр түрлі болып келеді. 

Олар: «қоршаған орта», “қоршаған табиғи орта” және «орта». Сонымен қатар, «қоршаған 
орта»  ұғымы,«қоршаған табиғи орта» ұғымынан әлдеқайда кең. Бұған қосымша бүгіндегі барлық 
табиғатты қорғауға байланысты ұлттық және халықаралық заң актілерінде, тиісті жасанды, әлеуметтік 
немесе өндірістік ортада пайда болатын қатынастарды реттейтін нормалар бар. Барлық жасанды 
орта табиғи ортада болатындықтан, олар қоршаған ортаның кең түсінігіне енеді. Қоршаған ортаның 
түсінігінде жәнеқ оршаған ортаны қорғау объектілерінің түсінігінде әлеуметтік, өндірістік ортаны 
ендірмегенімен, заңдағы келесі баптарында сол өндірістік, әлеуметтік ортадағы қатынастарға 
құқықтық тұрғыдан шектеулер, талаптар, нұсқаулар және міндеттер қалыптастырады. 
Бұл  дегеніміздің өзі сол орталардағы қоғамдық қатынастарды реттеу болып табылады, және 
қоршаған орта ұғымының қоршаған табиғи орта ұғымынан кең екендігін қайталап көрсетеді. 

Сондықтан да «қоршаған орта» атауы, яғни негізгі заңның «қоршаған ортаны қорғау туралы» 
деп аталуы дұрыс деп есептеймін. Қорыта айтқанда Қазақстан Республикасының Экологиялық 
кодексінде көрсетілгендей, қоршаған орта – табиғи объектілердің оның ішінде өзара қарым-
қатынастағы атмосфералық ауаны, суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер 
дүниесін, сондай-ақ климатты қоса алғанда, табиғи ресурстардың жанды әрі жансыз жиынтығы. Бұған 
қосымша қоршаған ортаны қорғау туралы заңның реттеу объектілері заңның қолдану аясында 
қайшылықтар тумау үшін аталған заңда айқын көрсетілген. Соңғы кездерде Қазақстанда, басқа да 
мемлекеттерде заң шығару жұмысы барысында көптеген атаулардың анықтамалары сол заңда нақты 
айқындалып кетеді. Бұл соңғы кездегі заң шығару жұмысндағы жетістіктердің бірі. Сонымен, 
«қоршаған ортаның» мәнін ашып алып, енді “қоршаған ортаны қорғау” деген ұғымды қарастырайық. 
Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл ұғым да әр түрлі атау  яғни «табиғатты қорғау»,  «қоршаған ортаны 
қорғау», «айналадағы ортаны қорғау» деп келтіре отырып, көптеген ғалымдар ол туралы өздерінің 
пікірлерін қалдырған. Табиғатты қорғау – өмір сүріп отырған адамдардың,олардың  ұрпақтарының 
материалдық  және  рухани қажеттілігін өтеуге байланысты, Жер ресурстарын және оның 
айналасындағы космостық кеңістікті тиімді пайдалануға, сақтауға және қалпына келтіруге, өмір сүруге 
қолайлы жағдай жасауға бағытталған, құқықтық, экономикалық, өндірістік-техникалық, әкімшілік-
шаруашылық, қоғамдық және мемлекеттік шаралар жүйесі болып табылады. Табиғатты қорғау – 
табиғаттың өзіндік болмысын сақтау немесе оны қалпына келтіру арқылы табиғи ресурстарды 
ысырапсыз пайдалану үшін құрылған мемлекеттік жүйедегі қоғамдық шара. Ол әр түрлі тәсілдермен 
жүзеге асырылады. Соның бірі – айналадағы табиғи ортаны құқықтық қорғау. 

Қоршаған табиғи ортаны қорғау – мемлекеттің экологиялық қызметінің бір түрі және ол 
бірнеше жаратылыстану, экономикалық, санитарлық-гигениялық, ұйымдық басқару, мәдени тәрбиелеу 
әдістері арқылы жүзеге асырылады деп көрсетеді [6]. Қоршаған ортаны қорғаудың көптеген 
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анықтамалары  бар.   Кең   мағанада   заңгер емес ғалымдар қоршаған ортаны қорғауды адамилық 
бағыттағы, биосфера заңдылығының басымдығы, технологиялық даму, үнемшілдік, экологиялық 
мәдениет, жүйелілік сияқты әлеуметтік экологиялық принциптерге негізделген қоғамдық әрекеттер 
жүйесі деп түсіндіріледі [7]. Қоршаған ортаны қорғау, табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс-
қимылына қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен 
молықтыруға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. Ұлттық қауіпсіздіктің 
қазақстандық моделінде де мемлекет мүддесі басым тұр. Өзіндік ұлттық қауіпсіздік концепциясын 
талдап жасау мемлекеттің одан әрі дамуының және құйқылжыған геосаяси ахуалдар жағдайында 
дұрыс бағдар ұстау қажеттілігінен келіп туды. 

Бізде қабылданған “Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі туралы” заңына талдау жасау 
Қазақстанның өмірлік маңызы  бар ұлттық мүдделері, ықтимал қатер және олардан қорғану жолдары 
нақпа-нақ айқындалғандығына қарамастан, заңды жасаушылар кейбір баптар бойынша дамудың 
ұтымды перспективаларын тірек еткеннен гөрі қазіргі саяси коньюнктураға иек  сүйеп  кеткендігі 
байқалады. Қазақстандағы ұлттық қауіпсіздік концепциясы, ең алдымен, елдің ұлттық қауіпсіздігі мән-
мазмұнын айқындауға алып баратын жолдың басы – республиканың ұлттық мүддесіне деген ресми 
көзқарастар жүйесі ретінде қаралады, сондай-ақ ол мемлекеттің ішкі және сыртқы әлеуетін айқындап 
отырады. 

Қазақстанның ұлттық мүддесі деп, қанағаттандырылуы мен қорғалуы елдің өмір сүруі ғана 
емес, ілгері даму үшін де қажет шарт болып табылатын қазақстандық әлеуметтік мәдени қауым 
мүшелерінің баршасына ортақ қажеттіліктер мен мүдделер жиынтығын түсінген жөн. Бұл қажеттіліктер 
республиканың әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылыс ерекшеліктерінен, оның экономикалық 
даму деңгейінен, халықаралық және аймақтық еңбек бөлінісіндегі тарихи қалыптасқан орнынан, 
жағырафиялық орналасуының, ұлттық және мәдени дәстүрлерінің ерекшелігінен, яғни геосаяси 
факторлар алуандығын құрайтын нәрсенің  баршасынан туындайды. Қазақстандық өзіндік ұлттық 
мүддесінің, ұлттық құндылықтары мен өмір салтының бекемделу процесіне, сондай-ақ анық және 
ықтимал  сыртқы-ішкі  қатерлерді   анықтау ісіне ішкі саяси факторлар  едәуір дәрежеде әсер етті. 

Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің негізгі параметрлерін қараған жерде  ішкі саяси факторларға 
екпін түсіру әсте де кездейсоқ емес, өйткені Қазақстанның  өз  ұлттық мүддесін қорғап қалу мүмкіндігі, 
түптеп келгенде, тәуелді  болып  келген  елдің  әлеуетін дәл солар белгілейді. “Экологиялық 
қауіпсіздік” пен “қоршаған ортаны қорғау ұғымдары  бір  мазмұндас болып келгенімен, екі ұғымның бір-
бірінен айырмашылықтары бар. Қоршаған ортаны қорғау өзіне тиісті институттары (экологиялық 
мониторинг, экологиялық сараптама т.б.) арқылы динамиканы құраса, ал экологиялық қауіпсіздік – 
табиғатты тиімді, кешенді пайдалану және қоршаған ортаны тиісті деңгейде қорғалу нәтижесін 
құрайды” [8]. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – экологиялық қауіпті жағдайларды және 
олардың салдарларын жою, алдын алу әрекеттерінің жүйесі болып табылады. 

Осы анықтама негізінде экологиялық қауіпсіздік ұғымының, қоршаған ортаны қорғаудың 
түсінігінен әлдеқайда кең екендігін анықтаймыз. Мұнда экологиялық қауіпсіздіктің объектісі болып, ең 
алдымен адам және оның мүдделері назарға алынады. Яғни қоғам табиғаттың ара қатынасындағы 
жүйеде адам экологиялық қауіпсіздіктің басты феномені болып табылады. Демек бұл саладағы 
қоғамдық қатынастарда адам бір уақытта экологиялық қауіпсіздіктің субъектісі әрі объектісі болып 
қатысады. Ал қоршаған ортаны қорғаудың объектісіне жер, жер қойнауы, су, атмосфералық ауа, 
орман және басқа да өсімдіктер дүниесі, жануарлар әлемі, табиғи экологиялық жүйе, климат және 
озонды қабат жатады. Қоршаған ортаны қорғау саласында адам қоршаған ортаны қорғау мен табиғи 
ресурстарды пайдалануға байланысты қоғамдық қатынастардың тек субъектісі ғана болады. 

Нарықтық экономика тұсында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін нормалардың 
тиімділігін арттыруға мынандай екі маңызды мәселе бар. Біріншіден, заң актілерінде меншік түріне 
қарамастан барлық шаруашылық субьектілеріне қоршаған ортаны қорғауға байланысты бірдей талап 
қойылуы керек. Меншік нысанына қарамастан, тиісінше мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 
лауазымды адамдар мен азаматтардың міндеті мыналар  болып табылады: 

- қоршаған ортаны қорғау, табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау; 
- Қазақстанға экологиялық жағынан қауіпті және жетілмеген технологияларды, заттар мен 

материалдарды бақылаусыз әкелуге жол бермеу; 
- ел аумағының радиоактивтік, химиялық ластануына, бактериологиялық зақымдануына жол 

бермеу; 
- экологиялық жағынан қауіпті және жетілмеген технологияларды қолдану көлемін қысқарту; 
- шаруашылық және өзге де қызметтің келеңсіз экологиялық салдарларын жою. 
Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны, экологиялық қауіпсіздік мәселелерін 

басқаратын саны көп, құрамы күрделі мемлекеттік орындар жұмыс істейді. Олар қоршаған ортаның 
ластануына, улануына, табиғат байлықтарының ысырап болуына қарсы, табиғатты пайдалануды және 
қорғауды тәртіпке салу  үшін  көп еңбек етуде. 
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Рассматриваются методы визуальной одометрии в задачах навигации, поиска пути, 

определения препятствий. Анализируется применимость и эффективность данных методов для 
управления движением наземных и иных автономных мобильных роботов.  

Ключевые слова: SLAM, визуальная одометрия, распознавание объектов в реальном 
времени. 

 
Задача автономного движения робота, безусловно, является довольно сложной с инженерной 

точки зрения. Даже в условиях детерминированной среды и пространства оснащенного специальной 
разметкой и знаками, робот приходится оборудовать множеством датчиков. Ультразвуковые сонары 
определяют расстояние на малых дистанциях — например, при парковке и движении в стесненных 
условиях. Лидары, дальномеры оптического диапазона, работают на более значительных 
дистанциях, по ним, например, определяют нахождение других участников движения. Радары 
рассчитаны на максимальную дальность, в частности используются в системах экстренного 
торможения. Видео и фотокамеры выполняют сегментацию и аннотирование дорожной обстановки, 
то есть размечают пространство. Выделяют из поля зрения робота дорожное полотно, знаки, других 
участников движения. 

Для решения большинства из выше перечисленных задач, вполне возможно обойтись только 
бортовой видеокамерой. Например, в случае, если перемещение камеры нам известно, то  
определение расстояния до объекта в кадре является довольно простой тригонометрической задачей 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Отслеживание точки X с двух различных точек установки камеры. В первом 
случае, зная положения точек x и λ* на двух снимках, можно получить положение точки X в 

пространстве. Во втором случае, зная координаты точки x на первом снимке и глубину, то есть, 
расстояние от центра первой камеры до X, находим координаты λ*. 

 
 Воссоздание геометрии пространства используя снимки с фотокамер на данный момент 

является очень продвинутой технологией. Например, в случае отсутствия временных ограничений, 
такой метод получения трёхмерных моделей из подборки фотоснимков называется Structure from 
Motion (SfM).  

Системы визуальной одометрии (visual odometry, VO) выполняют похожую задачу -  
восстанавливают положение камеры и моделируют окружающую среду, но на основе 
видеоинформации. В работе таких систем есть жесткое требование - режим реального времени. От 
точности измерения временных интервалов напрямую зависит точность системы в целом. Ввиду того, 
что алгоритмы визуальной одометрии имеют инкрементальную природу, они обладают особенностью 
накапливать ошибку при работе. Решением этой проблемы является, так называемое замыкание 
циклов, когда камера возвращается на ранее посещенное место, и при этом имеет возможность его 
распознать, тогда в траекторию могут вноситься изменения, траектория циклически замыкается. 
Соответствующие алгоритмы визуальной одометрии с такой особенностью называются SLAM 
(Simultaneous Localization and Mapping, одновременная локализация и построениекарты). 

Традиционно, системы визуальной одометрии базировались на приципах фильтра Калмана 
[1]. При таком подходе, точки на изображении считались зашумлёнными измерениями, а положения 
точек принимались за неизвестные величины. Такой подход имел не очень высокую точность и 
производительность, поэтому в дальнейшем был вытеснен алгоритмами построенными на принципах 
совместной оптимизации (Bundle Adjustment, BA) [2]. 

 

 
 
Рисунок 2  -  3D модель объекта построенная с применением алгоритма Bundle Adjustment 
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В обоих случаях для работы этих алгоритмов требовались два совместно функционирующих 
компонента. Первый компонент – детектор, его задача состоит в выделении на кадре ключевых точек 
в пространстве таким образом, чтобы эти же точки выделялись при захвате кадра с другого ракурса. 
Второй компонент – дескриптор,  соотносит ключевые точки которые соответствуют одному объекту 
на разных кадрах (рис. 2). Эффективные модели детекторов и дескрипторов, обеспечивают работу с 
видео в  режиме реального времени, но они не способны выделить большое число ключевых точек на 
кадр. И в таких приложениях, как например определение препятствий, где требуется иметь бoльшую 
плотность облака, ключевых точек уже не хватает.  

Появление плотных методов радикальным образом решило эту проблему. Плотные методы  
позволяют воссоздавать вместо облаков точек непрерывные поверхности (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3  -  Результат работы алгоритма DTAM — плотный метод визуальной одометрии 
 

Однако такие впечатляющие результаты требуют не менее впечатляющих вычислительных 
мощностей. А для работы в реальном времени такая система, скорее всего, должна быть основана на 
массиве специализированных графических процессоров (GPU). Понятно, что во многих случаях к 
мобильным роботам предъявляются жесткие требования по массо-габаритным характеристикам и к 
примеру, на дрон нельзя установить мощную видеокарту и обеспечить её необходимым питанием. 
Поэтому необходимо искать какие-то промежуточные решения. 

С математической точки зрения, алгоритм SLAM оценивает карту и весь пройденный роботом 
путь. Как следствие этого, позиция робота вычисляется только в конце проделанной роботом 
траектории. Вероятностное определение алгоритма полного SLAM может быть представлено в виде 
комплексных переменных (рис. 4) 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 -  Комплексные значения алгоритма расчета траектории 
 
где u принимается как управляющее воздействие на робот в момент времени t, где z 

принимается как  информационная единица об окружающей среде, получаемая роботом в момент 
времени t,  x – рассчитанное местоположение робота в момент времени t. Отсюда следует, что 
алгоритм расчета траектории робота, можно все представить математически в виде следующей 
формулы (рис. 5): 
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Рисунок 5 -  Комплексные значения алгоритма расчета траектории 
 
Либо в виде графа (рис. 6), где m являет собой полученную карту. 
 

 
 

Рисунок 6 -  Графическая модель SLAM алгоритма построения траектории 
 
Рассмотренные нами выше SLAM алгоритмы, имеют вполне успешные современные 

реализации, многие из которых находятся в открытом доступе, такие как Gmapping, Rtabmap и Google 
Cartographer. Каждый из этих алгоритмов имеет свои отличительные черты, которые могут стать 
преимуществами для одного вида роботов и слабыми местами для другого. Популярный Gmapping – 
это, практически базовый алгоритм SLAM, он не требует высокой производительности вычислений и 
его можно применять для маленьких, несложных роботов с необходимостью создания карт и 
системой локализации на основе 2D лидара. В то же время, Cartographer и Rtabmap являются весьма 
ресурсоемкими пакетами и требуют высокой производительности аппаратной части, а также как 
минимум одну видеокамеру в качестве сенсора. Однако, возможности этих алгоритмов, качество 
создания карт,  на порядок превосходит простой Gmapping. 
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Мақалада Android платформасында мобильді қосымшаларды әзірлеудің жалпы 
тұжырымдамалары, мобильді қосымшалар рейтингі, тарихы мен түрлері, санаттары 
қарастырылды. Android үшін мобильді қосымшаны дамытудың артықшылықтары мен кемшіліктері 
жайында айтылды. Сонымен қатар, Android платформасының негізгі және кейбір қосымша 
компоненттері қарастырылды. 

Түйінді сөздер: цифрлық технологиялар, сымсыз байланыс, мобильді қосымшалар, гибридті 
қосымшалар, Android платформасы, Google Play,  Java компиляторы,Linux ядросы. 
 

Соңғы онжылдықта әлем жаңа үлгідегі экономикаға тез жылжып келеді, онда оны 
қалыптастырудың негізгі құралы цифрлық технологиялар болып табылады. Біздің экономикамыздың 
бәсекеге қабілеттілігін сақтаудың кілті мемлекет пен бизнестің, оның ішінде келесі салаларда – 
индустриялық, көлік-логистикалық инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, жер қойнауын пайдалану, 
энергетика, білім беру және денсаулық сақтау бірлескен күш-жігерімен сандық құрамдас бөлікті 
дамыту болып табылады. 

Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар тез алға жылжыған соншалық, бұрын дыбысты 
қашықтыққа беруге арналған құрылғы ғана болса, бүгінгі күні байланыс құралдарынан басқа әмиян, 
кілт, журнал, фотоаппарат, видеоплеер және т. б. ретінде пайдаланылады. 

Бүгін біз барлық адамдардың қол жетімділігі бар үлкен ақпараттық кеңістікте өмір сүреміз. 
Оның мүмкіндіктерін біз басқа адамдармен қарым-қатынас жасау үшін пайдаланамыз, әлемде болып 
жатқан оқиғалар туралы білеміз, өз сұрақтарымызға жауап іздейміз. 

Мобильді технологиялар заманауи өмірге берік кірді. Көптеген адамдарда әркім өз қалауы 
бойынша таңдай алатын мобильді қосымшаларды орнату функциясымен жабдықталған ұялы 
телефондар бар. Бұл ретте әртүрлі санаттағы қосымшалардың үлкен таңдауы ұсынылған. Бұл 
қосымшаларды қолданушылардың саны  мыңдаған адамға барады, және осы қосымшалардың көптігі 
қажетті, пайдалы, қызықты  сұрақтардың  жауабын береді. 

Ұялы интернеттің тарихы 1888 жылы басталды және ол Генрих Герц электромагнитті 
радиотолқындарды жасау және табу әдісін ашқан кезден бастау алды. 

1895 жылы орыс ғалымы А. С. Попов электр сигналдарын сымсыз тарату үшін 
электромагниттік толқындарды пайдалануға арналған баяндама жасады және 1896 жылдың наурыз 
айында ол эксперимент өткізді, онда 250 метрге екі сөзден тұратын "Генрих Герц" радиограмма берді. 
Бірнеше жылдан кейін, ғалым басшылығымен Кронштадта қабылдаушы және таратушы аппаратураны 
шығару жолға қойылды. Жаңа өнертабысқа А. С. Поповтың сызбасын сәл күрделендіре отырып, 
Англияда осындай құрылғыны патенттеген кәсіпкер итальяндық Г. Маркони қызығушылық танытты. 
Кейіннен Англиядағы әскери қажеттіліктер үшін "Маркони" компаниясы ұйымдастырылды. 

Сымсыз байланыс тарихы 1901 жылы, "Маркони" ағылшын компаниясы сигналдарды 
Англиядағы Польдю станциясынан Ньюфаунлендтағы Сент-Джонс станциясына беруге қол 
жеткізгенде басталады. Компанияның өзі жиырмасыншы ғасырдың басында сымды қалааралық және 
халықаралық байланысты жүзеге асыруда жалғыз болды [1]. 

Мобильді қосымшалардың түрлері. 
Нативті қосымшалар. Бұл қосымшалардың ең көп таралған түрі. Олар Android, Windows Phone 

және iOS сияқты операциялық жүйелер үшін бағдарламалау тілдері негізінде құрылады. Осы 
қолданбалардың арқасында GPS, бейнекамералар немесе жылдамдату датчиктері функционалын 
толық пайдалануға болады. 
Нативті қосымшалардың басты артықшылығы Интернетке қосылу қажеттілігінсіз автономды жұмыс 
істеу мүмкіндігі болып табылады. Мұндай түрдегі қосымшалар Play Market, AppStore және басқа 
қосымшалар дүкендері арқылы таратылады. Сондай-ақ түрлі электронды кітапханалар нативтік 
қосымшалар бола алады. 

Веб-қосымшалармен сайттың мобильді нұсқасы. Қосымшалардың бұл түрі мобильді 
құрылғыда жұмыс істеу үшін WEB технологиясын пайдаланады. Мұндай қосымшалардың басты және 
сөзсіз артықшылығы платформалардың барлық типтеріне бірыңғай құру мүмкіндігі болып табылады. 
Сондай-ақ, сайттың мобильді нұсқасы салмақты артықшылығы бар-кроссплатформа. Алайда, мұндай 
қолданбалар смартфондағы камера немесе геолокация функциясын пайдалануға мүмкіндік 
бермейтінін, сондай-ақ оларды қолданбалар дүкенінен жүктеу мүмкін еместігін атап өткен жөн. 

Гибридті қосымшалар. Android-та бағдарламалау гибридті қосымшаларсыз жұмыс істей 
алмайды. Олар-біріктірілген нативті және веб-қосымшалар. Гибридті қосымшалардың басты 
артықшылықтары web-технологиялардағы кроссплатформ және смартфонның немесе басқа мобильді 
құрылғының функцияларына қол жеткізу мүмкіндігі болып табылады. IOS гибридті типті 
қосымшаларды әзірлеу басқа түрдегі қосымшаларды әзірлеуден әлдеқайда қымбат. Көптеген 
танымал әлеуметтік желілер онлайн дүкеннен тегін жүктеуге болатын гибридті қолданбаларға ие. 

Мобильді қосымшалардың санаттары: 

https://melimde.com/tairip-kez--kelgen-eki-sandi-kobejtudi-tez-shapsha-esepteu-edi.html
https://melimde.com/sabati-masati-studentterge-mobiledi-robotttar-klassifikaciyasi.html
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 Бағдарламалар оқиғалар; 

 Қызмет бағдарламалары; 

 Ойын-сауық қосымшалары; 

 Интернет-дүкендер; 

 Бизнес-қосымшалар; 

 Контенттік қолданбалар; 

 Қарым-қатынас қосымшалары; 

 Жүйелік қосымшалар және т. б. 
2012 жылдың 6 наурызында Google компанияның барлық ұялы дүкендерін біріктірген Google 

Play-дің іске қосылғанын жариялады. Бірнеше жыл өтті және осы уақыт ішінде Google Play жүктеу 
саны қатты өсті. Google Play-де көптеген пайдалы және пайдасыз қосымшаларды табуға болады. 
Дүкенде ақылы және тегін бағдарламалар бар. Қазір Google Play Android үшін 3 миллион қолданба 
бар. 145-тен астам елдің пайдаланушылары қосымшаны сатып ала алады. 

App Annie аналитикалық компаниясы Google Play жұмыс істеген барлық уақыт ішінде 
деректерді зерделеп, қандай қосымшалар ең танымал болғанын анықтады [2]. 
Мәселен, Google жұмыс істеген уақытта ең көп жүктеу келесі қосымшаларда болды: 

 Фейсбук; 

 Whatsapp; 

 Facebook Мессенджері; 

 Instagram; 

 Clean Master; 

 Skype; 

 LINE; 

 Viber; 

 Twitter. 
Android платформасындағы құрылғылардың жаһандық үлесі өсуді жалғастыруда. Android ОЖ -

де жұмыс істейтін мобильді қосымшалар керемет үйлесімділікке ие, сондықтан сіз әр түрлі 
құрылғылар мен гаджеттермен жұмыс істейтін қосымшаларды жасай аласыз. Бұл операциялық жүйе 
сіздің қолданушыларыңызға қолданбаны қолданудың нақты тәжірибесін бере алады, сонымен қатар 
сіздің бизнесіңізге цифрлық қатысуы арқылы қол жетімділікті арттыруға көмектесе алады. Инновация 
оның барлық даму жолында бар. 

Android үшін мобильді қосымшаны дамытудың жергілікті дамуының артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар. Егер сіздің мақсатыңыз қарапайым шешіммен мүмкіндігінше кең аудиторияға жету 
болса, онда кросс-платформалы өнім жасау туралы ойлану керек. Егер сізге кең функционалды 
мүмкіндіктері бар өнім жасау қажет болса  және сізде қандай да бір нұсқалар болса, онда жергілікті 
дамуды таңдау қажет.. Төменде Java технологиясын қолдана отырып, Android үшін мобильді 
қосымшаны жасаудың негізгі артықшылықтарының тізімі келтірілген: қолдану жылдамдығы; жүйенің 
функционалдығына қосымшаның қол жетімділігі; әзірлеушілер үшін іске асырудың қарапайымдылығы; 
пайдаланушыларға таныс интерфейс. 

Android платформасы үшін жергілікті дамытудың айқын артықшылықтарынан басқа маңызды 
ерекшеліктерді атап өту қажет. Олардың бірі - Java –да жазылған Android қосымшаларының 
максималды өнімділігі. Жергілікті әзірлемелер құрылғы мүмкіндіктерінің толық спектрін пайдалануға 
мүмкіндік береді: ол камераға кіруден ішкі жадты оңтайландыруға және процессорларды жүктеуге 
дейін жалғасады [3]. 

Android қосымшаларының пайда болуымен іскерлік транзакцияларды өңдеу жеңілдеді. Byod 
деп аталатын тұжырымдамалар (бұл сөзбе-сөз «өз құрылғыңызды әкеліңіз» дегенді білдіреді) кеңінен 
таралған кезде, компаниялар үшін бұл тұжырымдаманың шарттарына бейімделу маңызды болды. 
Нәтижесінде компаниялар бизнестің белгілі бір қажеттіліктерін талаптармен байланыстыру үшін 
бірқатар мамандандырылған шешімдер қабылдады. Енді Android –ке арналған мобильді қосымшалар 
компанияларға тек кеңсе ішінде ғана емес, сонымен қатар сыртта да қосылуға көмектеседі. Осы 
саладағы соңғы жаңалықтардың арқасында компаниялар өз клиенттерінің қажеттіліктеріне одан да 
жақсы бейімделе алды, бұл олардың рейтингіне бірден әсер етті. 

Біздің цифрлық әлемде табысқа жету үшін ұйымдардың соңғы жаңалықтардан, атап айтқанда, 
Android үшін әзірлемелерден алыстамауы маңызды. Қолданбалар әртүрлі OSS үшін жасалуы мүмкін 
болса да, Android жүйесі мен тікелей байланысты кейбір нақты анықталған артықшылықтары бар. 
Толығымен Linux –ке негізделген Android платформасының басты артықшылығы – оның коды мүлдем 
тегін және ашық. Бастапқыда Android –ті қолдану өте шектеулі болды, бірақ қазір бұл мобильді 
қосымшаларды әзірлеуге арналған ең танымал платформа. Сонымен қатар, бүгінде Android басқа ОЖ 
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- Apple –дің ең мықты қарсыластарының бірі болып табылады. Төменде Android үшін мобильді 
қосымшалардың басқа маңызды артықшылықтары берілген. 

Жоғары ROI (ROI коэффициенті) Android –ті дамытуға және лицензиялауға жұмсалатын аз 
инвестициялармен салыстырғанда айтарлықтай төмендеді. Android үшін әзірлеу жиынтығы еркін 
қолжетімді болғандықтан, компаниялардың шығындары барынша азайтылады. Басқаша айтқанда, сіз 
ең төмен бағамен күрделі және кеңейтілген қосымшаларды жасай аласыз. Android үшін жасалған ең 
кең таралған қосымшалардың кейбірі бүкіл әлемде қолданылады. Оңай интеграция, бәрібір Google 
қолданушыға қысым жасайды, сондықтан Android қазір соншалықты танымал. Оны кез-келген жүйеге 
оңай біріктіруге болады және тез өзгеретін нарықта бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
конфигурациялауғаболады. Android – барлық қосымшалар үшін ең қолайлы шешім. Бұл сізге оңтайлы 
нұсқаларды жасауға көмектеседі. Android көмегімен әзірлеушілер өз қиялдары мен 
шығармашылықтарын бұрын басқа платформаларда ешқашан қолданылмаған тартымды 
қосымшалар жасау үшін пайдалана алады. Оған дәлел: 

- Оңай үйрену. 
- Android қосымшаларын кодтау басқа платформалардағы қосымшаларды кодтаудан 

әлдеқайда жеңіл. Android –те қолданылатын қосымшалар Java –да кодталған. Ал Java білетін кез-
келген адам Android үшін мобильді қосымшалар жасай алады. 

-Android қосымшаларын оңай тарату үшін сізге тек ресми қосымшалар нарығы болып 
табылатын Google Play –ге сенудің қажеті жоқ. Сіз басқа үшінші тараптың қосымшаларды тарату 
ресурстарын қолдана аласыз, тіпті өзіңіздің сату арнаңызды жасай аласыз. Бұл нарыққа терең енуге 
әкеледі және кең аудиторияға жетуге көмектеседі. 

- Android  қосымшалары сіздің тұтынушыларыңыз бен қызметкерлеріңіз бар әртүрлі 
өндірушілердің құрылғыларында үздіксіз жұмыс істейді. Android сонымен қатар, әртүрлі 
конфигурациялы құрылғыларда жақсы жұмыс істейді.Жақсы мысал – танымал телефон жазу 
бағдарламасы Arkyver [4]. Осылайша, басқа операциялық жүйелермен салыстырғанда Android – ең 
икемді жүйе. Көріп отырғаныңыздай, мамандар Android –тің дамыған қосымшаларынан көптеген 
артықшылықтарға ие болады. 

- Android платформасында мобильді қосымшаларды әзірлеу – бұл сіздің аудиторияңызды 
бүкіл әлемге кеңейтудің жақсы әдісі. Мобильді гаджетті қолданушылардың көпшілігі қазіргі уақытта 
Android құрылғыларын пайдаланады, ал болашақ қосымша үшін осы платформаны таңдау сізге 
қолданушылардың кең ауқымын қамтамасыз етеді. Пайдаланушылардың кең ауқымы сізге мақсатты 
аудиторияны нақты түрде таңдауға еркіндік береді және сізді олардың географиялық орналасуымен 
шектемейді. Сіздің бизнесіңіздің тақырыбына және мақсатты аудиторияны таңдауға қарамастан, 
Android платформасында сізге ұсынылатын нәрсе бар. Сізбен тығыз жұмыс жасай отырып, біздің 
әзірлеушілер сіздің брендтің рухын сақтай отырып, бүкіл әлемге таралатын өнім жасай алады. 

- Қолжетімділік - Android операциялық жүйесінде жұмыс істейтін көптеген мобильді құрылғылар 
бар. Сондай-ақ, пайдаланушылар осы ОЖ –де мобильді қосымшаларды сатып алатын немесе жүктей 
алатын көптеген онлайн нарықтары бар. Amazon App Store мен Google Play –ден әртүрлі тәуелсіз 
ресурстарға дейін, сіздің қолданушыңызда сіздің қосымшаңызды таба алатын орындардың кең 
таңдауы бар. Әртүрлі құрылғылармен интернет–нарықтардың мұндай үлкен саны сіздің қолданба 
күнсайын жүздеген мың қолданушылардың экранында міндетті түрде қолданылатынын білдіреді. Бұл 
ОЖ –де жұмыс істейтін құрылғы құрылғының өлшеміне немесе бағдарламалық жасақтамаға 
байланысты өзгеруі мүмкін, алайда біздің әзірлеушілер осы параметрлерге бейімделетін мобильді 
қосымша жасай алады. 

- Сапа кепілдігі әртүрлі құрылғыларға бейімделетін мобильді қосымшаны әзірлеп, 
пайдаланушылардың жоғары сапамен қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету үшін үздіксіз техникалық 
қолдау мен тестілеуге дайын болу керек. Сіздің қосымша барлық пайдаланушылардың 
құрылғыларында дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болуыңыз керек, әйтпесе ол теріс және жаман 
шолулар толқынын тудырады. Android 7 операциялық жүйесінде пайдаланушылардың көлемі үлкен, 
бұл осы платформа үшін шығарылған мобильді қосымшаларға жоғары талаптарды білдіреді. 

- Android платформасындағы мобильді қосымшалардың ашық бастапқы коды әзірлеушілерге 
тұтынушының барлық дерлік идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл мүмкіндік әзірлеушіге 
компанияның мақсаттарына толық сәйкес келетін жеке өнім құруға толық еркіндік береді. Мобильді 
қосымшаны жақсарту үшін соңғы технологиялармен күрделі бағдарламалық шешімдерді қолдануға 
болады, бұл кейіннен өнімді желідегі арналарға біріктіруге мүмкіндік береді. SOS әзірлеушілері 
Android платформасында мобильді қосымшаларды құруда бай тәжірибеге ие және сіздің батыл 
идеяларыңызды жүзеге асыра алады. 

Android-бұл мобильді операциялық жүйе, оның бастапқы коды бар және Linux-ке негізделген, 
ол бізге озық және ыңғайлы қосымшаларды жасауға көмектеседі. 
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Android архитектурасы  бес деңгейден тұрады, олар - Linux ядросы, кітапханалар, 
қосымшаларжүйесі, Android жұмыс уақыты және жүйелік қосымшалар. 

Linux ядросы-Android архитектурасының ең төменгі және маңызды қабаты және ол Android 
архитектурасының негізгі бөлігі болып табылады. 
Ол келесідей мүмкіндіктерді ұсынады: 
• Қауіпсіздік; 
• Процестерді басқару; 
• Жадыны басқару; 
• Құрылғыны басқару; 
• Көп есептілік. 

Ол сондай-ақ құрылғы жабдықтары мен Android архитектурасының жоғарғы қабаттары 
арасындағы абстракция деңгейіне жауап береді. Ол камера, флэш -жады, дисплей, пернетақта, Wi -Fi 
сияқты құрылғы драйверлерінен тұрады. 
1. Кітапханалар. Бұл қабат кітапханалар мен Android жұмыс уақытының жиынтығынан тұрады. Android 
компоненті жергілікті кодтардың көмегімен жасалған және C/C ++ тілінде жазылған жергілікті 
кітапханаларды қажет етеді және көптеген кітапханалар ашық бастапқы кітапханалар болып 
табылады. Сонымен қатар, бұл қабат аппараттық құралға тән деректерді өңдейді. Кейбір жергілікті 
кітапханалар - SSL, SQLite, Libc, OpenGL, медиақұрылым, FreeType және Surface Manager. 
2. Android жұмыс уақыты. Ол  DVV (Dalvik виртуалды машинасынан) тұрады. JAVA JVM қолданатын 
сияқты, Android батареяның қызмет ету мерзімін, жады мен өнімділігін оңтайландыру үшін DVM 
пайдаланады. Java компиляторы жасаған байткоды DVM көмегімен .dex файлына түрлендірілуі керек, 
себебі оның өзінің байт коды бар.Сонымен қатар, бірнеше .dex файлдары бір .dex файлы ретінде 
жасалады және қысылған .jar файлы қысылмаған .dex файлынан үлкен. 
3. Қолданбалы құрылым. Кітапхананың жергілікті деңгейінің үстіне салынған қосымшалар жүйесі бізге 
қолданбалы бағдарламалау интерфейсін және жоғары деңгейдегі қызметтерді ұсынады. Сондай-ақ, 
Android операциялық жүйесінің мүмкіндіктері бізге JAVA сыныптары түріндежазылған API арқылы 
қолжетімді. Ал, Android әзірлеушілері жоғары деңгейлі қызметтерді қосымшаларды құру үшін 
пайдаланады. Ол сонымен қатар, Android қосымшасының құрылымына аппараттық құрылғыларға 
арналған драйверлермен байланысуға мүмкіндік беретін Android аппараттық абстракция қабатынан 
(HAL) тұрады. Ол жабдық жеткізушілері іске асыратын интерфейс ретінде әрекет етеді. Android 
қосымшасы HAL API –ді әртүрлі аппараттық құрылғылардан командаларды алу үшін пайдаланады. 
4. Қолданбалар. Бұл Android архитектурасының ең жоғарғы қабаты. Бұл деңгей жергілікті Android 
қосымшалары мен үшінші тарап орнатылған қосымшалардан тұрады. Олар Android пакетінде 
жинақталған және орнатылатын барлық қосымшалар бұл қабатта тек контактілер, ойындар, 
параметрлер мен хабарлар сияқты жазылады. 

Android қосымшасының негізгі компоненттері: 
1. Әрекеттер – бұл бір экранды көрсететін пайдаланушылар үшін кіру нүктесі ретінде 

қарастырылатын сынып. Хабарлама қосымшасында жаңа хабарландыруды көрсететін әрекет болуы 
мүмкін, хабарламаны оқитын басқа әрекет және жаңа хабарды құрайтын әрекет. Әр әрекет бір –біріне 
тәуелсіз. Әрбір жаңа әрекет элементті қосалқы стеке қалай қосатынын және ағымдағы әрекеттің қалай 
жойылатынын және алдыңғы әрекетті қалай жалғастыратынын көрсетеді.  

Әрекетті жүзеге асыру үшін ішкі сыныптағы Activity сыныбын кеңейтіңіз: 
1. MainActivity  қоғамдық классы белсенділікті кеңейтеді { 
2. // код 
3.} 

2. Қызметтер – бұл фонда жұмыс істейтін компонент, ол біздің қосымшаның көрінбейтін 
қызметкері ретінде әрекет етеді. Ол деректер көздерімен әрекеттерді жаңартып отырады. Ол сондай-
ақ ниеттерді таратады және қосымшалар белсенді болмаған кезде тапсырмаларды орындайды. 
Қызметтің мысалы – біз музыка тыңдау кезінде интернетті аралай аламыз немесе кез-келген басқа 
қосымшаны қолдана аламыз. 
Қызметтерді орындау үшін ішкі сыныптағы Қызметтер класын кеңейтіңіз: 
1. MyService қоғамдық класы қызметтерді кеңейтеді { 
 // код 
} 

3. Мазмұн провайдері – бұл қосымшаларға деректерді бөлісуге мүмкіндік беретін компонент. 
Ол мәліметтер базасының мәліметтерін жасырады және оны қосымшаның жеке деректерін оқу мен 
жазуға пайдалануға болады. Мазмұн провайдерлері жоқ басқа қосымшалардан деректерге қолжеткізу 
қиын болады. 
Мысалы – сіз контактілер тізімінен байланыс мәліметтерін іздеуді қарастыра аласыз. Немесе сізге 
галереядан Мазмұн провайдері ұсынатын фотосуреттер қажет болуы мүмкін. 
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Мұны жүзеге асыру үшін Content Provider бағдарламасын ішкі сыныпты кеңейтіңіз: 
 қоғамдық класс Provider_Name extends ContentProvider { 
 // код 
} 

4. Хабар таратушы – бұл басқа қосымшадан немесе сол жүйеден келетін хабарларға жауап 
беретін компонент. Ол сонымен қатар жұмыс істемейтін қосымшаларға хабартаратуды ұсына алады. 
Мысалы – пайдаланушыға батареяның заряды төмен екенін хабарлаңыз. Android әзірлеушілері 
хабарды қосымшада немесе қалыпты ағыннан тыс пайдалана алады.  Бұны жүзеге асыру үшін 
Broadcast Receiver бағдарламасын қабылдағышқа кеңейтіңіз: 
қоғамдық класс Broadcast_Name extends Broadcast Receiver { 
 // код 
} 

Android платформасының кейбір қосымша компоненттері: 
1. Ниеттер-бұл андроид компоненттері арасындағы байланысқа арналған қосымшалар арасындағы 
хабарлама. Ол сонымен қатар әртүрлі әрекеттер арасында деректерді тасымалдау үшін, сондай –ақ 
жаңа қызметті іске қосу және ListView контактілерінің тізімін көрсету үшін қолданылады. Мысал – 
камера қосымшасы жұмысқа ниетті жібереді пайдаланушы суретті бөлісуге шешім қабылдаған кездегі 
жүйе. 
2. Виджеттер – бұл хабар тарату қабылдағыштарының нұсқалары және негізгі экранды баптаудың 
маңыздыа спектілері. Олар деректерді көрсетеді және пайдаланушыларға олар бойынша әрекеттер 
жасауға мүмкіндік береді. Виджеттердің әртүрлі түрлері бар: 

 Ақпараттық виджет: Бұл виджеттер маңызды ақпаратты көрсетеді және ақпараттың уақыт 
бойынша қалай өзгеретінін бақылайды. Мысал – ауа райы мен уақыт туралы ақпаратты 
көрсететін виджеттер. 

 Жинақ виджеті: Атауынан көрініп тұрғандай, жинақ виджеттері – бір типті ақпарат жинағы. Оны 
қолдану ақпаратты шолу үшін және мәліметтерді қарау үшін элементтердің кез-келгенін ашуға 
арналған. Мысал – музыкалық виджеттер, өйткені біз кідірісті өткізіп, музыкалық қосымшадан 
тыс музыка ойнай аламыз. 

 Басқару виджеті: Бұл виджеттер функционалдылықты көрсетеді және оларды қолдану арқылы 
қолданушы қосымшаны ашпай –ақ негізгі экраннан іскеқосыла алады. Мысал – бейнені 
қосымшадан тыс кідірту және ойнату. 

 Гибридті виджет: Бұл виджеттер барлық қалған үш виджеттің мүмкіндіктерін біріктіреді. Мысал 
– музыка ойнатқышының виджеті – бұл басқару виджеті, бірақ ол пайдалану шыға қазіргі 
уақытта қайтректің ойнап жатқаны туралы хабарлайды, яғни бұл басқару мен ақпараттың 
жиынтығы, сондықтан оны гибридтік виджет деп атайды.  

3. Көріністер сурет салуға және оқиғаларды өңдеуге жауап береді. Олар экрандағы төртбұрышты 
элементтер. Кейбір көріністер EditText, ImageView батырмасы, CheckBox және ImageButton болып 
табылады. 
4. Хабарландырулар қолданба көрінбейтін немесе белсенді емес кезде пайдаланушыларға ескертеді. 
Бұл ескерту экранда жыпылықтайды, содан кейін жоғалады. Мысал – экранда жаңа кіріс хабарлама 
туралы хабарландыру. 
5. Фрагменттер – бұл жалпы пайдаланушы интерфейсінің бөлігі. Пайдаланушылар бір әрекетте 
бірнеше фрагментті біріктіре алады және бұл фрагменттерді бірнеше әрекетте қайта пайдалануға 
болады. Фрагментте әдетте Views және View Groups бар. 
6. XML файлдарының орналасуы – бұл қолданбалы интерфейстің құрылымы. XML файлдары 
экранның әртүріне әртүрлі орналасу түрлерін ұсынады, сонымен қатар GUI құрамдас бөлігін, әрекетті 
немесе фрагментті ұстайтынын көрсетеді. 
7. Қолданбаның APK файлдары – бұл бағдарламаның кодын, ресурстарын жинақ ретінде қамтитын 
пакеттік файл пішімі.Android операциялық жүйесі оларды мобильді қосымшалармен аралық 
бағдарламалық қамтамасызетуді орнату үшін қолданады. 
8. Ресурстар –ол Android –тегі ресурстар кескіндерді, мәтіндерді, жол мәндерін анықтауға арналған 
компонент. Барлығы ресурстық файлда анықталған және оған бастапқы кодта сілтеме жасауға 
болады.  
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ОӘЖ 537.6 
 

МАГНИТ ӨРІСІНІҢ СЫЗЫҚТАРЫ НАҚТЫ МА? 
  

Оразғалиев Н.С. - 7М05301-Физика мамандығы бойынша магистратура білім алушысы, 
А.Байтұрсынов  атындағы Қостанай өңірлік университеті 

 
Мақалада өріс  сызықтары нақтылығы жөнініде қарастырылған. Суреттегі өріс 

сызықтарының көрсеткіштері белгіленген. Өрістің жиынтық сызықтары-бұл векторлық өрістің 
интегралдық қисықтары жөнінде қарастырылған. 

Түйінді сөздер: өріс сызықтары, магнит өрісі, диаграмма, цикл. 
 
Өріс сызықтары дегеніміз не? Белгілі бір нүктеде бір ғана мәні бар өрістер (мысалы, ауа 

температурасы) скаляр өрістер деп аталады. Оларды контур сызықтарымен немесе түрлі-түсті 
карталармен немесе кейбір жағдайларда дайын 3D модельдерімен елестету оңай. Бірақ магнит өрісі-
бұл векторлық өріс, яғни оның әр нүктеде күші де, бағыты да бар. Сурет салу қиынырақ, бірақ бірнеше 
тәсілдер бар. Мүмкін, ең адал әдіс - өрістің бағыты мен күшін әр нүктеде көрсеткі ретінде көрсету 
(немесе, кем дегенде, тұрақты нүктелер торында). Мысалы, электр тогы бар сымнан жасалған 
дөңгелек цикл магнит өрісін жасайды. Егер Біз ток тізбегінің диаметрінен өтетін жазықтықты алсақ, 
онда магнит өрісі келесідей: 

 

 
 
Қызыл шеңберлер ток тізбегі экранның жазықтығына өтіп, одан шығатындығын көрсетеді. Әр 

көрсеткі магнит өрісінің Күшін (ұзындығы бойынша) және бағытын (жақсы, оның бағыты бойынша) 
көрсеткі ортасындағы нүктеде көрсетеді. Назар аударыңыз, мен барлық жебелер осы бөлімде 
болатын кесімді таңдауға мұқият болдым, сондықтан бұл 2D көрсеткілері жеткілікті. Егер мен 
орталықтан ығыстырылған фрагментті таңдасам, экраннан шыққан көрсеткілерді қандай да бір 
жолмен суреттеуім керек еді – сурет салу мүмкін емес, бірақ қиынырақ. Бірақ мұндай 
диаграммалардағы мәселе-көрсеткілердің ұзындығы көршісіне дейінгі қашықтықпен шектелген, 
сондықтан егер сіз өрістің күші көп өзгерсе, көрсеткілердің бағытын көре алмайтындай кішірейіп 
жатқанын байқауыңыз мүмкін. Шын мәнінде, жоғарыдағы суретте өріс кернеуінің өзі емес, өріс 
кернеуінің логарифмі көрсетілген. Сіз, әрине, бірдей ұзындықтағы барлық көрсеткілерді жасай аласыз 
– бірақ содан кейін сіз өрістің күші туралы ақпаратты жоғалтасыз. Немесе сіз көрсеткілердің 

https://appinventor.mit.edu/
https://developer.android.com/codelabs/build-your-first-android-app#3
https://developer.android.com/codelabs/kotlin-android-training-get-started#11
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қабаттасуына жол беруіңіз мүмкін-бірақ бұл оңай түсінуге қиын шатасуға әкелуі мүмкін. Мүмкін 
болатын шешімдердің бірі - көрсеткілерді қосуға тырысу. Бір көрсеткіден бастаңыз және оны 
көрсеткен көрсеткіге қосыңыз. Бұл көрсеткіні ол көрсеткен көрсеткімен және т.б. қосыңыз. Міне, оның 
эскизі: 

 

 
 

Сіз бұл өте дәл емес тәсіл екенін көре аласыз, өйткені көрсеткілер кез-келген жақын жерді 
білдірмейді. Егер сіз торды жіңішке етіп жасасаңыз, көрсеткі үлкенірек болады және сіз көрсеткен ең 
жақын көрсеткіні таба аласыз. Егер сіз шексіз жұқа торға өтсеңіз (яғни, әр нүктедегі Жебе, магнит өрісі 
әр нүктеде анықталатындай), онда кез-келген Жебе әрқашан тікелей шексіз жақындықты көрсетеді. 
Мергендердің шексіз санын салу қиын, бірақ ол үшін біз математикалық есептеуді ойлап таптық. 
Шексіз кіші көрсеткілердің шексіз санының қосылуы бізге өріс сызығы деп те аталатын интегралды 
өріс қисығын береді. Ағымдағы цикл үшін сандық интеграторды пайдалану осы таныс диаграмманы 
береді: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Сонымен, өріс сызықтары дегеніміз не? Магнит өрісі (немесе кез-келген векторлық өріс) 

кеңістіктің әр нүктесінде күш пен бағытқа ие. Егер сіз бастапқы нүктені таңдап, өрістің "ағынымен" 
жүрсеңіз, сіз жүретін жол-өріс сызығы. Контур сызықтары сияқты, олар өрістің белгілі бір бөліктерін 
ғана көрсетеді. Бірақ контурлық сызықтардан айырмашылығы, олар магнит өрісінің 1 тең кернеуін 
білдірмейді. Біз осындай контурларды нүктелерді бірдей ұзындықтағы жебелермен байланыстыра 
аламыз, және олар өріс сызықтарынан өзгеше болады. 

Өріс сызықтары нақты ма? 
Сонымен, менің алғашқы шатасуыма оралыңыз. Магнит өрісі шынымен темір үгіндісін тарату 

арқылы алынған сызықтар жиынтығы ма? Жоқ, магнит өрісі дискретті сызықтар жиынтығы емес. Менің 
ойымша, магнит өрісінің ең шынайы көрінісі-көрсеткі диаграммасы. Өріс іс жүзінде кеңістіктік ұзындығы 
бар жебелер емес және ол соншалықты дискретті емес. Бірақ диаграмма сізге әр нүктеде күш пен 
бағыт бар екендігі туралы түсінік береді және өрістің жалпы көрінісін көрсетеді. Бірақ кейде 
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көрсеткілер өрісті бейнелеудің ең пайдалы әдісі емес және өріс сызығының бейнесі пайдалы болады. 
Өріс сызықтары картадағы жебелер немесе контур сызықтарымен бірдей мағынада нақты. Бұл жай 
сурет емес-олар шынымен де осы саладағы математикалық нәрсені білдіреді. Бірақ мен сурет салуды 
таңдаған өріс сызықтары ерекше емес. Жоғарыдағы сурет сым циклінің диаметріне біркелкі бөлінген 
бірнеше нүктелерді сызықтардың "тұқымы" ретінде таңдаудың нәтижесі болып табылады, Мен 
оларды симметрия тұрғысынан таңдадым – барлық сызықтар цикл арқылы өтуі керек, Мен осы 
сызыққа қатысты қандай да бір симметрияны күтемін, өйткені сымның өзі бар симметрия мұнда. Егер 
мен оның орнына бастапқы нүктелерді дұрыс таңдамасам, онда алынған суретте өріс сызықтары жоқ 
аймақтар немесе асимметриялық үлестіру болуы мүмкін – осы екі мысалдағыдай: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бірақ қандай осы темір үгінділер? Сонымен, егер мен магнит өрісі дискретті сызықтар 

жиынтығы  емес деп айтсам, неге темір үгінділер оларды іздейді? Бұл өзін-өзі ұйымдастыратын мінез-
құлықтың мысалы. Магниттің жанына бір темір үгіндісін тастаңыз, ол сол кезде магнит өрісінің 
векторының бағытымен теңестіруге тырысады. Темір магнит өрістерін" өткізеді", өрісті өз осі бойынша 
сәл күшейтеді және сонымен бірге оның жанындағы өрісті әлсіретеді. Осылайша, жақын жерде түсетін 
келесі Жем бірінші берілістің жанында сәл бұрмаланған магнит өрісі арқылы сызыққа түседі. Өріс 
көрсеткен бағытта көптеген ұсақ үгінділерді туралау мен өріс сызықтарын салу үшін қолданған 
процедураға өте ұқсас-бұл жай ғана" табиғи " әдіс. Шын мәнінде, егер сіз магнит өрісіндегі темір 
үгінділерінің суретін мұқият қарасаңыз (мысалы, Википедияда), сіз сызықтар жиі үзіліп, өзін-өзі 
ұйымдастыру үшін үгінділер жеткіліксіз болған жерде бір жағына "өтіп кететінін" көресіз. Ал тарату дәл 
солай болуы керек сияқты симметриялы емес. Сонымен, темір үгінділерінде магнит өрісінің 
сызықтары шынымен көрінсе де, олар магнит өрісін өзгертіп, осындай мінез-құлықты тудырады. Осы 
мақаладағы түсініктемелерде Анорлунда магнит өрісінің сызықтарымен байланысты тағы бір 
жағдайды – күн жарқылын атап өтті. Плазмадағы магнит өрісінің динамикасы менің білімімнен асып 
түседі және олардың плазманы құрайтын бос зарядталған бөлшектермен өзара әрекеттесуі оны өте 
күрделі тақырыпқа айналдырады. Алайда мен мұны айта аламын. Тұтану және шығарындылары 
корональной массасын негізделген магниттік өрістермен плазмадағы, бірақ, тағы да, олар ғана емес, 
прослеживают желісі магниттік өріс.       

Өрістің жиынтық сызықтары-бұл векторлық өрістің интегралдық қисықтары, нүктені таңдау 
және сол кезде өрістің бағыты бойынша бірнеше рет туралау, содан кейін осы бағытта шексіз 
қашықтыққа қадам жасау арқылы пайда болатын сызықтар. Олар картадағы нақты контурлық 
сызықтардан гөрі нақты емес-олар шындықтың кейбір аспектілерін білдіреді, бірақ бұл бүкіл тарих 
емес. Темір үгінділер магнит өрісінің сызықтарын магнит өрісінің пішінін өзгерту нәтижесінде, өріс 
сызықтары магнит өрістеріндегі барлық нәрсе болғандықтан емес, өзін - өзі ұйымдастыру түрінде 
шығарады. 
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В данной работе раскрывается содержание этапов электромобилестроения в мире, в том 

числе в Казахстане. Проанализированы юридические особенности производства 
электромобильных транспортных средств. Рассматриваются технологические и правовые 
проблемы компонентов электротранспортных машин, в частности, батареи как средства 
электрической тяги транспортного средства. Показано соотношение цифровизации, 
роботизации производства транспортных и сельскохозяйственных машин на заводах Казахстана 
и концернах ряда ведущих зарубежных стран. 

Ключевые слова: электромобиль, электрическая тяга, транспорт, двигатель, закон. 
 

Если рассматривать историю создания и развития электротранспорта, в том числе 
цифровизированных электромобилей [1, c. 7-58 ], в масштабе всего мира, то ее этапы будут 
выглядеть в следующем виде:  на первом этапе (1837-1895 годы) произошло зарождение 
электромобилей; второй этап (1896-1930 годы) характеризовался  интенсивным развитием и 
конкуренцией; на третьем этапе (1931 — 1960 годы)  происходило  локальное использование 
электрических машин; четвертый этап (1961-1982 годы) вобрал в себя широкое осуществление 
опытно-конструкторских работ, благодаря которым появились в немалом количестве опытные 
образцы и небольшие серии малых электромобилей; на пятом этапе (1982-2000 годы), 
наблюдались спад работ, а также неудачи, которые обусловливались несовершенством тяговой 
энергии; для шестого, современного этапа характерна высокая активность в сфере 
электромобилестроения в связи с жестким, повсеместным загрязнением окружающей среды, 
появлением новых более надежных типов источников электрического тока, осознанием неизбежности 
исчерпания нефти, исчезновения бензина, керосина, дизельного топлива. 

Опыт производства электромоторов в отечественной практике достаточно весом. Это видно 
из того, что во времена СССР и сегодняшнем Казахстане производились и производятся, а также 
эксплуатируются электровозы, троллейбусы, локомотивы поездов в метро крупных городов (в 
Алматы, например). Это те транспортные средства, которые передвигаются на основе постоянной 
подпитки электричеством на электропроводной основе. Возникает вопрос, были ли 
электротранспортные средства, которые могли передвигаться самостоятельно без подсоединения к 
ним электрических проводов? Да, были. В 1935 году в СССР создали автомобиль, который работал 
от электричества. Это был автономный электромусоровоз ЛЭТ: он был назван так по названию 
лаборатории электрической тяги при Московском энергетическом институте. Электрическую тягу 
обеспечивали находившиеся на грузовой платформе этого же авто 40 аккумуляторов. Максимальная 
скорость этого электромобиля составляла 24 километра в час; запас хода — 40 км. В 1960 году еще 
один электрогрузовик СВАРЗ ТГ-1обладал запасом хода на 6 км, максимальная скорость была 
примерно такой же - 25 км/ч. При этом следует отметить, что его аккумуляторы весили 3 тонны. Оба 
грузовых электроавтомобиля не получили широкого распространения, поскольку они не могли 
конкурировать с бензиновыми аналогами ни по запасу хода, ни по скорости, ни по весу тяги. В 50-70 
годы прошедшего века хорошо зарекомендовал себя гибридный дизель-электроход «Обь» (как плод 
нидерландско-советского договорно-правового сотрудничества), в котором электромотор вращал 
гребной вал судна. Он стал импульсом для создания и эксплуатации целого ряда аналогичных судов 
в стране. 

В развитых в индустриальном отношении странах уже развернуто выпускают транспортные 
средства и сельскохозяйственные машины на электрической тяге. Говоря другими словами, все эти 
машины оснащены не двигателями внутреннего сгорания, потребляющими бензин, керосин и 
дизельное топливо, а электрическими моторами разной мощности и литийными батареями, 
подпитывающими эти моторы. У нас, в Казахстане, в городе Костанай на заводе 
«СарыаркаАвтоПром» производят электромобили и электробусы. Говоря другими словами, 



ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

442 
 

казахстанские производители сообразовывают и сверяют свои действия с мировыми трендами 
электромобилестроения. И китайские машиностроители в этом вопросе оказывают нам содействие. В 
ряде городов Казахстана (Нур-Султан, Павлодар, Алматы) пассажиров обслуживают бесшумные 
комфортабельные электробусы. 

Технологические особенности производства электромобильных машин и механизмов в 
транспортной и агротехнической сферах таковы. Электромобили по сравнению с автомобилями, 
начиненными громоздкими двигателями, радиаторами с водой, призванными охлаждать эти 
двигатели, масляными радиаторами, подающими масло для смазки двигателей, установленными 
баками с топливом до 40 и более литров, питающими работу двигателя, забирающими чистый воздух 
посредством воздухоочистителей, выпускающими через выхлопные трубы в окружающую человека 
среду чрезвычайно вредную смесь для дыхательных органов человека, что ведет к преждевременной 
массовой гибели людей, представляют собой экологически чистое транспортное средство [2]. 

Другая особенность электромобиля состоит в том, что его мотор представляет собой 
небольшой по размеру двигатель, питающийся электричеством от плоской батареи, расположенной 
под полом, на котором располагаются передние и задние сидения транспортного средства. Эта одна 
батарея заменяет собой бензин (дизельное топливо), смазочное масло, радиаторную воду. Но и она 
же одновременно представляет собой техническую проблему для этой категории 
электротранспортных средств. Суть этой проблемы состоит в том, что именно эта батарея состоит из 
ряда химических элементов (лития, кобальта, других веществ), которых в недрах Земли не так много. 
А эти элементы нужны будут для питающих электромобиль батареи примерно 1 миллиарду 
электромобильных легковых машин (примерно такое количество автомобилей передвигается по всем 
автодорогам планеты) [3]. Параллельно с установкой упомянутых батарей ученые, изобретатели, 
конструкторы, инженеры практически всех стран мирового автомобилестроения ведут неустанную 
работу по получению такой аккумуляторной батареи, которая состояла бы из химических элементов, 
распространенных в земной коре, упрощенная по конструкции и в то же время могла бы заряжать 
гораздо быстрее и обеспечивала бы более длинный километраж пробега в пределах одной зарядки и 
была бы гораздо дешевле сегодняшних аналогов. Дороговизна батареи и приводит к достаточно 
большому удорожанию всего транспортного средства. Говоря другими словами, стоимость 
электромобиля несколько превышает стоимость среднего автомобиля. 

Экспортоориентированность Талдыкорганского аккумуляторного завода «Кайнар АКБ» 
проявляется в том, что его продукция поставляется в 15 стран на основании Договора о Евразийском 
экономическом союзе, Уругвайских соглашений Всемирной торговой организации. Аккумуляторы под 
брендами «Kainar», «Nomad», «Bars», «Вожак» ежегодно пользуются спросом в России, 
Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, а также в Афганистане, 
Туркменистане, Армении, Италии, Грузии, Германии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. 
Более того, в г. Дубай (ОАЭ) с 2020 года функционирует филиал завода (на основании заявки завода 
и лицензии, выдаваемой государственными органами ОАЭ). Следует подчеркнуть, что это 
предприятие вносит свой вклад в дело локализации отечественного автомобилестроения, поставляя 
аккумуляторы на казахстанские автозаводы «СарыаркаАвтоПром», «СемАЗ», «КамАЗ Инжиниринг». 
Было бы крайне желательно, чтобы на базе этого завода с солидной международной репутацией был 
бы организован научно-конструкторский центр по созданию стационарных батарей мирового класса 
для электромобилей. 

В зарубежных странах (США, Норвегии, Великобритании, например), вопросы регулирования 
пользования электромобилями осуществляются пока не законами, а подзаконными актами, 
решениями исполнительных органов власти. Такая правовая особенность внедрения электромобилей 
в потоки движения на улицах населенных пунктов названных и других государств продиктована 
логикой предусмотрительного подхода к массовому использованию электромобильных машин и 
механизмов. Примерно то же самое можно сказать в отношении регулирования использования 
электромобилей на улицах казахстанских городов. У нас пока тоже нет полновесных законов по 
поводу электромобилей. Полагаем, что по мере широкого распространения электромобилей в стране, 
увеличения электрозарядных устройств на дорогах республики, появятся и законы. Мы могли бы 
предложить казахстанскому законодателю принять следующие законы, которые можно озаглавить 
так: «О необходимости массового распространения электромобилей для обеспечения 
экологической чистоты в населенных пунктах республики»; «О предоставлении преференций для 
владельцев электромобилей в целях ускорения внедрения электромобильных машин». 

 Было бы неплохо продумать вопрос об установке двух электромоторов в один 
электромобиль (у больших самолетов число моторов может доходить до четырех). Но если все 
двигатели самолета должны работать синхронно, одновременно, то в электромобиле один двигатель 
будет в работе, другой двигатель станет в качестве запасного. Но не исключается вариант работы 
двух двигателей одновременно в исключительных случаях. Здесь главное, чтобы батарея не 
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подвела. Можно предусмотреть вариант работы одного двигателя на привод передних колес, второго 
двигателя – на привод задних колес. 

В отношении батарей для электромобилей Казахстан мог бы использовать международно-
правовые инструменты. Подобного рода батареи производятся на таких концернах, как: «Панасоник», 
«Sionic Energy» (США). У Казахстана есть неплохие запасы кобальта, необходимого при производстве 
батарей для электромашин. Казахстанское государство могло бы подписать частно-правовой акт 
международного характера – соглашение о сотрудничестве с этими концернами или соглашение о 
создании совместных предприятий по изготовлению таких батарей. Такие формы международно-
правового сотрудничества стали бы выгодными для обеих договаривающих сторон. Эти концерны 
имели бы доступ к кобальту по недорогим ценам, казахстанская сторона имела бы батареи для своих 
электромобилей по относительно недорогой цене; кроме того, Казахстан имел бы дополнительные 
рабочие места, а сами казахстанские работники приобретали бы технический, технологический опыт 
по изготовлению высококачественных по последнему слову науки и техники батарей с передачей 
опыта последующим поколениям. 

Мы изучили опыт зарубежных стран (США, Германии [4, p. 4-32], Южной Кореи, Японии) по 
вопросам цифровизации производства транспортных и сельскохозяйственных машин [5, p. 9-14] с 
тем, чтобы поделиться полученными знаниями с коллегами и практическими работниками 
костанайских заводов «СарыаркаАвтоПром» и «Агромашхолдинг». Нами в Сеуле (Южная Корея) 
опубликована статья о сотрудничестве наших стран по вопросам транспортного и 
сельскохозяйственного машиностроения (см. Список литературы) [6]. У этих заводов уже есть 
наработанный определенный опыт в части цифровизации, автоматизации производства, тем не 
менее дополнительные знания будут нелишними. В автоконцернe Форда, аграрно-
машиностроительном концерне «Джон Дир» США), автоконцерне «Мерседес», агрокомпании 
«КЛААС» (Германия), автоконцерне «Тойота» (Япония), автоконцерне «Хюндай» (Южная Корея) 
цифровизация осуществляется в качестве таких инструментов, как Интернет вещей, дополненная 
реальность, блокчейн, аддитивные технологии, 3D-моделирование. Было бы желательно на 
международной договорно-правовой основе направлять в эти страны наших студентов, магистрантов, 
докторантов с тем, чтобы они могли пройти там соответствующую стажировку. На заводах 
приведенных стран роботизация производства поставлена на должном уровне. Более того, Южная 
Корея, Япония занимают лидирующие позиции в мире во вопросам робототехники. Южная Корея 
разработала и приняла закон о роботах. Мы внимательно изучили этот закон и предлагаем на его 
основе и с учетом нашей специфики принять казахстанский закон «О создании условий для 
конструирования интеллектуально-промышленных роботов, о приобретении лучших роботов в 
ведущих странах», в том числе в Южной Корее. На костанайских заводах есть роботы-
манипуляторы, но все же было бы желательно оснастить их производство индустриальными 
роботами. Сотрудники костанайских заводов могли бы пройти курс управления такими 
промышленными роботами в этих странах. 
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Қаражан Б.С. - заң ғылымдарының магистрі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің. PhD докторанты, «Болашақ» КГ зерттеу тобының ғылыми қызметкері, Нұр-
Сұлтан қаласы. 

 
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан Республикасы шикізат өнімдерінің экспортына 

тәуелділікті азайту мақсатында ұлттық экономиканы әртараптандыруға бет бұрды. Дамудың 
басым бағыттарының бірі – машина жасау саласы. Бұл таңқаларлық жайт емес, өйткені 
агроөнеркәсіптік кешен, энергетика және металлургия, көлік және басқа да негізгі экономика 
бағыттарының даму тұрақтылығы машина жасау өнеркәсібіне тікелей байланысты. Қазақстан 
Республикасының машина жасау кластерін дамыту туралы стратегиялық құжатты әзірлеу 
отандық заң шығарушыға машина жасау индустриясында болып жатқан әлемдік трендтерді жақсы 
бағалауға көмектеседі, демек саланың дамуын жолға қоюға ықпал етеді. Бұл мақалада біздің 
елімізде жоғары технологиялық машина жасаудың стратегиялық доктринасын қабылдау 
мүмкіндігін және оның болжамды мазмұнын қарастыру ұсынылады. 

Түйінді сөздер: стратегиялық доктрина, модельдік цифрлық фабрикалар, ақылды өндіріс, 
цифрлық технологиялар, жасанды зият, цифрлық машина жасау. 

 
Қазақстан Республикасының машина жасау саласы соңғы жылдары тұрақты өсімді көрсетіп 

отыр. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, 2000 жылдан бастап отандық машина жасау 
өнімдерін өндіру көлемі 25 есеге артқан, ал саладағы өндіріс көлемі бір жыл ішінде 22,8% - ға өскен 
[1]. Мұндай оң нәтижеге қол жеткізуде мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарлардың маңызы 
жоғары. Мысалы, Президенттің Жарлығымен Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-
инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның 2010 жылы қабылдануы еліміздің 
машина жасау кластерін дамытуда маңызды рөл атқарды. Бағдарламада сол кездегі машина жасау 
саласының қысқаша талдауы қамтылған және оның негізгі міндеттері, нысаналы индикаторлары мен 
даму бағыттары айқындалған. Қазір аталмыш бағдарламаның үшінші бесжылдығы өтіп жатыр. Бұдан 
басқа, елімізде машина жасауды дамытудың 2019-2024 жылдарға арналған Жол картасы (Кешенді 
жоспар) қабылданып, оған сәйкес он бір бағыт бойынша нақты іс-шаралар айқындалды. Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген инфрақұрылымды 
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасында, Қазақстан 
Республикасының 2021-2030 жылдарға арналған «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі 
тұжырымдамасында да машина жасауды дамыту туралы айтылған. 

Қазақстанның бұл саладағы жетістіктерін атай отырып, машина жасау секторындағы әлемдік 
нарықтардағы орын алып жатқан үрдістерге назар аудару қажет деп санаймыз. Бүгінгі әлемдегі 
машиналар мен жабдықтардың өндірушілері өндірістік процестерді оңтайландыру және 
интеллектуализациялау мәселесіне көп көңіл бөліп отыр. Тәжірибе көрсеткендей, нарықтық 
бәсекелестікте өз компанияларында жаңа технологияларды уақытылы енгізе алған өндірушілер мен 
жеткізушілер сәтті ойыншылар бола алады. Электрокарлар өндірісіндегі әлемдік көшбасшыға 
айналған «Тесла Моторс» - тың кеңінен танымал мысалы бұған дәлел бола алады. Жасанды зиятпен, 
заттар интернетімен, үлкен деректермен, виртуалды шындықпен және кеңейтілген шындықпен 
байланысты жаңа технологияларды қолданудың өзектілігі артып келеді. Мұндай жағдайда отандық 
машина жасаудың мән-жайы мен даму векторларын сипаттайтын жалпыұлттық құжатты әзірлеу 
қажеттілігі туындайды. 

Қазақстанда машина жасау саласында «ақылды» зауыттарды іске асырудың жекелеген 
мысалдары бар. Атап айтқанда, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында елімізде 
жеті «модельдік цифрлық фабрика» құрылған және олардың кейбіреулері машина жасау 
кәсіпорындары негізінде жүзеге асқан. Дей тұрғанмен, қалыптасқан жағдай көңіл көншітпейді. 
Мәселен, Қарағанды техникалық университетінің «Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» 
кафедрасының профессоры Г.М. Әубәкірова Қазақстандағы кәсіпорындарды цифрландыруды 
тежейтін бірқатар факторларды атаған болатын. Олардың ішінде отандық кәсіпорындардың 
цифрландыру бойынша стратегияларының болмауы, кәсіпорын басшыларының 
қызығушылықтарының төмендігі және қызметкерлер дағдыларының жетіспеушілігі, төмен өндірістік-
техникалық деңгей, салалық кадрлардың жетіспеушілігі көрсетілген [2]. 

Біздің пікірімізше, кәсіпорындарда цифрлық түрлендіру стратегияларының болмау 
проблемасын мемлекеттік деңгейде де қарастыруға болады. Қолданыстағы бағдарламалар мен 
жоспарлар салыстырмалы түрде қысқа мерзімге әзірленеді және әдетте, іс-шаралардың шағын 
шеңберімен шектеледі. Мұндай бағдарламалардың маңыздылығын еш төмендетпей, саладағы 
қарқынды өзгеріп жатқан технологияларды ескере отырып, жоғары технологиялық машина жасау 
өнеркәсібін дамытудың ұзақ мерзімді векторларын толық болжауға мүмкіндік беретін арнайы 
стратегиялық құжатты әзірлеу және бекіту орынды деп санаймыз. 
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Индустрия 4.0 бағытында экономика дамуының ұлттық жоспарлары бірқатар дамыған Еуропа 
және Азия елдерінде бар. Мысалы, Италияда 2017 жылы «Индустрия 4.0» деген қарапайым атаумен 
ұлттық жоспар қабылданды. Онда машина жасауды дамыту мәселелері де қозғалған. Малайзия, 
Индонезия сияқты елдерде де осындай құжаттар бар. Мұндай ұлттық жоспарларды, бағдарламалар 
мен стратегияларды қабылдау мәселесі басқа да мемлекеттерде талқыланып жатыр деп нық 
сеніммен айтуға болады. Көршілес Ресей Федерациясында машина жасаудың жекелеген бағыттары 
бойынша арнайы даму стратегияларын қабылдау орын алған. Атап айтқанда, қазіргі уақытта бұл елде 
Көліктік машина жасауды дамытудың 2030 жылға дейінгі Стратегиясы, 2025 жылға дейінгі 
Ауылшаруашылық машина жасау саласындағы экспортты дамыту стратегиясы, Теміржол машина 
жасау өнімдерінің экспортын дамыту стратегиясы, Кеме жасау саласын дамытудың 2035 жылға дейінгі 
Стратегиясы бар. Осы және басқа да әлемдік мысалдарды зерделеп, Қазақстанда жоғары 
технологиялық машина жасауды дамытудың өзіндік стратегиясын әзірлеу керек деген пікірдеміз. 

Ұсынылып отырған құжат шартты түрде «Қазақстан Республикасының жоғары технологиялық 
машина жасауды дамытудың (құрудың) стратегиялық доктринасы» деп аталуы мүмкін. Қазақстанның 
технологиялық базасын ескере отырып, құжаттың атауында оның мерзімін көрсеткен абзал. 
Жоспарлау ауқымы 2030 жылдан 2040 жылға дейін өзгеруі мүмкін. Ресей Федерациясының үлгісімен 
машина жасаудың әртүрлі салалары үшін жекелеген құжаттар қабылдау мүмкіндігін де жоққа 
шығаруға болмайды. 

Құжаттың атауынан, оның мазмұны маңызды. «Стратегия» сөзі ежелгі грек тілінен 
«қолбасшылық өнер» деп аударылады және көбінесе ұзақ уақытты қамтитын іс-әрекетті егжей-
тегжейлі жоспарлау мағынасында қолданылады. Бұл оймен келісе отырып, біз стратегиялық 
доктринада Қазақстан үшін өте өршіл, бір қарағанда орындалмайтын жоспарлар болуы мүмкін деп 
күтеміз. Шын мәнінде, бұл мемлекеттің машина жасау саласындағы салыстырмалы түрде алыс 
болашаққа көз салу әрекеті болмақ. Стратегия осы сипаттарымен мемлекеттік жоспарлар мен 
бағдарламалардан ерекшеленеді. 

«Доктрина» терминіне қатысты белгілі түсіндірме сөздіктер оны ілім, философиялық немесе 
ғылыми теория ретінде анықтайды. Оның латын тілінен тікелей аудармасы да сол мағынаға ие: 
«оқыту, ғылым». Лексикалық тұрғыда термин «тұжырымдама», «теория» сияқты ұғымдарға ұқсас, 
бірақ схоластика мен догматизм әсері бар көзқарастарды қамтуымен олардан ерекшеленеді [3]. 
Сонымен қоса, доктрина құқықтың қосалқы қайнар көздерінің бірі болып табылады. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Халықаралық соты Статутының 38-бабына сәйкес, сот әртүрлі ұлттардың халықаралық 
құқық саласындағы білікті мамандарының доктриналарын құқықтық нормаларды анықтау үшін көмекші 
құрал ретінде қолдануы мүмкін. «Доктриналарды (стратегияларды), мемлекеттік бағдарламаларды, 
кешенді жоспарларды, жол карталарын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 3 қыркүйектегі № 83 бұйрығына сәйкес, доктрина – белгілі 
бір мәселе бойынша көзқарастар жүйесін, саяси қағидаттардың, пайым мен көзқарастардың 
жиынтығын айқындайтын және Қазақстан Республикасының Президентімен бекітілетін құжат [4]. 
Елімізде осы қағидаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы әзірленіп, 
бекітілген. 

Қазақстанның жоғары технологиялық көліктік машина жасау және оны құқықтық реттеу туралы 
стратегиялық доктрина төртінші өнеркәсіптік төңкеріс контекстінде осы мәселе төңірегінде мемлекетте 
ресми қабылданған көзқарастар жүйесін қамтуы тиіс. Оның басты мақсаты – «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында және басқа да мемлекеттік бағдарламаларда айтылған өңдеуші өнеркәсіп саласын 
эволюциялық дамытудағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын айқындау болу керек. 
Стратегиялық доктринаның нормативтік және құқықтық негізін дәстүрлі түрде Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, заңдары, Президентінің жарлықтары, өзге де нормативтік құқықтық 
актілері және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар құрауы қажет. 
Стратегиялық доктринаның ережелерін елдегі және әлемдегі өнеркәсіп саласындағы технологиялық 
өзгерістерді ескере отырып, түзету мүмкіндігі болу керек екені маңызды.  

Қазақстан Республикасындағы машина жасау саласының ағымдағы жағдайын Стратегиялық 
доктринада сипаттай отырып, «СарыарқаАвтоПром» ЖШС, «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС, 
«АгромашХолдинг» ЖШС, «Камаз-Инжиниринг» ЖШС, «СемАз» ЖШС сияқты отандық машина жасау 
кәсіпорындарының жетістіктерінен бөлек, салада кездесетін негізгі проблемалық мәселелерді жеке 
бөліп көрсеткен жөн. Мысалы, білікті мамандардың жетіспеушілігі және отандық шикізатқа қол жеткізу 
проблемасы соңғы жылдары мамандар арасында әртүрлі пікірталастардың негізгі тақырыбына 
айналуда. Бұл мәселелер 2021 жылғы 22-24 қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласында өткен Қазақстан 
Республикасы машина жасаушыларының IX Форумында да көтерілді, ал оларды Президенттің 2021 
жылғы Қазақстан халқына Жолдауында атап өтуі олардың жоғары өзектілігін көрсетеді. 
Ведомствоаралық байланыстардың төмен деңгейі туралы мәселе мезгіл-мезгіл көтеріліп отырады, 
бұл саясаттың өнімділігі мен қолданылатын шаралардың тиімділігіне әсер етеді. Мемлекеттік 
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басқарудағы осындай жүйелі проблемаларды барынша азайту мақсатында стратегиялық доктринада 
мемлекеттік саясатты жүргізудің мақсаттарын, қағидаттарын, бағыттарын, тәсілдері мен нысандарын 
айқындау маңызды. 

Стратегиялық Доктринадағы мемлекеттік саясаттың бағыттары Қазақстан Республикасының 
алдында тұрған стратегиялық мақсаттар мен міндеттер тұрғысынан қалыптастырылуы тиіс. Мысалы, 
соңғы бес жыл ішінде бірқатар елдер 2015 жылғы Париж келісімінің және Біріккен Ұлттар Ұйымының 
1992 жылғы климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясына Киото хаттамасының талаптарын 
ескере отырып, өздерінің ұлттық экономикаларын жасыл технологияларға қарай өзгерту туралы 
шешім қабылдаған болатын. Қазақстан Республикасы аталмыш екі келісімге де қол қойды және 
ратификациялады. Демек, Қазақстан алдында да осындай трансформация міндеті тұр. 

Отандық кәсіпорындар үшін жаңа экспорттық нарықтар ашу мемлекеттің тағы бір салмақты 
бағыты болуы тиіс. Елдің ұлттық экономикасының деңгейі және оның халқының әл-ауқаты тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің экспортынан алынған пайдаға тікелей байланысты екені анық. 
Қазақстан теңізбен шектеспейтін ең ірі ел ретінде өз өнімдерін тасымалдау үшін көлік логистикасы 
мәселелерімен байыпты айналысуы керек. Бүгінгі күні іс жүзінде отандық өнімдерді шетелде 
ілгерілетумен айналысатын жалғыз сәтті құрал ««KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» 
АҚ болып табылады.  

Машина жасау саласындағы жоғары технологиялар трансферті және жоғары білікті кадрларды 
тәрбиелеу маңызды бағыттар болып табылады. Өкінішке орай, ғылымның қазіргі деңгейі отандық 
кәсіпорындарды жоғары технологиялармен қамтамасыз ете алмайды. Қолда бар технологияларды 
коммерцияландыру және өндіріске енгізу мәселесі нашар реттелген. Жоғары білікті кадрлардың 
жетіспеушілігі ел Президенті деңгейінде бірнеше рет айтылды. Сондықтан Стратегиялық доктринада 
бұл бағыттардың болуы да өте орынды. 

Мемлекеттік саясатты жүргізу тәсілдері мен нысандары қойылған мақсатқа қол жеткізудің 
болжамды жолдарын айқындайды. Мұнда жоғары технологиялық көліктік машина жасау саласында 
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі нақты шараларды көрсету қажет. Бұл шаралардың 
тізімін машина жасау мамандарымен, экономистермен, заңгерлермен, инженерлермен бірлесіп жасау 
абзал, өйткені біздің ойымызша, бұл арнайы терең білімді қажет етеді. Мәселен, жоғары 
технологияларды енгізу үшін мемлекетке: Республика қалаларында инфрақұрылымды дамыту, 
кәсіпорындарға қазіргі заманғы технологиялармен жабдықтау мақсатында қаржылай немесе басқа да 
көмек көрсету, шетелдік тәжірибені зерделеу және енгізу жөнінде келіссөздер жүргізу, қажетті 
технологияларға ие шетелдік инвестицияларды тарту, өнеркәсіптегі неғұрлым жоғары экологиялық 
стандарттарға көшу қажет. Бұл шаралар ауқымын өндіріс орындарында жоғары технологияларды 
енгізу бойынша шаралармен толықтыруға болады. Мысалы, отандық көліктік машина жасау 
кәсіпорындарына заттар интернеті, үлкен деректермен алмасу, бұлтты технологиялар, блокчейн 
сияқты технологияларды енгізу, электронды құжат айналымын ұйымдастыру, виртуалды және 
кеңейтілген шындық технологиясын, робот техникасын, электр тартымдылығымен тасымалдауды 
кеңінен қолдану ұсынылды. Біз осындай егжей-тегжейлі шараларды анықтау және өндіріске енгізу 
бірінші кезекте машина жасау саласы кәсіпорындарының құзыретінде деп санаймыз. Өкінішке орай, 
««QazIndustry» қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ зерттеулері 27 отандық машина 
жасау кәсіпорындарының тек 7-інде ғана цифрландыру стратегиясы бар екенін анықтады [5]. Бұл 
отандық кәсіпорындардың үлкен өзгерістерге дайын еместігін көрсетеді. 

Машина жасау индустриясын реттейтін ұлттық заңнаманы жетілдіру мемлекеттің осы 
бағыттағы бірінші кезектегі міндеті болуы тиіс. 2020 жылы Қазақстанда «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданғанын атап өту маңызды, өйткені ол елдегі жоғары 
технологиялардың дамуына үлкен әсерін тигізді. Біз жаңа технологиялармен байланысты 
нормаларды одан әрі кодификациялау қажеттілігін зерделеп, әсіресе осындай технологияларды 
машина жасау өнеркәсібінде тікелей пайдалануды реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге ерекше 
назар аударуымыз керек. 

Ұсынылған Стратегиялық доктринада, жоғарыда айтылғандай, саланы реттейтін негізгі заңдар 
мен нормативтік құқықтық актілерді атап өткен жөн. Содан кейін, ұлттық заңнаманың негізгі 
кемшіліктерін жан-жақты сипаттау қажет. Отандық өнеркәсіпке қатысты нормаларды кодификациялау 
туралы мамандардың пікірлері әртүрлі. «Өнеркәсіптік саясат туралы» заң жобасының қолданыстағы 
нұсқасы барлық тараптарды қанағаттандырмайды. Кейбір сарапшылар тіпті осы заңның қабылдану 
қажеттілігіне күмән келтіреді, өйткені бұл саладағы негізгі ережелер мемлекеттік бағдарламаларда 
қарастырылған. Заңнаманың үлкен кемшілігі – өндіріс саласына жоғары технологияларды енгізу 
саласындағы мемлекеттік стандарттардың жетілмегендігі немесе тіпті болмауы. Автокөлік құралдарын 
өндіруді ұйымдастырудың қолданыстағы стандарттарында өнеркәсіптік роботтар, заттар интернеті, 
киберқорғаныс сияқты ұғымдар мүлдем жоқ, бұл олардың артта қалуын көрсетеді. Егер қазақстандық 
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өнеркәсіптің ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті болғанын қаласақ, отандық заң 
шығарушы тиісті салалардағы мамандармен бірлесіп, дереу осындай стандарттарды жетілдіру 
немесе әзірлеу тиіс. 

Стратегияда жақын арада отандық заңгерлердің проблемасына айналуы мүмкін мәселелерді 
жеке қарастыруға болады. Бұл машина жасау кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек 
қатынастарымен байланысты құқықтары, зияткерлік меншік құқығымен, жеке деректерді қорғаумен 
байланысты құқықтар сияқты мәселелер. Каспий университетінің Жеке құқық ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, заң ғылымдарының докторы М.Қ. Сүлейманов Ресей заңнамасында 
пайдаланылатын «цифрлық құқықтар» және Қазақстанда қолданылатын «цифрлық активтер» 
ұғымдарын салыстыра отырып, соңғысын қолдану қателік деп есептейді. Ол цифрлық құқықты дербес 
мүліктік құқық емес, тек мүліктік құқықтарды бекіту әдісі деп санайды [6]. Сонымен қатар, мақалада ол 
қазақстандық заңнамада токендер, блокчейн, криптовалюта, смарт-келісімшарттар, роботтар сияқты 
ұғымдардың болуын күмәнмен қарастырады. Оның пікірінше, салалық заңдарға енгізілген 
технологиялық анықтамаларды заңға қоспаса да болар еді, өйткені олар түсініксіз, сандық 
технологияның дамуымен өзгеретін көптеген мүмкін анықтамалардың кейбіреуін ғана көрсетеді. Бұл 
жерде стратегиялық доктринаның мәтініне енгізілетін технологиялық анықтамалар оның икемділігіне 
байланысты түзетілуі мүмкін екенін атап өткен жөн. 

Сандық технологиялар біздің өмірімізге қарқынды түрде еніп келеді. Зерттеу жұмыстарын 
жүргізе отырып, біз әлем машина жасау саласында ғана емес, жалпы өнеркәсіпте де жаһандық 
өзгерістердің алдында тұрғанын анықтадық. Әлемнің барлық елдері қазірдің өзінде осы процестерге 
аса көп көңіл бөліп отыр. Қазақстанның жоғары технологиялық көліктік машина жасауды дамыту 
туралы стратегиялық доктринаны қабылдауы көліктік машина жасау саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағдарларын айқындайды. Онда көрсетілген шаралар жүзеге асатын болса, елдің 
бүкіл экономикасының дамуына оңтайлы ықпал етеді. Бұл ретте ұлттық заңнамаға өзгерістер енгізусіз 
іс жүрмейді. Ұлттық заңнамадағы бар кемшіліктерді жою – Қазақстан Республикасында жоғары 
технологиялық машина жасауды дамытудың негізгі факторы болып табылады. Жоғарыда 
аталғандарды негізге ала отырып, зерттеудегі ұсыныстарды жоғары технологиялық өндірісті дамытуға 
байланысты әртүрлі тақырыптық конференцияларға, көрмелерге қатысу тәжірибесі бар құқық 
мамандарының ұсыныстары ретінде қарау қажет. Аталмыш стратегиялық құжат кейінірек осы 
саладағы жаңа нормативтік құқықтық актілерді қабылдау үшін нұсқаулық бола алады. 
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В статье раскрываются особенности работы библиотеки SpaCy для проведения 

сентимент анализа сообщений от клиента в чат-ассистенте. Описываются компоненты и 
методы библиотеки SpaCy для обработки текстовых данных.  

Ключевые слова: эмоции, сентимент анализ, машинное обучение, токенизация, стоп-слова, 
именованные сущности, лемматизация, векторизация. 

 
При общении в чат-ассистенте клиенты проявляют различные эмоции, которые влияют на их 

решения. Эмоции клиента можно отследить по тексту сообщений, для этого выполняется сентимент 
анализ текста. 

Для сентимент анализа текста нужно в первую очередь подготовить текстовые данные при 
помощи библиотеки SpaCy для фреймворка Cython языка программирования Python: 1) 
токенизировать - разделить текст на абзацы, предложения и фразы; 2) удалить стоп-слова используя 
словарь; 3) привести слова к нормальной форме (лемматизация слов); 4) провести векторизацию 
текста. 

Токенизация выполняется по средством команд (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Токенизация сообщения библиотекой SpaCy. 
 

На рисунке 1 изображена часть кода, которая производит токенизацию текста сообщения, и 
определяет для каждого токена часть речи, роль в предложении и токен, от которого зависит. 

 
 Удаление стоп-слов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Удаление стоп-слов. 
 

Приведение к нормальной форме слов или лемматизация (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 - Лемматизация. 
 

В SpaCy есть только реализация лемматизации, так как лемматизация даёт больше пользы, чем 
стемминг, из-за этого стемминг не реализован в SpaCy. 

В NLP конвейере лемматизация выполняется автоматически. Лемма всех токенов (слов) 
содержится в атрибуте .lemma_ . 
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Знак нижнего подчёркивания в .lemma_ является результатом соглашения по именованию в SpaCy 
атрибутов, понимаемых человеком. 

Распознавание именованных сущностей (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 - Распознавание именованных сущностей. 
 

Векторизация одного токена (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 - векторизация 1 токена. 
 

На выходе получаем вектор такого рода, значения которого могут отличаться в зависимости 
от версии языковой модели и версии бибилиотеки SpaCy (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Полученный вектор в результате векторизации 1 токена. 
 

В SpaCy векторизация токенов происходит в виде плотных массивов, где для любого 
положения определены ненулевые значения. Векторизация выполняется автоматически вызовом 
nlp(). 

Полученные векторы токенов можно сравнить и определить сходство слов по значению, так 
как у слов с близкими семантическими значениями вектора находятся близко друг к другу. Для 
определения близости нужны большие языковые модели, так как у моделей с меньшим размером 
точность близости будет ниже. Для некоторых слов и выражений у небольших языковых моделей не 
будет определён вектор, что не даст выполнить операцию сравнения. 

Модели со встроенными векторами слов дают доступ по атрибутам Token.vector, Doc.vector, 
Span.vector. У них используется среднее значение векторов токенов в качестве умолчания. 

SpaCy сравнивает объекты и прогнозирует их близость. Прогнозирование близости требуется 
для создания рекомендательных систем или пометки дубликатов. То есть это позволяет клиенту 
предлагать товар схожий с тем, которым он интересуется, или отметить запрос клиента, как 
повторный, если он ранее отправлял похожий запрос. 

Все Span, Doc и Token включают метод .similarity(), для сравнения объектов и определения 
близости. 

Для вычисления близости векторов в SpaCy выполняется метод .similarity() (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Определение близости векторов. 
 

Результат выполнения метода определения близости векторов 2 документов из рисунка 25 
(рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Результат определения близости 2 документов. 
 

Значение определения близости векторов задаётся от 0 до 1. Если значение близко к 1, то это 
говорит о схожести. Можно сравнивать как документы,  так и токены или срезы. 

Определение близости субъективна и зависит от определённых факторов, как контекст 
задачи. 

Выше были описаны встроенные компоненты в SpaCy. В SpaCy, в дополнение, есть 
возможность добавлять свои компоненты. 

Компонентом принято называть вызывающиеся функции, которые изменяют сообщающий им 
документ. Добавление компонентов осуществляется атрибутом add_pipe. Для примера, добавлен 
компонент, который показывает на экране пользователя количество токенов из сообщающего 
документа (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Компонент определения количества токенов в документе. 
 

В результате выполнения части кода изображённого на рисунке 27 получен такой вывод 
(рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - Вывод компонента определения количества токенов в документе. 
 

На выводе компонента изображённого на рисунке 10 мы видим порядок выполнения 
компонентов и результат определения количества токенов в документе. Добавленный компонент 
находится на 1 месте. 

Для того чтобы указать где будет находится новый компонент, можно использовать такие 
параметры как: 

1) first, чтобы поставить в начало pipeline; 
2)  last, чтобы поставить в конец pipeline; 
3)  before, чтобы новый компонент выполнялся перед указанным компонентом; 
4)  аfter, чтобы новый компонент выполнялся после указанного компонента. 
Добавление своих компонентов в pipeline даёт возможность более тонко настраивать 

обработку под конкретные задачи. 
Модели в SpaCy статистические, где все решения это прогнозы. Прогноз строится на 

основании данных, которые поступали в модель во время обучения. Для обучения требуются данные, 
аналоги предсказаний по тексту, то есть размеченные тексты. После обучения модели на неё 



ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

451 
 

передают не размеченный текст, для  того чтобы модель сделала прогноз. Так как за ранее известен 
верный ответ, появляется возможность дать оценку прогнозу. Обучение выполняется с целью 
составления теории моделью для применения на других данных. Для обучения помимо данных для 
обучения, требуются данные оценки. Обучение выполняется в несколько этапов, где после 
прохождения каждого модель оптимизирует веса. Для увеличения оценки данные перемешиваются 
на каждом этапе и подаются порциями. 

Для создания новой модели выполнялись определённые действия. 
Для примера, создаётся модель выделения именованных сущностей (рисунок 11). 
 

 
 

Рисунок 11 - Создание модели выделения именованных сущностей. 
 

На рисунке 11 изображён код при выполнении которого выполняется ряд действий: 
1) создание пустой модели; 
2) добавление нового компонента; 
3) добавление меток именованных сущностей; 
4) инициализация обучения модели со случайным распределением весов. 
Для сентимент анализа используется классификатор текста. Рабочий процесс задач 

классификации состоит из: 
1) выделение данных для обучения и тренировки; 
2) выбор архитектуры; 
3) обучение; 
4) тестирование или тренировка; 
5) подача ранее не известных данных модели. 
Встроенный компонент texcat даёт возможность определять тексту категории для 

использования в обучении. Для обучения модели используя компонент texcat выполняется: 
1) Добавление texcat; 
2) Добавление метки; 
3) Загрузка, перемешивание и разделение на части обучающих данных; 
4) Обучение модели; 
5) Применение модели для сентимент анализа на других данных. 
Для перемешивания данных используется вызов random.shuffle(). 
Сентимент-анализ выполняется в SpaCy путём обучения свёрточной нейронной сети (рисунок 

12), (рисунок 13). 
 

 
 

Рисунок 12 - Обучение модели сентимент анализа. 
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Рисунок 13 - Продолжение кода обучения сентимент анализа. 
 

Для оценки обучения модели рассчитываются метрики: 
1) действительно положительные (TP) - количество данных верно определённых моделью, как 

положительные; 
2) не верно положительные (FP) - количество данных не верно определённых моделью, как 

положительные; 
3) Действительно отрицательные (TN) - количество данных верно определённых моделью, как 

отрицательные; 
4) не верно отрицательные (FN) - количество данных не верно определённых моделью, как 

отрицательные. 
Так как модель возвращает значение 0, 1 или в промежутке между ними, то определяется 

отношение к положительному или отрицательному результату. 
Используя выбранные метрики вычисляется эффективность модели, то есть точность и 

полнота (рисунок 14). 

 
 

Рисунок 14 - Формулы показателей эффективности модели. 
 

На рисунке 32 изображены формулы расчёта показателей эффективности модели, где 
precision - точность, а recall - полнота. 

Дополнительно рассчитывается F1-мера (рисунок 15). 
 

 
 

Рисунок 15 - Формула F1-меры. 
 

Код оценки эффективности модели, который вызывается из кода обучения сентимент анализу 
(рисунок 16). 
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Рисунок 16 - код оценки эффективности модели. 
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В статье проведен обзор процесса цифровизации сельского хозяйства в Челябинской 
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Сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль промышленности, обеспечивающая 

продовольственную безопасность страны. 
Россия занимает третье место в мире по площади сельскохозяйственных угодий. Общая 

площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляет 382,5 млн га, в том числе 
сельскохозяйственных угодий — 197,7 млн га. Однако по уровню урожайности и другим показателям 
эффективности сельскохозяйственного производства Россия существенно отстает от стран с 
развитым сельским хозяйством [1]. 

За предыдущие десятилетия в сельском хозяйстве накопилось достаточно нерешённых 
проблем, обуславливающих отставание нашей страны от мировых лидеров сельскохозяйственного 
производства.  

В настоящее время требуется глубокое переосмысление состояния отрасли и переход к новой 
модели развития. Практика сельхозпроизводителей по всему миру показывает, что самым 
актуальным является применение современных цифровых технологий.  

Внедрение IT- технологий позволяет создать оптимальные условия для роста урожайности и 
производительности труда, снизить материальные затраты, при сохранении плодородия почв и 
защите окружающей среды.  

Внедрение цифровых технологий обуславливает переход общества к модели цифровой 
экономики. Цифровая экономика – это деятельность, в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа этих данных. Цифровизация экономики в сравнении с традиционными формами 
хозяйствования позволяет повысить эффективность производства, технологий, оборудования. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача 
преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая сельское 
хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. 

Стратегия направлена на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию 
стратегических национальных приоритетов.  

Для решения поставленных задач государством разработаны меры государственной 
поддержки в части стимулирования развития цифровых технологий в агропромышленном комплексе.  

Меры направлены на осуществление государственных услуг в электронном виде, мониторинг 
земель сельскохозяйственного назначения современными цифровыми методами, оцифровка полей, 
внедрение системы точного земледелия и оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми 
системами навигации [2,3]. 

К настоящему моменту разработана федеральная государственная информационная система 
ФГИС «Семеноводство». Работает система «Меркурий», которая обеспечивает единую 
информационную среду для ветеринарии. Реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское 
хозяйство», которым предусмотрен комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и 
платформенных решений в АПК.  

Проект предполагает развитие платформы цифрового государственного управления сельским 
хозяйством «Цифровое сельское хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой электронной 
образовательной среды, подготовку специалистов сельскохозяйственных предприятий, владеющих 
знаниями в области цифровой экономики.   
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Одним из ключевых направлений цифровизации является внедрение в отрасль цифровых 
двойников, искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, 
технологий дистанционного зондирования Земли. В планах разработка онлайн-платформы для 
продвижения российской сельхозпродукции и запуск системы моделирования и прогнозирования. 

В растениеводстве новейшие технологии позволят составлять цифровые карты и 
планировать урожайность, дифференцированно вносить удобрения и проводить опрыскивание, 
осуществлять мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного зондирования; 

В животноводстве реализация мер цифровизации должна позволить осуществлять 
мониторинг состояния здоровья стада и качества продукции животноводства, получать информацию 
о параметрах здоровья и содержания отдельных особей на животноводческих комплексах, 
регулировать в автоматическом режиме параметры микроклимата.  

Программа по цифровизации работает с 2018 г и за это время были выявлены факторы, 
препятствующие ее реализации. Как отмечают специалисты, в России отсутствует единый подход к 
стандартизации процессов, форм и форматов сбора, хранения и передачи информации о землях 
сельхозназначения. Существует серьезный дефицит специалистов, владеющих навыками работы с 
инновационными цифровыми технологиями.  

Кроме того, отсутствует национальные и международные (ЕАЭС) информационные системы, 
обеспечивающие прослеживаемость продукции на всем пути. 

Также на процесс внедрения цифровых разработок влияет нестабильная экономическая 
ситуация в мире. Колебания курса мировых валют и введение экономических санкций влияет на 
стоимость импортных разработок цифровых технологий при одновременном отсутствии 
отечественных аналогов. 

Отмечается также несовершенство нормативно-правовой базы межведомственного 
взаимодействия на региональном уровне. 

Все эти факторы в комплексе замедляют темпы цифровизации отрасли. В настоящее время 
решение данных проблем является частью общенациональной задачи комплексного развития 
сельских территорий. 

Государство оказывает существенную поддержку сельскохозяйственным предприятиям с 
помощью льготного кредитования, а также прямыми мерами господдержки. 

Южный Урал – это регион с высоким агропромышленным потенциалом. В области 27 
муниципальных районов с общей территорией в 2 млн 357 тыс. га сельскохозяйственных площадей.  

Согласно данным Министра сельского хозяйства Челябинской области А.В. Кобылина АПК 
области имеет высокую инвестиционная привлекательность, что положительно отражается на 
развитие агроэкспорта. Так, в 2020г поставки составили 185 тысяч тонн продукции [4]. В связи с чем 
область занимает 1 место в Уральском федеральном округе по объемам агроэкспорта. В таблице 1 
представлены компании Челябинской области, производящие продукцию на экспорт. 

 
Таблица 1 – Пищевые предприятия-экспортеры Челябинской области 

 

Предприятие Продукция 

ООО «Ресурс», 
продукты переработки зерна 

КХП «ЗЛАК» 

«Макфа», макаронные изделия 

«Союзпищепром», 
макаронные изделия, фасованные крупы, многозерновые 

хлопья, геркулес» 

Объединение «Первый хлебокомбинат» 

кондитерские изделия «Магнитогорский хлебокомбинат» 

«Уральские кондитеры» 

«Равис» Мясо птицы 

 
Одними из лидеров по поставкам продукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья 

являются птицеводческие хозяйства Челябинской области [5].  
При этом растущая конкуренция на мировом рынке требует от предприятий постоянного 

обновления технических и технологических решений, внедрения инновационных методов контроля 
качества сырья и готовой продукции.  

В настоящее время эти задачи решаются по средствам таких цифровых решений как 
искусственный интеллект, интернет вещей, информационные технологии «Облако», «Интернет вещи» 
(IoT) и «Большие данные» (Big Data). 
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Одним из самых перспективных цифровых решений является Big Data или «большие 
данные», поскольку именно анализ массивов больших данных, их обработка, а затем поиск 
закономерностей позволяет принимать точные решения. В частности, зная индивидуальные данные о 
температуре тела и потреблении корма каждой птицей, становится возможным на ранней стадии 
обнаружить болезнь. Данную задачу успешно решают системы тестирования Evonik. В дальнейшем 
такая ранняя диагностика позволяет использовать щадящие методы лечения.  

Перспективным является создание цифровой платформы для экономической оценки 
мероприятий по внедрению ветеринарных препаратов в промышленное птицеводство. Система 
позволит автоматизировать расчеты по определению экономического эффекта и оценки 
экономической эффективности ветеринарных затрат [6]. 

Корма являются одним из главных факторов, влияющих на продуктивность птицы. Подбор 
оптимального рациона для сельскохозяйственной птицы предполагает не только включение 
кормовых добавок, но и глубокий анализ состава кормовых культур. Так компания Evonik создала 
базу данных по содержанию аминокислот в кормовых культурах. Производители кормов могут не 
только использовать данные базы, но и проанализировать свое сырье с помощью спектроскопии. 

Оценка аминокислотной питательности сырья с помощью инфракрасного анализа получила 
широкое распространение в мире. В России несколько десятков хозяйств также используют в своей 
работе данные из глобальной базы данных по питательности сырья AMINODat 5.0 Platinum. 

Оптимизация программ кормления на основе глубокого анализа питательной ценности 
приводит к улучшению таких ключевых показателей эффективности производства, как выход 
продукции, здоровье и благополучие животных, техническая производительность, воздействие на 
окружающую среду. 

Таким образом, внедрение цифровых систем в сельское хозяйство и в птицеводство, в 
частности, является неотъемлемой составляющей дальнейшего инновационного развития АПК.  
Информационные системы позволят получать высококачественную продукцию с максимальным 
экономическим эффектом, несмотря на присущие сельскому хозяйству риски. 

Цифровизация отрасли позволит привлечь инвестиции в сельское хозяйство и обеспечить 
производство продукции конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке.  
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Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитетінің гранты 
бойынша AP08856865-OT-20 «ХХ ғасырдың 30-жж. басындағы жаппай ашаршылық кезеңдегі Орта 
Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ көшпелілері орналасуы мен бейімделуі» атты ғылыми 
жоба аясында дайындалды. 

Мақалада ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстандағы ұжымдастырдың солақай саясатынан аштыққа 
душар ерткен саяси-экономикалық жағдайдың тарихына тарихнамалық талдау жасалады. 

Түйінді сөздер: тарихнама, ұжымдастыру, ашаршылық,  ауа көшкендер, откачевка,  
 

Кеңестік билік тұсындағы 1930-1933 жылдардағы ашаршылық Қазақстанды кедейшілікке, бүкіл 
қоғам мен байтақ өлкені толығымен түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Бірақ Қазақстаннан тысқары 
жерлер мен бұрынғы кеңестік аумақта нәубет туралы өте аз біледі және оның «ақтандақтары» 
мейлінше көп. Ұжымдастыру туралы зерттеулердің басым бөлігінде негізінен Ресей мен Украинада 
орын алған орасан зор адам шығынын қарастырады да, салыстыра келгенде ұжымдастырудың 
салдарынан ашаршылыққа ұшырап, адам шығынының пайыздық салмағының басымдылығынан 
ойсырап кеткен қазақтың алапат ашаршылығы назардан тыс қалған. Жалпы ашаршылық пен 
геноцидті зерттеуге арналған ғылыми еңбектердің жинақтары мен монографияларда қазақ аштығы 
әдетте қарастырылмайды, егер бұл мәселе сөз бола қалған жағдайда жеңіл, басқа оқиғалармен 
байланыста түрде сипатталады. Қазақстан тарихындағы «Ұлы жұт» ағылшын тілінде  «Great Famine» 
деген атаумен белгілі. XX ғасырдағы саясаткерлердің жасанды әрекеті, «Ұлы даладағы ұлы жұт» 
қарама-қайшылықты сөз тіркесі Орта Азия тарихын зерттеушілердің назарын аударып келеді. 

Осы тақырып және сталиндік жаппай саяси қуғын-сүргін тарихы бірқатар отандық 
тарихшылардың еңбектеріне арқау болғаны мәлім. Алайда, қазіргі кезеңдегі талдау-сараптамалардың 
көбі тақырыптың мазмұнын толық ашпайды. Әсіресе, Қазақстандағы күштеп ұжымдастырудың 
тарихнамалық қырларын батыстық ғалымдардың еңбектері бойынша зерттеу жеткіліксіз. Сондықтан 
батыстық мамандардың еңбектеріндегі тарихта бұрын-соңды болмаған, осы жалпы адамзаттық 
және экономикалық апаттың мән-жайы мен себептерін зерттеу мәселесі - ерекше көңіл бөлуді 
қажет етеді. 

КСРО-дағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, атап айтқанда Қазақстанға 1936 жылғы 
одақтық мәртебенің берілуі, оқу-ағарту, ғылым және мәдениет саласындағы жетістіктері - саяси 
идеологиялық қысым, қатаң бақылау және архив қорларына тыйым салумен қатар жүрді. 

     Дегенмен, Батыстың бұқаралық ақпарат құралдары, тарихшылар, саясаттанушылар мен 
экономистер 1930 жылдардың басында КСРО-ны қамтыған ашаршылық тарихын арнайы зерттеумен 
айналысты. Кеңестік кезеңде ұзақ жылдар бойы тасада қалып, тек шетелдік басылымдар (украиндық 
және қазақ) арқылы белгілі болған «Ұлы жұт» шындығы, М.С. Горбачев билікке келгеннен кейін 
мойындала бастады. КСРО-дағы «қайта құру» бағыты батыстық және кеңестік тарихшылардың 
зерттеу жұмыстарын жариялауға кең жол ашты. 

Кеңестік ұжымдастырудың солақай саясатының зардаптарын алғаш рет көрсеткен 
батыстық ғалымдардың қатарында 1934 жылы У.Х. Чамберлен - американдық жураналист, 
тарихшы (Chamberlin,William Henry), 1936 жылы Аманда Эвальд - неміс қоғам қайраткері (Аттепdе, 
Еwald), 1964 жылы Далримпл Дана (Dalrymple, Dana), Д.Далримпл Кеңес Одағының өзге аймақтарына 
қарағанда, қазақ халқы адам шығынының орны толмас зардабын тартқанын алға тартады. 1932-34 
жылдардағы ашаршылық өзінің ауқымы, мерзімдік ұзақтығы, қарқындылығы мен себеп-салдары 
жағынан, барлық әлемдік ашаршылықтың ішіндегі ең ауыры болды санайды. 

1968 жылы Роберт Конквест - англо-американдық тарихшы және жазушы КСРО тарихы 
бойынша танымал шетелдік маман. 1968 жылы «Большой террор» еңбегі жарияланғаннан соң 
танымал тұлғаға айналды. (Robert Соnquest) болды [1]. 

Батыс ғалымдарының күштеп ұжымдастыру және оның зардаптарын зерттеуге деген 
қызығушылығы XX ғасырдың 80-жылдарынан басталды.  Көптеген деректерде сол кезеңдегі сталиндік 
«қуғын-сүргін» мен ашаршылық «геноцид» ретінде көрсетіледі. Бірқатар батыстық зерттеушілердің 
пікірінше, сталиндік ұжымдастыру саясаты КСРО-дағы қазақ, украин және өзге де ұлттарды этнос 
ретінде, тап ретінде жою үшін әдейі жасалғаны айтылады [2, 27 б.]. 

1988 жылы шыққан бұл еңбекте аталған проблемалар жаңа қырынан көрінді, атап айтқанда 
Ресей, Батыс Сібір, Қазақстан және Еділ жағалауын жайлаған ашаршылық туралы Ұлыбритания 
Сыртқы Істер Министрлігі (СІМ) архивінен алынған құжаттардың ауқымды топтамасы жарияланды. 

Батыста қазақ ашаршылығын талқылау 1991 жылы  Кеңес Одағы құлауының алдында кеңестік 
архивке қол жеткізу мүмкін бола бастаған кезден басталды. «Ұлы жұттың» шынайы көрінісі көптеген 
ғылыми басылымдарда бірнеше шетел тілдеріне аударылды. Бұл тақырып Роберт Конквестің (Robert 
Convest) «Жатва скорби: советская коллективизаңия и террор голодом» атты еңбегінде ашылған. 
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1986 жылы Англияда жарық көрген кітапта сталиндік дәуірдің «қанды құрығына» іліккен миллиондаған 
адамдардың тағдыры жазылған. Бірін-бірі толықтыратын, ақпараты ауқымды деректерге сүйене 
отырып, автор шаруалардың жаппай қырылуын кеңестік басшылықтың мақсатты саясатымен 
байланыстырады.  

Дегенмен, М.Олкоттың еңбегіне сүйене отырып, Р.Конквест кітаптың бір тарауын қазақ 
ашаршылығына арнайды. Көп ұзамай Р.Конквестің кітабы украиналық ашаршылық, атап айтқанда - 
бұл нәубет сталиндік жүйенің украиндықтарға әдейі қарсы бағытталған геноцидтік әрекеті екендігі 
жөніндегі идеясының кітапқа аркау болуына орай, АҚШ-та танымал болды [2, 29;31 б.]. 

Бірақ бұл жұмыс осы кезге дейін әлі де толық зерттелмеген басқа сала үшін де пайдалы 
болды. Р.Конквест казақ ашаршылығы Кеңес Одағының батысындағы ұжымдастырудың салдарынан 
келген ашаршылықтан бұрын болғандығын көрсете отырып, қазақ ашаршылығы бүкіл Кеңес Одағын 
жайлап алып, жалғасын тапқан сталиндік террорлық әрекеттер үшін «тәжірибе үлгісі» болғанын 
айтады [2, 29;31 б.]. Осы тұрғыдан алғанда, Р.Конквестің айтқаны шындық. Біздер, қазақ 
ашаршылығымен ізін ала Кеңес Одағының батысында орын алған жан түршігерлік оқиғалардың 
арасындағы байланыстарды  қарастыруымыз  керек. Елді қаңыратып кеткен ашаршылық келесі 
жылдардағы ашаршылық оқиғаларына қатысты қолданылған сталиндік амалдарға әсер еткендігіне 
сенімдімін. 

Өкінішке орай, М.Олкотт пен Р.Конквестің еңбектерінен кейінгі зерттеулерде, 1990 жж. және 
2000 жж. екінші жартысындағы Батыс тарихнамасында қазақ ашаршылығы туралы өте аз талданған. 

    Бір кызығы, қазақ ашаршылығы туралы Батыста үнсіздік орнаған тұста Қазақстанда архив 
деректеріне негізделген қомақты зерттеулер жарияланған. Мысалы, тарихшы ғалым профессорлар - 
Талас Омарбеков, Жұлдызбек Әбілғожин, белгілі ғалым демограф Мақаш Тәтімов және баска көрнекті 
қазақ ғалымдарының еңбектерін айтуға болады.  

     Америка Құрама Штаттарындағы зерттеулерде украиналық ашаршылық басымдылықпен 
зерттеледі. Украиналық диаспораның қолдауымен ғалымдар ұжымдастырудың түрлі түсініктемелерін, 
атап айтқанда, «ұжымдастыру украиндықтарға шабуылдаудың әдейі ұйымдастырылған шарасы 
болды ма» немесе «Кеңес Одағындағы барлық шаруаларға шабуыл ма» деген мәселелерді де қатар 
қарастырды. 

      Осындай жалпы пікірталаста қазақ ашаршылығы тысқары қалып қойды, сонымен бірге қазақ 
нәубетіне байланысты И.Сталиннің жоспарлары мен мақсатты пиғылдары және оның рөлі секілді 
маңызды мәселелер мүлдем ұмытылды. 

       Дегенмен, жағдай өзгерді, соңғы уақыттарда Батыста қазақ ашаршылығына деген 
қызығушылық арта түсті. С.Уиткрофт пен Р.Дэвистің 2004 жылы жарық көрген «Ашаршылық жылдары: 
кеңестік ауыл шаруашылығы, 1931-1933» («Годы голода: советское сельское хозяйство, 1931-1933») 
атты кітабында ішінара қазақ ашаршылығына талдау жасалынған; сондай-ақ 2006 жылы шыққан 
Изабелла Огайон және 2009 жылы шыққан кітаптарында да қазақ ашаршылығына қатысты мәселелер 
толықтай қамтылған [3]. 

Француз тарихшысы Изабель Огайонның кітабы Изабель Огайон (Ohayon I.) La sédentarisation 
des Kazakhs dans l’URSS de Stalin. Collectivisation et chanement social (1928-1945), Paris, 2006, 
Қазақстанда 2009 жылы ҚР БҒМ ҒК жанындағы тарихнама және деректану бөлімінің қызметкері А.Т. 
Рақышеваның (Сталин жанындағы КСРО қазақтарын отырықшыландыру) аударуымен жарық көрді. 
Ұжымдастыру және әлеуметтік өзгерістер (1928-1945 ж.ж.) / Изабель Огайон; [пер. А.Т. Рақышева; 
құраст. Б. М. Сужиков], 2009. Алматы, Санат). Кітап авторы көп жылдар бойы күштеп 
отырықшыландыру (седентаризации), ұжымдастыру, сондай-ақ Қазақстандағы ашаршылықты 
зерттеумен айналысып келеді [4]. 

Изабель Огайонның зерттеуі бойынша: 1930 жылы Қазақстаннан тыс жерлерге қашу (ауа 
көшкендер. – Ө.И., Р.З.) алғашқы толқыны 200 000 қазақ төрт түлік мал өсіруші байлардың 
шаруашылығы, яғни қазақ ауыл халқының 10%-ын қамтыды. Көшіп-қонушылардың баратын жерін 
таңдау Маңғышлақтағы қуғын-сүргін мен ашаршылық, Қызыл-Орда және Оңтүстік Қазақстан 
өңірлеріне тән көтерілістер мен азық-түлік қиындықтарынан туындаған, ашаршылық көшпенділердің 
елдің оңтүстік шекараларына: Түрікменстанға, Қарақалпақстанға, Өзбекстанға және Тәжікстанға 
қашуын туындатқан алғашқы көші-қон қозғалысының ерекшелігін айқын айқындайды. Босқындар 
өздерімен бірге Оңтүстік республикаларға солтүстікке көшкендерге қарағанда ата қоныстарын тастап 
ауа көшкендер өздерімен бірге әлдеқайда көп малдарын айдап әкеткен [4]. 

Американдық ғалым Камерон Сара. Аштық жайлаған дала:ашаршылық, озбырлық және Кеңестк 
Қазақстанды орнату атты монографиясында: «Жоспарлы отырықшыландыру жобасы 1930 жылы 
құрылғаннан бастап-ақ», қағазбасты кеңесшілдік пен қаржы жетіспеушілігінің кесірінен отоқырап 
қалған болатын. Енді Компартияның отырықшыландыруды жүзеге асыра алмаған шарасыздығы үшін 
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ауа көшкендер (откачевники), яғни, анықтамасына сай, шынымен қозғалыс үстіндегі халық жауапты 
болып шыға келді. Шенеуніктер ауа көшкендердің пайда болуын таптық қайшылықтардың шиеленісе 
түсуінің белгісі ретіндекөрсетіп бақты деп жазды [5, 169 б.]. 

 Сонымен бірге көптеген ғалымдар қазақ ашаршылығы туралы монографиялар жазу үстінде, атап 
айтсақ, Роберт Киндлер мен Мэттью Пейн. Бұл еңбектердің барлығы дерлік қазақ ғалымдарының 
ашаршылық туралы тамаша еңбектері нәтижесінде туған. Алайда, бір жағынан, Батыс ғалымдарының 
еңбектері қазақ ашаршылығы мәселесі бойынша алдағы зерттеулерге жаңа серпіліс береді, жаңа 
методологияны енгізеді және теориялық әдебиетті дамытады. Өзге мәселелермен қатар, бұл 
ғалымдар мынандай: қытай-қазақ шекарасы және оның ашаршылықтағы рөлі, жергілікті кадрлардың, 
ұлттық толқулардың ауыртпалық кезіндегі орны, қазақ ашаршылығының «жады», немесе Қазақстанда 
қазақ ашаршылығын қалай еске алады және есте сақтайды деген сұрақтарды да қарастырады. 

   Қазақстан жері жаңа ауыл шаруашылығының бастауы ретінде жан-жақты қарастырылды. 1896-
1916 жж. аралығында Ресейдің еуропалық бөлігінен Қазақстанға миллиондаған адамдар қоныс 
аударды. Бірақ, М.Б. Олкоттың пікірінше, мыңдаған гектар жерді қамтитын мал шаруашылығы, 
басқаша айтқанда қазақтардың көшпелі (дәстүрлі) экономикасы астықты алқаптарды ұлғайтуға кедергі 
келтірді. Кеңестік отарлау саясаты қазақ қоғамына кері әсерін тигізді, өйткені орыстар мен 
украиндықтар жергілікті халықтың қоныстанған жерлерді пайдалануын шектеді. Алайда, бұл жағдай 
қазақтарды дәстүрлі мал шаруашылығынан толық айыра алмады. 

    Бастапқыда ұжымдастыру саясаты халықтарды қырып-жою мақсатын көздеді, бірақ оның 
кейінгі зардаптары ауыр болды. Мұның ақыры 1930-жылдардағы жағдай саяси қуғын-сүргінге ұласты. 
Қазақстанда ұжымдастыру мен қуғын-сүргіннің зардабын тартпаған отбасы кемде-кем. Осы кезде 
қазақтың шаңырағы ортасына түсті, тіпті кейбір отбасында ата-анасын жоқтайтын тұяқ қалмады. 
Қазақтар осындай орны толмас ауыр қасіреттің салдарынан, 1920 жылдардың аяғындағы 
демографиялық ахуалға жету үшін бірнеше ұрпақтардың дүниеге келуін күтті. 

   Марта Брил Олкоттың пікірінше, ұжымдастыру саясаты Қазақстанның экономикалық 
дамуына, атап айтқанда ауыл шаруашылығын мемлекеттендіру мен жаңғырту және ауылдық 
жерлерде жаңа әлеуметтік-саяси тәртіпті орнатудың жолын жауып тастады. Бұл бағыт қазақтың 
дәстүрлі мал шаруашылығын күйретіп, орасан зор адам шығынына әкелді [3, 32 б.]. 

     Әлеуметтік тарихшы, кеңестанушы, Чикаго университетінің профессоры Шейла Фицпатрик 
(Sheila Fitzpanrick) «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
город» атты еңбегінде былай жазады: «Ашаршылық уақытша құбылыс, ал азық-түлік пен тұтыну 
тауарларының тапшылығы олай емес. Марксшілдер социализм адамдарды байлыққа кенелтеді деп 
сенді, бірақ кеңестік билік жағдайында социализм мен тапшылық (дифицит) ажырамас құбылыс 
болатын» [6]. 

  Николас Верт (Nicolas Vertһ) «Раскулачивание как массовое насилие» атты мақаласында 
«КСРО-ның басым бөлігін құрайтын шаруалардың экономикалық мешеулігі мен олардың саясаттан 
алшақ болуы - кеңестік биліктің әлсіз тұсы болғанын» жазады. Кеңестік деревнядағы, әсіресе 
Қазақстандағы 1932-1933 жылдардағы ашаршылық пен ұжымдастыру мәселелерін зерттеуші 
батыстық мамандардың ішінде Роберт Дэвис, Стивен Уиткрофт, Николо Пианчиоло, Изабель 
Огайон, Норман Неймарк және тағы басқалардың есімдерін ерекше атауға болады. 

   «Годы голода: Советское сельское хозяйство 1931-1933 гг.» атты кітаптың авторлары Р.У. Дэвис 
және С.Г. Уиткрофт О. 1930 жылдардағы саяси оқиғаларды көптеген естеліктер мен құжаттық 
деректер негізінде КСРО-ның аграрлық саясатының топтамасын - егін егуден бастап 1931 жылғы 
жоспарлау кезеңін жан-жақты көрсетуге тырысты. Бұл кітапта 1932-1933 жылдардағы ұжымдастыру 
науқаны бойынша нақты фактілер келтірілген [2, 45 б.]. 

 Батыстық зерттеушілердің көпшілігі И.В. Сталиннің «ұжымдастыру саясаты украиндықтар мен 
өзге де ұлттық топтарға қарсы, оларды ұлт ретінде жою үшін әдейі жүргізілген» деген ортақ 
тұжырымға келді. АҚШ Конгресінің шешімімен Украинадағы ашаршылық фактілерін зерттеу ісі 
жөніндегі арнайы комиссия кұрылған болатын, содан кейін бұл мәселеге мүлдем жаңаша көзқарас 
қалыптасты. Осы комиссияның атқарушы директоры Джеймс Мейс бастаған топтың 
қорытындысында былай делінген: бұл қасірет «ақырына дейін жасанды ашаршылық болып қалады» 
және «1932-1933 жылдары Сталин мен оның төңірегіндегілер украиндықтарға қарсы геноцид 
ұйымдастырды» [2, 45 б.]. 

     И.В. Сталин билігі тұсындағы (1924-1953 жж.) Қазақстандағы ұжымдастыру мен ашаршылық 
тарихына қатысты батыстық тарихнамалық зерттеулерге талдау жасай отырып, мынадай ой-
қорытындыларға келдік: 

1. Қолданыстағы тарихнамалық зерттеулер негізінде алғашқы шетелдік іргелі зерттеулер 1980 
жылдардың ортасында жарық көрген; 
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2. Шетелдік әдебиеттерде КСРО тарихының өзекті мәселелері, атап айтқанда күштеп 
ұжымдастыру кезіндегі (1928-1932 жж.) шаруалардың жаппай қысымға ұшырауы, 1937-1938 
жылдардағы «үлкен террор», Қазақстандағы үлкен ашаршылық және аштық салдарынан ауа көшкен 
қазақ босқындар (откачевники) және Украинадағы голодомор тарихының нәтижелері объективті 
қарастырылған; 

3. 1920-1930 жж. ашаршылық нәубеті мен саяси қуғын-сүргінге Кеңестік биліктің қатынасын кешенді 
талдау үшін шетелдік дерекнамалық-тарихнамалық зерттеулердің ауқымын кеңейту қажет. 
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Зерттеудің мақсаты – топырақтың беткі қабатын өңдеуде энергия шығынын азайту және 

сапасын арттыру. Мақалада Солтүстік Қазақстанда топырақтың беткі қабатын өңдеу үшін 
қолданылатын құралдарға талдау жасалған. Жүргізілген талдау негізінде қолданыстағы құралдар 
топырақтың беткі қабатын өңдеудің талап етілетін сапасын, атап айтқанда, арамшөптерді 
жою, өңдеу тереңдігі, аңыз жамылғысын сақтау және топырақ бетін тегістеу бойынша толық 
көлемде қамтамасыз етпейтіні анықталды. Бұл технологиялық операцияны орындау үшін 
сақиналы жұмысшы бөліктері бар құралдар қолайлы. Осыған байланысты, топырақтың беткі 
қабатын өңдеуде энергия шығынын азайту және сапасын арттыруды қамтамасыз ететін 
құралдардың –сақиналы жұмысшы бөліктердің одан әрі жетілдіру қажеттілігі бар. 

Түйінді  сөздер: топырақтың беткі қабатын өңдеу, арамшөптермен күресу, жебе табаны, 
дискілік жұмысшы бөліктер, сақиналы жұмысшы бөліктер. 

 
Кіріспе. Солтүстік Қазақстанда дәнді дақылдар 21 млн.гектардан астам алқапта өсіріледі [1]. 

Алайда, олардың өнімділігі әлемдік көрсеткіштермен салыстырғанда төмен деңгейде [2]. Өсімдік 
шаруашылығының негізгі проблемаларының бірі егістіктердің арамшөп өсімдіктерімен жоғары 
ластануы болып табылады, ол дәнді дақылдардың шығымдылығына теріс әсер етеді және жыл сайын 
30% - ға дейін өнім шығынына алып келеді. Арамшөптермен күресу үшін қазіргі уақытта топырақты 
механикалық өңдеу де, химиялық отау да соңғы жылдары Солтүстік Қазақстанда кеңінен таралып 
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келе жатқан топырақты минималды және нөлдік өңдеумен топырақты қорғайтын және заманауи 
ресурстарды үнемдейтін технологиялар аясында кеңінен қолданылады. 

Зерттеу материалы. Ауыл шаруашылығы дақылдары өсімдіктерінің өсуі мен дамуына 
оңтайлы жағдай жасау, арамшөптермен күресу, топырақ ылғалдылығын сақтау және жинақтау үшін 
топырақты дайындаудың негізгі және тиімді агротехникалық әдістерінің бірі – топырақтың беткі 
қабатын өңдеу болып табылады. Оларға себу алдындағы өңдеу және жазғы буды қопсыту жатады. 
Олар болашақ дақылдың қалыптасуында маңызды рөл атқарады және 8 см тереңдікке дейін жүзеге 
асырылады, сонымен бірге тиімділігі жағынан олар химиялық өңдеуден кем түспейді, экологиялық 
қауіпсіз және арзан [3]. 

Зерттеу мақсаты –топырақтың беткі қабатын өңдеу сапасын арттыру және энергия шығынын 
азайту. 

Зерттеу нәтижелері. Қазіргі уақытта топырақтың беткі қабатын өңдеу үшін негізінен жебе 
табанды жұмысшы бөліктермен жабдықталған топырақ өңдеу құралдары, атап айтқанда, КТ-3,9 (-7,4) 
ауыр жырғылары, ОП-8 (-12) құралдары, «Лидер» агрегаттарының ресейлік өндіріс құралдары, ОПО-
8,5 (-9) құралдары және басқалары, импортталғандардан – «Lemken» және «Amazone» (Германия), 
«John Deere» (АҚШ) компанияларының егіс кешендерінің жырғы бөліктері, «John Deere» (АҚШ), 
«Morris», «Bourgault» (Канада) және басқалары пайдаланылады. Алайда, бұл құралдар технологиялық 
процесті кем дегенде 10-12 см жебе табандарының тым үлкен тереңдігімен тұрақты түрде орындайды, 
ал бір жылдық арамшөптердің көптеген түрлерінің тамырларының негізгі бөлігі 6-8 см тереңдікте 
орналасқандықтан, кесілетін топырақ қабатының аз қысымына және топырақ-өсімдік массасы 
жұмысшы бөліктің бетіне жиналуына байланысты олар арамшөптерді нашар кеседі. Өңдеудің 
шамадан тыс тереңдігі ылғалдың жоғалуына және тарту кедергісінің өсуіне әкеледі. Мұндай 
тереңдікте, жебе табандары, арамшөптерді кесіп, тамыр жүйесін топырақтың кесілген қабатында 
қалдырады, нәтижесінде олардың өмір сүру деңгейі 10% дейін, ал жоғары ылғалдылық жағдайында – 
25% дейін құрайды [4]. Жебе табандарымен өңделгеннен кейін егіс өрісі бетінің тегістелмеуі үлкен 
проблема болып табылады. Егіс өрістерінің кедір-бұдырларының биіктігі өңдеу тереңдігі мен қозғалыс 
жылдамдығының артуымен артады [5]. Олардың өтуінен кейін пайда болған тарақ беті ылғалдың 
қарқынды булануына ықпал етеді және нәтижесінде түсімнің төмендеуіне әкеледі. 

Осылайша, топырақтың беткі қабатын өңдеуге арналған құралдардың жебе табанды жұмысшы 
бөліктері агротехникалық талаптарды толық қанағаттандырмайды және арамшөптердің тиімді 
жойылуын қамтамасыз етпейді. 

Жырғылардан басқа, топырақтың беткі қабатын өңдеу үшін дискілік жұмысшы бөліктері бар 
түрлі құралдар қолданылады. Оларға ЛДГ-10 (-15), БДТ-7 (-10) жер тырмалары, БДМ «Дискатор» 
(Ресей) ықшам дискілік жер тырмалары, 637 және 650 сериялы «JohnDeer», «Case» 3950 (АҚШ), 
Eurodisk моделінің «Аmаzоnе», Rubin (Германия)  моделінің «Lemken» және т.б. жатады. Қозғалыс 
кезінде дискілер беткі қабаттан топыраққа әсер етеді, сондықтан пайда болатын аздаған тереңдікте 
арамшөптер мен басқа да өсімдік қалдықтарын кесу үшін туындайтын тіреу қыртысы жеткілікті. 
Дискілік жұмысшы бөліктер тілсызықты жұмысшы бөліктермен салыстырғанда аз тарту кедергісіне ие, 
өнімділігі жоғары және арамшөптерді тиімді түрде жояды. Олар топырақтың жоғары ластануы мен 
ылғалдылығы жағдайында жұмыс істейді. 

Алайда, олар топырақтың кебуіне ықпал ететін аңыз және өсімдік қалдықтарын қажетсіз түрде 
жояды. Олар сонымен қатар айтарлықтай құлаған қарықтар мен үйме жоталарды қалдырады, олар 
өткеннен кейін топырақты қосымша тегістеу және егіс өрісінің бетін тегістеу қажет. 

Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы өндірісінде өңдеу бұрышы мен вертикальдан көлбеуі бар 
бірнеше қатарға жеке тіректерге орнатылған сфералық кесу дискілері бар ықшам диск тәрізді 
«дискаторлар» кеңінен қолданылды. Алайда, дискаторлардың кемшілігі –тақ және жұп қатарлардың 
өңдеу бұрыштары әртүрлі бағытта бағытталғандықтан, өңделетін топырақ қабатының көлденең 
бағытта қарама-қарсы жаққа бірнеше рет орын ауыстыруы және айналуы болып табылады. Бұл аңыз 
бен өсімдік қалдықтарының шамадан тыс жойылуына, тарту кедергісінің жоғарылауына және 
құралдың өнімділігінің төмендеуіне, сондай-ақ өңдеудің технологиялық процесін орындау үшін энергия 
шығындарының өсуіне әкеледі. Сонымен қатар, жеке мойынтіректі түйіндерді пайдалану, құрылымның 
күрделілігі мен материалдық сыйымдылығының артуына әкеледі. 

Осылайша, дискілік жұмысшы бөліктер себу алдындағы топырақты өңдеудің қажетті сапасын 
толық қамтамасыз ете алмайды. 

Бұл кемшіліктер құрсаудың әртүрлі қимасы бар сақиналар түрінде жасалған және қозғалыс 
бағытының бұрышында орнатылған сақиналы жұмысшы бөліктерде аз кездеседі. Сақиналы жұмысшы 
бөліктер соңғы жылдары ғылыми зерттеулер мен өндірістік қолдану объектілеріне айналды. Мұндай 
жұмысшы бөліктермен ОБ-1,3 сақиналы тырмасы, топырақтың беткі қабатын өңдеуге арналған 
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көпфункционалды МФОП-13 құралы және арамшөптермен күресуге арналған ОБС-12 құралдары 
(Қазақстан), «Лидер БК» (Ресей) сақиналы тырмасы [7], «Кротор» айналмалы жырғысы (Ресей) [8] (1-4 
суреттер) жабдықталған. 

 

 
 

Сурет 1 - ОБС-12 арамшөптермен күресу құралы 
 

 
 

Сурет 2- ОБ-1,3 сақиналы тырмасы 
 

Сақиналы жұмысшы бөліктердің басты артықшылығы – айналу кезінде арамшөптер 
жыртылып, олар егіс өрісінің бетіне төселеді. Яғни, жебе табандары немесе сфералық дискілер 
сияқты қарапайым жұмысшы бөліктердің жұмыс сипатынан айырмашылығы, бұл жағдайда 
арамшөптердің тамыр жүйесі кесілмейді, бірақ жұмысшы бөліктердің тереңдігінен едәуір асатын 
тереңдіктен жыртылады. Арамшөптерді сақиналы жұмысшы бөліктермен жойған кезде өмір сүру 
деңгейі толығымен алынып тасталады және арамшөптермен күресудің тиімділігі едәуір артады. 
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Сурет 3- «Лидер БК» сақиналы тырмасы 
 
Дискатор түрі бойынша вертикальдан белгілі бір ауытқу бұрышы бар жеке мойынтіректерге 

орнатылған конус тәрізді сақиналы жұмысшы бөліктері бар «Кротор» құралының ерекшелігі – 
жұмысшы бөліктерінің осьтік сызығы құралдың қозғалыс бағытымен өткір бұрыш жасайды (4-сурет). 
Әзірлеушілердің айтуынша, бұл шешім өңдеу сапасын жақсартуға және арамшөптермен топырақтың 
ластануын азайтуға мүмкіндік береді. 

Сақиналы жұмысшы бөліктердің негізгі кемшіліктері, ену қабілетінің нашарлығын, әсіресе 
тығыздалған топырақтарда және өткеннен кейін қарықтың түбін тегістеуді жатқызуға болады. Сонымен 
қатар, айналмалы жұмысшы бөліктерде, сондай-ақ дискіде, топырақты өңдеу кезінде жұмыс 
беттерінде топырақтың өңделмеген қабатына әсер ететін топырақ пайда болады. Бұл бірқатар 
жағымсыз салдарға әкеледі: агротехникалық көрсеткіштердің нашарлауы және тарту кедергісінің 
артуы, демек, технологиялық процесті орындауға жұмсалатын энергия шығындары пайда болады [4, 
9]. 

 
Сурет 4-  Айналмалы КР-8К «Кротор» жырғысы 

 
Тұжырымдар. Солтүстік Қазақстанда себу алдында топырақты өңдеу үшін қолданылатын 

құралдардың жұмысшы бөліктерін талдау негізінде мынадай тұжырымдар жасауға болады: 
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1. Тілсызықты және дискілі жұмысшы бөліктері бар қолданыстағы құралдар себу алдындағы 
өңдеудің қажетті сапасын, атап айтқанда, арамшөптерді жою, өңдеу тереңдігі, аңыз жамылғысын 
сақтау және топырақ бетін тегістеу үшін толық қамтамасыз етпейді.  

2. Топырақты алдын-ала өңдеудің технологиялық операциясын орындау үшін сақиналы 
жұмысшы бөліктері қолайлы.  

3. Себу алдындағы топырақты өңдеу сапасын арттыруды қамтамасыз ететін жаңа айналмалы 
жұмысшы бөлікті әзірлеу қажеттілігі бар. 
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В статье раскрываются особенности инновационных проектов в Казахстане и их методы 

разработок и реализации. Показан спектр возможностей казахстанского рынка реализации 
инновационных идей. Даны методические рекомендации по организации инновационных проектов.  

Ключевые слова: инновационная привлекательность, зарубежные инвесторы, потенциал 
казахстанского рынка. 

 
В 21 веке появляется все больше различных проектов, которые претендуют на то, чтобы быть 

не просто услугами, облегчающими различные процессы, а инновационными услугами - идеями, 
которые могут совершить настоящий прорыв и часто становятся многомиллионным бизнесом. 
Причиной этого является тот факт, что каждый человек уникален, а потому стремится создать новое, 
неповторимое, особенное. 

Кроме того, сегодня существует еще одно явление, на которое стоит обратить внимание. При 
попытке случайным образом вспомнить несколько компаний, связанных с инновационными идеями и 
революционными продуктами, в первую очередь на ум придут Apple, Tesla Motors, Uber и другие 
компании, связанные с областью цифровых технологий. Эта интересная тенденция обусловлена 
высокой актуальностью решений, созданных этими компаниями, и мы можем с уверенностью сказать, 
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что инновации в программном обеспечении имеют гораздо больше шансов привести своих 
создателей к успеху. По данным Forbes, 89% организаций планируют внедрить подход “digital first” в 
качестве своей бизнес-стратегии [1]. 

В настоящее время нет единого мнения о наиболее эффективном методе обучения 
предпринимательству (Бхат и Сингх, 2018) [2].  Университеты по всему миру проводят опросы 
студентов, чтобы сформулировать текущие проблемы и тенденции в национальном инновационном 
образовании (Наби и др., 2018a) [3]. В отличие от этого исследования, авторы часто сравнивают 
использование методов управления проектами в разных отраслях, таких как информационные 
технологии, медицина, производство, строительство и предпринимательство. Помимо этого, они 
также часто рассматривают эффективность управления проектами (Walker, 2016; Azanha et al., 2017; 
Сулейман и Мансор, 2018) [4]. 

Они выяснили, что гибкие методологии являются наиболее популярными среди 
работодателей. Было установлено, что эффективность гибкого Scrum выше, чем, например, строгая 
методология водопада (Takpuie & Tanner, 2016) [5]. 

Чтобы следовать экономическим тенденциям и потребностям, университеты США активно 
внедряют учебные планы и сертифицированные программы для изучения методологий управления 
инновационными проектами (Valle & O'Mara, 2015) [6]. Исследования по внедрению Agile в 
университетах США имеют научную ценность. В соответствии с пилотными модулями для гибкого 
управления проектами слушатели приобретут лидерские, аналитические и коммуникативные навыки. 
Студентам необходимо изучить основы работы в виртуальной команде с использованием 
современных веб-инструментов для совместной работы и общения. То же самое относится и к 
коммуникативным навыкам (Усков и др., 2016) [7]. 

Некоторые ученые подчеркивают, что образовательные программы, основанные на 
методологии PMBoK, разрабатываются с реальной актуальной ценностью для студентов (Винклер и 
др., 2018) [8]. Другим важным аспектом является допуск менеджеров проектов, программ и 
портфолио к обучению преподавателей и сотрудников, работающих в сфере образования (Ангелов и 
де Бир, 2017) [9]. В этом контексте важнейшим методом является предоставление учителю обратной 
связи от учащихся, чтобы они могли учиться на своих собственных действиях (Гонсалвес и др., 2017)  
[10].  

Учитель должен следить за поведением каждого ученика в процессе обучения, анализировать 
его / ее действия и доводить результаты анализа до учащихся, чтобы те, у кого нет опыта, могли 
приобрести практические навыки на уровне, позволяющем применять эти навыки в реальных 
ситуациях (Ланг, 2017) [11]. 

С 2004 года Токийский технологический университет использует ролевое обучение в рамках 
обучения управлению проектами для систематического повышения знаний, полученных в классе, до 
уровня, подходящего для практического использования (Тачикава и Накамура, 2013) [12]. 

Университет, который предоставляет знания о методологиях управления инновационными 
проектами, сталкивается с большими рисками из-за специфики проектных команд. Управление 
рисками, в свою очередь, является отдельной областью знаний, которая требует квалификации и 
опыта для ее применения на практике. Однако исполнителями проектов в высшем учебном 
заведении являются ученые, которые обычно не обладают специальными навыками (Луговой и 
Лысенко, 2013) [13]. 

В любом случае, каждая инновация, независимо от отрасли, начинается с хорошо 
разработанной идеи.  

По определению, разработка идей - это процесс создания, развития и передачи идей. 
Процесс включает в себя создание инновации, концепции, процесса и реализации созданной 
концепции. 

Считается, что новые открытия в сфере бизнеса случаются случайно: просто нужно постоянно 
быть начеку, однако, как видно из приведенной выше классификации, появлению инновационных 
идей способствует множество различных факторов, как внешних, так и внутренних. Конечно, интуиция 
- отличный помощник в выборе и анализе подходящей идеи, но не у всех она развита на должном 
уровне. Однако сгенерировать отличную идею вполне возможно и без этого, если подойти к вопросу 
поиска инновационных идей с рациональной точки зрения.  

Там, где человек, полагающийся на интуицию, "чувствует", его конкурент с рациональным 
подходом "знает". Кроме того, чем дальше развивается проект, тем меньше остается места для 
интуитивных решений из-за растущих рисков. В свою очередь, если бы разработка идеи 
основывалась на солидной доказательной базе, экспертных прогнозах и анализе большого массива 
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статистических и других данных, этих рисков можно было бы избежать на самых ранних стадиях 
инновационного развития. 

После того, как идея сформирована и одобрена, наступает момент дальнейшего 
планирования, разработки инновационной стратегии, которая должна быть более четкой. Она 
отличается от обычной бизнес-стратегии прежде всего отсутствием примеров аналогичных проектов, 
что влечет за собой ряд трудностей. В частности, инновационные стратегии создают сложные 
условия для проектного и корпоративного управления, поскольку: 

 уровень неопределенности результатов возрастает, что заставляет тратить время и 
ресурсы на такую функцию, как управление инновационными рисками; 

 увеличение инвестиционных рисков проектов. Портфель инновационных проектов, как 
правило, состоит из среднесрочных и особенно долгосрочных проектов, которые требуют 
значительных ресурсов для полной реализации и дальнейшего развития. 

 повышение скорости изменений в организации за счет инновационной реструктуризации. 
Потоки стратегических изменений должны сочетаться со стабильными текущими производственными 
процессами. Необходимо обеспечить сочетание интересов и координацию решений в 
стратегическом, научном, финансовом, производственном и маркетинговом управлении. 

Однако эти трудности окупятся признанием и прибылью, полученными после выпуска 
инновационного продукта. Кроме того, можно значительно упростить задачу, если знать, где именно 
искать. Выдающийся инженер и изобретатель Джозеф “отец робототехники” Энгельбергер сказал, что 
есть три столпа любой инновации: 

1. Выявленная потребность; 
2. Финансовая безопасность; 
3. Квалифицированный персонал с правильной технологией. 
В целом, именно на этих трех ключевых моментах нужно сосредоточиться. Выявление и 

распознавание потребностей происходит на этапе создания идеи. Говоря о финансовой поддержке, 
сначала все расходы несет компания, которая нуждается в инновациях или инвесторах. Однако в 
будущем, если проект окажется успешным, он не только окупит инвестиции, но и принесет 
дополнительную прибыль. Таким образом, можно сделать вывод, что ценность идеи растет по мере 
ее коммерциализации, вывода на рынки: чем их больше, тем выше стоимость самой идеи. 

Когда идея сформирована и инновационная стратегия утверждена, наступает время для 
реализации инновационного проекта.  

Инновационный проект начинается с уже сформированной идеи или с поиска путей решения 
насущной проблемы.  

На предпроектной стадии: 

 Цели и задачи формируются; 

 Создается команда; 

 Проводится предварительный анализ проекта. 
Постановка целей, составление дерева целей, разработка системы критериев оценки 

проектов на следующих этапах - все это задачи первого шага. Перечисленные вопросы должны быть 
отражены в технико-экономическом обосновании, основной целью которого является предоставление 
аргументов в пользу значимости предлагаемого проекта, в том числе с экономической стороны. Этот 
начальный шаг определяет направления для реализации следующих шагов. 

На этапе разработки бизнес-плана инновационного проекта, результаты предыдущей 
деятельности сводятся к конкретной программе действий по созданию и выводу нового продукта на 
рынок. К началу этого шага ожидаемый результат должен быть очевиден. При необходимости 
проводится исследование. Перед началом финансовых вложений для создания инноваций 
проводятся маркетинговые и патентные исследования, решается вопрос защиты интеллектуальной 
собственности, инициируется предварительный технический анализ и поиск инженерных решений. 
Определена организационная форма деятельности по созданию инноваций: осуществление 
деятельности существующей компании, создание нового подразделения, создание отдельного 
предприятия. На этом этапе вся работа должна быть направлена на подготовку основного документа 
инновационного проекта, его бизнес-плана. Если запрашиваются сторонние инвестиции, в 
обязательном порядке необходимо провести экспертизу бизнес-плана, которая проводится 
специализированными агентствами. При финансировании из собственных средств вы можете 
ограничиться внутренним тестированием, если есть соответствующие эксперты. 

После завершения первичной документации пришло время приступить к разработке продукта 
или технологии. Для этого проводят опытно-конструкторские и научно-исследовательские и 
технологические разработки (НТД), проводят необходимые технические и другие испытания, 
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сертификацию. В ходе РТД разрабатывается проектно-техническая документация. В зависимости от 
возможностей (наличия оборудования, персонала) эти работы могут выполняться как нашими 
силами, так и третьими лицами. RTD позволяют нам оценить техническую осуществимость получения 
ожидаемого продукта. Некоторая работа перетекает с одного этапа на другой. Так, например, на этом 
этапе также могут возникнуть вопросы о защите интеллектуальной собственности. Результатом 
деятельности должен стать прототип. Имея это в виду, желательно “сверить часы” - сравнить 
промежуточный результат с запланированным. Возможно, потребуется провести дополнительные 
исследования, в том числе маркетинговые, относительно существующего прототипа будущего 
продукта. RTD - это решающий этап, от результатов которого зависит дальнейшая реализация 
проекта. Прототип означает преобразование стадии поиска и исследования в стадию производства. 

На этапе внедрения инновационный проект уже становится инвестицией и связан с 
организацией и развитием внедрения конкретного продукта, технологии, услуги. Этот шаг, хотя и 
менее рискованный, требует значительных финансовых вливаний. В зависимости от масштаба работ 
и уровня новизны реализация проекта может означать как некоторые изменения в текущей структуре 
(дополнительное оборудование, расширение функций, обучение персонала), так и организацию 
процессов с нуля. В последнем случае также требуются отдельные помещения, персонал, поставка 
оборудования, инженерные услуги и подготовка специалистов. После экспериментального 
тестирования инновация внедряется в полном масштабе или, если предполагается, что она будет 
выпущена на рынок, переходит на следующий уровень. 

Если инновация предполагает продажу продукта на рынке, начинается стадия 
коммерциализации, то есть процесс доведения разработки до пользователя. Коммерциализация 
оправдывает риски и затраты, связанные с выполнением предыдущих шагов. Важно уделять 
достаточное внимание и ресурсы грамотному маркетингу, чтобы достичь запланированной 
экономической эффективности. Продать товар на рынке еще не значит завершить работу. Также 
важно получить обратную связь от пользователя. 

На рынке Казахстана реализовать какой-либо инновационный проект можно только в рамках 
инвестиций, полученных от отечественных и зарубежных инвесторов. Далее рассмотрим, что в 
основном влияет на развитие инновационных проектов в Казахстане. Для начала рассмотрим 
динамику инноваций в РК за 2003- 2019 годы [14]. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Объем инновационной продукции в РК (млн.тенге) 
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На рисунке 1 видно, что тенденция объема инноваций в РК довольно-таки нестабильна, с 
2003 по 2006 год, наблюдался рост инновационной активности в стране, далее был спад, связанный с 
мировым кризисом 2007-2008 года. Дальше второй спад был в 2015 году, тогда мир также переживал 
глобальный кризис, связанный с учащением политической нестабильности во всем мире. После этого 
по динамике наблюдается стабильной рост инноваций.  

Что же влияет на инновации в Казахстане? Для этого мы проанализируем данные с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. 

 
Таблица 1 - Данные для анализа за 2003- 2019 годы 
  

  
у Объем 
инновационной 
продукции в РК 
(млн.тенге) 

х1 
Инвестиции в 
основной 
капитал 
(млн.тенге) 

х2 Валовый 
охват высшим 
образованием 
(процент) 

х3 
Коэффициент 
Джинни по 10 
проц группам 
(индекс) 

х4 Число 
абонентов 
фиксированного 
Интернета, тыс. 
единиц 

2003 65 020,4 1 327 864 50,85 0,315 0,0 

2004 74 718,5 1 703 684 55,60 0,305 0,0 

2005 120 408,4 2 420 976 57,16 0,304 97,7 

2006 156 039,9 2 824 523 55,75 0,312 295,9 

2007 152 500,6 3 392 122 52,50 0,309 381,2 

2008 111 531,1 4 210 878 49,33 0,288 600,9 

2009 82 597,4 4 585 298 49,60 0,267 756,5 

2010 142 166,8 4 653 528 49,50 0,278 986,2 

2011 235 962,7 5 010 231 53,14 0,290 1 261,5 

2012 379 005,6 5 473 161 53,39 0,284 1 607,2 

2013 578 263,1 6 072 687 50,90 0,276 1 976,0 

2014 580 386,0 6 591 482 48,37 0,278 2 100,9 

2015 377 196,7 7 024 709 48,44 0,278 2 305,6 

2016 445 775,7 7 762 303 51,14 0,278 2 352,7 

2017 844 734,9 8 770 572 54,29 0,287 2 580,2 

2018 1 064 067,4 11 179 036 60,73 0,289 2 462,4 

2019 1 113 566,5 12 576 793 66,98 0,290 2 513,1 

 
За факторы, влияющие на объем инновационной продукции в РК были отобраны такие 

показатели, как: Х1 Инвестиции в основной капитал; Х2 Валовый охват высшим образованием, Х3 
Коэффициент Джинни; Х4 Число абонентов фиксированного интернета.   

Далее проведем корреляционный анализ, для того чтобы сформировать значимость 
отобранных факторов на регрессионный признак математическо-статистическим путем. Построим 
матрицу корреляции с помощью анализа данных в Excel. Корреляционная матрица представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 -  Корреляционная матрица  
 

  

у Объем 
инновационной 
продукции в РК 

(млн.тенге) 

х1 
Инвестиции 
в основной 

капитал 
(млн.тенге) 

х2 Валовый 
охват высшим 
образованием 

(процент) 

х3 
Коэффициент 
Джинни по 10 
проц группам 

(индекс) 

х4 Число 
абонентов 

фиксированного 
Интернета, тыс. 

единиц 

у Объем 
инновационной 
продукции в РК 
(млн.тенге) 1         

х1 Инвестиции 
в основной 
капитал 
(млн.тенге) 0,93957571 1       

х2 Валовый 0,58755956 0,4887764 1     
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охват высшим 
образованием 
(процент) 

х3 
Коэффициент 
Джинни по 10 
проц группам 
(индекс) -0,2940299 -0,4904871 0,3349061 1   

х4 Число 
абонентов 
фиксированного 
Интернета, тыс. 
единиц 0,85510604 0,91164889 0,17846913 -0,6338238 1 

 
Исходя из таблицы 2, мы видим то, что объем инновационной продукции имеет связи со 

всеми отобранными факторами, кроме коэффициента Джинни. Поэтому далее рассмотрим связь 
между отобранными факторами. Между парами факторов помимо коэффициента Джинни 
наблюдаются хорошие взаимосвязи, пригодные для дальнейшего анализа.  

Далее, мы провели регрессионный анализ для поиска наиболее подходящей двухфакторной 
модели. Исходя из таблицы 3, мы видим, что наиболее удачной стала модель х1 х2, а именно 
инвестиции в основной капитал и валовый охват высшим образованием.  

 
Таблица 3 -  Регрессионная матрица  
 

ВЫВОД 
ИТОГОВ                 

                  

Регрессио
нная 

статисти
ка                 

Множестве
нный R 0,95101846               

R-квадрат 0,90443612               

Нормирова
нный R-
квадрат 0,89078414               

Стандартн
ая ошибка 114037,446               

Наблюдени
я 17               

                  

Дисперсио
нный 
анализ                 

  df SS MS F 
Значимо

сть F       

Регрессия 2 
1,72309E

+12 
8,61543E

+11 
66,2494

32 
7,2787E-

08       

Остаток 14 
1,82064E

+11 
1300453

9175           

Итого 16 
1,90515E

+12             

                  

  
Коэффици

енты 

Стандар
тная 

ошибка 

t-
статис

тика 

P-
Значен

ие 
Нижние 

95% 
Верхни
е 95% 

Нижние 
95,0% 

Верхни
е 95,0% 
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Y-
пересечени
е -784098,62 

335320,28
27 

-
2,338357

27 
0,03472

509 

-
1503289,

1 

-
64908,1

43 

-
150328

9,1 

-
64908,1

43 

х1 
Инвестици
и в 
основной 
капитал 
(млн.тенге) 0,09409702 

0,0103961
2 

9,051166
405 

3,1642E
-07 

0,071799
56 

0,11639
448 

0,07179
956 

0,11639
448 

х2 
Валовый 
охват 
высшим 
образовани
ем 
(процент) 11964,5244 

6720,6903
98 

2,780252
274 

0,09673
912 

-
2449,922

9 
26378,9

717 

-
2449,92

29 
26378,9

717 

 
Исходя из таблицы 5, видно, что модель адекватна и пригодна для прогнозирования, так как 

значение Фишера выше 5, т статистика выше 2,1.  
Резюмируя проведенный выше анализ, можно сказать, что, наибольшее влияние на 

инновационность страны влияют инвестиции (в частности зарубежные), а также валовый охват 
высшим образованием.  

Для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность предприятий в Казахстане, 
предлагаются следующие меры: 
-изменение структуры капитала (разъединение существующих оптимизаций или же наоборот 
консолидация ресурсов) 
-реформирование существующей организационной структуры 
-преобразование активов (то есть продажа ненужных активов, покупка модернизированных полезных 
предприятию активов) 
-изменение структуры производства (улучшение производственного отдела предприятия, внедрение 
инноваций). 

Привлечение денег через инвестиции может привести к значительному расширению и 
увеличению доли рынка предприятия. Тем не менее, для многих компаний, особенно тех, которые 
имеют серьезные амбиции роста, внешнее финансирование является необходимым условием 
успеха. 
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В статье раскрываются следующие темы. Разработка радикальной технологии 

экстракции, что является крайне актуальной задачей в областях биоиндустрии, пищевой 
технологии и промышленной технологии. Разработка и усовершенствование технологии 
получения экстрактов солодки в качестве пищевых добавок. Впервые выделены пищевые добавки 
из солодки, и обоснована целесообразность и эффективность использования их продуктов в 
качестве пищевых ингредиентов при производстве хлебобулочных изделий и пищевых продуктов. 

Ключевые слова: экстракты солодки, технология, пищевые добавки, пищевые 
производства. 

 
В последние годы в связи с внедрением безотходных технологий и комплексной переработки 

сельскохозяйственного сырья получены новые пищевые продукты, содержащие биологически 
активные вещества. Перспективно в этом отношении использование экстракта солодкового корня. 

В составе экстракта содержатся глицирризиновая кислота, обладающая биологически 
активными веществами и применяемая как пищевая добавка. В составе корня солодки содержится 
более 20% тритерпенового сапонина глицирризина. Тритерпеновый сапонин глицирама в корневище 
солодки не полностью исследован, поэтому, учитывая его высокую биологическую активность, 
представляется интерес его углубленного изучения. 

Исследования состояния здоровья населения выявили, что в рационе питания людей 
отсутствуют или содержатся в недостаточных количествах необходимые для человека витамины, 
пищевые волокна, макро- и микроэлементы, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты. В 
связи этим в лабораторных условиях, используя новые биологические добавки из лекарственных 
растений, будет анализирован состав экстрактивных веществ, влияющих на органолептические 
показатели и биологическую ценность. 

Целью и задачами исследования является разработка и совершенствование технологии 
получения пищевой добавки из экстракта солодки. 

В области химии природных соединений важное место занимает выделение биологически 
активных веществ из растений. Растения включают в себя разнообразные классы природных 
соединений – алкалоиды, гликозиды, дубильные и тритерпеновые вещества, флавоноиды, высшие 
органические кислоты, витамины и др [1, с. 113] [2, с. 100]. 

В последнее время, из анализа литературы по поиску лекарственных средств, среди растений 
этим является растение солодки голой (Glycyrrhira glabra L.). Анализы экстрактов солодки методами 
экстракции и хроматографии показали, что в экстрактах солодки содержатся тритерпеновый сапонин, 
глицирретиновая кислота [5] [6, с. 224]. В различных частях растения солодки содержатся по 
химическому составу очень разные биологически активные вещества. Например, в наземной части 
солодки содержатся до 23% тритерпенового сапонина глицирризина, придающего корням сладкий 
вкус. Это калиевые и кальциевые соли кислоты глицирризиновой, агликоном которой является 
кислота глицирриновая (глицирретовая). Углеводная часть тритерпенового сапонина составляется 
двумя молекулами глюкуроновой. Химический состав корней и корневищ солодки просто уникальный. 
В них содержатся до 23% сапонина глицирризина. Препараты, содержащие в своем составе активное 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-effektivnyh-komand-dlya-realizatsii-innovatsionnoy-deyatelnosti-predpriyatiya
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https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2191250
https://volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-7-philosophy-2-17-2012/2_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
https://volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-7-philosophy-2-17-2012/2_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
https://stat.gov.kz/
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действующее вещество растительного происхождения - сухой экстракт корня солодки, включающий 
глицирризиновую кислоту и глицирризин. 

Известно, что компоненты экстракта солодки обладают свойствами лекарственных 
препаратов.  Например, противовирусное воздействие – компоненты сухого экстракта корня солодки 
обладают способностью подавлять репликацию (внутриклеточное удваивание генетического 
материала) некоторых вирусов, являющихся возбудителями острой респираторной патологии. 
Глицирризиновая кислота представляет собой кристаллическое бесцветное вещество, хорошо 
растворимое в этаноле, горячей воде, и практически не растворимое в холодной. Температура 
плавления – 220°С. 

Некоторые компоненты солодки, как было ранее отмечено, с успехом применяют при лечении 
кожных заболеваний, так как они проявляют иммуностимулирующее действие. Имеется информация, 
что эти компоненты используются в лечении вирусных инфекций, в частности гепатитов и СПИДа [8, 
с. 291]. 

Биологически активными компонентами солодкового корня являются тритерпеновые 
гликозиды. Важнейший из них – глицирризиновая кислота, содержание которой может достигать 25% 
от массы сухого материала, разнообразные фенольные соединения, на долю которых приходится 3-
5%, а также углеводы. Общее количество экстрактивных веществ может достигать 40%. 

Наиболее простым способом выделения глицирризиновой кислоты из корня солодки является 
экстракция водой. 

Классической технологией экстракции глицирризиновой кислоты из корня солодки является 
использование водных растворов гидроксида аммония [3] [4, с. 175] [9]. При этом, водный раствор 
аммония нагревается при температуре 120°С в течение 60 минут. Выход продукта около 7,3%. 

Имеется другой способ выделения глицирризиновой кислоты путем использования 0,5%-ого 
раствора гидроксида натрия. Продолжительность нагревания - 1 час при температуре 20-50°С, выход 
продукта составляет 17%. 

Разработка радикальной технологии экстракции является крайне актуальной задачи в области 
биоиндустрии, пищевой технологии и промышленной биотехнологии. В корни солодки со сложным 
химическим составом входят более 20 различных флавоноидов, производных флавонона и халкона 
(ликвиритин, изо-ликвиритин, лакризид и др.), пектиновые вещества, камеди и небольшое количество 
эфирного масла. Корневище солодки содержит глицирризина больше, чем корни. Гликозидный и 
лупановый составы экстракта корня солодки еще не полностью изучены. 

В лабораторных условиях было проведено хроматографическое исследование экстракта 
морфологических частей растения, по отдельности корней и корневища солодки. Для разделения 
гликозидной лупановой части солодки (тритерпеновых сапонинов) использовались различные 
органические растворители с целью выделения по отдельности биологически активных веществ. 

Таким образом, разработаны и усовершенствованы технологии получения экстрактов солодки 
в качестве пищевой добавки. В частности, были использованы этиловый, бутиловый спирты, уксусная 
кислота, аммиачный раствор-буфер-вода. Проведены УФ-спектрофотометричекие определения 
тритерпеновых сапонинов – производных олеановой кислоты, при этом показало поглощение в 
интервале = 207 нм. 

В лаборатории были проведены эксперименты по выделению глицирризиновой кислоты из 
солодки и разработаны методики их получения. 

Можно проиллюстрировать методику получения глицирризиновой кислоты. Измельченные (3-
5 мм) корни солодки (250 г) заливают 1,5 л горячей воды и выдерживают при легком кипячении 6-7 
часов. Экстракт сливают, к остатку приливают 1,0 л горячей воды и повторяют экстракцию при 
кипячении воды в течение 6 часов. Объединенные вытяжки охлаждают, фильтруют с помощью 
фильтровальной бумаги воронкой Шотта, после чего упаривают в вакууме и при нагревании на 
водяной бане до объема 350 мл. Осадок превращается в порошок, который отсасывают и сушат в 
воздухе. 

Неочищенный гликозид (20 г) заливают 200 мл ацетона и нагревают с обратным 
холодильником в течение 3-х часов. Экстракт сливают, остаток повторно извлекают 100 мл кипящего 
ацетона. 

Объединенный ацетоновый раствор фильтруют, затем к нему при перемешивании постепенно 
приливают раствор 2 г гидроксида калия в 16 мл спирта до слабощелочной реакции. 

В результате из данного раствора выпадают гигроскопические кристаллы. Температура 
плавления в интервале - 225-230°С. 

В составе экстракта содержится глицирризиновая кислота, обладающая биологически 
активными свойствами и применяемая как пищевая добавка. 
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В составе экстракта солодки содержатся следующие биологически активные вещества: 
эфирные масла, флавоноиды, алкалоиды, аминокислоты, витамины, углеводы, макро- и 
микроэлементы, минеральные вещества [7, с. 55] [10] [11]. 

Экстракты, выделенные из солодки, обладают биологически активными свойствами и 
применяются как пищевые добавки.  В составе корня солодки содержится более 20% тритерпенового 
сапонина глицирризина. Тритерпеновый сапонин глицирама в корневище солодки не полностью 
исследован, поэтому, учитывая его высокую биологическую активность, представляется интерес к его 
углубленному изучению. 

Впервые выделены пищевые добавки из солодки и обоснована целесообразность и 
эффективность использования их экстрактов в качестве функциональных пищевых ингредиентов при 
производстве хлебобулочных изделий и молочных продуктов. 
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Мақалада ХХ ғ. 20 жылдың басындағы Большевиктік партия көсемдері ұйымдастырған 
«әскери коммунизм» саясатының  Қазақстан халқының наразылығын туғызғаны зерделенеді. 
Большевиктік солақай саясатынан туындаған жағдайдың 20 жылдың басындағы аштыққа душар 
ерткен саяси-экономикалық ахуал тарихына талдау жасалады. 
         Түйінді сөздер: большевик, әскери коммунизм, ашаршылық, саясат, көтеріліс, 
антикоммунистік көтеріліс 

 
Большевиктік партия көсемдері ұйымдастырған «әскери коммунизм» саясаты ХХ ғасырды дүр 

сілкіндірген қайғылы оқиғалардың жан түршігерлік тізілімінде большевиктердің шаруаларға қарсы 
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қуғын-сүргіндері, Қазақстан халқына қарсы жойқын әрекеттер тарих тұңғйығындағы белестерде қалды. 
Әскери коммунизмі саясатының жүзеге асырылу кезеңі кеңестік кезең тарихындағы экономистер мен 
тарихшылар арасында даулар мен пікірталас тудырған мәселелердің бірі болып табылады. Бұл 
тақырыпқа кеңестік тарихнамада көп көңіл бөлінді. Бірақ авторлар өз міндетін бір ғана нәрседен – 
Кеңес үкіметі бекіткен жұмыс әдістерін қолданудың объективті қажеттілігі мен әлеуметтік әділеттілігін 
дәлелдеуден көрді [1]. ХХ ғасырдың 80 жылдарының соңына қарай, Кеңестік тарихнама «Әскери 
коммунизмі» саясатын зерттеуде айтарлықтай «нәтижелерге» қол жеткізді. Сонымен бірге, ғылыми 
аймақтық зерттеулердің қызметіне еліміздегі біртұтас «маркстік» әдістеме және тарихшылардың 
аймақтық материалдармен таныстыру мүмкіндігінің шектеулілігі кедергі келтіретіндіктен, көптеген 
ғылыми жұмыстардың негізіне бүкілодақтық материал алынды, жиі зерттелетін мәселенің жалпы 
қабылданған түсіндірмелеріне сәйкес келмейтін ғылыми айналымға түседі. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің арқасында, ХХ ғасырдың 90-жылдарында тарих 
ғылымын тұжырымдар мен тұжырымдарды идеологиялық реттеудің бұғауынан, саяси цензураның 
шектеулерінен босатқан түбегейлі өзгерістер әкелді. Бұрын ешбір ғылыми тұжырымның дәлелі 
ретінде пайдаланыла алмайтын азамат соғысының тарихына қатысты құжаттарды ғылыми айналымға 
енгізу мүмкін болды. Заманауи әдістемелік база тақырыпты зерттеудегі олқылықтарды жоюға, ғылыми 
зерттеулер жүргізілмеген көптеген сұрақтарды жоюға мүмкіндік береді. Кеңес дәуірінде зерттелмеген 
осындай тақырыптардың бірі – қалың бұқараның Әскери коммунизм саясатына қарсылығы. 

Кеңес тарихшылары еңбекшілердің контрреволюциялық көтерілістерге қатысқанын жоққа 
шығарған жоқ. Олар бұл құбылыстың түсіндірмесін кедей және орта шаруалардың саяси 
сауатсыздығынан, антикоммунистік үгіттің кеңдігі мен жала мазмұнынан, бүлікші басшылардың 
мәжбүрлеуінен тапты. Шындығында, қазіргі зерттеулер көрсеткендей, көтерілісшілердің көпшілігінің 
саяси ұмтылысы антикоммунистік болды, мақсаты коммунистік бұйрықтан азат Кеңес өкіметін орнату. 
Көтерілісшілер «Коммунистсіз Кеңестер үшін!» деген ұранды алға тартты. Бүгінде авторлар 1920-1921 
жылдар тоғысында басталған кеңестік саяси жүйенің дағдарысын түсіндіреді. 

Бұл мәселенің көптеген аспектілеріне қазіргі орыс тарихшыларының бірі В.И. Шишкин. Оның 
1920 жылдардың басындағы Сібірдегі шаруалар көтерілістері туралы жариялаған құжаттар жинақтары 
қаралып отырған мәселенің тарихнамасына елеулі үлес қосты. Шығарған В.И. Шишкин және қалың 
оқырманға берілген орыс архивтерінен алынған материалдар мен құжаттар оқиғалардың хроникасын 
жаңғыртуға және 1921 жылғы Солтүстік Қазақстан аумағындағы антикоммунистік көтерілістің 
ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік береді [2]. 

1919 жылдың қараша-желтоқсан айларында Колчактан азат етіліп, Қызыл Армия келгеннен 
кейін Батыс Сібір өңіріне кіретін Солтүстік Қазақ өлкелерінде Кеңес өкіметі қайтадан орнады. 1920 
жылы 26 тамызда құрамына Ақмола губерниясы кіретін Қазақ АССР-ін құру туралы Декрет шықты. 
1921-1922 жылдары орталық органдарды ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп жатқанда ол Сібір 
революциялық комитетінің қарамағында болды. 

Соғыс ошағында бола отырып, ақтардың, кейін қызылдардың билігіне өткен өлке халқы аса 
қиын экономикалық жағдайды бастан кешірді: бірінші кезектегі қажетті заттардың өткір тапшылығы; 
ауылшаруашылық өндірісінің құралдарының болмауы; дұрыс тамақтанбау және аштық тұрақты 
серіктерге айналады. Большевиктер билігі түпкілікті орнағаннан кейін Кеңес мемлекетінің азамат 
соғысы кезіндегі саясатын жүзеге асыру басталды, ол «Әскери коммунизмінің саясаты», деп аталды. 

«Әскери коммунизмі» саясатының негізгі белгілерінің бірі – тауар-ақша қатынастарын 
қысқарту. Бұл, ең алдымен, қала мен ауыл арасындағы эквивалентті емес табиғи алмасуды енгізуден 
көрінді. Қарқынды инфляция жағдайында шаруалар құнсызданған ақшаға астықты сатқысы келмеді. 
Астық монополиясы туралы декрет қабылданғаннан кейін (1918 ж. 13 мамыр) іс жүзінде саудаға 
тыйым салынды. 1919 жылы 11 қаңтарда Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің декретімен қала 
мен ауыл арасындағы алмасуды ретке келтіру үшін артық бағалау енгізілді. Шаруалардан бастапқыда 
«белгіленген нормамен шектелген шаруа жанұясының қажеттіліктерімен» анықталатын артығын алып 
қою белгіленді. Алайда, көп ұзамай артығы мемлекет пен әскердің қажеттілігімен анықтала бастады. 
Мемлекет өзінің нанға деген қажеттілігінің сандарын алдын ала хабарлап, кейін губернияларға, 
уездерге, болыстарға бөлінді. 1920 жылы жерлерге жоғарыдан жіберілген нұсқауда «болысқа берілген 
үлестің өзі артықшылықтың анықтамасы», деп түсіндірілді. 

Азық-түлік халық комиссариатына төтенше өкілеттіктер берілді, елде азық-түлік диктатурасы 
орнатылды: нан саудасына монополия және бекітілген бағалар енгізілді. Шаруалардан азық-түлікті 
тартып алу үшін азық-түлік отрядтары құрыла бастады. Азық-түлік отрядтары Азық-түлік халық 
комиссары Цурюпа тұжырымдаған «егер сіз ауылдық буржуазиядан нанды кәдімгі әдістермен ала 
алмасаңыз, онда оны күшпен алуыңыз керек» қағидасы бойынша әрекет етті [1, 9 б.]. 
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Кеңес өкіметі орнап, азық-түлік бөлудің енгізілуімен халықтың жағдайы айтарлықтай 
нашарлады. Қоныс аударылған егіншілікпен айналысатын орыс-украин шаруаларының ішінде нан, ет, 
май, сүт, жұмыртқа, көкөніс, темекі бойынша артық бағалау жүргізілді. Көшпелі мал шаруашылығымен 
айналысқан қазақ халқы ет таратуды жүзеге асырды, оған сәйкес жергілікті халық губерниялық азық-
түлік комиссариаты жанындағы арнайы ұйымдастырылған экспедицияларға тірі малды (мүйізді ірі 
қара, жылқы,қой-ешкі) тапсыруға міндеттелді. Сонымен қатар малдың терісі, жылқының жүні, мүйізі 
мен тұяғы үшін бөлінген қаржы қазақ малшыларына үлестірілді. Мемлекет үлестiң мөлшерiн анықтау 
кезiнде халықтың азық-түлiгiнiң нақты артығынан емес, әскер мен қала халқының азық-түлiкке 
мұқтаждығынан есептедi. 

1920 жылы 20 шілдеде Халық Комиссарлар Кеңесі «Сібірдегі астықтың артығын алып қою 
туралы» декрет қабылдап, оған сәйкес облысқа 110 миллион пұт астық бөлу жүктелді. Тапсырманың 
шамамен бестен бір бөлігі, 20 миллион фунтқа жуығы Қазақстан облыстары – Петропавл, Ақмола, 
Көкшетау, Атбасар аудандарының үлесіне тиді. Жағдайды 1920 жылдың егіннің нашар болғаны 
қиындата түсті. Сондықтан Азық-түлік халық комиссариаты губернияға тағайындаған көптеген 
бөліністердің мөлшері халыққа берілген нақты артықшылықтың көлемінен асып түсті. Бұл ретте 
жергілікті азық-түлік қызметкерлері «... нанды ең қарқынды сору кезінде ... алынды ... 20%. Барлық 
басқа макеттер толығымен аяқталды, тіпті кейбіреулері 100%-дан жоғары» [3]. Қазақтың қой терісі мен 
тонының бөлінуіне қатысты оның тірі қошқарлардың санынан асып түскені айтылды...» [3]. Осыған 
қарамастан облыстық азық-түлік комитеті Орталықтың «жауынгерлік тапсырмасына» наразылық 
білдірмей, отбасын асырауға қажетті өнімдерді, алдағы егіске қажетті тұқымдарды тартып алып, оны 
жүзеге асыруға кірісті. Көшпелі халықтың жалғыз күнкөріс құралы ретінде малды реквизициялау 
оларды аштық пен өлімге ұшыратты. 

Азық-түлік органдарының қызметі нағыз апат болды. Көрсеткіш – 1921 жылы 21 қаңтарда 
РКП(б) Көкшетау уездік комитетінің мәжілісі, онда азық-түлік қызметкерлерінің тәртібі туралы мәселе 
қаралды, онда «жерлерде кеңес агенттері – жеке адамдардан шыққан бандитизмнің көріністері орын 
алды. билігін асыра пайдаланып, әр түрлі реквизицияға, шаруалардың киім-кешектерін, аяқ киімдерін 
тәркілеуге өз құқықтарынсыз жол беріп отыр...», [3] делінген.  

Қалалардағы жеке үйлер мен пәтерлердің иелеріне қатысты Қазақстанда революциялық 
мемлекет «соғыс коммунизмі» саясатының репрессиялық және лаңкестік әдістерін толығымен 
қолданды. Тәркілеу және реквизиция шешудің негізгі әдістеріне айналды тұрғын үй саласындағы 
мемлекеттік проблемалар және қызметтік және коммуналдық бөлмелерге қажеттіліктерді 
қанағаттандыру. 

Орал қаласында тек үйлерді реквизициялаумен ғана шектелмеді. Қалалық электр станциясы 
жиі істен шыққандықтан, энергияны бермей отырды. Өнеркәсіптік кәсіпорындар, содан кейін басқа 
мүліктердің қатарында Паншев бар майлы электр қозғалтқышы да реквизицияланды Сол сияқты 
Оралға 1919 жылы маусымда облыстық халық шаруашылығы кеңесінің тоқыма бөлімімен қойма үшін 
жүн, Кирсановская көшесіндегі Решетовтың үйі реквизицияланды [4, 26 б.]. 

Мемлекеттің билік саясаты барған сайын күшейе түсті ауыл мен ауылдың наразылығының 
артуы. Толық диапазонда әкімшілік терроризмді қабылдамау әрекеті билік жүргізіп, ашық диверсиялық 
әрекеттер мен шаруалар тарапынан қарулы қарсылық көрсетті. 1920 жылы «Азық-түлік реквизициясы 
жойылсын!», «Коммунистік азық-түлік диктатурасы жойылсын!» деген ұрандармен өтті. Ел ішінде 
тәртіпсіздіктер басталды. Қазақстанның көптеген аймақтарында көтерілісші шаруалар отрядтары 
жасақталып, «көтерілісші армия». Мыңыншы «Бүлікшіл халық армиясы». 1921 ақпан айында көтерген 
«Сібір шаруалар Одағы», Батыс Сібір өлкесінің аудандарын қамтыды және Солтүстік Қазақстандағы 
көтеріліс болды. Оған қатысушылардың саны 30 мың адамға жетті. Көтерілісшілер уақытша табысқа 
жетті. Көтерілісшлер Петропавл мен Көкшетауды басып алды. Үлкен «Жасыл шаруалар армиясы» 
әрекет етті. Қостанай губерниясының территориясында, Батыс Қазақстанда өздерін «Қызыл Армия» 
деп атағандар көтеріліске шықты. 

ПҚКА бұрынғы дивизия командирі А.Сапожковтың басшылығындағы «Правда» қарулы 
отрядтары шаруалардың қарулы қарсылығына айналған ашық наразылық Қазақстанның басқа 
губернияларына да тән болды [1, 11 б.]. 

Уездік және болыс революциялық комитеттері ұсынған жергілікті билік азық-түлік отрядтарына 
жан-жақты көмек көрсетуге міндетті болды. Сонымен, Көкшетау аудандық полициясының бастығы өз 
қызметкерлеріне: «Кеңес өкіметінің ереуіл тапсырмасы ретінде азық-түлік майданының мүддесі үшін 
мен азық-түлік қызметкерлерінің ісіне араласуды үзілді-кесілді тоқтатуды бұйырамын...», деген 
болатын. Бұған жауап ретінде шаруалар астық бөлуді жүзеге асырудан жалтаруға тырысты, нанды 
жасырды, қазақ халқы Кеңес өкіметінің билігі толық таралмаған Оңтүстікке қоныс аударды. Азық-түлік 
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отрядтары жасаған озбырлық, сайып келгенде, жергілікті халықтың белсенді қарсылығын тудырып, 
арты 1921 жылдың басында қанды көтеріліске ұласты. 

Шаруалардың белсенді қарсылығының алғашқы көріністері 1920 жылдың тамызында 
Петропавл уезінің Всесвятский ауданында 200 адамдық «жасылдар» отряды пайда болған кезде 
басталды. Көтерілісшілер азық-түлік дайындайтын жауапты қызметкерлерге шабуыл жасап, уездік 
комиссарды атып, Қызыл Армияны тұтқындап, қарусыздандырды. Бірақ қыркүйектің алғашқы күндері 
көтерілісшілер Қызыл Армия бөлімшелерімен талқандалып, айдап салушылар тұтқындалды [5]. 
Алайда, «жасылдардың» қырғынға ұшырауы жағдайды одан сайын ушықтырды. Әр түрлі болыстарда 
ұйымдаспаған толқулар шыға бастады. Қараша айында сол Всесвятская болысында екінші рет 
көтеріліс басталып, оны ВНУС әскерлерінің 21-ші атқыштар дивизиясының арнайы бөлінген отряды 
басып тастады. 

1920 жылдың соңы – 1921 жылдың басында әкімшілік жағынан Солтүстік Қазақстан кіретін 
Батыс Сібір территориясында жергілікті билік органдары тұқым тарату жұмыстарын жүргізе бастады. 
Шаруалардан тәркіленіп, қоймаларға әкелінген тұқымдық астық көктемде несие ретінде бірыңғай 
мемлекеттік жоспар бойынша шаруаларға егін егуге қайтарылатын ұлттық қорға енгізілді. Дегенмен, 
ішкі суыту пункттеріндегі астық кейіннен Ресейдің орталық аудандарына жөнелту үшін теміржол 
желісіне экспорттала бастады. Бұл шаруалардың наразылығын арттырып, шаруалардың қарулы 
көтерілістеріне себеп болды. 

Қаңтар айының соңында Түмен губерниясының Есіл ауданында жаппай көтеріліс ошақтары 
басталды. 8 ақпанға қарай Транссібір темір жолының солтүстік және оңтүстік тармақтары мен Есіл 
мен Тобыл өзендерінің аңғарлары арасындағы аумақты түгелдей көтерілісшілер басып алды. Астық 
экспортын тоқтату үшін көтерілісшілер темір жолдағы рельстер мен көпірлерді қиратты. 1921 жылы 11 
ақпанда өткен РКП(б) Орталық Комитеті Сібір бюросының мәжілісінде Сибревком төрағасы 
И.Н.Смирнов: «Көтерілістерге қарамастан қысымды жалғастыру керек. Қан төгілсе, мемлекет 
пайдасына болсын. Көтерілісшілерді басу керек». Азық-түлік саясатын әлсіретуге және қысымға жол 
бермеу керек, [5, 96 б.] деген. 

 Көтеріліс ошағы Ақмола губерниясының Петропавл уезіне тарады. Барлық жерде 
көтерілісшілер армиялық тәртіпте роталарға, эскадрильяларға, полктерге, армияларға және т.б. 
Транссібір темір жолының солтүстік тармағында Макушино – Петуховская стансаларының маңында 
көтерілісшілер Голышманов тобына, оңтүстік тармағында Есіл мен Петропавл аралығында Есіл халық 
әскері әрекет етті; Петропавлдың шығысы – көтерілісшілердің «Шығыс тобы»; Петропавлдың 
оңтүстігінде – «Бірінші Сібір атты әскер дивизиясы». Барлық жерде көтерілісшілердің штабтары 
құрылды, Бірақ көтерілісшілердің бірыңғай штабы болмады [2, 362 б.]. Әскери басшылықты негізінен 
бірінші дүниежүзілік және азамат соғыстарынан өткен шаруалардың қолбасшылық құрамы жүзеге 
асырды. Болыста әскери бөлімдер құра отырып, шаруалар өз ауылынан алыс кетпеуге тырысты. 

12 ақпандағы көтерілісті бауға басшылық ету үшін құрамында Сибревком төрағасы 
И.Н.Смирнов, Республика Қарулы Күштері бас қолбасшысының Сібір жөніндегі көмекшісі В.И. 
Павлуновский. Сібірге атқыштар дивизияларының бөліктері, бірнеше атты және атқыштар полктері, 4 
броньды пойыздар жіберілді, Арнайы мақсаттағы бөлімшелер «Части Особого назначения» (ЧОН) 
қолданылды. Павлуновскийдің 1921 жылғы 14 ақпандағы «Көтеріліс шарпыған аймақта өлім жазасын 
қолдану туралы» жасырын нұсқауы бойынша жергілікті чектер көтерілісшілер қолбасшыларын, қайта 
қолға түскен көтерілісшілерді, қолдарынан келгендерді, жекпе-жек өткізбеген адамдарды сол жерде, 
сотсыз атуға болатын. Темір жол мен телеграф байланысына зиян келтіргені үшін сотталған билік 
органдарына, сондай-ақ көтерілісшілермен байланысы бар теміржол қызметкерлеріне атыс қарулары 
тапсырылды [2, 179 б.]. 

13 ақпанда көтерілісшілер отрядтары Петропавл қаласын, бронды пойызды, бірнеше 
станцияны, көптеген қару-жарақ, мылтық, оқ-дәрілерді басып алды. Көтерілістерді басу үшін кеңес 
әскерлерінің Петропавл тобы құрылды. 17 ақпанға қарай тұрақты армияның 249, 253, 255 полктары 
және басқа да бірнеше әскери бөлімдер көтерілісшілерді қаладан қуып шықты (уезде 
көтерілісшілердің негізгі жасақтары 14 наурызда ғана талқандалған). 1921 жылы 18 ақпанда 
Сибревкомның төрағасы И.Н. Смирнов Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы В.И. Ленин: «Есіл-
Петропавл облысындағы кулак-казак көтерілісі сәтті басылды. Пойыз қозғалысы және телеграф 
байланысы Омбыдан Петропавлға дейін және Есілден батысқа қарай 80 верст және Мамлютка бекеті 
қалпына келтірілді. Қозғалыс темір жолдан алыстап, тынымсыз Көкшетау ауданындағы азық-түлік 
қоймаларының бұзылуынан көрінуі мүмкін [2, 218 б.] деген болатын. 

Қорыта келе, Жаңа экономикалық саясат — ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы КСРО-да Азамат 
соғысы салдарынан қираған ел экономикасына жеке меншік иелерін тартып, адамдардың өз еңбегіне 
мүдделілігін орнықтыруға бағытталған әрекет болды. 1921 жылы көктемде РКП (б) Х-съезінде “әскери 
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коммунизм” саясатынан Жаңа экономикалық саясатқа (ЖЭС) көшу туралы шешім қабылданды. Жаңа 
экономикалық саясат шеңберінде қираған халық шаруашылығын қалпына келтіріп, социализмге өту 
көзделді. Оның мәнісі азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастырып, жеке меншіктің түрлі 
формаларын пайдалануға жол ашу болды. Жаңа экономикалық саясаттың енгізілуіне байланысты 
сырттан шет ел капиталы (концессиялар) тартылып, ақша реформасы (1922-1924) жүргізілді.   

1921 жылы 11 мамырда Ақмола губерниясында тәркіленген астықты әкету үшін әскери жағдай 
енгізілді. Азық-түлік агенттіктері алдымен мәжбүрлі айырбастың түрлерін пайдаланды. Содан кейін 
олар халықтан азық-түлікті реквизициялай бастады. Дәл осылайша 1921 жылдың шілде айына дейін 
мемлекет жинаған астықтың негізгі бөлігі алынды, «жауынгерлік тапсырманың» мұндай орындалуы 
табиғи себептермен қосылып, ауыр зардаптарға әкелді. Солтүстік Қазақстанның астықты 
аудандарында 1921 және 1922 ж. ашаршылық басталды [8]. 
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В статье представлена характеристика и особенности Костанайской области, связанные 

с ее географическим расположением. Описательно показано состояние окружающей природной 
среды Костанайской области в разрезе экологии. Имеются статистические данные о состоянии 
окружающей среды региона.    

Ключевые слова: экология, загрязнение, окружающая среда, Костанайская область.   
 
Характеристика области. Костанайская область одна из северных областей Казахстана, 

граничащая по внутренним границам с 4 областями страны и 3 областями соседней России. Область 
основана в 1936 году. Включает в себя 4 города и 16 районов областного подчинения с городом 
областного значения – Костанай.  

Для области характерен равнинный рельеф. На севере расположилась юго-восточная часть 
Западно-Сибирской низменности, южнее – Торгайское плато, западную часть занимает– Зауральское 
плато, а на юго-западе отроги Казахского мелкосопочника.  

Область обладает достаточно засушливым резко континентальным климатом с характерным 
сухим и жарким летом и морозной продолжительной зимой. За год осадков выпадает в количестве 
250-300 мм. 

http://taisoigan.kz/tarikh-lketanu/article_post/1921-zhylgy-asharshylykˌ-tarih-tagylymy
http://taisoigan.kz/tarikh-lketanu/article_post/1921-zhylgy-asharshylykˌ-tarih-tagylymy
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Регион богат на полезные ископаемые. В её недрах присутствуют: бокситовые руды, 
оолитовые и магнетитовые руды, асбест, бурый уголь, цементный и флюсовый известняк, кирпичная 
и огнеупорная глина, строительный камень, стекольный песок и многое другое.  

Костанайский регион по своему экологическому состоянию считается одним из чистых в 
стране [1]. 

Атмосферный воздух. Воздушный бассейн области имеет 3 основных источника 
загрязнения: 

1) теплоэнергетическая промышленность;  
2) горнодобывающая промышленность; 
3) автотранспорт.  

За 2020 год объем эмиссий от общего количества стационарных источников загрязнения (а их 
– 17929 единицы) составил – 123,4 тыс.т. Из них 79% всех выбросов приходится на АО «ССГПО» - 
самое крупное горнопромышленное предприятие региона [3] (Рис. 1).   

 

 
 

Рисунок 1 -  Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников за 2018-2020 гг. 
 
Рядом с негативными моментами есть и позитивные.  
Так, например, одним из положительных моментов является снижение объемов производства 

и объемов эмиссий многими крупными предприятиями области (Рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 - График снижения объемов эмиссий крупными предприятиями 
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Также улучшению показателей атмосферного воздуха области способствует факт 
использования крупными котельными природного газа в качестве топлива.  

Здесь же стоит отметить, что в рамках реализации дорожной карты Костанайской области по 
решению экологических проблем проводится реконструкция Качарского теплоцентра с твердого вида 
топлива на жидкое. А это значит, что ТЭЦ АО «ССГПО» перейдет с угля на газ, что в свою очередь 
приведет к снижению объемов выбросов эмиссий в атмосферный воздух [2]. 

Касательно качества атмосферного воздуха уровень загрязнения имеет статус «низкого». 
Случаев высоких и экстремальных уровней загрязнения не было.  

Водные ресурсы. Костанайская область по своему географическому расположению 
относится к зоне с недостаточным увлажнением, из-за этого в ее пределах запас поверхностных вод 
относительно небольшой.  

Поверхностный сток в силу природных особенностей региона формируется в период таяния 
снежного покрова.  

Все водные объекты области относятся к Тобол-Торгайскому водному бассейну. По всему 
региону насчитывается примерно 310 водотоков с длиной равной более 10 км. Имеется 21 река 
длинной более 100 км, и 2 реки длиной более 500 км.  

Одна из таких рек, река Тобол, протекает на территории 2-х государств, имеет притоки в виде 
рек: Уй, Обаган Тогузак, Синташты, Айет и Шортанды.  

Другая река – Торгай состоит из рек: Жалдама, Кара-Торгай, Улькаяк и Ащитасты, а также 
озера Сарыкопа [1]. 

В виду хозяйственной деятельности реки и многие их притоки отлажены значительным 
количеством водохранилищ и прудов, 11 из которых (водохранилищ) эксплуатируются для 
удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд. 

Помимо этого, в виду той же хозяйственной деятельности сбрасываются сточные воды (Рис. 
3).  

 
 
Рисунок 3 - Данные о фактических сброса ЗС со сточными водами за 2018-2020 гг., тыс. тонн 

 
Таблица  1 - Информация о фактических объемах сбросов 2018-2020 гг. 
 

Информация о фактических объемах сбросов  2018 2019 2020 

Сбросы 
поверхностных 

водоемов 

Объем загрязняющих веществ, тыс. т 10,8 10,1 11,8 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 9155 8394 7770,2 

Хозяйственно-
бытовые СВ 

Объем загрязняющих веществ, тыс. т 12,001 12 15,6 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 19145 19019 18891 

Промышленные 
сбросы 

Объем загрязняющих веществ, тыс. т 102,19 102 172 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 46997 46711 46593 

Аварийные и 
неразрешенные 

сбросы 

Объем загрязняющих веществ, тыс. т 0,01 0,006 0 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 7,56 390,8 0 

Всего 
Объем загрязняющих веществ, тыс. т 124,996 124,1 199,3 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 75297,14 74514,8 73254,2 
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Из таблицы 1 видно, что за период 2020 года произошло сокращение общего объёма сброса 
СВ. Их снижению послужило уменьшение водопотребления предприятиями и населением благодаря 
установленным приборам учета. Также, снижение вызвано выполнением крупными предприятиями их 
природоохранных мероприятий. Например, повторное использование оборотной воды из 
хвостохранилища, повторное использование технологической воды, перехват дренажных вод 
хвостохранилища для исключения их попадания в поверхностные водные источники. 

Что касается качества подземных и поверхностных вод, то ситуация следующая.  
По собранным данным, предоставленным Департаментом экологии по Костанайской области, 

в последние годы увеличились случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения 
поверхностных водоемов одними и теми же ингредиентами (Таблица 2).  

 
Таблица  2 - Данные по количеству случаев ВЗ и ЭВЗ на водных объектах за 2018-2020 годы 
 

Степень загрязнения ВЗ, ед. ЭВЗ, ед. 

Каратомарское 
водохранилище 

2018 - - 

2019 - - 

2020 2 - 

р. Тобол 

2018 24 1 

2019 24 1 

2020 37 2 

р. Желкуар 

2018 4 - 

2019 4 - 

2020 4 - 

р. Айет 

2018 3 - 

2019 3 - 

2020 1 - 

р. Тогызак 

2018 2 - 

2019 2 - 

2020 1 - 

р. Обаган 

2018 14 1 

2019 14 1 

2020 9 0 

 
По данным фактам необходимо брать во внимание особенности природных факторов, 

которыми обусловлена некоторая их часть (фактов).   
Например, причины высоких загрязнений водоемов и водотоков региона могут быть 

природного характера, и обуславливается это естественным фоном данных водных объектов, 
поскольку мы имеем высокую минерализацию и содержание тяжелых металлов, то мер по 
предотвращению этих явленый попросту нет.  

То же дело обстоит и с подземными водами.  
Земельные ресурсы. По состоянию на 1 января 2021 года площадь земельного фонда 

составила 19600,1 тыс. га, из них 38298,59 га -  это земли, выведенные из оборота вследствие 
загрязнения и нарушения, 13848,5 га из которых являются отработанными.  

На территории региона работает семь крупных горнодобывающих предприятий, 
функционирование которых связано с нарушением земель (Рис. 4). 

Все они проводят горные работы. По их завершению предприятия проводят работу по 
рекультивации отработанных нарушенных земель.  

В период с 2018 по 2020 данные работы предприятиями не проводились [1,2,3].  
Загрязненные и нарушенные земли распространены в промышленных зонах городов, местах 

добычи и переработки полезных ископаемых. При добыче полезных ископаемых открытым способом 
на больших территориях происходит отчуждение земель для несельскохозяйственных целей: под 
карьеры, отвалы, хвостохранилища, накопители рудничных и хозяйственно-бытовых вод. Основные 
площади нарушенных земель выведены из оборота сельхозугодий в результате развития 
горнодобывающей отрасли и уже построенных населенных пунктов. 

 



ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ ИМПОРТТЫ АЛМАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
    

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ 

482 
 

 
 

Рисунок 4 - Информационный график о состоянии нарушенных земель области за 2020 г., тыс. га 
 
Отходы. Существуют разные классификации отходов. Рассмотрим 3 разных вида: бытовые, 

производственные и токсичные. 
В год на территории области образуется примерно 250 000 тонн ТБО. Все они размещаются 

на полигонах и сельских свалках. В век переработки данный вид отходов как никто другой имеет 
возможность перерабатываться. И в 2020 году доля утилизации и переработки ТБО к их образованию 
дошла до 11,9% [3]. 

Развивается также и раздельный сбор отходов среди населения. В 20 населенных пунктах 
имеются специальные сетчатые контейнеры и эко баки. В пятнадцати районах работает система 
раздельного сбора ртутьсодержащих ламп и батареек в общем количестве 145 штук. В областном 
центре имеются 10 специальных контейнеров для отходов электронного и электрического 
оборудования.   

Осуществление сортировки отходов возможно в двадцати семи населенных пунктах региона. 
Функционирует три мусоросортировочные линии, также есть ручная сортировка (Рис. 5).   

 
Рисунок 5 -  Объемы образования отходов за 2020 год 

 
Девять предприятий осуществляют переработку вторсырья с выпуском более 10 видов 

готовой продукции из переработанных отходов.  
На ряду с этим для формирования экологической культуры среди населения проводятся 

разъяснительные работы по раздельному сбору отходов.  
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Сотрудниками подведомственных организаций проводится спутниковый мониторинг региона 
на предмет выявления несанкционированных мест размещения отходов. Каждые из них после 
нахождения подлежат ликвидации (Рис. 6) 

 

 
 

Рисунок 6 -  Динамика образования и ликвидации несанкционированных свалок за период  
2018-2020 гг. 

 
Отметим, что процент ликвидации за 2018, 2019 и 2020 годы составил 44%, 50% и 79% 

соответственно [1,2,3].  
Заключение  
В целом Костанайская область представляет собой безопасную зону с достаточно здоровой 

экологией. Безусловно имеются разовые акции превышений ПДК по различным загрязнителям. Но 
все же наша область занимает лидирующие позиции в списке «самым чистых». Приведенные выше 
факты это доказывают.  
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В статье проблемы и перспективы экспорта зерна и зерновой продукции Казахстана. 
Анализируются преимущества производства зерна в республике, его особенности, а также 
возникающие сложности в связи с недостаточной развитостью инфраструктуры АПК, 
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отсутствием четкой государственной зерновой политики. 
Ключевые слова: экспорт зерна и зерновой продукции, экспортный потенциал, 

урожайность зерновых культур, инфраструктура АПК. 
 
Вхождение Казахстана в мировое экономическое пространство как самостоятельного 

государства, усиление толерантности в казахстанском обществе, выявление преимуществ нашей 
страны в международном разделении труда позволили по-новому оценить реализацию современной 
аграрной политики. 

В условиях назревающего финансового кризиса, всемирного роста цен на продукты питания, 
резкого снижения покупательной способности национальной валюты - тенге, реализация 
продуманной аграрной политики Казахстана становится особенно актуальной. 

Производство зерновой продукции является ведущей отраслью мирового сельского 
хозяйства. В свою очередь зерновой рынок - главный сегмент мирового агропроизводственного 
рынка, основа мирового агробизнеса. Под посевами зерновых культур занято более половины всей 
мировой пашни, объем мировой торговли зерном составляется свыше 240 млн. т. и постоянно 
увеличивается, вовлекая практически все виды зерна и страны, независимо от того, какую долю они 
имеют в мировом производстве, в каких объемах импортируют или экспортируют его. В силу 
стратегической и социальной значимости мировой зерновой рынок стал особой сферой 
стратегических интересов и государств и крупных транснациональных корпораций. 

Если для государства наличие достаточного количества качественной зерновой продукции 
является важнейшим условием продовольственной безопасности страны, то для отмеченных 
корпораций - это востребованный товар для бизнеса. С этих позиций актуальность экспорта зерновой 
продукции только возрастает. Достаточно отметить, что 75 % мировой торговли зерном контролируют 
пять транснациональных корпораций [1, с. 19]. 

Экономическая стратегия производства зерна основывается не только на том, что 
производство зерновой продукции удовлетворяет известные потребности людей в продуктах питания, 
в других товарах народного потребления, но и приносит экспортную выручку государству. Зерно 
является стратегический продуктом любой страны. 

По прогнозам ООН к 2050 году население земного шара достигнет 9,1 млрд. человек, а для 
обеспечения продовольствием растущее население производство сельхоз товаров потребуется 
нарастить на 60 %. Так как Казахстан является одним из крупнейших экспортеров зерновых культур, 
то следовало бы в Казахстане проанализировать состояние производства зерновых культур. В 
течение последних 10 лет Казахстан входил в первую десятку стран мира по экспорту зерновых 
культур и муки пшеницы. За последние 3 года в силу различных объективных и субъективных причин 
Казахстан занимает уже, к сожалению, 13 позицию в списке стран по производству пшеницы [2]. 

Актуальность разработки экономической стратегии производства и реализации зерновой 
продукции возрастает еще и потому, что вхождение Казахстана в мировое экономическое сообщество 
как суверенного государства ставит перед ним достаточно сложные экономические задачи, решение 
которых невозможно без использования передового опыта с учетом национальных особенностей 
страны, интеграции, активизации сотрудничества между Казахстаном и странами в условиях 
глобализации мирохозяйственных связей. Исследования ПАО свидетельствуют, что в 2021 году 
производство зерновых культур в мире было увеличено и достигло рекордного уровня 2791 млн. тонн 
относительно непосредственно производства зерна пшеницы следует отметить, что в странах 
северного полушария посевная компания озимой пшеницы 2022 года завершается, в целом, при 
благоприятных погодных условиях. В европейском союзе состояние культур хорошее - особенно 
после прошедших в странах Восточной Европы дождей, которые развеяли прежние опасения 
относительно дефицита влаги в почве; при этом предполагается, что площади под пшеницей будут 
неизменными по сравнению с прошлым годом; однако возможно их некоторое сокращение под 
влиянием конкуренции со стороны рапса. В Соединённых Штатах Америки отмечаются средние 
темпы посевной компании озимой пшеницы урожая 2022 года, по предварительным прогнозам, 
посевные площади метут быть увеличены примерно на 5 процентов в связи в ожидаемым ростом 
цен. В Российской Федерации и на Украине предполагается, что посевные площади под пшеницей 
будут больше, чем в среднем за последние пять лет, хотя на ход посевной повлияло недостаточное 
содержание влаги в почве. На Ближнем Востоке дефицит осадков в начале сельхозсезона 
отрицательно сказался на прогнозах производства в ряде стран; однако в странах дальнего Востока 
Азии, включая Индии, прогнозы производства благоприятны в силу высоких цен и правительственных 
программ помощи [3]. 

Вместе с тем, ФАО прогнозирует увеличение объема потребления зерновых в сезоне 2021-
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2022 годов на 1,7 %. По-прежнему ожидается рост потребления пшеницы в мире на 2 % выше по 
сравнению с прошлым сезоном. Вызвано это с устойчивым высоким спросом на продовольственные и 
фуражные нужды. Так как Казахстан производит и продовольственное, и фуражное зерно, то 
создается вполне объективно ситуация при хороших маркетинговых исследованиях поставить на 
международный рынок нашу продукцию. Кроме этого, будет снижаться уровень запасов 
продовольственной пшеницы в силу неурожая 2021 года в ряде регионов России и Соединённых 
штатов. Эти факторы позволяют Казахстану снова войти в 10-ку самых крупных экспортеров зерна и 
зерновой продукции. 

Зерновое производство в Казахстане ведется в зоне рискованного земледелия, где основной 
проблемой является недостаток влаги. Среднегодовая урожайность зерновых культур за последние 
20 лет составляла 11,8 ц/га. Увеличение или уменьшение урожайности зависит не столько от 
применения современных интенсивных технологий возделывания зерновых культур, сколько от 
своевременного выпадения осадков. Как показывает многолетняя практика выращивания зерновых 
культур, производство зерновых культур в Казахстане в большей степени зависит от природно-
климатических условий, или в других странах ЕЭС. Поля указанной урожайностью составляют в 
республике около 16 млн. га, или 65 % от общей посевной площади.  

При исследовании экспорта зерна и зерновой продукции из Казахстана применялись 
различные методы анализа: абстрагирования, сравнительного анализа, ретроспективного анализа; 
индукции и дедукции и др. 

Например, мы абстрагировались от производства и экспорта готовых к употреблению видов 
продуктов питания, изготовленных из зерновой продукции (печенья, макарон и т.п.), так они в объеме 
экспорта Казахстана играют мизерную роль. Все другие виды зерновых не учитываются. При этом 
всегда учитывалось, что “критерием истины при любом анализе является практика”. 

В последние годы в Казахстане при незначительном увеличении внутреннего потребления, 
зерна быстрыми темпами стали развиваться его экспорт и существенно сократился импорт, 
благодаря последнему фактору Казахстан является крупной зерновой базой и важнейшим 
животноводческим регионом ЕврАзЭС. Следует отметить, что сложившаяся структура посевных 
площадей различных отраслей в республике в свое время было сориентированы и направлены по 
решению экономических задач бывшего Советского Союза. Однако в настоящее время ситуация, 
конъюнктура мирового рынка зерна существенно изменились. 

В 2021 г. цены экспортных поставок казахстанской пшеницы выросли на 5 % за год, муки — на 
6 %.Экспорт зерна вырос на 25 % за год, однако муки — напротив, сократился на. 12 %. За январь-
июль 2021 года из РК на экспорт отправили 3,2 млн. тонн пшеницы на 727,8 млн. долл. США. Рост в 
натуральном выражении составил 24,8 %, денежном — на 30,6 %. Большая часть экспорта 
ориентирована на страны СНГ: 2,2 млн. тонн продукции, на 5,6 % больше, чем годом ранее. Здесь 
основные объёмы пшеницы ушли в Узбекистан (1,6 млн. тонн), Таджикистан (508,8 тыс. тонн) и 
Россию (42,1 тыс. тонн). В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправлено 993 тыс. тонн 
пшеницы — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Среди них чуть более трети объёма ушло в 
Афганистан (355,6 тыс. тонн, плюс 38,3 % за год), также и немалые объёмы экспорта в секторе 
приходятся на Иран (342,1 тыс. тонн) и Китай (154,8 тыс. тонн). 

 
Таблица 1 - Экспорт. Пшеница и меслин. Январь-июль 2021 [2] 

 

 2021/07 2020/07 Рост за год 
тыс.тонн млн.долл. 

США 
тыс.тонн млн.долл. 

США 
тыс.тонн млн.долл. 

США 
Всего 3191,9 727,8 2557,4 557,2 24,8 % 80,6 % 

Страны СНГ 2198,9 483,9 2082,9 446,3 5,6 % 8,4 % 

Узбекистан 1594,0 337,6 1413,4 286,6 12,8 % 17,8 % 

Таджикистан 508,8 117,3 500,3 117,5 1,7 % -0,2 % 

Россия 42,1 15,9 89,5 25,7 -52,9 % 38,0 % 

Прочие 53,6 13,2 79,7 16,6 -32,8 % - 20,6 % 

Остальные страны 
мира 

993,0 243,9 474,5 110,8 109,3 % 120,0 % 

Афганистан 355,6 79,0 257,1 58,1 38,3 % 36,0 % 

Иран, Исламская 
Республика 

342,1 86,6 0,3 0,1 в 1052 раза в 1402 раза 

Китай 154,8 40,9 97,7 23,1 58,4 % 76,8 % 
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Италия 62,5 16,6 104,4 25,6 -40,% - 85,3 % 

Турция 46,6 10,3 5,8 1,4 705,6% 631,4 % 

Соединённое 
Королевство 

8,8 3,5 - - - - 

Норвегия 7,5 2,8 2,5 0,7 163,2 % 14,0 % 

Прочие 15,2 4,2 6,7 1,9 260,9 % 36,6 % 

 
В 2018/19 МГ из Казахстана экспортировали 8,78 млн. т. География поставок зерновой 

несколько изменилась относительно 2017/18 МГ. Основные покупатели казахстанской пшеницы — 
Узбекистан и Таджикистан, Китай, Италия, Турция, Грузия, Вьетнам. При этом Италия и Турция 
находятся на первой и второй позициях в ТОП-5 основных покупателей казахстанской пшеницы-
дурум с долей закупок 63,4 % (223,3 тыс. т.) и 20 % (69,2 тыс. т.) соответственно. В последние годы 
экспорт пшеницы из Казахстана составляет от 3 до 7 млн. т. в год. Самый минимальный показатель 
экспорта пшеницы был в 2002/03 МГ - 2,32 млн. т., а максимальный уровень экспорта достигнут в 
2011/12 МГ — 11, 9 млн. т. Пшеничной муки с начала года экспортировали 749,1 тыс. тонн на 207,6 
млн. долл. США. Сокращение в натуральном выражении составило 11,5 %, в денежном — 12,1 %. В 
страны СНГ Казахстан отправил 261,2 тыс. тонн муки — на 16,4 % меньше, чем годом ранее. Здесь 
основными импортёрами стали Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В остальные страны мира 
было отправлено 487,9 тыс. тонн продукции — на 8,6 % меньше, чем год назад. Основной объём 
экспорта пришёлся на Афганистан: 486,1 тыс. тонн, минус 7,6 % за год. Ещё 1,7 тыс. тонн 
казахстанской муки завёз Китай. 

 
Таблица 2 - Экспорт. Пшеница и меслин. Январь-июль 2021 

 

 2021/07 2020/07 Рост за год 

 

тыс.тонн млн.долл. 
США 

тыс.тонн млн.долл. 
США 

тыс.тонн млн.долл. 
США 

Всего 749,1 207,6 / 846,2 236,0 -11,5 % -12,1 % 

Страны СНГ 261,2 68,3  312,5 81,2 -16,4 % -15,9 % 

Узбекистан 179,0 45,0 171,6 42,9 4,3 % 4,9 % 

Таджикистан 32,3 8,5 57,7 14,3 -44,0 % -40,9 % 

Кыргызстан 22,3 5,5 48,3 12,6 -53,9 % -56,0 % 

Туркменистан 15,8 5,4 22,4 7,5 -29,3 % -28,8 % 

Россия 11,5 3,9 12,1 3,9 -5,2 % 0,1 % 

Молдова, Республика 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 % 14,2 % 

Беларусь 0,03 0,01 0,01 0,005 123,7 % 87,8 % 

Остальные страны мира 487,9 139,3 533,8 154,8 -8,6 % -10,0 % 

Афганистан 486,1 138,6 526,3 152,3 -7,6 % -9,0 % 

Китай 1,7 0,6 7,4 2,5 -76,5 % -74,6 % 

Польша  - 0,02 0,01 - - 

Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК [3] 

 
В июле цены экспортных поставок на пшеницу выросли на 1,4 % за месяц и на 4,5 % — за год. 

В том числе цены для стран СНГ в годовой динамике выросли на 4,2 %, для остальных стран — на 
4,7 %. В свою очередь цены экспортных поставок на муку в июле текущего года снизились на 0,8 % за 
месяц, однако в годовой динамике отмечен рост на 5,6 %. В том числе для стран СНГ цены выросли 
на 5 % за год, для прочих стран — на 6,7 %. Экспорт пшеницы в Афганистан может сократиться 
вдвое. Афганские предприниматели оплачивают поставки казахстанского зерна и муки через банки 
третьих стран. Афганские банки де-факто не работают. Поэтому нет гарантий получения средств из 
этой страны. В среднем за последние 10 лет ежегодный объем производства зерновой продукции 
составил в республике около 20 млн. тонн.  

Составляет около 12 млн. тонн. Следовательно, у Казахстана имеются все условия, чтобы 
занять свою нишу и место среди крупнейших экспортеров зерновой продукции в мире. Невысокая 
урожайность является слабым звеном. Однако есть существенные преимущества, которые 
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способствуют усилению конкурентоспособности зерновой продукции Казахстана: огромные посевные 
площади, природно-климатические условия для производства твердых сортов пшеницы, которая 
систематически востребована на международном рынке зерна; реальная возможность выращивать 
экологически чистое зерно; достаточно высокая рентабельность его производства. 

На увеличение экспорта казахстанского зерна влияют как внутренние, так и внешние факторы. 
К внутренним следует отнести: 

- наличие восьмых в мире генетических ресурсов зерновых колосовых культур; 
- самая высокая в мире землеобеспеченность на душу населения посевной площадью; 
- колоссальные возможности существенного расширения посевных площадей зерновых 

культур (до 6 млн. га); 
- расположение главных зернопроизводящих регионов в степной, сухостепной и лесостепной 

зонах; 
- резко-континентальные климатические условия, с достаточным бонитетом почвы для 

выращивания высокобелковых зерновых культур; 
- наличие достаточного количества крупных элеваторов для хранения выращенного урожая и 

создания стратегических запасов зерна; 
- территориальная близость к крупным рынкам сбыта зерновой продукции (Китай, Россия, 

страны Центральной Азии. 
Внешние факторы как известно от Казахстана не зависят. Однако они в экономической 

стратегии производства к реализации зерновой продукции нашей страны играют очень важную, если 
не определяющую роль. И связаны они с вполне объективными явлениями, происходящими в 
мировом экспорте зерна. На последний объективно воздействуют следующие тенденции, 
происходящие в мирохозяйственных связях: 

- глобализация на земле привела к тому, что мирохозяйственные экономические отношения 
стали более интенсивными, а развитие транспортных логистических сетей усилило товароборот 
между различными странами; 

- демографическая ситуация в мире характеризуется следующими основными факторами: 
- рост численности населения. По оценке ООН численность жителей в 2018 году составляет 

7,5 миллиарда человек. При отсутствии существенных демографических изменений к 2050 году 
население мира может достигнуть порядка 9,1 миллиардов человек. Естественно, это приведет к 
росту потребления зерновых культур [4]. 

- истощение природных ресурсов для производства продуктов питания и сокращение 
пригодных для возделывания сельскохозяйственных земель. На современном этапе экстенсивный 
рост сельскохозяйственного производства в мире потерял свою актуальность. Эксперты ФАО рост 
эксплуатации природных ресурсов и изменения климата напрямую связывают с негативным 
влиянием деятельности человека на окружающую среду, что приведет в будущем серьёзным 
проблемам с продовольственным обеспечением. Деградация земельных ресурсов, дефицит воды, 
экстремальные температурные и погодные условия, в частности, в условиях ЦА, а также вызванные 
изменением климата, создают для сельского хозяйства значительные риски, что приводит к 
снижению производительности труда и росту дефицита продовольствия. Это требует от всех “стран-
сельхозпроизводителей” перехода к переоснащению продовольственных систем, к интенсивному 
ведению сельского хозяйства, внедрению новых эффективных методов землепользования и 
содержания сельскохозяйственных животных [5]. 

- для стран с высоким уровнем технологического развития и недостатком углеводородных 
видов энергии становится актуальным производство энергии из зерновой продукции и других видов 
сельскохозяйственного сырья, биотопливо начинает играть особо важную роль еще и потому, что оно 
наносит меньше вреда экологической среде обитания человека. Сырьем для производства 
биоэтанола стали кукуруза, сахарный тростник, пшеница, соя, рапс и другие. 

- Рост мировых цен на продукты питания. Дестабилизирует ситуацию достижения 
продовольственной безопасности рост мировых цен на продовольствие. Рост амплитуды изменения 
цен оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность потребителей. Последствия 
повышения мировых цен на продовольствие и возрастания их волатильности выражаются в росте 
уязвимых слоев населения и переходе их в разряд бедных и голодающих, сокращение доходности 
производителей продуктов питания, и, в конечном счете, снижении уровня глобальной 
продовольственной безопасности. Миро в ы е  цены на продовольствие показывают высокую 
эластичность и большие колебания вследствие конъектурных, а не структурных сдвигов в 
производстве и спросе. 

Наряду с этим сохраняются ряд факторов, которые препятствуют реализации Казахстанского 
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зернового экспортного потенциала. Главным является отсутствие четкой государственной зерновой 
политики из-за того, что региональные интересы не совпадают с республиканскими в соблюдении 
единых правил торговли зерновой и продуктами его переработки. Однозначно, что, рост экспорта 
зерна возможен только при увеличении объемов его товарного производства, получении устойчивых 
урожаев. Последнее для Казахстана, в т.ч. для Костанайской области является проблемным в силу 
следующих объективных и субъективных причин. К первым относятся: неустойчивые природно-
климатические условия, связанные с сильной зависимостью урожайности зерновых культур от 
своевременного выпадения осадков в вегетационный период; 

- недостаточная обеспеченность зернопроизводящих хозяйств тракторами и другой 
сельскохозяйственной техникой. На сегодня эта обеспеченность составляет не более 75 %, и доля 
старой, требующей замены сельскохозяйственной техники составляет 60 %; 

- повсеместно снижается плодородие почвы. 
Следует подчеркнуть важную тенденцию во взаимосвязи между объемом производства зерна 

и ценой его реализации не только в Казахстане, но и на мировом рынке зерна. Чем выше валовый 
сбор, тем ниже цена реализации 1 тонны зерна. Соответственно, этот факт снижает уровень 
доходности сельских товаропроизводителей и уровень рентабельности производства зерна. В том же 
2020 г. по расчетам специалистов ФАО 1 т. пшеницы, произведенной в США, в сентябре стоила 309 
долл., то есть на 55 % больше, чем в этот же период 2019 г. Еще больший рост демонстрируют цены 
на зерновые, собранные в Европе. В некоторых странах континента он составляет 80 %. Эксперты 
связывают такое увеличение цен на пшеницу с решением России ввести временный запрет на вывоз 
своего зерна. [6, с. 35] 

Для нашей страны, с неустойчивыми урожаями зерна следует, на наш взгляд, осуществлять 
политику государственных закупочных и товарных интервенций. Суть её состоит в том, что в 
урожайные годы излишки зерна убираются с рынка. Соответственно в неурожайные они появляться 
на рынке. Объективные условия для проведения такой политики имеются в виде мощных, вместимых 
элеваторов, которые необходимо привести в соответствующий порядок под контролем государства. К 
сожалению, 90 % этих элеваторов приватизированы, что так же блокирует проведение единой 
государственной политики в экономической стратегии производства и реализации зерна, что не 
оказывает какого-либо существенного влияния на реальную конъюнктуру. 

Казахстанское зерно поставляется на международный рынок преимущественно довольно 
крупными коммерческими торгово-посредническими структурами, в которых государство не 
участвует. Данное положение сопровождается где-то возникающими большими организационными и 
правовыми неурядицами. 

Последние, как правило, являются результатом слаборазвитой инфраструктуры. Вместе с 
тем, при отсутствии гармонизации отечественных стандартов на зерно и методов определения его 
качества в сравнении с зарубежными аналогами происходит непризнание сопроводительных 
сертификатов странами дальнего зарубежья. Дублируются таможенные досмотры, сложна и не 
автоматизирована процедура документооборота, имеются значительные диспропорции в 
логистических системах экспортных потоков зерна. 

Следующим препятствием для полной реализации анализируемой стратегии является 
недостаток специализированных органов для транспортировки зерна. Общий парк вагонов для 
перевозки зерна составляет более 22000. У основных конкурентов Казахстана по торговле зерном 
транспортные тарифы гораздо ниже. Как известно, уровень транспортных тарифов оказывает 
значительное влияние на объем экспорта и издержки. Он в существенной мере определяет 
конкурентоспособность казахстанского зерна на внешнем рынке, зерно транспортируется самым 
дешевым водным путем. Поэтому и в этом сегменте рынка затраты не снижаются. 

Следующей достаточно сложной проблемой является ухудшение состояние материально-
технической базы зернохранилищ. Очевидно, что такое положение было вызвано их поспешной 
приватизацией и акционированием. Новые собственники не вкладывают инвестиции в модернизацию 
элеваторов, оборудование которых имеет высокий процент износа. Для этих собственников 
получение ежегодной высокой прибыли гораздо важнее, нежели повышение конкурентоспособности 
казахстанского зерна. 

В силу дороговизны хранения зерна на элеваторах средние и мелкие крестьянские хозяйства, 
и ТОО большею часть урожая оставляли у себя в хозяйствах, дожидаясь повышения цен на зерно. 
Однако это приводит к тому,  что большинство из них самостоятельно не способны сберечь зерно, 
что приводит к необоснованным потерям, снижению качества зерна, высоким конечным издержкам, 
что в итоге значительно снижает конкурентоспособность выраженной продукции. 

С учетом больших посевных площадей и редкой заселенностью зерносеющих регионов в 
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Казахстане несложно решить проблему разрыва между хранением и производством зерна. Там, где 
оно производится необходимо его и хранить. Для этого необходимо восстановить все элеваторы и 
зернохранилища, построенные в советский период. Для продовольственного зерна их мощностей 
вполне достаточно. 

Объективным фактором для Казахстана, в т.ч. для Костанайской области является резкое 
колебание объемов валового сбора зерна в зависимости от погодных условий, а также повсеместным 
снижением плодородия почвы. Помимо этого, существуют субъективные факторы, связанные с 
недостаточной подготовкой сельскохозяйственных кадров, а порой игнорированием опыта старших 
поколений. Поэтому, чтобы учесть эти факторы необходимо создавать переходящие запасы зерна к 
объему его внутреннего потребления. В Канаде он составляет около 40 %. Такой резерв даже при 
существенных колебаниях валового сбора зерна дает возможность прочно удерживать позиции в 
мировой торговле зерновой продукцией, быть надежным партнером по реализации зерна в 
долгосрочных договорах. Следовательно, формирование государственной поддержки, хранение и 
рациональное распределение переходящих запасов зерна на необходимом уровне - первоочередная 
задача казахстанского государства в реализации зерновой продукции. Кроме этого, переходящие 
запасы могут обеспечить продовольственную безопасность страны, нивелировать неустойчивость 
ценовой ситуации на рынке зерновой продукции, гарантировать выполнение экспортных контрактов 
по поставке зерновой продукции. 

Еще одной негативной причиной, которая влияет на зерновой рынок является существенное 
сокращение кредитов, соответственно повышение ставок по ним, что в конечном итоге увеличивает 
издержки на производство зерновой продукции. 

Расширение внешней торговли зерном также способствует усиление контроля исполнения 
действующих правовых норм, а также принятие дополнительных правовых актов, определяющих 
конкретные меры по деятельности сельхозформирований занимающихся производством зерна, 
изучению рынка зерна,  организационно-экономический механизм их реализующие на местном, 
районном, областном и государственном уровнях. 

Кроме этого, имеются другие факторы совершенствования экспорта зерновой продукции из 
Казахстана. И требуют они не столько дополнительных инвестиций, сколько элементарного 
улучшения управления экспортом зерна. Сюда включаются: утверждения и соблюдения единых 
правил торговли зерном. Улучшение товарной сертификации зерна, удовлетворяющая требованиям 
мирового рынка. Все это вместе взятое позволит исключить дополнительные издержки при экспорте 
зерновой продукции Казахстана.  

Таким образом в развитии зернового экспорта не менее важным является владение 
информацией о конъюнктуре на внешнем зерновом рынке, мировых потребностях и реальных 
возможностях казахстанского экспорта. Следовательно, необходим системный маркетинговый анализ 
состояния мирового рынка зерновой продукции, его конъюнктуры. Торговые представительства 
Казахстана за рубежом должны активно регламентировать и продвигать на эти рынка казахстанское 
зерно и продукты его глубокой переработки. Экономическая стратегия производства и реализации 
зерновой продукции является государственной задачей. Увеличение экспорта зерна страны - 
комплексная и многоплановая работа, требующая обязательного государственного участия. 

Между тем, в государственной структуре управления АПК нет специализированного органа, 
который бы не координировал и регулировал как отечественный зерновой рынок в целом, так и 
экспорт зерна. Поэтому необходимо не только принять национальную стратегию развития зернового 
экспорта, но и создать на государственном уровне координирующий орган по её реализации с 
применением комплекса законодательных экономических организационных и административных мер. 
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В данной статье представлены результаты исследования зональной, нулевой, 

минимально-нулевой, минимальной и отвально-плоскорезной технологий возделывания пшеницы. В 
статье  приведены среднемноголетние данные опыта 2021 г. анализа засоренности пшеницы 
овсюгом обыкновенным в фазу кущения, колошения и перед уборркой.. В результате опыта 
лучшей оказалась отвально-плоскорезная агротехнология возделывания пшеницы,  засоренность 
овсюгом при которой была в фазу кущения – 4,5 шт/м

2
, в фазу колошения – 5,6 шт/м

2
 и перед 

уборкой – 5,3 шт/м
2
 . Худшим вариантом оказался вариант с применением нулевой технологий. 

Засоренность на нем в фазу кущения составила – 17, шт/м
2
7, в фазу колошения – 11,5 шт/м

2
, 

перед уборкой – 14,2 шт/м
2
. 

Ключевые слова: пшеница, овсюг, сорные растения, агротехнология, нулевая технология, 
отвально-плоскорезная технология. 

 
Введение. Агротехнологии – это комплекс мероприятий в растениеводстве, направленных на 

получение высоких и качественных урожаев, с применением экономически эффективных приемов, 
которые соответствуют экологическим стандартам. Одна из главных задач для 
сельхозпроизводителей  – это выбор агротехнологии.  [1, с.12] 

Целью данной статьи является изучить влияние применения различных агротехнологий на 
засоренность посевов яровой пшеницы овсюгом обыкновенным. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- определить количественный состав овсюга обыкновенного в фазу кущения пшеницы; 
- определить количественный состав овсюга обыкновенного в фазу колошения пшеницы; 
- определить количественный состав овсюга обыкновенного перед уборкой пшеницы; 
 Методика исследования. Исследование было проведено в крестьянском хозяйстве 

«Скиндиров» в 2020-2021 гг. Хозяйство расположено в Костанайском районе, Костанайской области, 
близ села Садчиковское. Хозяйство находится в зоне засушливой степи, на почвах черноземах 
южных. 

Эксперимент был проведен в четырехпольном севообороте: чистый пар – яровая пшеница – 
яровая пшеница – яровая пшеница. Сорт пшеницы Любава 5 - среднеранний сорт мягкой пшеницы 

Схема опыта:  
1 Традиционная (зональная) технология (К); 
2 Нулевая технология; 
3 Минимально-нулевая технология; 
4 Минимальная технология; 
5 Отвально-плоскорезная технология. 
При обработке полей по зональной агротехнологии на первом поле применялся чистый пар. В 

течение лета проводилось четыре плоскорезных обработки на 10-12 см, а в конце парования 25 
августа глубокое плоскорезное рыхление на 25-27 см орудиями ПГ – 3,5 и КТС – 10-02. Применение 
противозлакового гербицида производилась при достижении экономического порога вредоносности. 

Осенняя обработка почвы после уборки пшеницы первой под вторую культуру заключалась в 
мелкой плоскорезной обработке на 10-12 см. После уборки пшеницы второй и пшеницы третьей 
применялись те же технологические операции. [2, с.88] 

При нулевой обработке на первом поле применялся химических пар. В паровом поле 
проводилось две гербицидные обработки гербицидом  сплошного действия – Торнадо. Первая 
обработка производилась между 15 и 20 июня, вторая – 25 июля, через месяц. [3, с.102] 
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Под все последующие культуры в севообороте был полный отказ от всех обработок, 
производились только химическая предпосевная и гербицидная в посевах каждой культуры. 
Предпосевная гербицидная обработка проводилась за три дня до посева культуры. В посевах 
пшеницы применялся противоовсюжный гербицид Кугар 0,4 л/га. 

Минимально-нулевая технология проводилась на фоне химического пара, но на всех 
культурах в севообороте проводилась механическая предпосевная культивация. 

В посевах пшеницы против овсюга применялся тот же гербицид Кугар в норме 0,4 л/га. 
Обработка по минимальной технологии заключалась в применении химического пара по 

аналогии с двумя предыдущими технологиями. Под все культуры в севообороте производилась 
предпосевная культивация.  

После уборки пшеницы первой и пшеницы второй производилось осеннее плоскорезное 
рыхление на 10-12 см. 

При обработке по отвально-плоскорезной технологии технология чистого пара включала 
мелкое плоскорезное рыхление на глубину 10-12 см орудием КТС – 10-01 30 мая. 15 июля 
производилась глубокая культурная вспашка (с приплужником) на глубину 25-27 см. Последующие 
обработки в течение лета состояли из двух мелких культиваций на 10-12 см. [4, с.92] 

Под все культуры севооборота производилось закрытие влаги в ранневесенний период и 
механическая предпосевная культивация.  

Все данные, полученные в исследовании были обработаны программой AgroStat. 
Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты исследования по 

влиянию технологии возделывания на засоренность посевов яровой пшеницы овсюгом 
обыкновенным в фазу кущения в четырехпольном зернопаровом севообороте.  

 
Таблица 1 – Засоренность посевов пшеницы в фазу кущения в зависимости от технологии 

возделывания, 2021 г, шт/м
2 

 

Технология 
возделывания 

Поле севооборота 

Пшеница 1 Пшеница 2  Пшеница 3 

1 Традиционная (К) 4,5 9,0 16,5 

2 Нулевая 9,2 15,6 28,5 

3 Минимально-
нулевая 

8,8 13,8 24,8 

4 Минимальная 8,0 11,5 18,4 

5 Отвально-
плоскорезная 

1,2 4,5 8,0 

НСР0,5 1,8 2,4 8,0 

 
Высокую эффективность в борьбе с овсюгом показала традиционная зональная технология с 

чистым плоскорезным паром, которая является контрольным вариантом. Механическая обработка на 
глубину 10-12 см хорошо очищает пахотный слой от семян овсюга обыкновенного. Это приводит к 
тому, что в фазу кущения первой культуры на этом варианте насчитывается всего 4,5 шт/м

2 
всходов 

овсюга.  
Еще большей эффективностью отличается отвально-плоскорезная технология. От контроля 

она отличается только одной обработкой. На данном варианте глубокое плоскорезное рыхление на 
25-27 см заменяется глубокой вспашкой с предплужником. Роль предплужника заключается в том, что 
он оборачивает на дно борозды засоренный семенами овсюга верхний слой 0-10 см. С такой глубины 
зерновка овсюга либо не прорастает совсем, либо прорастает, но выйти с такой глубины на 
поверхность почвы росток не в состоянии из-за недостатка питательных элементов в семени. 
Другими словами, отвально-плоскорезная технология в паровом поле в полной мере проявляет 
эффективность метода удушения против овсюга. Поэтому на этом варианте в фазе кущения культуры 
количество всходов овсюга было в 3-8 раз меньше, чем на других вариантах и составляло 1,2 шт/м

2
, 

что значительно ниже ЭПВ. 
На вариантах с нулевой, минимально-нулевой и минимальной технологиями количество 

взошедших сорняков было примерно одинаковым и составляла, соответственно, 9,2, 8,8 и 8,0 шт/м
2
. 

Это в два раза больше, чем на контроле. Такое обстоятельство связано с тем, что замена 
механической обработки в чистом пару на две гербицидные не способствует очищению полей от 
данного сорняка. Это объясняется тем, что семена овсюга находятся на поверхности почвы и при 
отсутствии механических обработок не заделываются в почву. С поверхности почвы они прорастают 
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слабо, в результате отсутствия влаги. Это подтверждается тем, что при применении всех этих трех 
технологий не заделанные с весны семена сорняков овсюга прорастают не до посева яровой 
пшеницы, в начальную фазу ее развития, что может сказаться на урожайности. 

Следует отметить, что на всех трех вариантах с этими технологиями количество овсюга в 
посевах первой пшеницы уже практически достигала уровня экономического порога вредоносности. 
Это указывает не только на слабость технологий в целом, но и на низкую эффективность самого 
химического пара в борьбе с овсюгом.  

В посевах второй и третьей культур в севообороте отмечаются те же различия в 
засоренности, что и были указаны выше.  

На контроле, с применением традиционной зональной технологии, на втором поле 
севооборота насчитывалось 9,0 шт/м

2
, а на третьем 16,5 шт/м

2
 растений овсюга. В данном варианте 

ЭПВ был превышен только в последнем поле севооборота. 
Лучший результат показала отвально-плоскорезная технология, на второй и третьей пшенице, 

4,5 и 8,0 шт/м
2
, соответственно. Стоит отметить, что даже на третьем поле уровень засоренности 

находится ниже уровня ЭПВ. 
Средние показатели отмечаются на варианте с минимальной технологией обработки. На поле 

с посевами второй пшеницы насчитывалось 11,5 шт/м
2 

растений овсюга, а на пшенице третьей 18,4 
шт/м

2
, что превышает порог вредоносности. 

Примерно одинаковый и худший результат показали варианты с применением минимально-
нулевой и нулевой агротехнологий. На варианте с минимально-нулевой технологией насчитывалось 
13,8 шт/м

2 
(пшеница вторая) и 24,8 шт/м

2
 (пшеница третья) растений овсюга. При применении 

нулевой технологии 15,6 шт/м
2
 и 28,5 шт/м

2
 растений овсюга на второй и третьей пшенице, 

соответственно. Все это показатели значительно превышают экономический порог вредоносности. 
 
Таблица 2 - Засоренность посевов пшеницы в фазу колошения в зависимости от технологии 

возделывания, 2021 г, шт/м
2 

 

Технология 
возделывания 

Поле севооборота 

Пшеница 1 Пшеница 2  Пшеница 3 

1 Традиционная (К) 6,2 10,5 7,5 

2 Нулевая 8,5 10,4 15,5 

3 Минимально-
нулевая 

8,2 9,4 12,6 

4 Минимальная 10,5 8,6 10,7 

5 Отвально-
плоскорезная 

2,5 6,2 8,0 

НСР0,5 1,8 2,4 2,1 

 
Обследование на засоренность пшеницы в фазу колошения проводилось на фоне 

применения гербицидов в фазу кущения. При нулевой и минимально-нулевой технологии обработки 
почвы применение гербицидов производилось на всех культурах севооборота. На вариантах с 
традиционной и минимальной технологиями применение гербицидов производилось только при 
достижении уровня ЭПВ. На варианте с отвально-плоскорезной технологией все поля севооборота в 
применении гербицидов не нуждались. 

На поле с первой пшеницей на контрольном варианте уровень засоренности был довольно 
низким и составил 6,2 шт/м

2. 
На втором поле количество растений овсюга достигло ЭПВ и составило 

10,5 шт/м
2
. На третьей пшенице уровень засоренности снизился до 7,5 шт/м

2
, т.е. на 9 шт/м

2
 меньше, 

чем в фазу кущения. Применение гербицидов на этом варианте оказалось целесообразно. 
Лучшим показал себя вариант с использованием отвально-плоскорезной технологии. На 

первой, второй и третьей пшенице, соответственно, 2,5 шт/м
2
, 6,2 шт/м

2
 и 8,5 шт/м

2
. Засоренность на 

данном варианте от фазы кущения до фазы колошения возросла не на много и не превысила ЭПВ не 
на одном из полей севооборота. Это связано с тем, что семена овсюга находились на довольно 
большой глубине и даже после летних осадков прорасти не смогли. 

При применении минимальной технологии засоренность на всех полях севооборота в период 
колошения находилась на уровне ЭПВ или на довольно критическом уровне. По результатам 
обследования в фазу кущения было принято решение произвести гербицидную обработку на втором 
и третьем полях севооборота. В первом поле, не нуждавшемся в гербицидной обработке, 
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засоренность достигла ЭПВ и составляла 10,5 шт/м
2
. На втором и третьем полях, соответственно, 

засоренность составила 8,6 шт/м
2 
и 10,7 шт/м

2
.  

Близкими по уровню засоренности оказались варианты с применением нулевой и 
минимально-нулевой технологий. Следует отметить, что при применении данных технологий 
обработка гербицидами была обязательна на всех полях севооборота. На поле с первой пшеницей 
уровень засоренности составил, на варианте с минимально-нулевой технологией 8,2 шт/м

2
, а на 

варианте с нулевой технологией 8,5 шт/м
2
. На втором поле севооборота при применении 

минимально-нулевой технологии засоренность находилась на критическом уровне и составляла 9,4 
шт/м

2
, на варианте с нулевой технологией засоренность достигала уровня ЭПВ и составляла 10,4 

шт/м
2
. Количество растений овсюга на пшенице третьей при минимально-нулевой технологии 

составило 12,6 шт/м
2
, при нулевой технологии 15,5 шт/м

2
, что сильно превышает ЭПВ. Из этого можно 

сделать вывод, что технология химического пара способствует удержанию уровня засоренности на 
уровне ЭПВ только на первом поле севооборота. На второй и третьей культуре снижению 
засоренности не способствует даже активное применение гербицидов. 

 
Таблица 3 - Засоренность посевов пшеницы перед уборкой в зависимости от технологии 

возделывания, 2021 г, шт/м
2 

 

Технология 
возделывания 

Поле севооборота 

Пшеница 1 Пшеница 2  Пшеница 3 

1 Традиционная (К) 7,5 12,0 8,0 

2 Нулевая 9,7 14,5 18,4 

3 Минимально-
нулевая 

9,2 13,4 16,2 

4 Минимальная 11,7 10,8 12,4 

5 Отвально-
плоскорезная 

2,0 5,8 8,0 

НСР0,5 2,1 1,5 3,2 
 

Учет засоренности перед уборкой выявил основные различия между технологиями 
возделывания пшеницы по степени уничтожения овсюга обыкновенного. Так, высокую эффективность 
против этого сорного растения показала традиционная технология обработки почвы. На это 
указывает количество сорняков в посевах первой культуры, которое было значительно ниже ЭПВ и 
составляла 7,5 шт/м

2
. Это указывает на то, что посевы пшеницы по чистому пару с традиционной 

технологией его подготовки способно активно противостоять засоренности этим яровым ранним 
сорняком. Здесь следует отметить двойное влияние, как технологии парования, основанной на 
системе плоскорезной обработки, так и биологического подавления сорняков биомассой первой 
пшеницы. 

В посевах второй культуры засоренность овсюгом возрастает до 12 шт/м
2
, что превышает 

ЭПВ. При традиционной технологии обработки почвы вторая культура является наиболее 
проблемной в борьбе с овсюгом. Если в фазу кущения количество растений овсюга было ниже ЭПВ – 
9 шт/м

2
, то к уборке его количество уже превышает этот параметр. По всей видимости, следует 

признать, что увеличение численности овсюга во вторую половину вегетации не приведет к 
существенному снижению урожайности. 

В посевах третьей пшеницы количество растений овсюга составило всего 8,0 шт/м
2
 и 

практически находилось на уровне первой культуры – 7,5 шт/м
2
. Это указывает на обоснованное 

применение противоовсюжных гербицидов в посевах третьей культуры при традиционной технологии 
возделывания. 

Следует также отметить, что при сравнении количества овсюга обыкновенного от фазы 
колошения к уборке наблюдается общий рост засоренности на этой технологии. На первой культуре с 
6,2 шт/м

2
 до 7,5 шт/м

2
, на второй культуре с 10,5 шт/м

2
 до 12 шт/м

2
, в посевах третьей культуры с 7,5 

шт/м
2
 до 8,0 шт/м

2
. И, соответственно, на 21%, на 14% и на 6,6%.  

Однако, наиболее эффективной в борьбе с овсюгом обыкновенным оказалась отвально-
плоскорезная технология. Качественно проведенная культурная вспашка в паровом поле с 
оборачиванием верхнего 0-10 см слоя, перемещает семена сорняков на дно борозды и сильно 
повышает эффективность метода удушения. Это единственная технология возделывания, на которой 
можно обойтись без применения гербицидов на всех культурах севооборота. Засоренность овсюгом 
обыкновенным здесь была наименьшей в опыте. В посевах первой культуры 2,0 шт/м

2
, второй 
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культуры – 5,8 шт/м
2
, третьей культуры – 8,0 шт/м

2
. Следует также отметить, что это единственный 

вариант, на котором количество овсюга было ниже ЭПВ во все фазы развития культуры. Также 
следует отметить такую особенность данной технологии – от фазы кущения к фазе колошения 
отмечается рост засоренности овсюгом, а от фазы колошения к уборке наблюдается снижение числа 
растений овсюга. Например, по первой культуре с 2,5 шт/м

2
 до 2,0 шт/м

2
, на второй культуре с 6,2 

шт/м
2
 до 5,8 шт/м

2
, на третьей культуре с 8,5 шт/м

2
 до 8,0 шт/м

2
. Или, соответственно, на 20%, на 6,5 

% и на 6%. Очевидно, это связано с подавлением растений овсюга хорошо развитой биологической 
массой культуры за счет лучшей обеспеченности азотным питанием.  

Промежуточное положение между этими технологиями занимала минимальная технология с 
применением гербицидов в посевах второй и третьей культур. По данной технологии наблюдается 
напряженный режим засоренности. В посевах первой и второй пшеницы количество растений овсюга 
находится на уровне ЭПВ, соответственно, 11,7 шт/м

2
 и 10,8 шт/м

2
. В посевах третьей пшеницы 

засоренность возрастает до 12,4 шт/м
2
.  

По отдельным культурам объяснением этому может быть следующее. Рост засоренности в 
посевах третьей культуры до 11,7 шт/м

2
 можно объяснить двумя причинами: во-первых, технология 

химического пара с двухкратной гербицидной обработкой, что естественно, недостаточно для 
уничтожения всего количества овсюга. Во-вторых, исключение глубокого плоскорезного рыхления в 
паровом поле снижает влагообеспечение первой культуры, а следовательно и ее биологическую 
способность к подавлению сорняков. В-третьих, в этой технологии в посевах первой культуры не 
применялись гербициды. Семена овсюга находились на поверхности почвы и активно начали 
прорастать уже после летних дождей. 

В посевах второй культуры засоренность перед уборкой находилась на уровне ЭПВ – 10,8 
шт/м

2
, что практически в два раза больше, чем а отвально-плоскорезной технологии и в то же время 

чуть ниже, чем на контроле. По сравнению с контролем объяснение следует искать в исключении 
применения гербицидов по традиционной технологии. 

Рост засоренности в посевах третьей культуры до 12,4 шт/м
2
, что на 4,4 шт/м

2
 или на 55% 

больше, чем на контроле, объясняется более низкой влагообеспеченностью этой культуры на фоне 
мелких обработок. 

Характерными особенностями в опыте отличаются нулевая и минимально-нулевая 
технологии. Различие между ними заключается только в предпосевной обработке почвы: на варианте 
с нулевой технологией она была гербицидной, а при минимально-нулевой – механическая 
культивация. Следует отметить, что по этим двум технологиям гербициды применялись в посевах 
всех культур севооборота, начиная с первой пшеницы. В посевах первой культуры на этих 
технологиях на фоне трех- и четырехкратных обработок удается удержать степень засоренности 
овсюгом обыкновенным до критического уровня – 9,2 шт/м

2
 и 9,7 шт/м

2
. Начиная со второй культуры 

не смотря на активное применение гербицидов засоренность находилась выше уровня ЭПВ: при 
нулевой технологии 14,5 шт/м

2
, на фоне минимально-нулевой технологии – 13,4 шт/м

2
. 

Такая же ситуация наблюдается и в посевах третьей пшеницы, соответственно, 18,4 шт/м
2
 и 

16,2 шт/м
2
. Такой рост засоренности очевидно связан с тем, что основная масса семян сорняков 

находилась на поверхности почвы и их прорастание связано с выпадением летних осадков. 
Вывод. Общим заключением для этих технологий является положение – отказ от механических 

обработок и оставление на поверхности почвы семян овсюга обыкновенного приводит к росту 
засоренности им. Не может сдержать этот рост и чрезмерно активное применение гербицидов. При 
нулевой технологии восьмикратное применение гербицидных обработок за ротацию севооборота, при 
минимально-нулевой пятикратное.  Лучшей показала себя отвально-плоскорезная агротехнология 
возделывания пшеницы,  засоренность овсюгом при которой была в фазу кущения (в среднем по 
трем полям севооборота) – 4,5 шт/м

2
, в фазу колошения – 5,6 шт/м

2
 и перед уборкой – 5,3 шт/м

2
 . 

Худшим вариантом оказался вариант с применением нулевой технологий. Засоренность на нем в 
фазу кущения составила – 17,7 шт/м

2
, в фазу колошения – 11,5 шт/м

2
 , перед уборкой – 14,2 шт/м

2
. 
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В статье приведены расчеты экономической эффективности схем лечения 

субклинического мастита у коров в КХ «Березка Агро» Костанайской области. Показаны примеры 
расчетов без ограничений использования молока, с ограничениями по использованию и при утере 
племенной ценности животных. Рассчитан предотвращенный ущерб и ветеринарные затраты. 
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Молочное скотоводство является ведущим направлением животноводства в северном 

Казахстане. Повышение продуктивности коров и повышение качества молока, поддержание молочной 
железы коров в здоровом состоянии является одной из главных задач для развития молочного 
скотоводства [1, с.58].  

Мастит – это воспаление молочной железы. В 70-90% случаев заболевание протекает без 
выраженных клинических признаков (субклинический мастит). У больных животных снижаются удои, а 
после болезни возможна утрата способности продуцировать молоко из-за атрофии четвертей 
вымени. Мастит у коров вызывается воспалительным процессом в молочной железе, возникающим 
из-за травм вымени, сосков, попадания бактерий в молочные протоки [2, с. 98-104]. 

Заболевания молочной железы широко распространены и наносят животноводству большой 
экономический ущерб. Ущерб складывается из недополучения и ухудшения качества молока, 
выбраковки переболевших коров, заболеваемости и смертности молодняка, затрат на лечебные 
мероприятия. Убытки от мастита для производителей молока превышают ущерб от всех других 
заболеваний [3, с. 263]. 

Динамика заболеваемости коров требует более тщательного подбора схем лечения, причем 
не только в терапевтическом, но и в экономическом плане. 

Целью нашей работы является изучение эффективности схем лечения мастита у коров в 
условиях Костанайской области.  

Материалы и методы. Работы выполнялась в период с 2020 по 2022 год в КХ «Березка Агро» 
Костанайской области и на кафедре ветеринарной медицины НАО КРУ им. А.Байтурсынова. 

Испытания схем лечения маститов у молочных коров проведены   в pамках  научно- 
технической программы по выполнению прикладных научных исследований в области 
агропромышленного комплекса на 2018-2020 годы по бюджетной программе 267 «Повышение 
доступности знаний и научных исследований»  «Повышение эффективности методов селекции в 
скотоводстве», по проекту: «Разработка эффективных методов селекции в отрасли молочного 
скотоводства», по мероприятию: «Повышение воспроизводительной способности молочных коров в 
Костанайской области». 

 Для проведения исследований и дальнейших расчетов экономической эффективности из 150 
коров, применяя диагностический тест на мастит «Соматик Эксперт», были отобраны 15 коров с 
диагнозом субклинический мастит. Из их числа были сформированы 3 группы по 5 коров. 

Из их числа сформированы 3 группы по 5 голов, для испытания схем лечения.  
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В первой опытной группе использовали препараты для лечения субклинического мастита: 
«Азитронин М» один раз в день три дня, внутримышечно в количестве 1 мл на 20 кг ж.м. и «Цефтонит 
Форте» однократно в количестве 1 мл на 30 кг ж.м.   

Во второй опытной группе для лечения применяли - «Цефтонит» один раз в день в течении 5 
дней, подкожно в количестве 1 мл на 50кг ж.м.; «Биогель 10» один раз в день с интервалом 5 дней, 
интрацистерально в количестве 10 мл в каждую пораженную долю.  

В третьей - контрольной группе, применяли препарат «Лексофлон» один раз в день в течении 
трех дней, внутримышечно в количестве 1 мл на 30 кг ж.м. 

По результатам исследований проведена сравнительная оценка экономической эффективности 
схем лечения маститов у коров.  [4, с.283].  

Результаты и обсуждение. В ходе исследований было установлено, что 20% молочных коров 
были поражены маститом различной степени тяжести. Преобладает субклинический мастит (63,3%), 
из клинических типов мастита- гнойный и катаральный мастит (36,7%) (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Мониторинг распространения мастита у коров в КХ «Березка Агро» 
 
Таким образом, при клиническом обследовании установлено, что у молочных коров на ферме 

ТОО «Березка Агро» преобладает субклинический мастит. 
После завершения испытаний эффективности лечения мастита у коров мы провели расчет 

экономической эффективности проводимых лечебных мероприятий. 
Результаты расчетов приводятся в оригинальной версии.  
В опытной группе № 1 применяли схему, состоящую из препаратов Цефтонит, Кетопрофен 

10%, Бутофан, Септогель, Интрасан. При использовании данной схемы молоко из здоровых 
четвертей вымени можно использовать в пищевых целях без ограничений (таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Расход ветеринарных препаратов по схеме лечения опытной группы № 1 
 

Препарат  Цена, тг Кратность 
применения 

Расход на 1 
голову 

Стоимость, тг 

Цефтонит 6015 9 мл*3дня 27 мл 1624,05 

Кетопрофен 10% 3570 12 мл*3 дня 36 мл 1285,2 

Септогель 329 10 шприцов*5 
дней 

10 пораженных 
доле в группе 

16450 

Бутофан 2695 15 мл*5 дней 75 мл 2021,25 

Интрасан 4295 30г*7 дней 210 гр 1127,44 

Без ограничений по молоку 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

36,70% 

субклинический мастит 

клинический мастит 
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В опытной группе № 2 применяли препараты Амоксициллин 150, Кетопрофен 10%, Бутофан, 
Мастисан, Интрасан. Данная схема предполагает ограничение использования молока из здоровых 
четвертей вымени в течении 96 часов (таблица 2). 

 
Таблица 2 -  Расход ветеринарных препаратов по схеме лечения опытной группы № 2 
 

Препарат  Цена, тг Кратность 
применения 

Расход на 1 
голову 

Стоимость, тг 

Амоксициллин 
150 

1990 40 мл*2 дня 80 мл 1592 

Кетопрофен 10% 3570 12 мл*3 дня 36 мл 1285,2 

Мастисан 750 10 мл*5 дней 11 пораженных 
долей в группе 

4125 

Бутофан 2695 15 мл*5 дней 75 мл 2021,25 

Интрасан 4295 30 г*7 дней 210 гр 1127,44 

Ограничение по молоку 96 часов 

 
Группа № 3 являлась контрольной. Коровам этой группы не использовали антибактериальные 

препараты. В качестве заместительной и симптоматической терапии применяли Кетопрофен 10% и 
Бутофан (таблица 3). 

 
Таблица 3 -  Расход ветеринарных препаратов в контрольной группе № 3 
 

Препарат  Цена, тг Кратность 
применения 

Расход на 1 
голову 

Стоимость, тг 

Кетопрофен 10% 3570 12 мл*3 дня 36 мл 1285,2 

Бутофан 2695 15 мл*5 дней 75 мл 2021,25 

Молоко не используется 

 
 Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий мы рассчитывали по формулам, 

приведенным Никитиным И.Н.(1999) [5, с 384]. 
Экономический ущерб по опытной группе № 1 
Экономический ущерб от снижения продуктивности: 
У1=Мз×(Вз-Вб)×Т×Ц, где  
Мз - количество заболевших животных; 
Вз и Вб – среднесуточный удой здоровых и больных животных; 
Т – средняя продолжительность наблюдения за изменением продуктивности животных; 
Ц – цена реализации одного литра продукции, тенге 
У1= 5×(22,4-19,2)×3,6×170=9792 тг 
 
Ущерб, предотвращенный в результате лечения: 
ПУ1=Мо×Кз1×Кп×Ц-У1, где 
Мо – общее поголовье восприимчивых животных; 
Кз1 – коэффициент возможной заболеваемости животных (для КРС при мастите 0,21); 
Кп – коэффициент потерь, кг (для КРС 18,3); 
Ц – цена продукции, тенге 
У1 – экономический ущерб, тенге 
ПУ1=150×0,21×18,3×170-9792=88204,5 тг 
 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий: 
Эв=ПУ1-Зв, где  
Зв – затраты на ветеринарные мероприятия, тенге: 
Зв=ОМЗ+ОТ, где 
ОМЗ – материальные затраты, включающие в себя стоимость препаратов, тенге; 
ОТ – затраты на оплату труда, тенге 
ОМЗ=5×(1624,05+1285,2+2021,25+1127,44)+16450=46739,7 тг 
Примерная заработная плата помощника ветеринарного врача 100000 тг/мес. Заработная 

плата в час тогда составит 427 тг. На курс лечения группы затрачивается 2,9 часа. 
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ОТ=2,9×427=1238,3 тг 
Зв=46739,7+1238,3=47978 тг 
Эв=88204,5-47978=40226,5 тг 
 
Экономическая эффективность на 1 тенге затрат: 
Эр=Эв/Зв 

Эр= 40226,5/47978=0,84 тг 
Экономическая эффективность лечебных мероприятий в опытной группе № 1 составила 

40226,5 тг. Эффективность на 1 тенге затрат – 0,84 тг. Терапевтическая эффективность 3,6 дней. 
Данная схема лечения не ограничивает использование молочной продуктивности коров. 

 
Экономический ущерб по опытной группе № 2 
Экономический ущерб от снижения продуктивности: 
У1=5×(21,6-18,8)×5,4×170=12852 тг 
 
Ущерб от выбраковки молока: 
У2= Кз×Вб×Ц, где 
Кз – количество заболевших животных; 
Вб – среднесуточный удой больных животных, литр; 
Ц – цена реализации 1 литра сортового молока, тенге 
У2= 5×90×90= 40500 тг 
 
Общий ущерб: 
У3= 12852+40500=53352 тг 
 
Ущерб, предотвращенный в результате лечения: 
ПУ1=150×0,21×18,3×170-53352=44644,5 
 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий: 
ОМЗ=5×(1592+1285,2+2021,25+1127,44)+4125=34254,45 тг 
На курс лечения опытной группы № 2 помощник ветеринарного врача затрачивал 2,6 часа. 
ОТ=2,6×427=1110,2 тг 
Зв=34254,45+1110,2=35364,7 тг 
Эв=44644,5-35364,7=9279,8 тг 
 
Экономическая эффективность на 1 тенге затрат: 
Эр=9279,8/35364,7=0,26 тг 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по схеме лечения № 2 составила 

9279,8 тг. Эффективность на 1 тенге затрат – 0,26 тенге. Терапевтическая эффективность составила 
5,4 дня. В данной схеме предусматривается ограничение молочной продуктивности в течение 96 
часов. 

 
Экономический ущерб по контрольной группе № 3 
Экономический ущерб от снижения продуктивности: 
У1=5×(21,4-18,8)×5×170=11050 тг 
 
Ущерб от выбраковки молока: 
У2=5×90×90=40500 тг 
 
Ущерб от утраты племенной ценности: 
У4=Му×(Цп-Цу), где 
Му – число животных, утративших племенную ценность, голов; 
Цп – цена реализации одного здорового племенного животного, тенге; 
Цу – цена реализации одного животного, утратившего племенную ценность, тенге 
У4=5×(600000-420000)=900000 тг 
 
Общий ущерб по группе 3: 
У3= 11050+40500+900000=951550 тг 
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Ущерб, предотвращенный в результате лечения: 
ПУ1=150×0,21×18,3×170-951550=-853553,5 тг 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий: 
ОМЗ= 5×(1285,2+2021,25)=16532,25 тг 
На клинический осмотр и введение препаратов специалист затрачивает 1,8 часа. 
ОТ=1,8×427=768,6 тг 
Зв= 16532,25+768,6=17300,85 тг 
 
При расчете экономической эффективности мы учитывали длительность лечения. Так, в 

первой опытной  группе составила 3,6 дней, во второй 5,4 дня, в третьей группе терапевтической 
эффективности не наблюдалось, в течение 5 дней применялась симптоматическая терапия.  

В контрольной группе № 3 экономический ущерб от снижения продуктивности составил 11050 
тенге. При расчетах ущерба в данной группе применяется показатель утери племенной ценности, так 
как лечебные мероприятия для больных животных не проводились. С учетом потери племенной 
ценности предотвращенный ущерб составил -853553,5 тенге. 

Заключение. В результате проведенных исследований экономической эффективности 
проводимых лечебных мероприятий при субклинической форме мастита на 10% снижается удой за 
лактацию, что означает недополучение 500 кг молока от каждой больной коровы. Это оценивается как 
снижение прибыли. Вследствие переболевания маститом молочная продуктивность полностью не 
восстанавливается, что является одной из причин выбраковки коров. Из-за несвоевременной 
диагностики субклинический мастит протекает длительное время незаметно [6, с.35]. 

Таким образом, схема лечения № 1 с использованием препаратов Цефтонит, Кетопрофен 
10%, Бутофан, Септогель, Интрасан, более выгодна для лечения маститов у молочных коров в КХ 
«Березка Агро», так как обладает высокой терапевтической эффективностью и отсутствует ущерб от 
утилизации молока и потери племенной ценности коров. 
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