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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан 

университетінің ректорының 30.01.2019 ж., №39-нқ бҧйрығы бойынша «QAZAQTANÝ» республикалық деңгейдегі 

ғылыми журналы ресми ғылыми мерзімді баспасӛз ретінде университеттен жылына 4 рет, әр тоқсанда: наурыз, маусым, 

қыркҥйек, желтоқсан айларының соңында шығарылады.  

Ғылыми журналға Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркеліп «Мерзімді 

баспасӛз басылымын, ақпарат агентігін және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы» 30.01.2019 ж., 

№17493-Ж. куәлігі берілген.   

Жазылу индексі – 76112. 

Ресей ғылыми дәйексӛз индексі (РҒДИ) базасына тіркелген (05.05.2019ж. №260 келісім-шарт).  

Ғылыми журналды дайындап, жарыққа шығарушы жауапты қҧрылым - М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Рухани 

жаңғыру және ҚХА» орталығы. 

 

Ғылыми журнал «Рухани жаңғыру» бағдарламасына ғылыми сҥйемелдеу жасау мақсатында гуманитарлық, 

педагогика, филология және шығармашылық салалардағы маңызды теориялық, әдістемелік, қолданбалы және 

сараптамалық сипаттардағы зерттеулердің нәтижесін жариялау ҥшін қҧрылды. Гуманитарлық ғылымдар бағытындағы 

тақырыптық рубрикалар: Қазақстан тарихы; дҥниежҥзі тарихы; археология; этнология; тҥркітану; архив ісі; мҧражай ісі; 

кітапхана ісі; саясаттану; философия; мәдениеттану; заңтану; халықаралық қатынастар; экономика; әлеуметтану; 

ӛлкетану және тҧлғатану; педагогика ғылымдары бағытындағы тақырыптық рубрикалары: педагогика және оқыту 

әдістемесі; психология және инклюзивтік білім беру; филологиялық ғылымдар бағытындағы тақырыптық рубрикалар: 

тіл білімі және әдебиет; когнитивті аспектідегі тілді ҥйрену-мәдениаралық қарым-қатынастың негізі; шығармашылық 

бағытындағы тақырыптық рубрикалар: ӛнер (музыка; хореография, театр); бейнелеу ӛнері және дизайн (кәсіптік білім). 

 

На основании приказа №39-нқ от 30.01.2019 г. ректора Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, 

Министерства образования и науки Республики Казахстан республиканский научный журнал «QAZAQTANÝ» 

университетом как официальное рецензируемое периодическое печатное издание выпускается 4 раза в год, 

ежеквартально: в конце месяцев март, июнь, сентябрь, декабрь.  

Научный журнал зарегистрирован Комитетом информации, Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан. Получено свидетельство №17493-Ж от 30.01.2019 г. «О постановке на учет, переучет 

периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания».  

Подписной индекс – 76112. 

Зарегистрирован в базе Российской индексации научного цитирования (РИНЦ) (договор №260 от 05.05.2019 г.). 

Ответственное подразделение  по подготовке и выпуску журнала - центр «Рухани жаңғыру и АНК» ЮКУ 

им.М.Ауэзова. 

 

Научный журнал учрежден в целях научного сопровождения программы «Рухани жаңғыру», публикации 

результатов научных исследований в области гуманитарных, педагогики, филологии и творческих направлений, 

содержащие важные результаты исследований теоретического, методического, прикладного и экспериментального 

характера. Направление гуманитарных науктематические рубрики: история Казахстана; всеобщая история; археология; 

этнология; тюркология; архивное дело; музейное дело; библиотечное дело; политология; философия; культурология; 

юриспруденция; международные отношения; экономика; социология; краеведение; направление педагогических наук, 

тематические рубрики: педагогика и методика преподавания; психология и инклюзивное образование. Направление 

филологических наук,тематические рубрики: языкозание и литература; изучение языка в когнитивном аспекте –основа 

межкультурной коммуникации; творческое направление тематические рубрики: искусство (музыка; хореография, театр); 

изобразительное искусство и дизайн (профессиональное обучение). 

 

         On the basis of order №39-n from 30.01.2019 G. rector of South Kazakhstan University named M. Auezov, Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan Republican scientific journal "QAZAQTANÝ" University as the official 

periodical printed publication produced 4 times a year, quarterly at the end of months March, June, September, December. The 

scientific journal is registered by the information Committee of the Ministry of information and communications of the Republic 

of Kazakhstan. Received certificate No. 17493-ж Of 30.01.2019. «On registration and re-registration of a periodical, news 

Agency, and online publication».  

The subscription index is 76112.  

Registered in the database of the Russian science citation index (RSCI) (agreement No. 260 of 05.05.2019).  

The responsible Department for the preparation and publication of the magazine is the project office of rukhani 

zhangyru of the Auezov SKU. 

 

         The scientific journal has been erected for the purpose of scientific support of the «Rukhani Zhagyru» program, the 

publication of the results of scientific research in the field of humanitarian, pedagogi, philology and creative directions, 

containing important research results of a theoretical, methodological, applied and experimental nature. Direction of the 

humanitarian sciences subject headings: history of Kazakhstan; the world history; archeology; ethnology;turkology; аrchival 

business;museum work; librarionship political science; philosophy;cultural studies; jurisprudence; international wearing; 

economy; sociology;local history and cognition of personality; direction of pedagogycal sciences subject headings: pedagogy and 

teaching methods; psychology and inclusive education; direction of philological sciences subject headings linguistics and 

literature; language learning in cognitive aspect – basis of intercultural communication; creative directionsubject headingsart 

(music; choreography, theater); visual arts and design (vocational training). 

_________________________________ 
ISSN 2708-0897 
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Меншік иесі: М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан университеті, Шымкент қ., Тауке-хан даңғылы, 5  

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
Бас редактор: Қожамжарова Д.П. - М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан универсиетінің ректоры,  

тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҦҒА академигі. 

 

Жауапты редактор: Жанысбекова Г.А. - М.Әуезов атындағы ОҚУ-ң «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» 

орталығының басшысы, тарих ғылымдарының кандидаты, «Жалпы тарих және мҧражай ісі» кафедрасының доценті. 

 

Техникалық редактор: Торгаутова Ш.А. - «Әлем тарихы» мамандығының магистрі,  

М.Әуезов атындағы ОҚУ-ң «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» орталығының бас менеджері. 

 

Редакциялық алқа мҥшелерінің қҧрамы: Нҧрманбетов Қ.Э.- з.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың бірінші проректоры; 

Бейсенбаев С.Қ.-п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Қоғаммен байланыс және мәдениет» жӛніндегі проректоры; Искакова 

А.Т.- п.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Стратегиялық даму және интернационализация» жӛніндегі проректоры; 

Мәжінбеков С.А. - философ.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Әлеуметтік және тәрбие жҧмысы» жӛніндегі 

проректоры; Функ Д.А. - т.ғ.д., профессор, РҒА «Антропология және этнология» институтының директоры. М.Ломоносов 

атындағы  ММУ-дың «Этнология» кафедрасының меңгерушісі. «Сибирские исторические исследования» (Scopus, Ресей ЖАҚ) 

журналының бас редакторы; Аманжолова Д.А. - т.ғ.д., профессор, РҒА «Ресей тарихы» институтының жетекші ғылыми 

қызметкері; Раджабов К.К. - т.ғ.д.,профессор. ӚзбРҒА «Тарих» институтының қызметкері; Мырзахметов М.М. - филолог.ғ.д., 

профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Мҧхтартану»  ғылыми-зерттеу орталығының директоры; Мәжитов С.Ф. - т.ғ.д., 

профессор. ҚР ҦҒА академигі, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ-дың директоры; Қойгелдиев М.Қ. - т.ғ.д., 

Абай атындағы ҚазҦПУ-дың профессоры, ҚР ҦҒА академигі, «Қазақстан тарихшылар ассоциациясының» тӛрағасы; 

Тҧрғараев Б.Т. - з.ғ.д., профессор, «Жеті жарғы және Қожаберген жырау» халықаралық коғамдық қайырымдылық қорының 

директоры; Қабылдинов З.Е. - т.ғ.д., профессор, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы «Тарих және этнология» институтының  директоры; 

Байтанаев Б.А. - т.ғ.д.,профессор, ҚР ҦҒА академигі. Ә.Х.Марғҧлан атындағы «Археология» институтының бас директоры; 

Артықбаев Ж.О. - т.ғ.д.Л.Гумилев атындағы ЕҦУ-дың «Археология және этнология» кафедрасының профессоры; Кәрібаев Б.Б. 

- т.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА корреспондент-мҥшесі, әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

меңгерушісі; Тҧрсын Х.М. - т.ғ.д., Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дың «Тарих» кафедрасының профессоры; Қожа М. - т.ғ.д., 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дың «Тарих» кафедрасының профессоры; Қалыш А.Б. - т.ғ.д., профессор. әл-Фараби атындағы 

ҚҦУ-дың  «Археология, этнология және музеология» кафедрасының меңгерушісі; Қапалбекҧлы Н. - академик, профессор, 

Алматы облысының Қҧрметті азаматы, ЮНЕСКО «Мәдениеттерді жақындастыру» орталығының бас ғылыми қызметкері; 

Ақыш Н.Б. - филолог.ғ.д. ҚР БжҒМ Ғылым комитеті М.О. Әуезов атындағы институтының «Әдебиет және ӛнер» институтының 

бас ғылыми қызметкері; Есіркепова А.М. - э.ғ.д., ҚР Президентінің жанындағы МБА-ның профессоры; Мыңбаев Н. – 

филолог.ғ.д., профессор М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Тҥркітану» ғылыми орталығының директоры; Қалыбекова А.А. – п.ғ.д., 

М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының профессоры; Тлеубердиев Б.М. - 

филолог.ғ.д., «Қазақ тілі және әдебиет» кафедрасының профессоры; Қабылбекова З.Б. - п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың 

«Жалпы психология» кафедрасының профессоры; Лекерова Г.Ж. - п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Психология және 

дефектология» кафедрасының меңгерушісі; Жолдасбекова С.А. – п.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Кәсіптік оқыту» 

кафедрасының профессоры; Әлібек С.Н. - т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың колледж директоры. «Қазақстан 

тарихы» кафедрасының профессоры; Алметов Н.Ш. - п.ғ.д., профессор. М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Жалпы педагогика» 

кафедрасының профессоры; Султанов С.А. - саяси.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Философия және мәдениет» 

кафедрасының профессоры; Қартаева Т.Е. - т.ғ.к.,. Әл-Фараби атындағы ҚҦУ-дың  қауым-н профессоры,  Әл-Фараби атындағы 

ҚҦУ-дың  «Жаршысы» тарих сериясы бойынша жауапты хатшысы; Рысбаева С.Ж. – саяси ғ.к., ҚР Президентінің жанындағы 

МБА-дың доценті; Нҧржанов А.Ә. - т.ғ.к., доцент Ә.Х.Марғҧлан атындағы «Археология» институтының жетекші ғылыми 

кызметкері; Уразбаев Қ.М. - филолог.ғ.к., доцент. М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Тарих және педагогика» факультетінің деканы; 

Сейдахметов М.Қ. - э.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Басқару және бизнес» жоғары мектебінің деканы; Қоңыратбаев О.М. - 

т.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Мҧхтартану» ғылыми орталығының жетекші қызметкері; Кәрібаев С.Ӛ. - т.ғ.к., 

доцент. М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі; Отарбаева Г.К. - т.ғ.к., доцент. М.Әуезов 

атындағы ОҚУ-дың «Жалпы тарих және мҧражай ісі» кафедрасының меңгерушісі; Нуртазин Е.К. - з.ғ.к., доцент М.Әуезов 

атындағы ОҚУ-дың «Мемлекет және қҧқығы теориясы» кафедрасының меңгерушісі; Карбозова Г.К. – филолог.ғ.к., М.Әуезов 

атындағы ОҚУ-дың «Ағылшын тілі білімі» кафедрасының меңгерушісі; Авизова А.Қ. - т.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың 

«Жалпы тарих және мҧражай ісі» кафедрасының доценті; Джунисбаев С.М. - т.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Тарих және 

этнология» ғылыми орталығының директоры, «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті; Сулейменов Т.А. - философ.ғ.к., 
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ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БАҒЫТЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

DIRECTION OF THE HUMANITARIAN SCIENCES 

 

тақырыптық рубрикалар / тематические рубрики / subject headings 

 

ӚЛКЕТАНУ ЖӘНЕ ТҦЛҒАТАНУ– 

КРАЕВЕДЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ –  

LOCAL HISTORY AND COGNITION OF PERSONALITY 

 

ӘӚЖ: 94.511 

Жанысбекова Г.А. 
тарих ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-ң «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» 

орталығының басшысы, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ТҤРКІСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ  

КИЕЛІ НЫСАНДАРДЫ ТАРИХИ ЗЕРТТЕУДІҢ ӚЗЕКТІЛІГІ 

 
Тҥйін: Жаңа тарихи кезеңге еніп келе жатқан әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің тобынан 

орын алу ҥшін қазақ қоғамының рухани жаңғыруы қажет, ол қазақ халқының тарихи тәжірибесіне, 

оның ҧлттық дәстҥрлеріне негізделуі керек. Адам қоғамның және/немесе мемлекеттің әлеуметтік 

қҧрылымының бір бӛлігі ретінде әрдайым жаңашылдыққа ҧмтылады, жаңа биіктер мен 

ауқаттылыққа қол жеткізу қажеттілігін сезінеді. Бҧл, ең алдымен, идеологияның ӛзгеру кезеңіндегі 

дәстҥрлі діни кӛзқарастарға оралу немесе нео-діни тәжірибеге жҥгіну немесе сиқырлы-

мистикалық тәжірибелердің «қайта тірілуі» ғана емес, сонымен қатар рухани ізденістер, қандай да 

бір жаңа қасиеттілікті жасауға тырысу болып табылады. Мақалада Тҥркістан ӛңірі мен Шымкент 

қаласындағы қасиетті нысандарды зерттеудің қажеттілігі мен ӛзектілігі талданып, ғылыми 

әдебиеттерге шолу жасалған. 

Кілт сӛздер: киелілік, тҧрпайылық, сана, зиярат, тарихи киелі нысандар, киелілік 

ландшафты, бірегейлік, геоақпараттық жҥйе 

 

Кіріспе. Осы мақалада талданып отырған мәселенің жалпы бағыты Елбасы 

Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» атты бағдарламалық 

мақаласында айқын нақтыланып берілген. Елбасы осы «Қазақстанның киелі 

орындарының мәдени-географиялық белдеуі» ҧлттық бірегейліктің тірегі екендігіне 

ерекше назар аударады [1]. 

Қазақ ҧлтының бірегейлігін оңынан қалыптастырудың қҧрамдас бӛліктерін айқындау 

ҥшін Тҥркістан облысының және Шымкент қаласының киелі жерлеріне байланысты 

туындаған ауызша аңыз-әңгімелер мен рәсімдердің рухани қҧндылықтарын 

жаңашылдықпен пайдалана отырып, жастарға патриоттық тәрбие беру мен сонымен бір 

мерзімде «Қазақстанның киелі Оңтҥстігі» брендін де ӛмірге жылжыту маңызды болып 

отыр. 

Мәселенің теориясы. Дамудың жаңа циклына еніп келе жатқан әлем елдерінің 

арасында алдыңғы қатардағы орынды иемдену ҥшін қазақстандық қоғамның санасын 

жаңғырту талап етілуде. Бҧл жаңғырту негізінен қазақ халқының тарихи тәжірибесіне, 

оның ҧлттық дәстҥрлеріне де арқа сҥйеуі тиіс. Ҧлттық рухани тамырға, ӛз тарихына, 

ҧлттық дәстҥрлеріне негізделу АҚШ, Ҧлыбритания, Франция, Германия, Жапония, Ресей 

және осы тәріздес G-20 кіретін басқа да алдыңғы қатарлы елдердің барлығына тән. 

Аталған және аталмай қалған басқа да дамыған елдердің барлығы да ӛз тарихы мен 

дәстҥрлерін ӛте жоғары бағалайды: яғни, ҧлттық, діни мейрамдары мен киелі табыну 

орындары кӛптеген жағдайларда жалпыҧлттық деңгейге кӛтерілген. 
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Әдетте ӛтпелі кезеңдерде, аса кҥрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда, тіпті 

кейде қоғам мен биліктің ықпал етуі нәтижесінде осыған дейін киелі саналып келген 

нысандардың шарапаттылығына сенім азаяды. Нақ осындай жағдай ХХ ғасырдың бас 

кезінде біздің халқымыздың зиялы қауымдарының барлығы дерлік, ал сонан соң тіпті 

ауқатты отбасылар мен дін иелері пролетариат диктатурасына бӛтен тап ретінде жойылған 

кезде Қазақстанда да орын алған. Атеистер қоғамы мҧнымен де шектеліп қалып қойған 

жоқ: олардың келесі қадамы қалың халық табынатын жерлерді талқандау, жою болды. Ал, 

жалпы халықтың санасына кҥштеп енгізіліп жатқан, онда да тҧрпайы тҥсіндірілген әлемді 

материалистік тҧрғыдан тану біртіндеп сана мен мәдениеттің адам танығысыз ӛзгеріске 

тҥсуіне алып келді. Жаңа мәдени-иделогиялық тҥсініктерді қалыптастырған 

мемлекеттілігіміздің ҧзаққа созылған кеңестік кезеңі жаңа адамның дінге, мистикаға, 

наным-сенімдерге деген қатынасының ӛзгеруіне алып келгендігін кӛпшілік зерттеушілер 

мойындайды. 1970-1980 жж. этнографтар елдің тіпті алыс қиырларында байырғы ҧлттық 

сана-сезімнің тек қана азын-аулақ қалдықтары қалғандығын жиі-жиі жазып отырды. Қазақ 

ҧлтының рухани тамыры ҥзілді. Атеизмнің барлық ауыртпашылығын, «халыққа арналған 

апиынның» (дін) барлық тҥріне қуғындауларды посткеңестік республикалармен бірдей 

кӛрген Ресей Федерациясында соңғы онжылдықта ақиқатты және «киелілік» ӛрісін 

талдаудың жаңа әдістерін іздестіру басталып кеткен болатын. Қазіргі кезеңдегі 

зерттеушілердің қарастыратын сҧрақтарына келер болсақ - дербес тҥсініктер мен 

терминдер базасы бар «киелілік» терминінің, киелілік тәжірибелерін іргелі мағынасын 

ашу, киелі географияны, биліктің киеліленуін әлеуметтік, гуманитарлық және 

жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы әдістерімен талдау – міне зерттеулердің 

толық емес тізімі осы. 

«Киелілік» және «киелілендіру» ҧғымдарын қарастыра отырып, олардың алғашқы, 

теологиялық мағынасы – қасиетті, әулие, қҧдай қараған деген діни ҧғымдарына ғана мән 

беріп қоймауымыз керек. Биліктің киелендірілуі мәселесін зерттеуші Л.Г. Аврутина: 

«киелілік – бҧл қҧпия, шапшаң бағынуды талап ететін тиым салынған, адамгершілік 

кемелділік қасиеті бар (немесе, керісінше, бҧл жағдай қазіргі кезде адамгершілік жағынан 

мҥлдем тӛмен билікті киелендіруге байланысты туындап отыруы да мҥмкін) және 

тҧрпайылыққа қарама-қарсы бірдеңе», - деп жазады [2]. Тҧрпайылық – киелілікке қарама-

қарсы ҧғым, ол адам ӛмірінің әдеттегі, кҥнделікті, тҧрмыстық ӛлшемін кӛрсетеді. 

Киелілендіру және киелілік мәселесін тарихпен және қазіргі заманғы материалдармен 

байланыстыра отырып зерттеуді философиялық және дінтану еңбектері қазіргі заманғы 

дінтанудың классигіне айналған М.Элиаде жақсы жҥргізді [3-8]. Негізінен ол тарихтың ӛн 

бойында діни санаға арқау болған және шынайы саяси процесстердің іс-барысы сҥйенген 

тіректерді іздестіруге назар аударды. Ғалымдардың арасында қазіргі заманғы мән-

мағынасындағы «киелі» және «тҧрпайы» ҧғымдарын М.Элиаде алғашқы болып енгізді. 

Сонымен қатар, ол  дәстҥрлі ӛмір салты бҧзылып, діннің қоғамдық санаға жасайтын 

ықпалының кеміген кездерінде де тҧлғаның киеліні қабылдауға деген әр сәттік 

даярлығының бҧзылмайтындығы, адамдардың жаңа, оның ішінде ҧтымдылыққа 

негізделген қоғамда да киелі ӛріспен қарым-қатынасқа тҥсуге деген қажеттілігі мен 

мҥдделілігінің ӛздері сезбесе де кемімейтіндігі туралы заңдылықты да негіздеп берді. 

Киеліліктің ӛзі болса ең алдымен тҧрпайылықпен ӛзара байланыста және қарама-

қарсылықта кӛрінеді. М.Элиаде «киелілік» және «діншілдік» деген ҧғымдарды ӛзара 

айқын жіктеп берген: егер діни ӛріс киелілікке қажетті, негізгі бӛлік ретінде тәуелді болса,  

киеліліктің ӛзі діниге жатпауы да мҥмкін, ӛйткені киелілік ӛрісі дінилік ӛрісінен әлдеқайда 

кең. Оның осы кӛзқарасын П Труссон [9], А.Б Гофман [10] да қолдайды. Осыған ҧқсас 

кӛзқарас пен тҥсінік Қырымның киелі географиясын зерттеген Т.М. Фадеева [11] да 

айтқан. 

Қазіргі заманғы ресейлік зерттеушілердің арасында бҧл бағытты Л.А. Андреева да 

ҧстанады [12]. Оның бірқатар монографиялары мен мақалаларында философиялық, 
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тарихи-дінтанушылық және саяси кеңістіктіктегі киеліліктің сипатты белгілері мен 

ерекшеліктері, сондай-ақ биліктің киелілендірілуіне ықпал жасайтын нақты факторлар 

ерекшелендіріліп берілген. Орыс тілді зерттеулерде Қазақстанның киелі орындары туралы 

материалдарға негізінен ӛте-мӛте аз орын берілген. Мысалы, 315 нысанды біріктірген 

«Сакральная география. Энциклопедия мест силы и святилищ» атты энциклопедиялық 

жинақтың ӛзінде Қазақстанның киелі орындарының бірде-бірі енгізілмеген. Тіпті, тҧтас 

ортаазиялық орындардан тек Тәжікстандағы Бобой-об тауы, Макшеват ҥңгірі және 

Қырғызстандағы Тахти-Сҥлеймен тауы мен Чиль Ҥстін ҥңгірі ғана енгізілген [13]. Осы 

жерде «киелілік» туралы теорияның негізін қалаушы М.Элиаденің ӛзі де еңбектерінде 

«Солтҥстік және Орталық Азияның халықтарының аспан қҧдайлары» деген бӛлімі болса 

да «Қазақстандағы киелілік» тақырыбын айналып ӛткендігін атап ӛту керек [7, б.50]. 

Бҧл тақырыпты ғылыми тҧрғыдан қарастыру мҧнымен де шектелмейді. 

Е.А. Окладникованың «Сакральный ланшафт: теория и эмпирическое исследование» 

еңбегіне автордың киелі ландшафтты зерттеуге теориялық қатынас жасауды зерттеу, оның 

сапалық сипаттамасын және ресейлік Азияның киелі ландшафттарының кейбіреулоерін 

эмпирикалық зерттеулерді пайымдаулары енгізілген [16]. Сондай-ақ, автор иеротопия 

процессіне, яғни адам мекендеген жерлердің киеліліндірілуі мен оның жаһандану 

процесіне қарсылығы мәселесін де қарастырады.Ӛздерінің ғылыми зерттеулерінде 

ресейлік этнологтар Қазақстан мен Қырғызстан жер аумағына да ӛткен. Мысалы, 

И.В. Стасевичтің «Практика поклонения сакральным объектам и предметам в 

традиционной и современной культуре казахов и киргизов (в контексте изучения 

святых)» [18] атты мақаласында автор қазақтар мен қырғыздардың жекелеген рәсімдерінің 

жалпы сипатын қарастырмақ болған, дегенмен киелі нысандардың саналуандылығы мен 

санының кӛптігі, модальдылығы және оның иерофонияларының амбиваленттілігі, 

манифестацияларының тҥрлері, киеліліндірілу және киесіздендірілу процесстері және 

т.с.с. оның назарынан тыс қалып кеткен, себебі оның бақылауларының қысқа мерзімділігі 

Оңтҥстік, тіпті тҧтас Қазақстанның тҧрғындарының киелілікпен қарым-қатынас жасау 

тәжірибесінің терең мағынасын толық ашуға мҥмкіндік бере алмаған. Ресей 

Федерациясында «Киелілік» тақырыбын зерттеуді «дӛңгелек ҥстел», «пікірталас» және, 

саналуан орталықтар мен порталдардың іздеу-зерттеу әрекеті тҥрлерінде де жҥргізеді. 

Мысалы, бӛлімдері бҥкіл Ресейде кең тараған «Лев Гумилев орталығы» атты ақпараттық-

талдаулық портал ӛз жиналыстарында «Киелі география» (19-шы жиналыс) деген 

тақырып бойынша пікір алмасып, «Тәжікстанның киелі картасын» жасады, «Армения - 

киелі география» атты лекториум, Элиста қаласында «Еуразияның киелі географиясы» 

халықаралық конференциясын, «Ақ Ҥнді» атты лекциялар курсын ӛткізді және 2010 ж. 

орталық директоры, этнолог П. Зарифуллинның авторлығымен дайындалған «Орыс киелі 

географиясы» атты монографияны жарыққа шығарды [14]. 

Аталған орталық «Киелі география» тақырыбымен ғылыми-зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізе отырып, ТМД елдерінің барлығымен байланыс орнатқан. Мысалы, Астана 

қаласындағы Л.Гумилев атындағы Еуразия Ҧлттық университетіне келіп танысқан соң ҚР 

Президенті Н.Назарбаевты орталықтың бірінші алтын медалімен (І дәрежелі) 

марапаттамақ болып шешкен. Бҧл оқиға 2016 жылы Ресей Федерациясындағы Қазақстан 

Республикасының елшілігінде болып ӛтті, Елбасыны марапаттаған медаль сол кездегі елші 

М.Тажинге берілді [15; Сурет №1-2] . 
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Сурет №1-2. Ресей Федерациясы Лев Гумилев орталығының директоры П. Зарифуллиннің 

марапатты М. Тажинге беру сәті және медальдің пішіні 

 

Қазіргі заманғы орыс этнологтарының зерттеулерінің теориялық тереңдігін мойындай 

отырып, дегенмен сырттан келген қандай ғалым болса да біздің киелі орындарымызды 

неғҧрлым толық сипаттай алмайтындығын және «Мәңгілік Ел» деп аталған жерімізге 

жҥрегімізді дірілдете біржолата байлап тастаған, ӛзімізге кҥш беретін қасиеттімізге бас 

июдің барлық процессін талдай алмайтындығын айтуымызға тура келеді. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Жергілікті халықтың ӛмірінің киелілік жағы мен киелі 

орындарды пайымдап-тҥсінуді алғаш рет ортағасырлық «Рисоля» авторлары жасаған. 

Қазіргі кезеңде халықтың киелі және қасиетті орындардағы іс-әрекеті мен жҥріс-тҧрысын 

реттеп-бағыттау ҥшін саналуан «Зиярат әдебі» атты буклеттер мен брошюралар баспадан 

шығарылып отырылады. Сонымен қатар, жергілікті тарихшылар мен ӛлкетанушылар 

киелі нысандарды, ландшафтты және осылармен байланысты киелі тҧлғаларды сипаттауға 

ҧмтылыс танытқан және осы авторлардың еңбектерінің тізімін тӛмендегі әдебиеттер 

тізімінде қызығушылық танытқандар ҥшін ҧсынылып отыр [19-33]. Осындай 

басылымдардың барлығы да «киелілік» тақырыбына қай жағынан келмесін, Оңтҥстік 

Қазақстанда киелі жерлердің бар екендігіне бой ҧрады, ӛйткені мҧны кӛптеген аңыз-

әңгімелер де куәландырады.  

Дегенмен, бҧл еңбектер теориялық жағынан толық пісіп-жетілмеген, оларда 

келтірілген материалдар қасиетті орындарға деген сиыну мен мақтаныш сезімін 

білдірумен ғана шектелген және бҧрын тиым салынған тақырыпқа ашық пікір білдірудің 

ӛзін ҥлкен жетістік деп қарастырған дҥниелер. Сондықтан, олардың барлығы дерлік 

куәліктер мен далалық материалдардың жинағы деңгейінде қалып кеткен.  

Ал, «бірегейлік» терминінің мағынасын ашуға келер болсақ, ол ең алғаш рет ол  

ғылыми айналыста ХХ ғасырдың 20-шы жылдарында «ҧлттық сана-сезім» ҧғымының 

баламасы ретінде пайда болды. Дегенмен, бҧл кезеңде терминнің мағынасын ешкім 

байыптап жатпады. Осыдан соң бірнеше жыл бойына бҧл термин қолданысқа тҥспеген, 

тек 40-шы жылдардың басынан бастап қана ҧлттық патриотизмге байланысты мәселелерді 

талдау-тҧжырымдау кезінде ғана қайта айналып келді. Қызмет жасау мҥмкіндігі мол және 

ағылшын тілді әдебиетте кең таралған термин ретінде «ҧлттық бірегейлік» термині 

негізінен топтық (нәсілдік, діни, ҧлттық) сананы белгілеу ҥшін ғана пайдаланылатын 

«ҧлттық сана-сезім» терминін айналыстан ығыстырып шығарады [17]. 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 2017 жылдан бастап, 

Қазақстан халқының тарихымен байланысты қасиетті жерлерді анықтауға кіріскен 

болатын. Жергілікті жерлерде де облыстық жҧмысшы топтары қҧрылып, осы жҧмысты 

нақты тҥрде жҥргізе бастаған [34]. 

Жергілікті жерлерде мҧндай нысандардың санының ӛте-мӛте мол болғандығы мен 

олардың сипатының  саналуандығына байланысты оларды классификациялау, жіктеп-

жҥйелеу сияқты жҧмыстарды да жҥргізу қажеттілігі туындады.  
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Сондықтан, алдымен «Қазақстанның жалпыҧлттық қасиетті нысандары мен 

кешендері» тҥсінігі арқылы Қазақстанның халқының тарихи жадысында мәңгілік 

сақталған, аса қҧрметтелетін табиғи ландшафт, мәдениет, зайырлы және культтық 

архитектура ескерткіштері, кесенелері, сондай-ақ тарихи және саяси оқиғаларға 

байланысты жерлерді біріктерітіндігі анықталынды. Осыған орай, жалпыҧлттық қасиетті 

нысандар мен кешендер келесі бес блокқа біріктірілді:  

1 Ерекше қҧрметтелетін табиғи мҧра ескерткіштері; 

2 Археологиялық ескерткіштер және ірі ортағасырақ қала орталықтары; 

3 Зиярат ету орындары болып табылатын діни және культтық нысандар; 

4 Тарихи тҧлғаларға байланысты пайда болғанқасиетті орындар; 

5 Тарихи және саяси оқиғаларға байланысты пайда болған қасиетті орындар. 

Осы жҧмыстар басталған кезде біздің облысымыз әлі де болса Оңтҥстік Қазақстан 

облысы деп аталған – міне осы облыстан тӛмендегі кестеде кӛрсетілген нысандар 

анықталып және дербес жҥйемен классификацияланып, Мәдениет және спорт министрлігі 

қҧрған республикалық жҧмысшы тобының қарауына ҧсынылды.  

 

Кесте - №1. 2017 жылы Оңтҥстік Қазақстан облысынан Мәдениет және спорт 

министрлігіне ҧсынылған қасиетті, киелі орындардың тізімі 
№ Атауы  Орналасқан жері 

 

1 2 3 

Сәулеттік ескерткіштер  

1. Қ.А.Яссауи кесенесі (ХІҤ ғ. соңы) 

Рабия Сҧлтан Бегім кесенесі (XV ғ.) 

Есімхан кесенесі (ХҤІІ ғ.) 

Шығыс моншасы (ХҤІ-ХҤІІІ ғ.ғ.) 

Цитадель қақпасы (ХҤІІІ-ХІХ ғ.ғ.) 

Ҥлкен Қылует (ХІІ ғ.) 

Әулие Қҧмшық-ата қылуеті (ХІІ ғ.) 

Шілдехана  (ХІҤ ғ.) 

Сегіз қырлы кесене  (ХІҤ-ХҤІ ғ.ғ.) 

Сағана (ХҤІ ғ.) 

Цитадель қорғаны (ХҤІ-ХІХ ғ.ғ.) 

Жҧма мешіті (ХІХ ғ.) 

Жҥніс (Жҥсіп) ата кесенесі  (ХІІ ғ.) 

Имам Марқозы (Кӛктонды әулие) кесенесі, ХІХ ғ.) 

Әлқожа ата кесенесі (ХІІ-ХІІІ ғ.) 

Тҥркістан қаласы аумағында 

орналасқан. 

2 Арыстан баб кесенесі ХХ ғ. 

 

Отырар ауданы, Қоғам ауылынан 3 

шақырым солтҥстік-батысында 

орналасқан. 

3 Ибраһим ата кесенесі (XI-XII ғ.ғ.) Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының солтҥстік-шығыс бӛлігінде 

орналасқан. 

4 Қарашаш ана  кесенесі (XI-XII ғ.ғ.) Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының орталық бӛлігінде 

орналасқан. 

6 «Жәми» (Шыңғысбай қажы) мешіті 

ХІХ  ғ. 

Шымкент қаласы, ескі қала аумағында 

Амангелді кӛшесі бойында  

7 Никольский соборы 

 

Шымкент қаласы, Тҥркістан кӛшесі 

бойында 

8 Аппақ-Ишан сәулет кешені  (мешіт, медресе, 

дәрісхана) ХІХ ғ. 

Бәйдібек ауданы, Шаян ауылында 

орналасқан.  

9 Бәйдібек би кесенесі    1996 ж Бәйдібек ауылының Балабӛген ӛзенінің 
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 жоғарғы сағасында орналасқан. 

10 Домалақ ана кесенесі   1996 ж. 

 

Бәйдібек ауданы, Ақбастау ауылынан 2 

шақырым солтҥстік-шығыста 

орналасқан. 

11 Исмайл-ата сәулет кешені (Исмайл-ата, Жәбірейіл-

ата, Қошқар-ата, Ысқақ-ата кесенелері, Мешіт, 

Шілдехана, Дарбаза ),  

ХІ-ХІХ ғ.ғ. 

Қазығҧрт ауданы, Тҧрбат ауылы, 

ауылдың орталығында, 

мазар аумағының солтҥстік жағында 

орналасқан. 

12 Ишан-базар (Аққойлы) мешіті  

ХІХ ғ. аяғы –ХХ ғ. басы 

Ордабасы ауданы, Аққойлы ауылында 

орналасқан.  

13 Ысқақ баб (Баба-ата) кесенесі                         ХІХ ғ. 

соңы 

 

Созақ ауданы, Баба ата ауылының 

солтҥстік шетінде, мазарат ішінде 

орналасқан.  

14 Қарабура әулие кесенесі,   ХІХ ғ. 

 

Созақ ауданы, Созақ ауылының 

орталық бӛлігінде орналасқан. 

15 Баба Тҥкті Шашты Әзіз кесенесі,      

ХІХ ғ. соңы - ХХ ғ. Басы 

 

Созақ ауданы, Қҧмкент ауылының 

маңындағы Жылыбҧлақ деген жерде 

орналасқан. 

16 Ақсҥмбе қарауыл мҧнарасы   ХІІІ-ХІҤ ғ.ғ. Созақ ауданы, Ақсҥмбе ауылында 

орналасқан. 

17 Әбдел Азиз баб кесенесі  

VIII ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының аумағында орналасқан 

18 Қожа Салық кесенесі 

X-XI ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының шығыс бӛлігінде орналасқан 

19 Қызыр мҧнарасы   

ХІХ ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының орталығында орналасқан 

20 Мірәлі баба кесенесі 

XIX ғасырдың екінші жартысы 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының батыс жағында орналасқан 

21 Никольский шіркеуі 

ХІХ  ғ. 

Шымкент қаласы, «Кең Баба» 

этносаябағы аумағында 

22 Қосым баба кесенесі Бәйдібек ауданы, Шаян ауылында 

орналасқан 

Археология ескерткіштері   

23 Қос Ана мемориалдық кешені Х ғ. Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ауылы, Бала 

Бӛген ӛзенінің жоғарғы сағасында, 

солтҥстік жағалауында орналасқан 

24 Шамет ишан сәулет кешені 

(мешіт, медресе, кесене) 

ХІХ ғ. 

Кентау қаласы, Қарнақ ауылының 

орталығында орналасқан 

25 Қҧлақ ата кесенесі  

XYI ғ. 

Созақ ауылының орталығында 

орналасқан 

26 Ноғай-ишан мешті, ХІХ ғ. Созақ ауылының орталығында 

орналасқан 

27 Шіркеу (Георгий Победоносец) 

 1882 ж. 

Тӛлеби ауданы, Кӛксәйек ауылының 

орталығында орналасқан 

28 Ҧзын ата кесенесі.  XIV ғ. Шардара ауданы, Ҧзын ата ауылдық 

округінде орналасқан 

29 Сауран қалашығы (ХІІІ – ХҤІІІ ғ.ғ.) Тҥркістан қаласынан солтҥстік-батысқа 

қарай 40 шақырым жерде, Тҥркістан 

қаласы мен Қызылорда облысының 
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шекарасында орналасқан. 

30 Кҥлтӛбе (Яссы) қалашығы (Б.з. 1-мыңжылдықтың 

ортасы - ХІҤ ғ.) 

 

 

Ортағасырлық Тҥркістан қаласының 

шығыс жағында, Қ.А. Яссауи  

кесенесінен оңтҥстікке қарай 480 м 

жерде орналасқан. 

31 Иқан қалашығы (ІХ-ХVІІІ ғ.ғ.) Тҥркістан қаласы, Иқан ауылының 

орталығында 

32  Отырар қалашығы  (І – ХҤІІІ ғ.ғ.) 

 

Отырар ауданы, Талапты ауылының 

оңтҥстік шетінде, Арыс ӛзенінің 

Сырдарияға қҧяр тҧсына жақын 

орналасқан.  

33 Созақ қалашығы    (Х-ХҤІІІ ғ.ғ.) Созақ ауданы, Созақ ауылының 

орталығында 

34 Арпаӛзен жартас беті суреттері 

Қола дәуірі, ерте темір, орта ғасырлар 

Созақ ауданы, Абай ауылының  

оңтҥстігінде 

35 Қойбағар жартас беті суреттері 

Қола дәуірі, ерте 

Созақ ауданы, Сызған ауылының 

оңтҥстігінде 

36 Қараҥңгір жартас беті суреттері 

(Энеолит, қола дәуірі, ерте темір ғасыры) 

Созақ ауданы, Сызған ауылының 

оңтҥстігінде 

37 Сайрам қалашығы 

 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын 

алабы аумағында 

38 Мәртӛбе қалашығы. VІІІ-ХІІ- ХҤІІІ  ғ.ғ. Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын 

алабынан 5 шақырым шығыста  

39 Ханқорған қалашығы 

(ҤІІІ-ХІІ-ХҤІІІ ғ.ғ.) 

Сайрам ауданы, Мадани ауылының 

батыс бӛлігінде 

40 Боралдай жартас беті суреттері 

(Ерте темір ғасыры) 

Боралдай ӛзені бойы,  Қос Тҧра 

шыңының баурайында орналасқан 

41 Қасқабҧлақ жартас беті суреттері 

(Қола дәуірі, ерте темір ғасыры) 

Тҥлкібас ауданы, Ақсу-Жабағылы 

мемлекеттік табиғи қорығы 

42 Қызылшың-Жыңғылшық жартас беті суреттері 

(Қола дәуірі, ерте темір ғасыры) 

Кентау қаласы, Қаратау қорығы 

аумағында 

43 Сидақ қалашығы Тҥркістан қаласынан 20 шақырым 

батыста, Шымкент-Қызылорда 

автомобиль жолының сол жағында 2 

шақырым жерде орналасқан 

44 Таңбалы тас (Б.з.д. 5 мыңжылдықтар – б.з. ХҤІІ ғ.) Тайқоңыр ауылынан 100 шақырым 

солтҥстікке қарай Бетпақ шӛлдегі Нҧра 

деген жерде, Сарысу ӛзенінің оң 

жағында 20 шақырым жерде 

45 Шымкент қалашығы (Осыдан 2200 ж. бҧрын) Шымкент қаласы, Ескі қала аумағы 

46 Дастарбасы таңбалы жартасы 

Дастарбасы тоғызқҧмалақ таңбасы 

Дастарбасы ҥңгірлері 

Арыс қаласы, Қожатоғай ауылынан 

солтҥстік-шығысқа, қарай 35 км жерде 

Дастарбасы тауында орналасқан 

47 Бӛріжар обалар қорымы 

І-ҤІІІ ғ.ғ. 

Кӛлтоған ауылы.  Арыс ӛзенінің сол 

жағалауында. 

48 Қараспантӛбе қалашығы Қараспан ауылынан 1 шақырым 

оңтҥстікте, Арыс ӛзенінің сол 

жағалауында орналасқан 

49 Жуантӛбе қалашығы Мәдениет ауылының солтҥстік-шығыс 

шетінде,  Арыс ӛзенінің сол 

жағалауында орналасқан. 

50 Кҥлтӛбе елді-мекені Сарыарық ауылынан 1 шақырым 

солтҥстікте, Арыс ӛзенінің сол 

жағалауында орналасқан. 
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Зиярат (ғибадат) орындары саналатын діни нысандар 

51 Ҥкаш ата мазары мен қҧдығы. 

 ІХ-Х ғ.ғ. 

Тҥркістан қаласынан солтҥстікке 

қарай 35 шақырым жерде, 

Бабайқорған ауылдық округының 

солтҥстігінде, Қаратаудың етегінде 

орналасқан. 

52 Гауhар ана әулие 

ХІІ-ХІV ғ.ғ. 

Тҥркістан қаласынан оңтҥстікке 

қарай 4 шақырым жерде, Тҥркістан-

Шәуілдір автокӛлік жолынан солға 

қарай 400-500 метр қашықтықта 

орналасқан.  

53 Ақ ата баба  

XI-XII ғ.ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабында орналасқан.  

54 Махмҧдхан ата  

X ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабында орналасқан 

55 Сҥзік ата 

XII ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабының оңтҥстігінде орналасқан.  

56 Қазы Байзауи  

IX-X ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабында орналасқан.  

57 Боздақ ата әулие 

ХІІ ғ.ғ. 

Шымкент қаласы, Сайрам тҧрғын-ҥй 

алабы, Жҥсіп Сайрами кӛшесі 

бойында орналасқан. 

58 Қыз әулие  Шымкент қаласы, Тассай м/а 

оңтҥстік-шығыс шетінде. 

59 Темірші ата әулие Шымкент қаласы, Абай ауданы, 

Ынтымақ елді мекенінен 5,5 

шақырым солтҥстік – батыста, 

Шымкент – Тҥркістан трассасының 

сол қапталында орналасқан.  

60 Жекен Шайық әулие 

 

Арыс қаласы, Арыс қаласынан 1,5 

шақырым оңтҥстік-шығыстағы Арыс 

ӛзенінің тік қҧлама жар тӛбесінде 

орналасқан.  

61 Мҧңлық Зарлық әулие 

 

Арыс қаласы, Жиделі ауыл әкімшілігі. 

Арыс-Шардара авто жолының сол 

қапталындағы тегістікте кӛне 

қорымда орналасқан. 

62 Ақын-Жақып   әулиелер 

(1890-1895 ж.ж.) 

 

Арыс қаласы, Ақдала ауыл 

әкімшілігіне қарасты Ақын – Жақып 

ауылынан екі шақырымдай 

солтҥстікте, Қожатоғай – Шәуілдір 

жолы бойындағы мазаратта 

орналасқан.  

63 Кӛктан ата бҧлағы және Есенаман қалпе кесенесі  Қазығҧрт ауданы, Жігерген ауыл 

әкімшілігі, Тесіктӛбе ауылының 

шығыс жағында, тау бӛктерінде 

орналасқан. 

64 Шора молда әулие Мақтарал ауданы, Атамекен 

ауылынан 5 шақырым солтҥстігіндегі 

қорымда, Асық ата сағанасынан 85-90 

метр батыста орналасқан. 

65 Кәлен баб әулие Сайрам ауданы, Қарамҧрт 

ауылының солтҥстік-батысындағы 

ағайынды Полатовтар кӛшесінің 

бойындағы ауыл қорымында 
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орналасқан.  

66 Бек ата (Ер Бек ата) әулие Сайрам ауданы, Қарабҧлақ ауылдық 

округіне қарасты Арыс ауылындағы 

ескі қорымда орналасқан.  

67 Жуасбаб баба әулие Сайрам ауданы, Қҧрлық ауылының 

қорымында орналасқан. 

68 Ердәуіт қадам жайы  Сарыағаш ауданы, Дарбаза ауылынан 

36 шақырымдай жерде орналасқан. 

69 Шаймерден ата әулие  

 

Сарыағаш ауданы, Дарбаза ауылынан 

12 шақырым шығыста  орналасқан. 

70 Жабай Тоқсаба әулие кесенесі Сарыағаш ауданы, Әлімтау ауылынан 

3 шақырымдай батыста орналасқан. 

71 Сӛк-сӛк әулие  

 

Сарыағаш ауданы, Шеңгелді 

ауылынан шығыс жағында 15 

шақырым қашықтықта орналасқан. 

72 Иса ата (Ыстық ата әулие кесенесі)  Сарыағаш ауданы Кӛктерек елді 

мекенінде Сарыағаш шипажайынан 6 

шақырым жерде орналасқан. 

73 Бибі Мәриямкесенесі Созақ ауданы, Шолаққорған 

ауылының орталығында орналасқан. 

74 Саңғыл би кесенесі Созақ ауданы Қӛзмолдақ ауылының 

оңтҥстік-шығысындағы Бесбҧлақ 

ауылының іргесінде орналасқан. 

75 Жҥніс ата әулие-қорымы  Созақ ауданы Мыңжылқы тауының 

бӛктеріндегі Таукент қалашығымен 

іргелес жатқан мекенде орналасқан. 

76 Мамет Халфе кесенесі  

XYI-XIX ғғ. 

Созақ ауданы, Созақ ауылынан 1,5 

шақырым оңтҥстік-шығыста 

орналасқан. 

77 Әже-ата кесенесі  

ХІХ ғ. соңы 

Созақ ауданы, Созақ ауылынан 1,5 

шақырым оңтҥстік-шығыста 

орналасқан. 

78 Қазаншы кесенесі  

ХІХ ғ. соңы 

Созақ ауданы, Созақ ауылынан 0,7 

шақырым оңтҥстікте орналасқан. 

79 Бекасыл әулие Тӛлеби ауданы, Қасқасу ауыл 

әкімшілігіне қарасты Кеңсарай ауылы 

ішіндегі қорымда орналасқан. 

80 Тҥрікбасы әулиесі  Тҥлкібас ауданы, Тҧрар Рысқҧлов 

ауылынан 2 шақырым, Азаттық 

ауылында, Шымкент-Алматы 

автомобиль жолының сол 

қапталындағы беткейінде орналасқан.  

Тарихи тҧлғалар және саяси оқиғалармен байланысты сакралды орындар 

81 «Бірлік» (Ордабасы тауы) монументі. 1997 ж. Ордабасы ауданы, Ордабасы ауылы 

82 «Қасірет» мемориалдық кешені Шымкент қаласы, Астана даңғылы 

мен Бәйдібек даңғылы қиылысында 

орналасқан. 

83 Қажымҧқан Мҧңайтпасов мазары Ордабасы ауданы, Қажымҧқан ауылы, 

ауылдық мазаратта орналасқан 

84 Мыңшейіт  

тарихи орны 

Тӛлеби ауданы, Қасқасу ауылының 

шығыс жағында, Сайрам су ӛзенінің 

жағалауында, беткейде орналасқан.  
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Табиғи-ландшафтты нысандар 

85 Қазығҧрт тауы 

(Кеме қалған, Ақбура әулие, Шілтер ата, Тамшы 

бастау әулие) 

Қазығҧрт ауданы, Шымкент –Ташкент 

Тас жолы бойында,  оңтҥстікке қарай 

35 км-дей қашықтықта орналасқан. 

86 Жылаған ата бҧлағы және ҥңгірі. Тҥркістан қаласы, Тҥркістан 

қаласынан солтҥстік-батысқа қарай 

Бабайқорған ауыл округы аумағында, 

Қаратау бӛктерінің жартасты 

шатқалында орналасқан.  

87 Ақмешіт ҥңгірі Бәйдібек ауданы, Ақмешіт ауылынан 

5 шақырым жерде орналасқан 

88 Ханшайым аралы Арыс ауданы, Байырқҧм ауыл 

әкімшілігіне қарасты Кӛкжиде мен 

Байырқҧм елді мекендерінің 

арасында, Сырдария ӛзеніннің 

ортасында орналасқан 

89 Теректі әулие Бәйдібек ауданы, Боралдай 

әкімшілігіне қарасты Теректі 

ауылында орналасқан.  

90 Кӛз әулие Бәйдібек ауданы, Боралдай ауыл 

әкімшілігіне қарасты Қызылсай 

жазығында орналасқан.  

91 Хантағы Кентау каласы аумағында орналасқан 

92 Кӛктерек әулие Қазығҧрт ауданы, С.Рақымов ауыл 

округі 

93 Қырық қыз  Қазығҧрт ауданы, Жігерген ауыл 

округінен  Ӛгем елді мекеніне тҥсе 

берісте орналасқан. 

94 Ҥңгір (ҥш ауызды) Қазығҧрт ауданы, Жігерген ауыл 

округі, Қызылдиқан ауылының 5 

шақырым шығыста,  

95 Қҧм әулие 

 

Ордабасы ауданы, Аққойлы, 

Жусансай ауылдарына 3 шақырымдай 

жерде орналасқан 

96 «Кӛзді ата» әулие және бҧлағы Ордабасы ауданы, Тоқсансай 

ауылында орналасқан. 

97 Тамшы әулие 

 

Тҥлкібас ауданы, Кершетас ауылынан 

12 шақырым оңтҥстік шығыста 

орналасқан 

98 Ақтас әулие Тҥлкібас ауданы, Керейт ауылында 

орналасқан.   

99 Кӛз ата әулие Тӛлеби ауданы, Ақбастау ауылында 

орналасқан 

100 Ҥңгірлі әулие Тӛлеби ауданы, 1 Мамыр ауыл 

әкімшілігіне қарасты Қоңырбӛрік 

ауылында орналасқан.  

101 Қошқар ата кесенесі мен бҧлағы  Шымкент қаласы, Қошқар ата ӛзені 

бойында орналасқан. 

102 Қосҥңгір Арыс қаласы маңында орналасқан 

103 Қыз Қҧлаған Жар немесе Аманжар Арыс ауданы аумағында орналасқан 

104 Қотыр әулие бҧлағы Тӛлеби ауданы, 1 Мамыр ауылы, 

Әлішер Науаи бӛлімшесінде 

орналасқан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%99%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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№1-кестеден кӛріп отырғанымыздай, Тҥркістан облысы және Шымкент қаласының 

жер аумағында орналасқан қасиетті және киелі орындардың саны – 104-ке жетеді екен. 

Олардың ішінде: 

1 Сәулеттік ескерткіштер – 28; 

2 Археологиялық қазба орындары – 22; 

3 Зиярат (ғибадат) орындары саналатын діни нысандар – 30 

4 Тарихи тҧлғалар және саяси оқиғалармен байланысты сакральды орындар – 4 

5 Табиғи-ландшафтты нысандар – 20.  

Дегенмен, республикалық комиссияның анықтаған классификациясы облыстық 

мәдениет басқармасының ҧсынған классификациясынан ӛзгешелеу екендігін де байқадық. 

Сондықтан, республикалық комиссияның анықтаған классификациясына дипломдық 

жҧмыс тақырыбы шеңберінде кеңінен тоқталып ӛту де маңызды, ӛйткені, ол осы қарама-

қарсылықтың мазмҧнын ашып бере алады.  

Сонымен, республикалық деңгейде қабылданған классификацияның алғашқысы – 

«Ерекше қҧрметтелетін табиғи мҧра ескерткіштері». Оның мән-мағынасына тоқталар 

болсақ – аңызға айналған тарихы әлемдік және жергілікті кеңістіктің сакральды 

географиясының бір бӛлігіне айналған мҧндай қасиетті орындарға жергілікті халық та, 

алыстан келген туристтер де ат басын бҧрып зиярат етеді және оның бір бӛлігі мемлекет 

қарауына алынып та қойылған болады [18]. 

Ал, «Археологиялық ескерткіштер мен ірі ортағасырлық қала орталықтары» 

дегеніміз арнайы зиярат ететін археологиялық және архитектуралық ескерткіштер 

тҥріндегі орындары бар қалалар. Бҧл тәжірибе жергілікті халықтың оларды Еуразия 

қҧрлығының далалық бӛлігін мекен еткен ата-бабадан қалған асыл мҧра екендігін тҥйсіну 

арқылы салыстырмалы тҥрде кейінірек пайда болған. Бҧл топқа қалашықтар, бекіністер, 

петроглифтер және жерлеу-ескерткіштік қҧрылыстар енгізілген. Ортағасырлық 

қалашықтар Қазақ мемлекетінің қалыптасуы мен дамуын, сондай-ақ драмалық оқиғалар 

мен қиын-қыстау кезеңдерге толы Ҧлы Еуразия даласының саяси тарихын кӛрсетеді. 

Ҥшінші топқа зиярат ету орындары болып табылатын діни және культтық нысандар 

кіреді. Қасиетті нысандардың бҧл тобы «Әулие» феноменімен байланысты. Бҧл тізімге 

аты аңызға айналған тҥркі дәуіріне дейінгі есімдер, жалпытҥрік бірлестігі дәуіріндегі 

тҧлғалар және кейінгі ортағасырлардан бастап, ХІХ ғасырға дейін ӛмір сҥрген шынайы 

тарихи тҧлғалар толық енген. Әрбір мемориалдық ескертіш мифологиялық, тарихи және 

діни мазмҧндағы аңыз бен әңгімелер туындатқан нақты тҧлға және жермен байланысты 

болып келеді.  

Тӛртінші топқа тарихи тҧлғалармен байланысты қасиетті орындар енгізілген. Бҧл 

қасиетті жерлер әдетте мемориалдық сипатта және аттары аңызға айналған, Қазақстанның 

тәуелсіздік алуына, оның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуына маңызды ҥлес қосқан  

билеушілер, хандар, атақты батырлар, мемлекеттік және саяси кӛшбасшылар, ақындар, 

ғалымдар, ағартушылар есімдеріне байланысты пайда болған орындар енгізілген.  

Қорытынды. Ҧлттық бірегейлік феноменінің жҥйелілігі, сондай-ақ, жалпыға ортақ 

киелі жерлердің, кҥш беру орындарының болуының нәтижесінде Қазақстан Республикасы 

тҧрғындарының оң бірегейлігін негіздеу бірнеше іргелес ғылымдар: этнология, әлеуметтік 

антропология, этноәлеуметтану, әлеуметтік психология, тарихи ӛлкетану, музейтану және 

ІТ-технологияның жаңалықтары мен жетістіктерін ҧштастыра пайдалануды кӛздейді, 

оның ӛзінде егер алғашқылар ӛздерінің бай әдіснамалық аппараты және әдістемелік 

қҧралдарының жәрдемімен ҧлттық бірегейлік мәселесінің жаңа қырын ашуға мҥмкіндік 

берсе, ІТ-технологиясының жетістігі зерттеліп отырған нысанға туралы тҥсінікті 

компьютерлік ҥлгі жасау арқылы геоақпараттық жҥйе (ГАЖ) картасы бетіне 

шоғырландыру нәтижесінде кеңіте алады, яғни шынайы және виртуалды режимде жҥзеге 

асырылатын ҧлттық бірегейліктің қалыптасуының киелілік аспектісі алынып отыр.  

Идеологиялар алмасуы кезеңінде дәстҥрлі діни кӛзқарастарға қайта оралуға немесе 
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неодіни тәжірибелерге келуге, болмаса сиқырлы-мистикалық тәжірибені «жаңғыртуға», 

рухани ізденістер жасап, жаңаша киелілікті қҧру әрекетіне баруға ҧмтылдырады. Ҧлттық 

және ислам мәдениетіне қызығушылық пен мҥдделіліктің қайта жаңғыру мәселесі 

тҧтасынан алғанда кеңестік кезеңде жойылып кеткен немесе жойылудың алдында қалған 

киелі ландшафтты қайта жаңғырту немесе жаңадан жасауға алып келді.  

Жоғарыда айтылғандарды тҧжырымдай келе,  киелі орындарды сипаттаған кӛптеген 

деректік еңбектер мен ауызша аңыз-әңгімелер ӛзінің этнография, әлеуметтік антропология 

және салыстырмалы дінтану ғылымдарының әлемде мойындалған әдіснамасына сала 

отырып ғылыми ӛңделуін кҥтіп тҧр деп айта аламыз. Осының нәтижесінде Қазақстандағы 

жалпыҧлттық рухани жаңғырудың айқын кепілі бола алады және Қазақстан 

Республикасын әлемдік кеңістіктегі танымалдылығын арттыруға сәйкес ҥлесін қоса 

алады.  
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Аннотация: Для занятия места в передовой группе стран в мире вступающем на новый 

исторический цикл требуется модернизация казахстанского общества, которая должна 

базироваться на исторический опыт казахского народа, на его национальные традиции. Человек, 

как часть социальной структуры общества и/или государства всегда испытывает потребность в 

прикосновении к неведомому. Именно это в первую очередь стимулировало в период смены 

идеологий не только возвращение к традиционным религиозным воззрениям или обращение к 

неорелигиозным практикам либо «возрождение» магико-мистических практик, но и духовные 

поиски, попытки создавать некую новую сакральность.В статье анализируется необходимость и 

актуальность исследования сакральных объектов в Туркестанской области и в городе Шымкент и 

делается обзор научной литературы. 

Abstract: To occupy a place in the advanced group of countries in the world entering a new 

historical cycle, modernization of the Kazakhstani society is required, which should be based on the 

historical experience of the Kazakh people, on its national traditions. Human being as part of the social 

structure of society and / or the state always feels the need to touch the unknown. This was the first thing 

that stimulated, in the period of ideology change, not only a return to traditional religious views or an 

appeal to non-religious practices, or a «revival» of magic-mystical practices, but also spiritual searches 

and attempts to create some new sacredness. 
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ӘӚЖ: 930.1:323.27 

Белгібай Ж.Қ. 
тарих ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

АСАНБАЙ АСҚАРОВТЫҢ ШЫМКЕНТ ОБЛЫСТЫҚ ПАРТИЯ 

КОМИТЕТІНІҢ БАСШЫСЫ РЕТІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының екінші жартысындағы Оңтҥстік 

Қазақстан облысының кӛшбасшысы Асанбай Асқаровтың Шымкент облыстық партия комитетінің 

бірінші хатшысы лауазымындағы қызметі қарастырылады. Мҧрағаттық деректер бойынша, 

мемлекеттік сапа белгісімен әр тҥрлі тауарлардың 105 атауы берілген. Сонымен қатар, кейбір 

кәсіпорындарда сапалы ӛнімнің ҥлесі айтарлықтай ӛсті. "Фосфор" ӛндірістік, ҧсталық-Пресс 

жабдықтарын ӛндіру, сыра қайнату және алкогольсіз ӛнеркәсіпте жаңа қуаттарды, Ачполиметалл, 

қорғасын, гидролиз зауыттарын іске қосу, жҧмыс істеп тҧрған бірқатар кәсіпорындарды, сондай-ақ 

облыс ӛнеркәсібіндегі қойма қорларын ауқымды жабдықтар мен техникалық қайта жарақтандыру. 

Мҧрағат деректері бойынша алым 19,5% - ға, оның ішінде тҥсті металлургия - 20% - ға, химия-

25% - ға, машина жасау-35% - ға ҧлғайды. Мақалада сондай-ақ ӛңірдің әлеуметтік дамуы, мәдени 

дамуы, аграрлық сектордың дамуы кӛрсетіледі. 

 

Кіріспе. Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына кӛп ҥлес 

қосқандығына қарамастан А. Асқаров 1978 жылы сәуір айында Шымкент облыстық 

партия комитетіне ауыстырылды. Бҧл жағдаятқа қатысты кейіннен Асанбай  Асқарҧлы  

«Тағдыр» атты еңбегінде былай деп жазды: «...мен республикалық мекемелерді ӛз 

ықпалыма кӛшіріп, билік жҥргізуге ҧмтылып жҥрген адам ретінде сӛзге ҧшырай 

бастадым» [48, 138-б.]. Десек те кеңестік жҥйе тҧсында жоғарғы партия ҧйымдары 

кадрларды іріктеп, тиісті қызметке тағайындап отыратынын ескерсек, А. Асқаров осындай 

партиялық принциптерді біле тҧрып, бҧл ҧсынысты қабылдай алмауы мҥмкін емес еді. 

Бҧл ҧсынысты тҥсіністікпен қабылдаған А.Асқаров Шымкент облыстық партия комитетін 

басқарған жылдары да қажырлы еңбегімен кӛріне білді. Бҧл кезең еліміздің әлеуметтік-

экономикалық даму сипаты дағдарыстық жағдайға жақындай тҥсуіне тап келді. Алайда 80-

жылдардың ортасына дейін республикада экономикалық потенциалдың ӛсуі шикізат 

кӛздері мен отын энергетикалық ресурстарын игеру есебінен жҥзеге асырылып отырды. 

Бҧл ретте Шымкент облысының да индустриялдық потенциалы біршама арта тҥсті. Бҧл 

жылдары облыс экономикасы мен мәдени-әлеуметтік дамуының барлық салалары 

бойынша ӛркендей тҥсті.  

А.Асқаровтың басшылығымен ӛткен Шымкент облыстық ХХІІІ партия 

конференциясында партия ҧйымының ХХV съезінің, КОКП ОК қараша пленумының 

шешімдерін орындау жӛнінде шешім қабылданып, облыс еңбек ҧжымдарына ӛндірістің 

тиімділігін арттырудың, ӛнім сапасын басқарудың, ғылыми-техникалық прогресті 

тездетудің кешенді жҥйелерін ендіру мәселесін қолға алу турасында қаулы қабылдады [1].  

Мҧрағаттық деректерді келтіретін болсақ, тоғызыншы бесжылдықпен 

салыстырғанда ӛндірістің жалпы кӛлемі 24 пайыз артып, 8 миллиард сомды қҧрады. 

Қосымша 107 миллион сомнан астам ӛнеркәсіп ӛнімдері таратылды. Тҥрлі тауарлардың 

105 тҥрі мемлекеттік сапа белгісімен шығарылды [165]. Кейбір жекелеген кәсіпорындар 

бойынша сапа белгісімен шығарылатын ӛнімнің ҥлес салмағы едәуір артты. Мәселен, 

«Восход» тігін фабрикасында сапа белгісімен шығарылатын ӛнімнің 23,6 пайызы, 

«Эластик» шҧлық-ҧйық бірлестігінде – 9,1 пайыз шығарылды. Машина жасау, энергетика, 

химия, медицина және микробиология ӛнеркәсібі ӛркендеді. Негізгі қор 312 миллион 

сомға артып [166], «Фосфор» ӛндірістік, ҧсталық-пресс жабдықтарын шығару, сыра және 

алкогольсіз ӛнеркәсіп бірлестіктерінде «Ачполиметалл» комбинатында, қорғасын, 

гидролиз зауыттарында жаңа қуаттар пайдалануға берілді, бірқатар жҧмыс істеуші 

кәсіпорындарында жарақтандыру және техникалық қайта жабдықтау жҧмыстары кеңінен 
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жҥргізілді. 

Облыс ӛнеркәсібінде қор жинау 19,5 пайыз, оның ішінде тҥсті металлургияда – 20, 

химияда – 25, машина жасауда – 35 пайыз артты. Сонымен қатар станок паркі мен 

технологиялық жабдықтардың қҧрылымы жақсартылды. 52 цех пен учаске комплексті 

механикаландырылып, автоматтандырылды. 118 тасқынды және автоматты желілер іске 

қосылып, 2 мыңнан астам станок пен технологиялық жабдық модерлендірілді. Жаңа 

техника жӛніндегі шараларды орындау, 58 мың рационализаторлық ҧсыныс пен 

ӛнертапқыштықты ендіру есебінен миллиондаған сом ҥнемделіп, қол еңбегінен 5000-нан 

астам адам босатылды [167]. 

Ӛндірісті шоғырландыру мен мамандандыру одан әрі жҥргізілді. Облыста барлық 

ӛнеркәсіп ӛнімдерінің 75 пайызын шығаратын 25 ірі бірлестіктер, комбинаттар мен 

зауыттар жҧмыс істеді. Осы жылдары «Фосфор» бірлестігі кеңес еліндегі сары фосфордың 

жартысын, триполифосфат натрийдің 87 пайызын ӛндірді. Ӛнеркәсіп ӛндірісі саласында 

шығарылатын ӛнімнің сапасын арттыру маңызды бағыт болып саналды. Жоғары 

категориялы бҧйымдардың ҥлес салмағы жалпы кӛлемге шаққанда 16,3 пайызға ӛсті [167]. 

Ал, шина зауыты алғашқы ӛнімін бере бастады. Бҧл кәсіпорын алдағы уақытта Қазақстан 

мен Орта Азияны осы ӛніммен қамтамасыз етеді деп кӛзделді.  

Машина жасау кәсіпорындарында 1975 жылмен салыстырғанда ӛндіріс кӛлемі 40 

пайызға артып, программалық басқару престерін, гидравликалық экскаваторларды, 

электромагнитті жоғары вольтті сӛндіргіштерді қоса есептегенде заманауи машиналарды 

сериялы шығару игерілді. Мемлекеттік сапа белгісімен 146 тҥрлі ӛнім, оның ішінде 

қорғасын, натрий триполифосфаты, доғалы-статорлы престер, трансформаторлар мен 

жоғары вольтті ажыратқыштар, су кӛтергіш жабдықтар және басқа да бҧйымдар 

шығарылды [167].  

Еліміздің ӛнеркәсіп саласында ӛндірістің тиімділігін арттырудың ӛзекті 

мәселелерінің бірі негізгі қорларды пайдалануды жақсарту болып табылды. Бҧл бағытта 

облыстық комитет кәсіпорындарда, әсіресе қор қайтарымы едәуір кеміп кеткен «Фосфор» 

ӛндірістік бірлестігінде бірқатар жҧмыстар атқарғанын айтқан жӛн. Транспорттың барлық 

тҥрін техникалық жарақтандыру жақсартыла тҥсті. Шымкент қаласындағы бірқатар 

автокәсіпорындар қайта жабдықталып Арыс, Тҥркістан, Жетісай қалаларында 

автовокзалдар салынды. Автобус жолдарының ҧзындығы 23 пайызға ӛсіп, 68 елді мекен 

автобус қатынасымен қамтылды [167], облыс орталығынан Алматыға фирмалы поезының 

жҥруі ҧйымдастырылды. Байланыс кәсіпорындары одан әрі ӛркендеп, Шымкент, Кентау, 

Тҥркістан және Ленгір қалаларында автоматты қалааралық телефон станциялары 

пайдалануға берілді. 

Облыстық комитет жылдан жылға ӛнеркәсіпті дамыту, оны инвенсивтендіру, 

ғылыми-техникалық ілгерілеу жетістіктерін енгізу, ӛндірістің тиімділігін арттыру 

мәселелерін шешуде ӛндірістік қатынастарды одан әрі жетілдіру арқылы экономикалық 

қуатты нығайтуға бағытталған саяси жҧмысының ҧйымдастыру дәрежесін арттырып 

отырды. Ғылыми-техникалық ілгерілеуді тездету бағыты облыс экономикасын дамытудың 

негізгі міндетіне айналды. Бірлестіктердің, зауыттардың, фабрикалардың басым бӛлігінде 

кәсіпорындарды қайта жарақтандырып, ауыр жҧмыс процестерін механикаландыру, 

автоматтандырудың, ӛндірісті ҧйымдастыру мен басқаруды жетілдірудің перспективалық 

жоспарлары жасалып жҥзеге асырылып отырды. Мәселен, 1980 жылмен салыстырғанда 

ӛнеркәсіпте ӛнім шығару кӛлемі 1985 жылы 18,7 пайызға артты [168], халық тҧтынатын 

тауарлар  ӛндіру артығымен орындалды. Шығарылатын ӛнімнің техникалық дәрежесі мен 

сапасы жоғарылады. Машиналардың, жабдықтар мен бҧйымдардың 650 жаңа тҥрі 

игерілді. Қҧрылысшылар 2,7 миллиард сом кҥрделі қаржыны игеру нәтижесінде оныншы 

бесжылдықпен салыстырғанда іске қосылған негізгі қорлардың кӛлемі ҥштен бір 

мӛлшерінде артты. «Шымкентшина» бірлестігінде, «Ачполиметал» комбинатында, 
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«Манкентживмаш» және мҧнай ӛңдеу зауыттарында ірі қуаттар іске қосылды. Жаңадан 

50-ден астам кәсіпорын, цех пен ӛндіріс пайдалануға берілді [168].  

Осы жылдары республиканың басқа да облыстарымен қатар Шымкент облысының 

шығарған бҧйымдары Одақ кӛлемінде ғана емес, шетелдерге танымал бола бастады. А. 

Асқаровтың тікелей басшылығымен Шымкент облысы Монғол Халық Республикасының 

Сухэ-Батор аймағымен байланыс жасап, екі ел арасында тҥрлі іс-шаралар 

ҧйымдастырылып отырды. Шымкент облыстық Компартиясы Сухэ-Батор аймақтық партия 

комитетіне облыста жҥргізілетін достық іс-шаралары туралы жоспарларын жіберіп 

отырды және ӛздері де осы аймақтың алдағы жоспарларымен танысып  отырды. А. 

Асқаров екі ел арасындағы достық байланыс барысы мен оның нәтижелері туралы КОКП 

ОК-не мәлімдеп отырған.  

1982-1983 жылға арналған жоспарда Алғабас ауданын Эрден-цаган сомонымен, 

Ленин ауданын Сухэ-Батор сомонымен, Тҥлкібас ауданының «Победа» колхозын Онгон 

сомонының «Хегжилт» ауылшаруашылық бірлестігімен байланыстыра отырып, Шымкент 

облысы мен Сухэ-Батор аймағының арасындағы достық қарым-қатынас туралы «Оңтҥстік 

Қазақстан», «Южный Казахстан» газеттері мен облыстық теледидар және радио арқылы  

ҥнемі хабардар етіп отыру мәселесін қолға алды.  

Сухэ-Батор аймақтық «Сухэбаатарын Зам» газетіндегі жаңалықтарымен  «Оңтҥстік 

Қазақстан», ―Южный Казахстан» газеттері арқылы таныстыру, жылына бір рет облыстың 

экономика, мәдениет салаларындағы жетістіктері туралы кітап, брошюра, буклет, 

фотоматериалдарды жіберіп отыру, Монғол киноматаграфиясының жетістіктерімен облыс 

еңбекшілерін таныстыру, екі аймақтың комсомол және пионер ҧйымдарының арасында 

тікелей байланыс орнату мәселесін қойды.  

Сухэ-Батор аймағына облыстан 5 адамнан тҧратын делегаттар жіберу, мәселен, 1982 

жылдың маусымында партия қызметкерлерін, қыркҥйекте партия-кеңес қайраткерлерін, 

1983 жылдың мамырында ауыл шаруашылығы мамандарын, қыркҥйекте халық ағарту 

қызметкерлерін жіберу жоспарланды [169].  

Жыл сайын екі жақ бір-біріне делегаттар жіберіп, ӛздерінің табыстарымен тәжірибе 

алмастырып отырды. Мҧрағат қорында А. Асқаровтың  Сухэ-Батор аймағының бірінші 

хатшысы Д. Цэрэнге Шымкент облысынан жіберілген делегаттарды жылы қабылдағанына 

рахмет айтып және аймақтың денсаулық сақтау Басқармасының  облыстан тәжірибе 

алмасу ҥшін дәргерлер жіберуді ӛтінген ӛтініштерін қабыл алатындығын білдірген қҧжат 

сақталған [170].   

Сондай-ақ, 80-жылдардың бас кезінде облыстың 23 кәсіпорны шығарған ӛнімдерін 

дҥниежҥзінің 42 елі алып отырды. Соның ішінде 11 социалистік, 12 дамыған капиталистік, 

19 дамушы елдер еді [171]. Ал, 1983 жылы 16 кәсіпорын 38 тҥрлі ӛнімді дҥниежҥзінің 45 

еліне шығарды [172]. Ӛз экономикалық потенциалын бҧрынғыдан да арттыра тҥсу ҥшін 

Шымкент-Кентау аумақтық-ӛндірістік кешенін қҧру белгіленді. Ӛйткені, оның 

қҧрамындағы мҧнай-химия ӛнеркәсібінің аса ірі кәсіпорындары: резина-асбест 

комбинаты, мҧнай ӛңдеу зауыты және «Фосфор» бірлестігінің бірқатар қосымша 

қуаттарын қосып, бҧл кешеннің Одақ кӛлеміндегі ҥлес салмағын арттыру кӛзделді. 

Облыстың жеңіл және тамақ ӛнеркәсібін ӛркендетіп, тҥрлі қондырғылар, қҧрал-

жабдықтар, ҥй тҧрмысының бҧйымдарын тағы сол сияқты кӛпшілік тҧтынатын тауарлар 

шығаруды арттыруға мҥмкіндік беретін Шымкент, Сарыағаш, Кентау қалаларында сҥт 

[173], макарон [174], минералды су, мақта тазарту зауыттарын, тоқыма фабрикасының 

қҧрылысын тездету міндеті тҧрды. 1983 жылы аса ірі қҧрылыстың бірі – 1642 шаршы 

метрлік – Тюмень- Павлодар-Шымкент мҧнай қҧбырларының қҧрылысы аяқталды. 

Ӛндірістік қуатын барлық бағыттарда ҧдайы арттырып, жалпы экономикалық ӛсуді 

қамтамасыз ету негізінде облыс экономикасы осындай табыстарға ие болып отырды.  

Десек те 80-жылдардың ортасына қарай елдегі халық шаруашылығын дамытудағы 

екпін бәсеңдей тҥсті. Ӛнеркәсіп ӛнімдерін ӛндірудің жылдық орташа ӛсімі жылдан жылға 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

21 

 

 

тӛмендеп, ҧлттық кіріс азая тҥсті. Кейінгі бесжылдықтар жоспарлары кӛптеген 

кӛрсеткіштер бойынша орындалмай қалды. Мҧндай жағдаят облыс экономикасынан да 

кӛрініс тапты. Мәселен, 1985 жылы ӛндірістің ӛсу қарқыны бесжылдық жоспарда 

белгіленгендігінен тӛмендеп кетті, қуаттардың біраз бӛлігі пайдаланылмады, қор 

қайтарымы 20 пайызға кеміді [168] мемлекеттік жоспарларды орындамаған кәсіпорындар 

қатары кӛбейді. Экономиканың мҧндай тоқыраулық сипат алуы республиканың 

экономикалық қуатының басым бӛлігі одақтық министрліктер қарамағында болуынан деп 

білеміз. 

Облыстың кӛп салалы ауыл шаруашылығында да осы жылдары елеулі ӛзгерістер 

болды. Халықтың азық-тҥлікке және ӛнеркәсіптің шикізатқа деген ӛркендетуде облыстық 

комитет айтарлықтай табыстарға жетті.  

Суландыру мәселесіне қатысты Ҥлкен Келес, Шәуілдір каналдарының 

қҧрылыстарын [175] жеделдете жҥргізу Қазығҧрт, Сарыағаш, Қызылқҧм аудандарының 

шаруашылықтарында жаңа жерлерді іске қосуға мҥмкіндік берді. Нәтижесінде облыс 

кӛлемінде 1966-1984 жылдар аралығында суармалы жерлердің кӛлемі 314 мың гектардан 

450 мың гектарға жеткізілді [176]. Осындай ауқымды шаралардың барысында басқа 

аудандарда да суармалы жерлер кеңейтіліп нәтижесінде егіншілік ӛнімділігі арта тҥсті. 

Мәселен, 1980 жылы астықтың орта жылдық тҥсімі тоғызыншы бесжылдықпен 

салыстырғанда 258 мың тоннаға артты, яғни 45 пайызға ӛсті. Бесжылдықта мемлекетке 1 

миллион 942 мың тонна астық сатылды, яғни бҧл алты жылдық жоспардан да кӛп. 

Қазақстандық жаңа миллиардқа 26,3 миллион пҧт астық қҧйылды, бҧл халық 

шаруашылығы жоспарындағыдан 7,5 миллион пҧт артық деген сӛз [177].  

Сонымен қатар негізгі азық-тҥліктік дақылдардың ӛнімінен мемлекетке 378 мың 

тонна оның ішінде 266,4 мың тонна бидай, 35,5 мың тонна жҥгері дәні – бҧл жоспардың 

209 пайызы және 76 мың тонна кҥріш – бҧл жоспардағыдан 16 мың тонна кӛп 

тапсырылды. Әсіресе Шардара, Алғабас, Сайрам, Ленин, Сарыағаш, Бӛген аудандарының 

диқандары сҥбелі ҥлес қосты. Мемлекетке егіншіліктің басқа да ӛнімдері мәселен, 90мың 

тонна овощ, яғни жоспардың 110 пайызы, 9000 тонна картоп – 195 пайыз, 80 мың тонна 

жҥзім – 125 пайыз, 100,6 мың тонна бақша ӛнімдері – 165 пайыз, 2295 центнер жібек 

пілләсі – жоспардан – 116 пайыз мӛлшерінде ӛткізілді. Сауда жҥйесіне және ӛнім ӛңдейтін 

кәсіпорындарға 40 мың тонна жеміс жеткізілді [178]. Жібек пілләсін ӛндіруде де ҥлкен 

жетістікке жетті. Мәселен, оныншы бесжылдық жылдарында жібек пілләсін 

дайындаушылар мемлекетке 9799 центнер жоғары сапалы жібек пілләсін, оның 749 

центнерін жоспардан тыс ӛткізді, яғни ӛткен бесжылдықпен салыстырғанда 16 центнер 

артық дайындады [179]. Сондықтан да 1980 жылы бҥкілодақтық социалистік жарыстағы 

жоғары кӛрсеткіштері және оныншы бесжылдықтың ауыл шаруашылығы ӛнімдері 

бойынша жоспарын табыспен орындағаны ҥшін Шымкент облысы бҥкілодақтық 

Ауыспалы Қызыл Туымен марапатталумен қатар Қазақ КСР-ның Алтын Қҧрмет кітабына 

енгізілді [180]. Мҧндай қҧрметке иелену себебі, облыс диқандарының агротехникалық 

тәсілдерді терең меңгеріп, тәлімі танаптарда тҧқымның селекциялық сорттарын сҧрыптап, 

себу мерзімін кешіктірмей, жер баптау әдістерін ҥздіксіз ҥйреніп, қапысыз қолданудың 

нақтылы нәтижесі еді.  

Сонымен бірге 1980 жылы алғаш рет мемлекетке 357,5 мың тонна мақта ӛткізіліп, 

мақталықтың әр гектарынан 28,4ц. ӛнім алынды [181]. А.Асқаров облыстағы 

мақташылардың мақта ӛсірудегі су тапшылықтарын жеңуде кӛрегендік танытып, 1984 

жылы Сырдария ӛзенінен суды насос арқылы жеткізуді бастаған еді, кейіннен бҧл бастама 

іс жҥзіне аспай қалды. Келесі жылы да облыс ауыл-село еңбеккерлері еліміздің азық-тҥлік 

ресурстарына қомақты ҥлес қоса білді. Мемлекетке егіншілік және мал шаруашылығы 

ӛнімдерін еселей ӛткізумен қатар бір миллион тоннадан астам астық ӛндіріліп, Отан 

қоймасына тҧңғыш рет 40,1 миллион пҧттан астам астық тапсырды [182]. 
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Алайда халықты азық-тҥлікпен қамтамасыз ету мәселесін шешуде елімізде 1982 

жылғы мамырда 1990 жылға дейінгі кезеңге арналған Азық-тҥлік бағдарламасы бекітілген 

болатын. Бҧл мемлекеттік бағдарламада барынша қысқа мерзім ішінде халықты азық-

тҥліктің барлық тҥрлерімен тҧрақты жабдықтау міндеті қойылды. Аграрлық саладағы 

мҧндай шаралар елеулі ӛзгеріс жасай алмады. Ӛйткені, жылдан-жылға ауыл шаруашылық 

ӛнімдеріне деген сҧраныс артып, ал олардың ӛсу деңгейі тӛмендей тҥсті. Бҧл саладағы 

осындай ахуал ауыл шаруашылық ӛнімдері ӛндірісінің тҧрақтылығын сақтауға мҥмкіндік 

бермеді. Сонымен бірге осы саладағы мықтап орныққан әкімшілік кҥштеу жҥйесі де қоғам 

еңбегінің нәтижелі болуына кері ықпал етті. Десек те азық-тҥлік бағдарламасының 

шараларын жҥзеге асыру нәтижесінде облыстық ӛнеркәсіптік кешеннің ауыл 

шаруашылығындағы жалпы ӛнімдерді ӛндірудегі жылдық кӛлемі 1985 жылы орта есеппен 

алты пайызға ӛсті [168], мемлекетке астық, овощ, картоп, бақша дақылдарын, жҥзім, жібек 

пілләсін, сҥт, жҧмыртқа сату жӛніндегі бес жылдық жоспарлар асыра орындалып отырды.  

Бҧл бесжылдықта облыстың ҥлесіне республика кӛлеміндегі ауыл шаруашылығы 

ӛнімдерінің оның ішінде әсіресе мақта – 100 пайыз, жҥзім – 60 пайыз, жеміс – 41, бақша 

дақылдары – 34, овощ – 16, қаракӛл елтірісі – 32, жҥн – 10 және жібек пілләсі 90 пайыздың 

ҥстінде тиесілі еді [183]. 

Бҧл жылдары облыс кӛлемінде мал шаруашылығы саласының да қарқынды 

дамығанын кӛрсететін нақты мәліметтерді кездестіруге болады. Облыс қой ӛсіруден 

республикада бірінші, одақ кӛлемінде тӛртінші орынға кӛтерілді. Облыстың колхоздары 

мен совхоздарында мал тҥліктерінің саны ӛсті, мал ӛнімдерін ӛндіру мен дайындау арта 

тҥсті. Мҧрағаттық деректерден келтіретін болсақ, мәселен 1980 жылмен салыстырғанда ірі 

қара мал – 7,9 пайызға, қой – 12,8 пайызға, жылқы – 17,8, тҥйе – 20,8 және қҧс ӛсіру 31,4 

пайызға ӛсті. Ал, қой ӛсірушілер жыл сайын – 2 миллион 300 мыңның ҥстінде қозы алып 

отырды. Бҧл кӛрсеткіш қой санының 640 мыңға артқанын, ал шаруашылықтың барлық 

салаларында оның саны 4 миллионға жеткенін кӛрсетті [184] Осы ретте қой 

шаруашылығын одан әрі интенсивтендіру мақсатында оның санын кӛбейту, тҧқымдық 

және ӛнімдік сапасын жақсарту жолында кең кӛлемді шаралар қарастырылды. Әсіресе, 

тӛлдің тҥгелімен сақталуы, отар қҧрамының сҧрыпталуы, жайылымдарды жаңарту мен 

тиімді пайдалану, жемшӛптің қажетті қорын жақсарту, ферма ӛнімділігін молайту басты 

факторға айналды. Ауыл шаруашылығын ӛркендетуде қол жеткен табыстары ҥшін 

облысқа қатарынан ҥш рет бҥкілодақтық Ауыспалы Қызыл туы тапсырылып отырды. 

Мҧндай табыстарға жетуде облыстық комитеттің бҧқарамен тығыз байланыс жасаудағы 

қоғамдық-саяси бағытын атаған жӛн. Сондықтан да А. Асқаровтың облыс экономикасын 

ілгері дамытудағы еңбегі мемлекет тарапынан лайықты бағаланды.  

Сонымен қатар осы жылдары ӛндірістік, тҧрғын ҥй – коммуналдық және мәдени 

қҧрылыстардың кӛлемді бағдарламасы жҥзеге асырылды. Бҥгінгі Тәуке хан, Қонаев 

даңғылдарын қайта жаңғыртып, олардың бойына кӛпқабатты бірнеше тҧрғын ҥйлер, 

әлеуметтік нысандар салынды. Фосфоршылар, Металлургтер мәдениет сарайлары бой 

кӛтерді, қалада бірнеше фонтан іске қосылды. Облыс орталығы кҥн санап кӛркейе тҥсті.  

А.Асқаров Шымкент қаласының экономикасы мен мәдениетінің ӛркендеуіне жан-

жақты қамқорлық жасаумен қатар аз ғана уақыттың ішінде Тҥркістан, Шардара, Шаян, 

Шәуілдір, Темірлан, Жетісай сияқты қалалар мен аудан орталықтарының да 

абаттандыруына  тікелей басшылық етті. Мәселен, А. Асқаровтың бастамысымен 

қабылдаған облыстық комитеті бюросының қаулысына [184] сәйкес Қызылқҧм 

ауданының (Қазіргі Отырар ауданы) орталығында республикалық маңызы бар мҧражай, 

16 пәтерлік бірнеше тҧрғын ҥйлер, 450 орындық мәдениет сарайы, кәсіби техникалық 

училище, мектеп-интернат, «Отырар» сауда орталығы, мейрамхана, балабақша, мектеп-

интернат, тӛрт совхозда 950 орындық орта мектептер және Сырдария ӛзені ҥстіне темір 

бетон кӛпір, 32 шаршы метр болатын сыйымдылығы 4,5 текше метр канал және тағы да 

басқа да қосалқы қҧрылыстар салынып аудан кӛлемінде ҥлкен ӛзгерістерге ие болды [20].  
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1983 жылы А.Асқаровтың тікелей басшылығымен Шымкент  облыстық қуыршақ 

театры ашылып, театр қарамағына Ғ. Мҧратбаев атындағы пионерлер мен оқушылар 

Сарайының босаған ҥш қабатты ҥйі берілді. Театр қызметкерлері тҧрғын ҥйлермен 

қамтамасыз етілді.  А. Асқаров Арыс теміржол бойындағы аурухана және кондитерлік 

фабрика қҧрылыстарын да қадағалап, қҧрылыстың мерзімінен бҧрын салынуына 

мҧрындық болды [185].  

Шымкент қаласының халқын жылумен толық қамтамасыз етуде 1984 жылы №3 

жылу электр орталығы салынды. Сондай-ақ, Тӛлеби ауданындағы Қасқасу шатқалында 

мҧз айдыны мен аспалы жол қҧрылысы да қарқынды жҥргізіле бастаған еді, ӛкініштісі, 

бҧл жҧмыс аяқталмай қалды.  

Халыққа тҧрмыстық қызмет кӛрсету кӛлемі де жылдан жылға артып отырды. 

Денсаулық сақтау, спорт, халық ағарту және мәдениет салаларын дамытуда едәуір 

табыстарға қол жетті, еңбекшілердің еңбек ету жағдайы, тҧрмысы мен демалысы 

жақсартылды. Мәселен, медицина саласында Орта Азия мен республика кӛлемінде алғаш 

рет Шымкент қаласында кӛпорынды барокамера жҧмыс жасады, облысаралық бӛлімдер 

ҧйымдастырылды [186].  Алматы медициналық институтының филиалы ашылды. 

Сонымен қатар Шымкент облысының Монғол Халық Республикасымен партияаралық 

және халықаралық қарым-қатынас орнату жоспарына сәйкес Сухэ-Батор аймақтық 

денсаулық сақтау басқармасының ӛтініші бойынша жыл сайын дәрігерлердің тәжірибе 

алмасу шаралары да жҥргізіліп отырды. Әлеуметтік даму бағытында халықтың 

денсаулығын қорғау мақсатында облыста денсаулық сақтау орындарының базасы 

нығайтылып, осы жылдар аралығында жаңадан ауруханалар, емдеу корпустары мен 

емханалар қатарға қосыла тҥсті. Облыстың экономикалық-әлеуметтік дамуы барысындағы 

міндеттер жергілікті ресурстар мен мҥмкіндіктерге сай атқарылып отырды. Оның А. 

Асқаровтың саяси қызметін талдай отырып оның қай жерде партиялық қызметтер 

атқармасын ӛз міндетін мҥлтіксіз орындаумен қатар жҧмыстың жаңа кӛздерін ашып қана 

қоймай белгіленген бағытта алға қойған тапсырмаларды орындауға бҧқараны, 

мамандарды жҧмылдырудың ҥлкен ҧйымдастырушысы болғандығына кӛзіміз жете тҥсті. 

Ӛзі басқарған облыстардың қарқынды дамуына қосқан еңбегімен халқына қызмет етудің 

ҥлгісін кӛрсеткен қайраткер екендігін таныта тҥседі.  
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 Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность Асанбая Аскарова, лидера Южно-

Казахстанской области во второй половине 80-х годов ХХ века, на должности первого секретаря 

Шымкентского обкома партии. По архивным данным, государственным знаком качества выдано 

105 наименований различных товаров. В то же время на некоторых предприятиях значительно 

увеличилась доля качественной продукции. Производство производственного, кузнечно-

прессового оборудования «Фосфор», ввод новых мощностей в пивоваренной и безалкогольной 

промышленности, ачполиметалла, свинца, гидролизных заводов, обширное оборудование и 

техническое перевооружение ряда действующих предприятий, а также складских запасов в 

промышленности области. По архивным данным, сбор увеличился на 19,5%, в том числе цветная 

металлургия - на 20%, химия - на 25%, машиностроение - на 35%. В статье также указывается 

социальное развитие, культурное развитие региона, развитие аграрного сектора.  

Ключевые слова: человек, партия, первый секретарь, социальные, культурные, 

экономические, развитие, промышленность, предприятия. 

Abstract: This article examines the activities of Asanbay Askarov, the leader of the South 

Kazakhstan region in the second half of the 80s of the twentieth century, as the first secretary of the 

Shymkent regional party committee. According to archival data, 105 items of various goods were issued 

with the state quality mark. At the same time, the share of quality products has significantly increased at 

some enterprises. Production of production, forging and pressing equipment "Fosfor", commissioning of 

new capacities in the brewing and non-alcoholic industries, ahpolymetal, lead, hydrolysis plants, 

extensive equipment and technical re-equipment of a number of operating enterprises, as well as 

warehouse stocks in the industry of the region. According to archival data, the collection increased by 

19.5%, including non-ferrous metallurgy - by 20%, chemistry - by 25%, mechanical engineering - by 

35%. The article also indicates social development, cultural development of the region, development of 

the agricultural sector. 

Keywords: person, party, first secretary, social, cultural, economic, development, industry,  
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«МИРАС» ЮКУ им.М.Ауэзова. Шымкент. Казахстан 

КРАТКИЙ ОЧЕРК О СЕМЬЕ ХОДЖИКОВЫХ –  

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ  

СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация: В статье дан краткий исторический очерк о семье Ходжиковых. Семья 

Ходжиковых является одной из легендарных в истории Казахстана, способстовавших развитию 

образования Туркестанского края. Ходжиковы обогатили культуру Казахстана талантливыми 

произведениями в области живописи и графики, скульптуры и декаративного искусства, театра и 

кино ХХ века. Творчество семьи Ходжиковых по праву вошло в сокровищницу культуры 

Казахстана. Автор статьи проводя неодно мероприятие, посвященных исследованию личностей в 

истории Казахстана, попытался исследовать и рассказать современному казахстанскому обществу 

об его сынах и дочерях, внесших свой вклад в развитие и становление казахстанской 

государственности, закладывавших основу национального сознания и имеющих огромную 

ценность для Казахстана, а также для истории в целом. Автор статьи, начав работу по указанной  

теме провел неоднократную встречу с Ходжиковой Сауле Кулахмедовной - исполнительным 

директором Республиканского историко-просветительского общества «Адилет» г.Алматы, 

культурологом, членом Союза художников и Союза кинематографистов Казахстана, являющейся 

потомком знаменитых братьев Ходжиковых, которая представила редкие фото материалы о семье 

Ходжиковых, работы отца Кулахмета Ходжикова. В статье впервые использованы некоторые фото 

материалы из домашнего архива семьи Ходжиковых. 

Ключевые слова: Ходжиковы, творчество, культура Казахстана ХХ век, кино, театр, 

живопись, скульптура, Сауле Кулахмедовна Ходжикова  

 

Введение. Академия духовной модернизации «МИРАС» общественная организация 

центра «Рухани жаңғыру и Ассамблеи народа Казахстана» ЮКУ им. М.Ауэзова, претворяя 

в жизнь специальные проекты, программы «Рухани жаңғыру» «Туған жер» «Великие 

Личности Великой Степи», а также во исполнение приоритетов программы по сохранению 

национального кода, систематически ведет работу по исследованию жизни и деятельности 

выдащихся личностей Казахстана. Автор статьи в своей работе МИРАС, в этом 

направлении. Академия духовной модернизации «МИРАС» (общественная организация) 

ЮКУ имени М.Ауэзова, создана в целях реализации программных документов «Рухани 

жаңғыру» и «Семь граней Великой Степи». Инициативная группа из числа сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава университета, с октября 2020 года центра 

«Рухани жаңғыру и Ассамблеи народа Казахстана» ЮКУ имени М.Ауэзова в рамках 

программы ведет свою деятельность по развитию образования, науки и культуры в сфере 

гуманитарных, педагогических, филологических и творческих направлений [1].  

В своей статье «Семь граней Великой Степи» Первый Президент Республики 

Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаев отметил: «Воспитание чувства гордости за свою 

историю, воспитание патриотизма должны начинаться со школьной скамьи ...важно 

создать историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях во всех 

регионах страны. Приобщенность к национальной истории формирует чувство единства 

своих истоков у всех казахстанцев, ...инициировать формирование актуальной галереи 

образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, 

музыке, театре и изобразительном искусстве. Помимо классических форматов, здесь также 

важно задействовать и креативный потенциал альтернативного молодежного 

искусства» [2]. 
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Основной целью и задачами Академии духовной модернизации «МИРАС» является: 

реализация программных статей Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой 

степи»; стимулирование умений и развитие в учебно-познавательной, культурно-

просветительной, научно-исследовательской и инновационной деятельности обучающихся 

средних, профессиональных и высших образовательных учреждений; отбирает и 

поддерживает наиболее талантливых и одаренных юных исследователей и творцов; 

содействует формированию научного интеллектуального и культурного потенциала среди 

молодого поколения в Республики Казахстан [3]. 

«МИРАС» проводя не одно мероприятие, посвященных исследованию личностей по 

истории Казахстана, рассказывает многое новому казахстанскому обществу об его сынах и 

дочерях, внесших свой вклад в развитие и становление казахстанской государственности. 

О тех кто закладывал основу национального сознания  и имеющих огромную ценность для 

истории в целом.  

Династия Ходжиковых стала одним из ярких примеров огромного вклада в летопись 

истории и культуры Казахстана, и на сегодня – является одним из крупных направлений 

культурного достояния страны, имеющее мировое значение.  

Творчество семьи Ходжиковых по праву вошло в сокровищницу культуры 

Казахстана, обогативших талантливыми произведениями - живопись и графику, 

скульптуру и декоративное искусство, театр и кино. 

Автор статьи, начав работу по указанной  теме провел неоднократную встречу с 

Ходжиковой Сауле Кулахмедовной, исполнительным директором Республиканского 

историко-просветительского общества «Адилет» г.Алматы, культурологом, членом Союза 

художников и Союза кинематографистов Казахстана. Ходжикова С.К. является потомком 

знаменитых братьев Ходжиковых, внесших большой вклад в становление и развитие 

культуры Казахстана и всего советского периода в ХХ веке. Сауле - дочь заслуженного 

деятеля искусств КазССР, первого казахского художника-кинематографиста Кулахмета 

Ходжикова, и племянница лауреате Государственной премии КазССРСултан-Ахмета 

Ходжикова, предоставившая редкие фото и документальные материалы, свои 

исследования о семье, на основе которых проведен источниковедческий анализ и 

историографический обзор, а также знакомство с новыми данными [3]. 

 

 
 
Рисунок 1. - Ходжикова Сауле Кулахмедовна - культуролог, член Союза художников и Союза 

кинематографистов Казахстана. Исполнительный директор Республиканского историко-просветительского 

общества «Адилет» г.Алматы.  

 

Автор ставит цель провести краткий исторический экскурс о судьбе семьи 

Ходжиковых в довоенный, военный и послевоенный период, осветить деятельность и 
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вклад братьев Кулахмета и Султан-Ахмета Ходжиковых в развитие культуры, искусства, 

кино Казахстана, распространить наиболее полную информацию его славных героях, 

которые по праву считаются культурным наследием и достоянием Казахстана. 

Теоретическая часть. Семья Ходжиковых. Родители братьев Ходжиковых родом из 

Ак-Мечети (ныне город Кызылорда).  Отец – Коныркожа Ходжиков был известным 

человеком во всем Туркестанском края на рубеже XIX и XX веков. Ученый, просветитель 

и общественный деятель, автор первого казахского букваря и других исторических трудов. 

Открыл школы нового образца. В 1917 г входил в первое национальное правительство 

Туркестанской (Кокандской) Автономии. Мать Латипа Мунайтбасовна - первый 

театральный художник, мастер декоративно-прикладного искусства стояла у истоков 

театрального и оперного искусства страны. Великолепное знание казахских национальных 

традиций позволило ей создать уникальные костюмы с национальным колоритом первых 

постановках оперных и драматических спектаклей. Костюмы Латипы Ходжиковой одевали 

герои оперных спектаклей: КуляшБайсеитова, Курманбек Джандарбеков, Шара 

Жиенкулова, Канабек Байсеитов братья Аблуллины и другие. [4,5]. 

    

Рисунок 2. – отец - Ходжиков Коныркожа ученый, просветитель и общественный деятель 

Туркестанского края на рубеже XIX и XX веков. Репрессирован в 1938 году. 

Рисунок 3. – мать - Лапина-Ходжикова Латипа Мунайтпасовна 1892-1960гг. театральный художник, 

мастер декоративно-прикладного искусства. 

 

Семья Ходжиковых пережила много тяжелых событий в истории страны. 

Политические репрессии 1937-38 гг, ставшие трагедией ХХ века для казахского народа, 

коснулась также и их семью. Об этих событиях было рассказано в выставке, которая была 

организована в мае 2018 года, в г.Алматы в Национальном музее РК под названием, 

«Произведения братьев Ходжиковых». «...Первым, кто получил в семье черную метку – 

«враг народа» – стал глава династии, известный ученый-просветитель Конгырходжа 

Ходжиков…» так писала газета «Вечерняя Астана»[6], участь отца разделил и его старший 

сын Ходжахмет - основоположник нового направления в искусстве Казахстана – 

карикатуры и жанра плаката. Известен он и как талантливый живописец и иллюстратор...» 

[7],  проведя шесть лет в лагере Заполярья, он тяжелобольным вернулся домой, за 

небольшой срок, отведенный ему судьбой работал декоратором на киностудии, 

иллюстрировал исторические романы и казахский эпос, оформлял детские книги и другие 

литературные произведения. Надо отметить, что долгие годы заключения в тюрьме не 

отразились в творчестве Ходжахмета, его произведения были очень яркими и 

наполненные любовью к своей родной земле. К сожалению, Ходжахмет умер в возрасте 43 

лет, не сумев полностью реализовать свой талант. 
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Рисунок 4. – старший сын - Ходжиков Ходжахмет – 1910-1953 гг. -  художник, карикатурист, график. 

Один из основоположников казахского народного изобразительного искусства  

 

Латипа оказала огромное влияние на сыновей. Она передала им свой талант Трое 

Ходжахмет, Кулахмет, Нурахмет стали профессиональными художниками, а младший, 

 Султанахмет, который тоже хорошо рисовал, но по совету старшего брата Кулахмета, 

работал в кино в качестве художника-постановщика, кинорежиссером. 

В 2020 году было отмеченно 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

которое стало знаменательной датой в истории всего СНГ, и где снова были затронуты 

подвигии простых людей и их вклад в достижении победы.  

Эта война – оказалась самой трагичной и жестокой в истории, оставив за собой 

неизгладимый след в сознании человества. Дух и героизм солдат, погибших и пропавших 

без вести на поле боя, навсегда останутся в памяти. Но есть и те кто выжил, продолжили 

свой путь и благодаря верности делу, достигли больших результатов. Многие стали 

известными личностями героями и примером для подражания уже и в мирное время. Для 

всех нас нынешнему поколению общим принципом является следовать примеру героизма 

воинов и возрождать идеи духовного воспитания и нравственности для современного 

молодого поколения, живущего в ХХІ веке.  

Свой вклад в дело победы над фашисткой Германией внесла и семья Ходжиковых. Из 

четырех братьев семьи художников Ходжиковых, трое были участниками Великой 

Отечественной войны. Вспоминая о своем отце Кулахмете Ходжикове Сауле 

Кулахмедовна, говорила что у него была более плодотворная творческая судьба.  

 

        
 
Рисунок 5,6 – отец Сауле Ходжиковой - Ходжиков Кулахмет – 1914-1986 гг. - художник театра и кино, 

график, сценарист. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1966). Участник Великой Отечественной 

войны 
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Свою творческую карьеру Кулахмет начал 18-летним юношей казахского драмтеатра. 

В тридцатые годы Кулахмет оформил около 20 спектаклей Казахского театра драмы, в 

1944 году оперу «Абай» в оперном театре. Известный искусствовед, доктор и.н., Ергалиева 

Р. в своей работе «Творчество братьев Ходжиковых» отмечает, что к 1920–1930-м годам 

можно отнести начало творческой деятельности Ходжахмета и Кулахмета Ходжиковых. 

Они принадлежали к плеяде первых национальных художников, работавших в 

профессиональной живописи и графике.притом что они работали в русле русской 

реалистической традиции все же косвенно, опосредовано, в художественном строе их 

произведений проявлялись особенности национальной традиции и ментальности. Эти 

особенности оживали, с одной стороны, в верхнем срезе художественного произведения – 

в выборе традиционных сюжетов, фольклорных тем, мотивов родной природы. Или в 

наиболее глубинном срезе миропонимания, мировосприятия, специфике эмоциональной 

интонации. Тогда как в срединном, визуально-пластическом, наиболее очевидном срезе 

художественной формы национальные стереотипы восприятия проявляются скрыто, 

латентно и косвенно. Их полотна отличает умение через внешнюю форму 

«привнесенного» вида искусства в рамках русской реалистической традиции выразить 

специфику собственного мировосприятия, самобытной духовной традиции казахов-

кочевников»[8]. 

Когда началась Великая Отечественная война Кулахмет ушел добровольцем в армию. 

Но затем по решению правительства был отозван для работы на только что созданной 

киностудии ЦОКС. Он стал первым казахским художником, кто бок об бок проработал на 

ЦОКСе - киностудии, эвакуированной в годы Великой Отечественной войны 

«Мосфильма» и «Ленфильма», с прославленными мастерами советского кино – Сергеем 

Эйзенштейном, Григорием Рошалем, Моисеем Левиным, и др. На этой студии в годы 

войны снимались фильмы, для поддержания духа войнов, сражавшихся на фронтах. Это 

был идеологический фронт, где он как, художник, создал эскизы для фильма «Батыры 

степей», в котором рассказывалось о военном подвиге летчика  ТулегенаТохтарова и 

параллельно шло повествование о  народном герое Курегене, который «...не пожалев 

жизни, раздвинуло гору Тологай, чтобы дать людям живительную воду». 

Кулахмет Хожиков в качестве художника-постановщика «Казахфильма» оформил 

десятки кинофильмов, вошедших в национальный кинофонд Казахстана: «Под звуки 

домбр», «Мы из Семиречья», «Сплав», «Меня зовут Кожа», «Алдар-Косе», «Земля отцов», 

«Гаухартас». Создал рабочие эскизы к кинофильму «КызЖибек». Кулахмет является 

родоначальником многих жанров изобразительного искусства, известен как книжный 

график-иллюстратор.  

В 1950-х годах Ходжиков Кулахмет Конгырходжаевич был главным художником 

Казкагиза. За эти годы он создал ряд иллюстраций к произведениям классиков литературы 

(Абай, Алтынсарин, Шевченко, Ауэзов). 

 В текущем 2020 году Казахстан отметил 175-летие Великого казахского мыслителя и 

поэта Абая Кунанбаева. Академия МИРАС 12 июня, также не оставаясь в стороне от этого 

события, провела международный культурно-просветительный форум «Тюркский мир: 

взгляды Абая Кунанбаева и модернизация общества Казахстана в ХХІ веке», где 

участникам и гостям была представлена книга доктора филологических наук, профессора 

Мекемтаса Мырзахметҧлы Абайдың «Толық адам» ілімі» Алматы, 2020. Первая из ниже 

показанных картин вставлена на 3 странице книги - картина Абая написана Кулахметом 

Ходжиковым [8]. Рис.7. 
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Рисунок 7,8,9 – Ходжиков Кулахмет. Картина на тему Абай. (7-й рисунок  вложен в 3 страницу книги 

доктора филологических наук, профессора ЮКУ им.М.Ауэзова - Мекемтаса Мырзахметҧлы Абайдың 

«Толық адам» ілімі» Алматы, 2020).  

 

Таким образом, работы казахского художника не теряют своей актульности и 

запечатлились в новых произведениях писателей Казахстана уже и в ХХІ веке. 

В 2015 году к столетию Кулахмета Ходжикова издана книга-альбом «Кулахмет 

Ходжиков - первый художник казахского театра и кино, получившая диплом первой 

степени на международном конкурсе «Издано в СНГ» [9]. Выпущена почтовая марка, а 

также снят документальный фильм «Тарлан. Кулахмет Ходжиков» производства АО 

«Казахфильм» им. Ш.Айманова,режиссер Булат Нусимбеков [10]. 

 

 
 

Рисунок 10 – юбилейная марка в честь празднования 100 летия Ходжикова Кулахмета художника 

театра и кино, график, сценарист. Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР (1966). Участника Великой 

Отечественной войны 

 

Нурахмет Ходжиков, третий по счету сын, участник Великой Отечественной войны, 

был инвалидом 1 группы. Как и все братья посвятил себя изобразительному искусству. Он 

один из первых казахских художников-скульпторов. Создал ряд монументальных 

комплексов на юге Казахстана, посвященных теме солдатского подвига в Великую 

Отечественную войну. Из-за ранения полученного в голову на фронте, длительный период 

около 20 лет,  был прикован к постели, не смог полностью осуществить свои творческие 

замыслы и талант.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 11 - Ходжиков Нурахмет - один из первых казахских художников-скульпторов, участник 

Великой Отечественной войны.  

 

Четвертый сын Султан-Ахмет или Султан Ходжиков, кинорежиссер. 18-летним 

юношей Султан Ходжиков ушел на фронт, воевал в составе прославленной 8 Гвардейской 

Панфиловской дивизии. В молодости, как и все его старшие братья, увлекался рисунком. 

 

 
 

Рисунок 12. Ходжиков Султан-Ахмет или Султан. – 1923-1988 гг. советский казахский режиссѐр, 

сценарист. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР 

 

Имя солдата Великой Отечественной войны Ходжиков Султан-Ахмета упоминается в 

книги  популярного военного публициста СССР Ильи Эренбурга «Война. 1941-1945»,  где 

он рассказывает о каждом дне войны «...Памфлеты, репортажи, листовки, фельетоны, 

обзоры, вошедшие в сборник, писались в основном для бойцов фронта и тыла. Они 

печатались в центральных и местных, фронтовых, армейских и партизанских газетах, 

звучали по радио, выходили брошюрами и книжками. Их знала и ждала вся страна - от 

солдат до маршалов, от рабочих эвакуированных заводов, выпускавших боеприпасы, до 

крестьян, кормивших армию. Сообщения Эренбурга для зарубежных информагентств, 

переводы его статей из «Красной звезды» были популярны и в антигитлеровских странах 

Америки и Европы, где открыто печатались в газетах и выпускались книжками. В 

оккупированных странах они распространялись подпольно. Статьи Эренбурга - это не 

только своеобразная хроника военных событий; это прямое и точное выражение яростного 

накала великой и трагической борьбы, итогом которой стала Победа» [9]. 
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Рисунок 13,14 – Илья Эренбург «Война и мир» 1941-1945г. Книга представляет собой сборник 

газетных статей, написанные на протяжении всей войны 

 

Впервые 18 октября 1942 г., вышла статья «Казахи» в газете «Красная звезда» где 

шла речь о казахском народе …над двадцатью восемью героями, защищавшими Москву 

Имеются в виду легендарные 28 панфиловцев (воинов 316-й дивизии генерала 

И.В.Панфилова), пытавшиеся остановить немецкие танки на подступах к Москве в 

октябре - декабре 1941 г., в период блокады Ленинграда.  

 

 

 
 
Рисунок 15 – отрывок из газеты Красная звезда. Центральный орган народного комиссариата 

обороны Союза ССР. 18 октября 1942 г., Москва 

Рисунок 16 – статья  «Казахи» в газете «Красная звезда» Центральный орган народного комиссариата 
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обороны Союза ССР. 18 октября 1942 г., Москва. 

 

В последствии эта статья была перепечатана многими газетами Казахстана. Астана. 

МИА «КазИнформ» опубликовали сборник в который включены около двести статей из 

полутора тысяч, написанных И.Эренбургом за четыре года войны - с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года (некоторые из них публикуются впервые по рукописям) [11]. 

 «...Фрицы многого не знали. Им говорили, что Россия - большая страна, но им не 

говорили, что в этой большой стране живут большие люди. В степях Востока, привыкшие 

к нестерпимому зною и к суровому холоду, издавна жили отважные люди. Акыны пели в 

старину о героях Казахстана, о славных батырах. Нет ничего для батыра дороже чести... 

«...Ожил после Октябрьской революции Казахстан, расцвели его сады, восколосились 

поля. Казахам есть, что защищать», «...Торунсабаев выбежал вперед и крикнул: «За 

родину!» Потом он повторил эти слова по-казахски: «Отан ҥшін!» Он повел взвод на 

немцев. Враг дрогнул, а Торсунбаев, когда закончился бой, просто сказал: «Мое дело 

маленькое - бить немца. А мы все вместе - большая сила», «..Казахи привыкли носиться на 

коне по степи, но, если нужно, они ползут, они бегут, они карабкаются на горы, они вязнут 

в болотах: ничто их не остановит.Верность проверяют огнем. Сгорает на огне солома и 

закаляется на огне сталь» «...Трижды сильной стала на огне войны наша родина, 

Советский Союз, Россия. Казахи сражаются рядом с русскими. Мы вместе горюем, вместе 

деремся, вместе будем радоваться первому утру победы». Статья «Казахи» в газете 

«Красная звезда»18 октября 1942 г. [11,12]. 

Один из панфиловцев, был также и девятнадцатилетний Султан Ходжиков, С 1941 - 

на фронте: командир пулеметной роты, потом начальник штаба батальона. Своей любимой 

в Алма-Ату: «нет, не отдам тебя, моя любовь, Эсфир». на поругание немцу! умру, но не 

отойду. Я отправил на тот свет десяток бесчестных и с ними их полковника. это мое 

признание тебе в любви, Эсфир. твой Султан».  

 

     
 
Рисунок 17 - Ходжиков Султан-Ахмет или Султан. – 1923-1988 гг. советский казахский режиссѐр, 

сценарист. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР 

Рисунок 18 – Ходжиков Султанахмет и его жена (с 1953 г.) Ситникова Александра Тимофеевна, 

окончила ВГИК, экономист-организатор производства фильмов, начальник планового отдела киностудии 

«Казахфильм» Позднее долгое время работала в Управлении статистики. 

 

Накануне Победы. В составе легендарной 8-й гвардейской Панфиловской дивизии 

дошел от Москвы до Балтийского моря. Дослужился от рядового до гвардии капитанав 8-й 

гвардейской мотострелковой дивизии Панфилова. 8 мая 1945 года младший из четырех 

сыновей Латифы Ходжиковой писал ей: «Дорогая апа! Поздравляю с великим праздником 
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– Днем Победы. Войне конец, просто не верится, что буду дома. Но если бы не вера, мы 

бы не победили…Целую, твой Кенже» из письма Султана Ходжикова матери Латипе. 

Позднее Султанахмет закончил режиссерский факультет ВГИК (1947-53). После ВОВ 

направлен на учебу в артиллерийскую академию, но добился демобилизации.  С 1953 

работал 2-м режиссером, режиссер киностудии «Казахфильм». Режиссер к/ф «Кыз-Жибек» 

(1970). Награжден орденами Красной Звезды, «Отечественной войны I степени», медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 1943–1945 гг., юбилейные 

медали. Лауреат Государственной премии КазССР в области литературы, искусства и 

архитектуры [3].  

В послевенное время. Карикатуры и политические зарисовки С.Ходжикова 

публиковались в «Шмеле», «Известиях» и других журналах и газетах. Но по совету 

старшего брата Кулахмета, активно работавшего тогда в кино, он поступает на 

режиссерское отделение ВГИК, где учится в мастерской режиссера Александра Довженко. 

После окончания института в 1953 году он начинает свою трудовую деятельность на 

Алма-Атинской киностудии.  

Творческое содружество с ленинградцем Павлом Боголюбовым, режиссером фильма 

«Девушка-джигит», послужило прекрасной практикой для начинающего режиссера. 

Короткометражная лента «Мать и сын» 1955 - первая самостоятельная постановка 

молодого режиссера, снятая по его собственному сценарию. Картина поднимает важную 

тему воспитания молодого поколения.  

Затем он снял фильмы: «Мы из Семиречья» - 1958, посвященный революционной 

тематике, «Если бы каждый из нас» 1961 и «Чинара на скале» 1965, где нашли отражение 

философский анализ концепции человеческого существования, волновавшие автора. 

В 60-е годы творческой зрелости режиссера, выражения гражданственности его 

художественной позиции, активного стремления к отражению на экране настоящего и 

прошлого казахского народа. Он обращается к национальному эпосу и снимает «Қыз 

Жибек». Замысел фильма рождался в «недрах» семьи. Отец Конгыр-Ходжа был большим 

знатоком истории. Мать Латипа, знавшая множество песен и преданий, была 

замечательной мастером народного творчества. Она была непосредственной  участницей 

постановки музыкальной пьесы «Кыз-Жибек», самого популярного спектакля оперного 

театра Замысел создания «Кыз Жибек». в кинофориате давно родился у старшего брата - 

Кулахмета, первым из всех пришедшим в киноискусству. Работая в издательстве он уже 

тогда в 50-х годах оформляя казахский народный эпос, «Кыз Жибек», в том числе, увлекся 

этой идеей и позже «заразил» ею младшего брата Султанахмета. 

 

  
 

Рисунок 19 - фрагмент из кинофильма «Қыз Жибек» 

 

 «Кыз-Жибек» – не просто история любви казахских Ромео и Джульетты. В фильме 

отражена общественно-политическая жизнь казахов: война с джунгарами, жузовые 

http://kazakhfilmstudios.kz/movies/6108/
http://kazakhfilmstudios.kz/movies/6142/
http://kazakhfilmstudios.kz/movies/6154/
http://kazakhfilmstudios.kz/movies/6056/
http://kazakhfilmstudios.kz/movies/6239/
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распри, не способствовавшие единению нации. На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси 

«Қыз Жибек» был отмечен наградами. Режиссер Султанахмет Ходжиков получил 

специальный диплом за яркое образное решение исторической темы. В 1972 году 

кинорежиссеру Султанахмету Ходжикову за фильм «Қыз Жибек» была присуждена 

Государственная премия Казахстана. Фильм стал главной работой Султана Ходжикова, 

прославивший национальный кинематограф и казахский народ. В этом произведении на 

основе замечательного казахского лиро-эпического произведения талантливый режиссер 

поднял казахское кино на большую высоту. В 1981 году снят телевизионный фильм 

«Панфиловцы». Султан Ходжиков в последний период своей жизни снял фильм о 

легендарном борце Кажымукане Мунайтпасове «Знай наших!» 1985 г, который еще раз 

возвеличил казахский народ. О самом Султан-Ахмете Ходжикове 11 марта 2013 года, в 

честь празднования его 90-летия снят документальный фильм «Война и мир Султана-

Ахмета Ходжикова» режиссер Булат Нусимбеков, производства АО «Казахфильм» им. 

Ш.Айманова [17]. 

Судьба одного из братьев Султана Ходжикова семьи знаменитых Ходжиковых, 

остается для молодого поколения примером подражания великого духа и героизма, 

проявленного не только в период войны, но и послевоенное время.В 2020 году ему 

исполнилось бы 97 лет, а значит в 2023 году наша республика отметит 100-летие Султан-

Ахмете Ходжикова. 

 
 
Рисунок 20 - Фрагмент из кинофильма «Война и мир Султана Ходжикова» «Казахфильм» им. 

Ш.Айманова. Алматы, 2013  

 

Заключение. Сегодня в период возрождения национального самознания и развития 

национальной  культуры Казахстана, каждый из нас, должен понимать, что работа по 

сохранению национального кода, будет идти вперед если когда каждый из нас, будучи 

патриотом своей страны, приложит усилия по увековечению в памяти ключевых событиий 

и вклада в развитие страны легендарных личностей. Так как развитие культуры и  

сохранение и историко-культурного потенциала страны, есть и остается ключевым звеном 

национального приоритета развития народа и государства, его качественных культурных 

ценностей, плодотворный культурный обмен и духовно-творческая самореализация 

личности.  

Академия духовной модернизации «МИРАС» проведя краткий анализ о жизни 

деятельности семьи Ходжиковых, в частности акцентируя внимание судьбе братьев 

Ходжиковых приводит новые факты о героических поступках выдающихся личностей 

Казахстана, атор работы отразив в своем повествовании некоторые факты трудоемкой и  

яркой жизни династии Хожиковых, способствует расширению знаний о вкладе целой 

плеяды в развитие культуры и истории казахского народа. Отражая в статье также и фото 

материалы, автором была нацелено визуально отложить в памяти широкой аудитории 

знания о его великих по праву сынов и дочерей. Приводя некоторые новые источники, 

задействовать новые неизведанные направления по семье Ходжиковых молодыми 
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учеными, культурологами, педагогами, искусствоведами, а также повляить на развитие 

воспитательной работы среди молодежи, приводя в пример огромную работу, 

проведенную семьей Ходжиковых на развитие культуры и истории родного края.  

Вечная Слава Героям Казахстана, их Великие легендарные имена свято и навсегда 

останутся в истории государства  
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Тҥйін: Ходжиковтар отбасы туралы қысқаша тарихи очерк берілген. Ходжиковтар отбасы 

Тҥркістан ӛлкесінің қалыптасуын дамытуға ҥлес қосқан Қазақстан тарихындағы аты аңызға 

айналған тҧлғалардың бірі болып табылады. Ходжиковтар Қазақстан мәдениетін ХХ ғасырдағы 

кескіндеме, графика, мҥсін және декоративтік ӛнер, театр және кино саласындағы талантты 

туындылармен байыта тҥсті. Ходжиковтар отбасының шығармашылығы Қазақстан мәдениетінің 

қазынасына кірді. Мақала авторы Қазақстан тарихындағы тҧлғаларды зерттеуге арналған бірнеше  

іс-шараларды ӛткізе отырып, қазіргі қазақстандық қоғамға мемлекеттіліктің дамуы мен 

қалыптасуына ӛз ҥлесін қосқан, ҧлттық сананың негізін қалаған және Қазақстан ҥшін, сондай-ақ 

жалпы тарих ҥшін орасан зор қҧндылығы бар тҧлғалары туралы зерттеуге, жалпы оқырманға  

https://vechastana.kz/author/10/
https://vechastana.kz/author/10/
https://youtu.be/xUxBbMYLxuc
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айтып беруге тырысты. Мақала авторы аталған тақырып бойынша жҧмысты бастап, Алматы 

қаласының «Әділет» республикалық тарихи - ағарту қоғамының міндетін атқарушы директоры, 

мәдениеттанушы, танымал ағайынды Ходжиковтардың ҧрпағы болып табылатын Қазақстан 

Суретшілер Одағының және Кинематографистер одағының мҥшесі Сәуле Қҧлахмедовамен 

бірнеше рет кездесу ӛткізді, ол Ходжиковтар отбасы, Қҧлахмет Ходжиковтың әкесі туралы сирек 

кездесетін фото материалдарды ҧсынды.  

Кілт сӛздер: Ходжиковтар, шығармашылық, Қазақстанның мәдениеті ХХ ғасыр, кино, 

театр, кескіндеме, мҥсін, Сәуле Қҧлахмедқызы Ходжикова. 

Abstract: the article provides a brief historical sketch of the Khodzhikov family. The 

Khodzhikov family is one of the most legendary in the history of Kazakhstan, which contributed to the 

development of education in the Turkestan region. The khodzhikovs enriched the culture of Kazakhstan 

with talented works in the field of painting and graphics, sculpture and decorative art, theater and cinema 

of the twentieth century. The creativity of the Khodzhikov family has rightfully entered the Treasury of 

culture of Kazakhstan. The author of the article, conducting various events dedicated to the study of 

personalities in the history of Kazakhstan, tried to explore and tell the modern Kazakh society about his 

sons and daughters who contributed to the development and formation of Kazakhstan's statehood, laid the 

Foundation of national consciousness and are of great value for Kazakhstan, as well as for history as a 

whole. The author, having begun work on this topic has held numerous meeting with Hоjicova Saulе 

Gulahmedova - Executive Director of the Republican historical-educational society «Adilet» in Almaty, 

as the cultural studies scholar, a member of the Union of artists and the Union of cinematographers of 

Kazakhstan, a descendant of the famous brothers Gagikovich, which presented a rare photo of the 

materials about the family Gagikovich, the work of his father Kulakhmet Hоjicova. 

Keywords: Hоjicova, creativity, culture of Kazakhstan of the twentieth century, cinema, theatre, 

painting, sculpture, Saule Kulahmetova Hоjicova 
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Бекжігітова С.Б., Утеева К.Қ. 
магистр, аға оқытушы М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

магистр, аға оқытушы М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ӘЛ-ФАРАБИ ЕҢБЕКТЕРІ АҚЫЛ – ОЙ МЕН БІЛІМНІҢ БИІК МӘНІ 

 
Тҥйін: Ғҧлама ғалым әл-Фараби ӛзінің энциклопедиялық білімінің арқасында саяси, 

философиялық, әлеуметтік, этикалық, эстетикалық мәселелермен қатар, жаратылыстану мен 

математика саласындағы кӛптеген ауқымды ғылыми мәселелердің тҥйінін шешкен адам. Оның 

бҥкіл философиялық ізденістері мен пайымдары адамды барынша кемелдендіру, дамыту 

мақсатына бағытталған. Ғылыми тҧжырымдарында ақыл-ой мен білімнің биік мәнін дәріптейді. 

Оның эстетикасында негізгі мәселе – адамның дене және рухани сҧлулығы. әл-Фараби ӛзінің 

энциклопедиялық білімінің арқасында саяси, философиялық, әлеуметтік, этикалық, эстетикалық 

мәселелермен қатар, жаратылыстану мен математика, логика, физика мен метафизика, қҧқық және 

дән саласындағы кӛптеген ауқымды ғылыми мәселелердің тҥйінін шешкен ғҧлама ғалым. әл-

Фарабидің энциклопедиялық мҧрасы ортағасыр дәуіріндегі ғылыми ізденіс пен ақыл 

ҧмтылысының жалпы қалпын бойына сіңірген деп айта аламыз 

Кілт сӛздер: философия, этика, эстетика, сҧлулық, бақыт, адамгершілік, әдет, білім, 

мейірбандық, рухани мҧра. 

 

Кіріспе. Ғҧлама ғалым әл-Фараби ӛзінің энциклопедиялық білімінің арқасында 

саяси, философиялық, әлеуметтік, этикалық, эстетикалық мәселелермен қатар, 

жаратылыстану мен математика саласындағы кӛптеген ауқымды ғылыми мәселелердің 

тҥйінін шешкен адам. Оның бҥкіл философиялық ізденістері мен пайымдары адамды 

барынша кемелдендіру, дамыту мақсатына бағытталған. Ғылыми тҧжырымдарында ақыл-

ой мен білімнің биік мәнін дәріптейді.  

Теориялық талдау. Аристотельден кейінгі «екінші ҧстаз» аталған Әбу Нәсір 
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Мҧхаммад бин Мҧхаммад бин Тархан бин Узлах әл-Фараби ат Турки 670 жылы Арыс 

ӛзенінің Сырға қҧяр тҧсындағы Отырар (Фараб) қаласында әскербасының отбасында 

дҥниеге келген. Білімін алғашында Отырар медресесінде, одан кейін Шаш, Самарқанд, 

Бҧхарада жалғастыра отырып, жолай Иранның Мешһед, Нишапур, Рем (Тегеран), Исфахан 

қалаларына келіп, одан әрі қарай Бағдадқа аттанады. Бҧл қала араб тілді мәдениеттің, 

жаратылыстану және қоғамдық-фәлсафалық ғылымның және атағы әлемге жайылған 

белгілі ғалымдардың мекені болатын. әл-Фараби осы қалада медицина ғылымы мен 

логиканы Йуханна бин Хайланнан, жаратылыстану мен грек тілін Әбу Башр Маттадан, 

астрономияны Әбу Бәкір бин Сираждан ҥйренді. Арасында бірер жыл білімін толықтыру 

ҥшін Ирактың оңтҥстігіндегі Харран шаһарына бірер жыл барғаны болмаса ол ӛмірінің 20 

жылдай мерзімін осы Бағдадта ӛткізді. әл-Фараби Бағдадқа келген кезде 50 жаста еді. 

Жиһанкездікті жақсы кӛретін әл-Фараби Бағдадтан кейін Шам мен Мысырға да сапар 

шегеді. Бірақ дереккӛздерде оның бҧл қалаларда қанша уақыт болғаны тиянақты 

айтылмаған.   

Әл-Фараби ӛзінің энциклопедиялық білімінің арқасында саяси, философиялық, 

әлеуметтік, этикалық, эстетикалық мәселелермен қатар, жаратылыстану мен математика, 

логика, физика мен метафизика, қҧқық және дән саласындағы кӛптеген ауқымды ғылыми 

мәселелердің тҥйінін шешкен ғҧлама ғалым. Әл-Фарабидің энциклопедиялық мҧрасы 

ортағасыр дәуіріндегі ғылыми ізденіс пен ақыл ҧмтылысының жалпы қалпын бойына 

сіңірген деп айта аламыз. 

Әл-Фараби ӛмір сҥріп, ғҧлама ғалым екендігін айтқанда ортағасырлық Шығыстың 

қайта ӛркендеу дәуірі мәдени дамуының негізгі себептерін атап кеткен жӛн. Олар: 

Сол дәуірде мәдени ӛмірдің біртҧтас бӛлігі мен сауаттылықтың міндетті белгісіне 

айналған зайырлы білімге ҧмтылыс;  

Ӛткен мәдениет жетісітіктерін кеңінен қолдану, әсіресе, ҥнді, грек және т.б. Бҧл 

қҧбылысты ескіге оралу емес, керісінше, ҧмыт қалған мәдени қҧндылықтарды қайта 

жаңғырту мен оларды болашақ ҥшін пайдалану; 

Табиғатқа ҥңілу, оның байлықтарын зерттеу, қҧпияларын ашу және оны пайдалануға 

талпыну. Жаратылыстану дамуы осының жемісті нәтижесі; 

Жаратылыстану дамуымен тығыз байланысты рационализм, ақылға сҥйену, оны 

ақиқат ӛлшеміне айналдыру, ғалымдық пен білімділік ҧғымына кірген логиканың дамуы. 

Ертедегі кӛптеген логикалық шығармалардың аудармасы осы заманда орындалды; 

Догматикаға немқҧрайлық, оған ақылды қарсы қою, ортодоксалды діннен біршама 

ауытқушылық, еркін ойлаудың дамуы 

Адамның танымдық және адамгершілік қасиеттерінің мақтауынан туындайтын 

гуманизм, адамға табиғат жаратылысының ең жоғарғы болмысы ретінде қарау; 

Жазба және ауыз әдебиет сӛзіне махаббат, кӛркем әдебиет шығарма жазушыларына 

ғана емес, зиялы қауымға да тән болған филологияға деген қызығушылық. Риторика 

кӛркем сӛз бен ӛлең шығару ӛнері білімді адамның кӛрінісі. Ғылыми трактаттарды ӛлең 

пішінінде жазу дегеніміз кәдуілгі жағдай саналған. Тіпті жаратылыстану зерттеушілеріде 

филология, поэтика және риторика мәселелерімен жиі айналысқан. Бируни мен Ибн Сина 

да бҧл мәселелерге қатысты трактаттар жазған; 

Әмбебаптылық, энциклопедиялық пен бірнеше білімді білу – қаралып жатқан 

дәуірдің ерекшелігіне жатады. Кӛптеген ғалымдардың бір мезетте бірнеше сала бойынша 

жемісті жҧмыс жасаулары осының кӛрінісі. Джахиз – атақты ақын әрі сол кезеңдегі 

саналуан ғылымдардың барлығын да меңгеріп, ӛзінің еңбектерін жазған, замандас 

ғалымдардың ішінде оқ бойы оза тҧрған энциклопедист ғалым. Оның замандасы Әр-Рази 

да философия ғылымынан басқа, медицина саласындағы ҥлкен жетістіктерге ие болған, 

сырқаттарды емдеу ҥшін мықты дәрілерді ойлап табатын химик және фармоколог болған. 

Адам емдеу ісімен айналысқан келесі ортағасырлық ғалым – Ибн Сина медицинадан басқа 

математика, астрономия, философия, психология, ботаника ғылымдарын терең меңгеріп, 
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саналуан табиғи минералдарды да зерттеумен айналысқан. Оның әмбебаптығы табиғатты 

әр қырынан зерттеуге мҥмкіндік берді [1, б.608-609]. 

Әл-Фараби ӛмір сҥрген дәуірде ―эстетика‖ деген тҥсінік болмағанымен ғҧлама 

ғалымның еңбектерінде кӛркемдік таным, әсемдік туралы, кӛркем шығармашылықтың 

жалпы заңдары және адамның болмысқа эстетикалық қатынасы туралы философиялық 

кӛзқарастары болды. Оның бҧл кӛзқарастары философиялық, этикалық және эстетикалық 

мәселелердің бірлігін қамтып кӛрсететін ҥйлесімді жҥйесі болды [2, б.34-35, 221].  

Адам мақсатының ҥш тҥрі болады: жағымды, пайдалы және тамаша тҥрдері. 

Пайдалы мақсат не ҧнамды, не тамаша болып келеді. Қалаларда бар, ӛнерлерде пайдалы 

мақсат бар. Ал жҥріс-тҧрысты сипаттайтын ӛнерлер және сауда жҥргізуге қабілеттілікті 

кӛрсететін ӛнердің кӛздеген мақсаты тамаша, ӛйткені  адам осылардың жәрдемімен білім 

алады және шынайы ақиқатқа жетеді. Барлық ӛнер атаулының мақсаты не тамаша, не 

пайдалы мақсат.  

Тек тамаша кӛркемдікке жетуді мақсат ететін ӛнер философия деп немесе 

абсолюттік мағынада айтқанда, даналық деп аталады. Даналық дегеніміз – қалған басқа 

заттардың болмысын айқындап беретін шалғай себептерді және себептері бар заттардың 

таяу себептерін білу.  

Тәжірибелік бӛлім. Олай болса, ғҧлама ғалымның эстетикалық кӛзқарастары 

жетелеген негізгі ой-пікірлердің қысқаша желісінде (тезистер) немесе кездейсоқ 

пікірлерінде орын алмайды, олар философияның ішінде маңызды негізге ие болады. 

Ғалымның этикалық және эстетикалық мәселелері жӛніндегі кӛзқарастары оның «Китабат 

– танбих’ала сабил ас-са» («Бақыт жолын сілтеу»), «Фусул ал-мадани» («Мемлекеттік 

қайраткерлердің нақыл сӛздері»),  «Китаб тахсил асса ада» («Бақытқа жету туралы»), 

«Музыка жӛніндегі ҥлкен трактат», «Поэзия ӛнері жӛнінде», «Риторика», «Поэзия 

ӛнерінің канондары жӛніндегі трактат» және т.б. еңбектерінде орын алады.  

Бҧл жерде Әл-Фарабидің қоғам, этика, эстетика жӛніндегі пікірлері мен 

философиялық концепцияларының қалыптасуына себеп болған жағдайларды айтпай 

кетпеуге болмайды: 

Фарабидің философиялық әлеуметтік этикалық эстетикалық ой-пікіріне кӛне грек 

заманының  ҧлы ойнылдары ықпал етті. Ғҧлама ғалым олардың ой-пікірлерін сын 

елегінен ӛткізе білді 

Фарабидің философиялық, әлеуметтік-утопиялық идеясының, адам бойындағы ең 

жоғарғы моральдік қадір-қасиет туралы, кӛркемдік, сҧлулық туралы пікірлерінің 

қалыптасуына оның туған жері Қазақстан мен Орта Азияның бай ауыз әдебиеті, тӛл-тума 

мәдениеті, халықтарының азаттық жолындағы кҥресі, бостандық сҥйгіш ой-пиғылы ықпал 

етті.  

Оның философиялық, әлеуметтік-этикалық, эстетикалық кӛзқарастарына Таяу 

Шығыс пен Орта-Шығыс халықтарының ілідеріндегі прогресшіл сарындар мен гуманистік 

идеялар да әсер етті. 

Оның тҧжырымдары мен әлеуметтік этикалық, эстетикалық кӛзқарастары сол 

кезеңнің дәстҥріне, ҥлгі-ӛнегесіне ҥйлес келді, сондықтан да ғалымның ғылыми мҧралары 

ортағасырлық заманның жемісі болып табылады. 

Ең бастысы, Отырардан шыққан ғҧлама ғалымның қоғам, этика, эстетика 

мәселелеріне арналған ғылыми еңбектерін де Пифагорға тән цифрлік мистиканың да, 

Планонның «Заңдарындағы» діни мифологиялық наным-сенімдердің де әсері мҥлде жоқ. 

Ол Платонның барлық азаматтарға ортақ мінсіз мемлекет қҧру, оның міндетті тҥрде діни 

болуы қажет деген идеясына қарсы шықты [3. Б.7-8]. 

Әл-Фараби эстетикасында негізгі мәселе – адамның дене және рухани сҧлулығы. 

Оның пікірінше, кӛркемдік ӛмір шындығының ӛзіне тән қасиет. Кӛркемдік адамның 

денесі мен рухани жан дҥниесінің адамгершілік қасиетінің сҧлулығын кӛрсететін белгі 

деп санайды. Жақсылықты, рахатты о дҥниеден ғана кҥту керек деп реалды ӛмірден 
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аулақтауды насихаттайтын діни мистиктерге қарама-қарсы тҥрде ол адам бақытты, 

молшылықты, тыныштықты іздесе, шын мәнісіндегі кӛркемдікті сезіне, тҥсіне білгісі 

келсе, соның барлығын ол жасампаз еңбектен табады, қайырымды, мейірбан жандардың 

жәрдеміне сҥйену арқылы соған жетеді деп санады. Сондықтан да ол адамдарды іске, 

қимылға, белсенділікке, қиыншылықты, ӛмір жолындағы әлеуметтік кедергілерді жеңуге 

шақырды [3, Б.14]. 

Ғалым адам сҧлулығын адамгершілік пен эстетикалық сапалармен тығыз байланыста 

қарастырады. Оның айтуынша адам пайда болғаннан кейін оның бойында ең алдымен кҥш 

пайда болатынын айтады. Бҧл арада кҥш деп отырғанымыз адам бойында пайда болатын 

қабілеттерді айтып отырмыз. Ойлау кҥшінің пайда болуымен ол интеллекцияның 

пайымдағыш обьектілерін аңғарады, сҧлулықты сҥйкімсіздіктен айырады, сӛйтіп ӛнер мен 

ғылымға ие болады.  

Ғалымның пайымдауынша адамзат баласы жаратылысынан мейірімділік ниеттерге 

жаралған. Адамның адамгершілік және эстетикалық сапалары, ел алдымен, оның тіршілік 

әрекеттері (физиология) мен сезімдер дҥниесімен (психика) ӛзара байланысты. Адам 

табиғи қабілетіне байланысты асқан сҧлу, бейбастақ әрекеттерді де іске асыра алады. Бҧл 

арада ақыл-ой басты рӛл атқарады. Әл-Фараби «Адам ақыл-парасаттың арқасында адам» 

атындығын ескерте отырып, «Ақыл-парасат кҥші – адамның ойлауына, пайымдауына, 

ғылым мен ӛнерді ҥғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына 

кӛмектесетін кҥш. Бҧл кҥш практикалық және теориялық болып екіге бӛлінеді. 

Практикалық кҥш кәсіптік және ойлаушылық болып бӛлінеді. Теориялық кҥш – адамның 

дҥниеде бар және қасиеті жағынан біздің жасауымызға немесе бір қалыптан екінші 

қалыпқа ӛзгертуімізге келмейтін заттарды танып білуіне кӛмектесетін кҥш»-дейді [2, 

б.194]. 

Жан біткеннің бәрі ең биік кәмелетке жету ҥшін жаралған, ол бҧған ӛзіне тән болмас 

сатысына сәйкес жете алады. Бҧдан жылпы адамға тиетін ҥлес ең жоғары бақыт деп 

аталады. Адамзат қоғамында ие болып отырған дәрежесіне сәйкес қайсыбір адам тиетін 

ҥлес осы текке лайықты ең жоғары мақсат болады. Осы мақсат ҥшін ӛмір сҥруші индивид 

– әділетті индивид, ал осы мақсатты кӛздейтін жеке-дара ӛнер – жеке-дара әділетті және 

ізгі ӛнер [1, б.452]. 

Әл-Фарабидің этикасының ең жоғары категориясы – бақыт, ӛйткені басқа бірдеңе 

ҥшін емес, тек ӛзі ҥшін қажет болатын игілік осы бақыттың бойына шоғырланған. Ол ―Ал 

бақыт дегеніміз – абсолюттік игілік. Бақытқа жету ҥшін және бақытқа ие болу ҥшін қажет 

нәсенің бәрі де сонымен бірге игілік болып табылады, бірақ ӛзі ҥшін емес, мҧның ӛзі 

бақытқа жету ҥшін қажет болғандықтан. Дегенмен, қандай бір шамада болсын бақытқа 

кедергі жасайтын нәрселер абсолюттік зҧлымдық болып табылады. Қайырымдылық 

бақытқа жету ҥшін керек. Ол табиғи тҥрде де, ниет тҥрінде де бола алады. Зҧлымдық 

бақытқа жетуге кедергі болады‖. 

Ал егер адамның мақсаты бақытқа – ең жоғарғы кәмелетке жету болса, онда мҥмкін 

тҧлғалар меңгеруге қабілетті нәрселердің бәрін алуы ҥшін адамның осы бақытқа қалай 

жете алатынын кӛрсету керек. Бҧл әрекетшіл ақыл-парасат алғашқы білім болып 

табылатын алғашқы ақылмен пайымдалатын мәндерді берген кезде мҥмкін болады [2, 

б.122, 125-126]. 

Нәтижелер мен тақылау. Әл-Фараби  адамның шынайы бақытқа жетіп толысуы, 

парасаттануы ҥшін пайда берерлік (рационал) барша ғылымды игеруге ерекше мән береді. 

Оның ―бақыттың мәні - парасаттылықта‖ екендігі туралы қағидасы осыны білдіреді. Әл-

Фарабидің мҧны айтып қана қоймай, сол кездегі бҥкіл ғылымдарды меңгерудің жоспарын, 

бағдарламасын, оқулықтарын жасап шыққан ҧстаз, ғҧлама екені белгілі болып отыр. 

Жастарды тәрбиелеу жҥйесінде әл-Фараби бірінші орынға адамгершілік, моральдық 

тәрбиені қояды. Кең мағынада алып қарағанда, олар бҧл тәрбиенің ауқымына имандылық, 

еңбек, эстетика, дене, т.б. тәрбие тҥрлерін енгізіп, тҧтас қараған сияқты. Әл-Фарабидің 
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ілімі бойынша, мінез-қҧлықтың жақсысы да, жаманы да туа бітпейді, жҥре бітеді. Оларға 

әсер етуші шешуші факторлар, себепші әрекеттер ортаның әсерәне, сіңген әдетке, дағдыға 

тіреледі. Ол былай дейді: ―Біз мінез-қҧлық сапаларының абзалы да, оңбағаны да жҥре келе 

пайда болады дейміз. Адамда қалыптасқан мінез-қҧлық болмаса, қарама-қарсы мінез-

қҧлыққа ӛз еркімен кӛшіп кетуі мҥмкін. 

Адамның белгілі бір мінез-қҧлыққа ие болуына немесе жақын жҧғысудың арқасында 

бір мінез-қҧлықтан басқа бір мінез-қҧлыққа ауысуына себепші болатын нәрсе – әдет, ал 

әдет деп мен белгілі бір әрекеттің жиі-жиі және ҧзақ уақыт қамтылуын айтамын. Мінез-

қҧлықтың қалыптасу жолдары сияқты...‖[4, б.12]. 

Отырарлық ғҧлама ғалымның эстетикалық басты мақсаты – жарық дҥниедегі ӛмірде 

адамзаттың тиетін жетілдіру, тамаша ӛмір салтына жету, сҧлулықты және ең жоғарғы 

шаттықты иемдену. Тҥпкі мақсат – кӛркемдікке жету. 

Әлемдік ҥйлесімділік ілімін қарастырғанда ғалым бҥкіл Әлем, тҧрмыстың барлық 

сатылары тҧтастықты, ҥйлесімділік пен ӛзін-ӛзі қамтамасыз етуді қҧрай отырып тығыз 

ӛзара байланыста болады деген қорытынды жасайды. ―Бірінші тҧлғаның болмысы әбден 

кемеліне келген, сондықтан оның сҧлулығы да басқа сҧлулық атаулыдан асып тҥседі. 

Әрбір сҧлулық иесінің бойында Одан дарыған кӛрік пен әсемдік жайы да солай: оның бәрі 

Оның парқы мен субстанциясында. 

...Рақат, қуаныш пен ләззат асқан сҧлу, ең әсем ең кӛрікті нәрсені барынша тиянақты 

және кемелді нәрсе тҥрінде аңғару ғана пайда болып, толық дәрежесіне жетеді. Мәселен, 

Бірінші Тҧлға асқан сҧлу, әсем де кӛрікті, ал оның парқы бар деген тҥсінік – ең тиянақты 

тҥсінік, сондықтан мҧның (парқының) ӛз субстанциясы бар дейтін білім – ең абзал білім. 

Оның ең таңдаулы, ең сҧлу және ең әсем нәрсені білу мен пайымдауының ҧқсастығы 

ӛзінің мәні жағынан біздің ең сҧлу және әсем нәрсені біліп, пайымдауымызбен бірдей, 

сондай-ақ Оның қуанышының, рақат пен ләззатының ҧқсастығы біздің ӛз рақатымызбен, 

қуанышымызбен, ләззатымызбен бірдей‖ [3, б.88-89]. 

Ғалымның бҧл пікірлерінен шығатын қорытынды: біріншіден, Әл-Фараби діни 

кӛзқарастарға ашық қарсы шықпағанмен ғылымды, білімді, философияны діннен жоғары 

қояды; екіншіден, бҧл жағдай сол кездегі ортағасырлық діни идеологияның әсері; 

ҥшіншіден, жетілудің жоғары сатысы – Алла деп санады; тӛртіншіден, әсемдік пен 

ҥйлесімділік әлемге тән, сатылы орналасады және әлемдік ҥйлесімділіктің тҧрмыстық 

мақсатқа лайықтылығы тҧрмыстың себептік байланыстарымен анықталады; бесіншіден, 

әрбір саты ӛзінің мәніне қарай жетілуге, сҧлулыққа және ҥйлесімділікке ҧмтылады. 

Әл-Фараби мҧрасының ішінде этика (гректің ―этос‖-дәстҥр, ҥй, ошақ, мекен ӛрісі, 

әдет-ғҧрып) жӛніндегі ілімдері ерекше орын алады. Этика жӛнінде ең алғаш әл-Фарабидің 

ҧстазы Аристотель пікір айтты. Этика философияның моральдік феноменін (ерекше, ерен 

қабілет) зерттейтін бӛлімі. Бҧл ғылымның атқаратын мынандай қызметтерін атаған жӛн:  

- адам қызметінің  жҥйесіндегі ӛнегеліктің шекарасын анықтау; 

- ӛнегеліктің теориялық негіздемесі «қалыптасуы, мәні, әлеуметтік  рӛлі); 

- ӛнегеліктің сыни қҧндылығының бағасы. 

Әл-Фараби этиканы ең алдымен жақсылық пен жамандықты ажыратуға мҥмкіндік 

беретін ғылым деп қарады. Оның этика жӛніндегі кӛзқарастарында жақсылық, 

мейірбандық категориясы негізгі орын алады. Жақсылық материяның ӛзінде бітіп қайнап 

жатса, жамандық болмыс жоқ жерден пайда болады дейді. Ол адам баласын жан иесінің 

биік шоқтығы ретінде қҧрметтеу, қастерлеу керектігін атай отырып, терең ойларындағы 

гуманизмін кӛрсетеді. Ғалым, жамандықты жақсылық жеңгенде ғана адам ӛзінің ізгі 

мҧрат-мақсатына жетеді дейді [2, б.132]. Әл-Фарабидің бҧл салада жасаған 

қортындыларының басты тҥйіні – білім, мейірбандық, сҧлулық ҥшеуінің бірлігінде. 

Этикалық категориялардың ішінде жақсылық,  еркіндік, әділеттілік, ар, абырой, ҧят, 

ӛмірдің мәні, бақыт, махаббат сияқты адамгершілік феномендері ерекше орын алады. 

Олардың адамгершілік жҥйесіндегі орнының ерекшелігі соншалықты, олар жоғары 
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адамгершілік қҧндылықтарына жатқызылады. Ӛйткені оларды дҧрыс тҥсінуімізден біздің 

адамгершілігіміз, яғни біздің кӛзқарастарымыз, бағамыз, қылықтарымыз байланыста 

болады. Олай болса, этиканы негізгі міндеті адам баласының қатынасын ең жоғарғы 

жетілген формада зерттеу болып табылады. 

«Адамның ӛмір сҥру мақсаты ең жоғарғы бақытқа жету болатын болса, ол адам 

бақыт дегеннің не екенін білуі қажет және оны ӛзінің мақсаты етіп қойып, соған ҧмтылуы 

қажет. Сонан кейін ол бақытқа жету ҥшін не істеуге тиіс екенін біліп соған әрекет жасауы 

керек. 

Әртҥрлі индивидтердің тҥрліше қасиеттерінің айтылғанынан мынандай айқын 

қорытынды шығады: білуі тиіс болған нәрселер мен бақытты кез келген адам біле 

бермейді. Бҧл нәрсе кез келген адамға бітетін қасиет емес‖ [5, б.306]-дейді ғҧлама ғалым. 

Қорытынды. Қорыта келе айтқанда, Әл-Фараби Отырар топырағында дҥниеге келіп, 

орта ғасырларда адамзат баласының білімінің молайып, ақыл-парасатының  жетілуіне, 

ғылымның алуан салаларының дамуына орасан ҥлес қосқан ғҧлама ғалым. Оның ӛмір 

сҥрген заманында материалистік философия ашық қалыптаса қоймағандықтан ғалымның 

философиялық кӛзқарастарына сол заманның әсері болды. Оның философиялық жҥйесі 

сол кезеңдегі философияның барлық мәселелерін қамтиды; яғни болмыс жӛніндегі ілім, 

материя және оның дамуы туралы мәселе, адамның тану әрекеті, логика мәселелері, ақыл 

және оның адамның қоғамдық іс-әрекеттеріндегі алатын орны, этика, эстетика, ӛнер 

мәселелері, натурфилософия және ғылымдар методологиясы т.б. [6, б.18]. Ол ақыл, 

парасат, қайырымдылық, бақыт, білім мәселелерін жоғары бағалайды. Рухани мҧра 

қалдыру абзал да қадірлі, ғылымға кесірін тигізбейтін харекет дейді. Ӛйткені ол осы 

мҧралары арқылы ӛлгеннен кейін де ӛзгелерге игілікті іс болып жалғасады. 

Әл-Фараби дҥниеге кӛзқарасын этика және эстетика мәселелеріне де ерекше мән 

беріп, оларды нақтылай тҥседі. Халық – мемлекеттің жҥрегі саналғанымен адамдар 

арасындағы теңсіздік, артық-кемшілік байқалатынын айта отырып, оны жоюдың бірден-

бір жолы ағартушылық, адамгершілік тәрбиесін кҥшейту деп қорытады. 

Әл-Фараби сол заманның ӛзінде зорлықсыз, қанаусыз әділ қоғам болуы мҥмкін деген 

батыл қияли болжам жасайды. Ондай ізгі мемлекеттің тууы ең алдымен мемлекет 

басшысына, оның ақыл-парасатына, ғҧламалығына, талантына, тәрбиесіне тікелей 

байланысты деп қортындылайды. 

Әл-Фарабидің философиялық трактаттарының қағидалары бҥгінгі таңда да ӛзінің 

маңыздылығын жойған жоқ. 
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Аннотация: Ученый Аль-Фараби наряду с политическими, философскими, социальными, 

этическими, эстетическими проблемами освещал научные проблемы в области естествознания и 

математики. Все философские труды и представления Аль-Фараби направлены на 

совершенствование человека, также в своих научных трудах он раскрывает высочайшее значение 

интеллекта и знаний. Основной концепцией аль-Фараби является эстетика: физическая и духовная 
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красота человека. Благодаря своим энциклопедическим знаниям, аль-Фараби является 

выдающимся ученым, решившим широкий спектр научных проблем в области естествознания и 

математики, логики, физики и метафизики, права и науки, а также политических, философских, 

социальных, этических, эстетических проблем. Можно сказать, что энциклопедическое наследие 

аль-Фараби вобрало в себя общие черты научного поиска и стремления разума эпохи 

Средневековья.  

Abstract: The greatest scientist аl-Farabi solved a lot of scientific problems along with 

political, philosophical, social, ethical, and aesthetic problems in the field of Natural science and 

Mathematics. The philosophical works and ideas of аl-Farabi are aimed at the human perfection. In 

scientific concepts the highest value of intelligence is revealed. The main problem in aesthetics is the 

physical and spiritual beauty of a person. Thanks to his encyclopedic knowledge, Farabi is an outstanding 

scientist who has solved a wide range of scientific problems in the field of natural science and 

mathematics, logic, physics and metaphysics, law and science, as well as political, philosophical, social, 

ethical, aesthetic problems. It can be said that the encyclopedic heritage of al-Farabi absorbed the 

common features of scientific search and the aspirations of the mind of the middle Ages 
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ҚАЗАҚ ЕТ ТАҒАМДАРЫНЫҢ СИМВОЛДЫҚ МӘНІ 

 
Тҥйін: Гастрономияның символдық сипаты қазақ халқының тарихын, әдет-ғҧрпын, 

рәсімдерін, қонақжайлылық мәдениетін кӛрсетеді. Ал мәдениет- ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен сансыз 

символдар. Символды тіл мен  мәдениет сабақтастығында қарастыру барысында  оның астарында 

жатқан ҧлттық дҥниетаным, ҧлттық сана, эстетиқалык пайым, адамгершілік кҧндылықтарды, 

ғасырлар бойғы тәлім – тәрбиені кӛруге болады.Символды тіл мен мәдениет сабақтастығында 

зерттеу лингвистикалық зерттеулердің жетістігі деп ойлаймыз.  Кез келген қоғамда адамдар 

арасындағы қарым қатынас символ сӛзінде белгіленеді. Тағам символикасын зерттеу ӛзекті 

мәселелердің бірі болып табылады.Жалпы алғанда, табақ тарту, тамақтану процесі адамзат ҥшін 

тек қажеттілік емес, ол этностың қоғамдағы қарым-қатынасын, ҧлттық қҧндылықтарын 

айқындайтын қоғамдық қҧбылыс. Қазақ халқының дастарқан мәзірі және оған байланысты 

туындаған салт-дәстҥр, жӛн-жоралғының астарында ҧлттық мәдениеттің қалыптасу жолын 

қонақтарға деген сый-қҧрметпен кӛрсетуге болады. 

Кілт сӛздер: тамақтану дәстҥрі, мәдениет, символдық мән, ет тағамы, қонақ, қонақжай, 

табақ. 

 

Кіріспе. Кез келген қоғамда адамдар арасындағы қарым қатынас символ сӛзінде 

белгіленеді. Символ терминін ғалымдар әр тҥрлі тҥсіндіреді. Мысалы, Ю.С.Степанов 

символ ғылыми тҥсініктеме емес, ол поэтиканың сюжеті десе, Ю.М.Лотман символ - 

сюжеттің гені дейді. Тағам символикасында (символизмінде) 2 кешен бар. Біріншісі - ішкі 

этникалық. Бҧл тағамның коммуникативтік, ритуалдық және киелілік (қасиеттілік) кешені. 

Екінші кешен тағам жҥйесінің этнотаңбалық қызметімен байланысты. Яғни, тағам жҥйесі, 

мәдениет сияқты екі қарама - қарсы қызмет атқарады: біріктіруші және ажыратушы, яғни, 

бір этникалық топ екінші бір топтан тағам жҥйесімен ерекшеленеді.  

Адамның талғамы кӛбіне оның ҧлттық ерекшелігімен анықталады. Белгілі бір 

халықтың тамақтану дәстҥрлері географиялық, саяси, экономикалық факторларының 

әсерінен қалыптасады. Әлем халықтарының талғамдары олардың қоныстану аймақтарына 

қарай айқындалады. Ежелгі заманнан бері адамдар ӛздерінің мекендейтін жерлерінде бар 

тағамды тҧтынған. Әр ҧлт ӛкілі ӛзінің мекендейтін жерінің шаруашылығы туралы 

мақтанышпен айта алады. Біздер британдықтар туралы ойласақ, ойымызға ең алдымен 
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пудинг, сиыр еті мен сиыр етінен жасалған стейк келеді, ал итальяндықтар макарон мен 

макарон ӛнімдерімен ерекшеленсе, қазақтар ет тағамымен еркешеленеді[1]. 

Тағам-адамзаттың ӛсіп, ӛркендеуінің негізі болатын экологиялық маңызды 

факторлардың бірі. «Тамақтану процесі тек қана қажеттілік емес, ол адамдардың 

қоғамдағы қарым-қатынасын айқындайтын тҧрмыстық мәдениет және сол қоғамға тән 

адамдардың ӛзін ҧстау нормасы, ҧстанымдары», - деп кӛрсетеді[2,3]. Мәдениеттің қай тҥрі 

де бірінен-бірін бӛліп алуға келмейтін синкретті ҧғым. Осыған орай, А. Жылқыбаева  

қазақ халқының асты ӛте жоғары бағалағаны және қастерлей білгені жайында айтады. 

Сонымен қатар, ғалымның пайымдауынша, тҥркі халықтары адам ӛміріндегі тамақтың 

орнын тіршілікке қажетті қҧндылықтардың бәрінен де жоғары қойған [3,26]. 

С. Кенжеахметов ӛз еңбегінде ел мен елді татуластыру да, қҧрметтеу де, ынтымақ, 

бірлікке шақыру да қазақтың кең дастарқаны арқылы кӛрсетілгенін атап кӛрсетті[4,110]. 

Негізгі бӛлім. Ет– қазақ халқының дәстҥрлі тағамы. Дәстҥрлі қазақ асханасы жайлы 

сӛз болғанда, ең бірінші ойға келетін нәрсе – ет. Cебебі, ҧлт болып қалыптасу кезеңдерінің 

барлығында ет тағамдары қазақ ас мәзірінің негізі болған. Кӛшпенділер әдетте жылқы мен 

қой етін тамаққа қолданған. Той немесе қонақасыға кӛбінесе қой сойылады. Қойдың ет 

бӛліктерінің ӛз атаулары бар;қазы -қарта, жал-жая–жылқы етінің кәделі мҥшелерінің бірі. 

Қазы, шҧжық, бҧжы, бҧжығы және қарта сияқты тағамдар алдын-ала дайындалады. 

Ыдыс-аяқтардың ішінде ең маңыздысы – қазан. Бҧл ет пісіретін негізгі ыдыс, 

сондықтан, қазақ тілінде қазан асу, қазан кӛтеру- тамақ пісіру сияқты тіркестер дамыған. 

Жасалынған материалына қарай қазан-шойын қазан, мҥйісті-қола, сыйымдылығына 

қарай- тай қазан, бір жасар жылқының етін қамтитын кӛлемді қазан деп ажыратады. Бар 

тағамның бастауы әр отаудың ошағындағы  қазанда дайындалады. Біздің санамызда тағам 

мен қазан егіз дҥние десе де болады. Қазақтың қара қазанын ауыл елдің бірлігі мен 

ынтымағын жарастырған қаситетті ҧғым деп білеміз.  

Нәтижелер мен талқылау. Ет ҧсынылатын беті кең жайпақ ағаш ыдысты табақ деп 

атайды. «Табақ тарту» қағидасы – келген мейманның жасына, беделіне, шыққан тегіне т.б. 

жағдайларына қарамастан, сый-қҧрмет танытып, кәделі сыбағасын беріп кҥту жағы 

қазақтың қонақжайлығындағы ерекше дархандықты кӛрсетеді. Осымен байланысты 

қазақтың дастарханға табақ тарту салтынан этникалық ортадағы әлеуметтік жікті, 

гендерлік ерекшелікті, психологиялық қҧбылысты аңғаруға болады.  

Қазақша еттен табақ тартқанда табақтың дҧрыс тартылмауы кейде қонақтар 

арасында тҥсінбестік туғызады. Бас табақ- қойдың басымен берілетін негізгі тағам, сый 

табақ- қадірлі қонаққа беріледі (маңыздылығы жағынан екінші), орта табақ- орташа тағам, 

аяқ табақ- жастарға ҧсынылатын табақ. Оның бер жағында кҥйеу табақ, қҧда табақ, қҧдағи 

табақ, қыздардың, соғымшының, малшының табағы, жеңге табақ, беташар табақ, қҧрдас 

табақ, бала табақ, жерік асының табағы деген табақтар және бар. 

Қазақ халқының дәстҥрінде табақ тартудың маңызы ерекше. Табаққа салынатын 

жілік сҥйектері сый-қҧрметке лайық деген ӛзіндік ҧғымға сәйкес тҧтынылған. Бҧл 

қҧбылыс әлі кҥнге сҥйектің ерекше орнын танытса, әрі шаңыраққа келген кісінің сол 

шаңыраққа туыстық дәрежесін де анықтайды. Малды қастерлеуден, кие тҧтудан болар, 

ежелгі тҥркілердің ҧғымында малдың сҥйектері, кейбір дене мҥшелері де қасиетті 

саналған. 

Қазақ халқының табақ тарту дәстҥрінде мал етінің мҥшелерінің  тілек тілеу 

ғҧрпымен де байланысты жақтарын тануға болады. Мәселен, бала дҥниеге келгенде 

немесе жаңа отау тігілген соң, сойылған қойдың мойнын бітеу мҥжіп кереге басына ілу 

немесе шаңырақтан лақтыру ғҧрпы  «мойны берік болу, мойны қатаю, беку, тҥтеткен 

тҥтіні тҥзу ҧшып, отбасы бекіп, босағасы берік болу» сияқты  тҥсініктермен қатысты 

қолданылса, қолы шебер болсын деген ырыммен бастың жағындағы етті  қызына 

жегізген.Қай ҧлттың болмасын дастарқан мәзірі және оған байланысты туындаған салт-

дәстҥр, жӛн-жоралғының астарында ҧлттық мәдениеттің қалыптасу жолын байқауға 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

45 

 

 

болады. Мал  шаруашылығымен шҧғылданатын кӛшпелілерде қонаққа арналған тағам 

міндетті тҥрде еттен болуы керек. Бҧл жӛнінде  тағам атауларын зерттеген ғалымдардың 

бірі  Д.Қатран: «Қонақ келсе, қазақ қонақжайлығының «тҥп қазығы» қой сойылады» деп 

кӛрсеткен[5,73]. 

Қазақта «сыбаға» ҧғымы – тиесілі дәм, ас ҧғымымен қатар адамды дәм- тҧз тартып 

тҧрады, аман-есен жҥруіне, бір қуанышқа тілеулес болып тҧрады деген тҥсініктер 

негізінде қалыптасты. Сыбаға сӛзінің тҥпкі мәні де жалғас, жақын, кӛрші сияқты 

ҧғымдарын білдіретін сыбай, сыбайлас, сыбайластық сӛзімен тӛркіндес келуі, жоғарыда 

айтқан тілеулес болып, дәм тартып тҧрады деген тҥсінікке дәлел болғандай. Сыбағаның 

ӛзі жеті мҥшеден тҧрады. Н.Уәлиҧлы «Фразеология және тілдік норма» деген еңбегінде  

жеті мҥше деп мыналарды ҧсынады: бас, омыртқа, жамбас, жауырын, тоқпақ жілік, асық 

жілік, қары жілік [6,115].  

Бірлесіп ас, тағам ішу қазақ халқында ежелден келе жатқан дәстҥр. Бҧдан ел-жҧрт 

ішіндегі туыстық, жора-жолдастық, қҧда-жегжаттық сияқты қарым-қатынастың 

ауызбірлікте сақталғанын байқауға болады.  Оған дәлел ретінде қазақ халқының дастархан 

басында орын алуы мен тағам тарату тәртібін келтіруге болады, ол біріншіден, дастарқан 

басына әлеуметтік жағдайы мен  жас мӛлшеріне қарай орналасу; екіншіден, туыстық 

қарым-қатынасқа қарай дастарқанға отыру, ҥшіншіден, етті мҥшелеп тарату тәртібіне 

қарай жайғасу; тӛртіншіден, қымыз, боза ішу тәртібін атауға болады.  

Жасы да, жолы да, жӛні де ҥлкен адам отырған тҧсқа бас пен жамбас қатар 

тартылады. Табақ тартылған кезде, қонаққа арнайы салынған мҥше иелері, басқаларымен 

бӛлісуді асату дейді. Ақсақалдар ӛз қолдарымен немерелеріне асатады. Олар асатуымен 

немерелерінің ӛздеріндей кӛп жасағандарын тілейді. Дастарқан басында қонаққа ет немесе 

дәмді тағамды асатқандарымен сыйластықтарын, немерелеріне ас атып- жақсы 

кӛргендіктерін білдіреді. Ас атқысы келген адам тағамды ӛз қолымен ол адамның ауызына 

салады. Егер ол адамды дастарқан басында одан алыстау отырса, атын атап, жағалатып 

жібереді.  

Әр аймақтың тағам атаулары немесе тағам әзірлеудің ӛзіндік еркшеліктері бар 

екенін ескеру керек. Сол арқылы сіз олардың тҧрғылықты жерін анықтай аласыз. Мысалы, 

Қазақстанның оңтҥстігінде «жылқы шҧжығын» қазы деп атайды, ал солтҥстігінде - 

шҧжық. 

Қҧйрық-бауыр – қҧдалық кезінде міндетті тағамдардың бірі. Бауыр – қазақ тілінде 

бауырды да, жақын адамды білдіреді, сондықтан, қҧдалардың қҧйрық-бауырды жеу 

дәстҥрі «жаттан» «досқа» айналудың тҥрін білдіреді. Ет – малдың жасына қарай – жас 

малдың еті, кәрі-малдың еті деп, семіздігіне қарай- майлы ет, арық ет деп бӛлінеді. Ең 

дәмді ет – біржарым айлық қойдың еті, жеңсік, дәмді деп қабылданады. Жамбас пен жая, 

дәмді тағамдармен қазы-қарта бірге ҧсынылады.  

Ет дайындау процесіне кӛптеген адамдар қатысады,олар ӛзіндік қызметтерімен 

ерекшеленеді. Мал бағушы жылқышыны – малшы, малды дҧрыс кесуді білетін 

қасапшыны – қасапшы, ет пісіруді білетін адамды – қазаншы, ыдысқа ет салатын кісіні- 

табақшы деп атайды. 

Қорытынды. Ас дайындау дәстҥрі қазақ халқы ҥшін ӛте маңызды. Бҧл қонақ кҥту 

мен тағамның маңыздылығын кӛрсетеді. Сонымен, глуттонимдердің таңбалық сипаты 

қазақ халқының тарихын, әдет-ғҧрпын, рәсімдерін, қонақжайлылық мәдениетін 

кӛрсетеді.Ал мәдениет ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен сансыз символдар. Символды тіл мен  

мәдениет сабақтастығында қарастыру оның астарында жатқан ҧлттық дҥниетаным, 

ҧлттық сана, эстетиқалык пайым, адамгершілік кҧндылықтарды, ғасырлық тәлім – 

тәрбиені кӛруге болады.Осы ретте, тағам символикасын зерттеу ӛзекті мәселелердің бірі 

болып табылады.Дастарқан басындағы адамдардың орналасу тәртібі, берілетін тағамның 

мәртебелілігі әлеуметтік символизм қоғам дамуындағы барлық деңгейін бейнелейді: жеке, 

таптық, рулық, жалпы этникалық. Сондықтан болар ғалымдар тағам символикасы 
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әлеуметтік символизмнің бейнесі деп есептеген. 
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Аннотация:Символический характер гастрономии отражает историю, обычаи, обряды, 

культуру гостеприимства казахского народа. А культура - это символ, передаваемый из поколения 

в поколение.Символика еды - это изображение социальной символики. Рассматривая символизм в 

преемственности языка и культуры, мы можем увидеть национальное мировоззрение, 

национальное сознание, эстетическое видение, моральные ценности, многовековое 

образование.Мы считаем, что изучение символического языка и культурной преемственности 

является достижением лингвистических исследований. В любом обществе отношения между 

людьми определяются словом символ. Изучение символики еды - одна из самых актуальных 

проблем.В целом, процесс подачи еды - это не только необходимость человечества, это 

социальное явление, определяющее соотношение этничности в обществе, национальных 

ценностей. Путь становления национальной культуры в меню казахского народа, связанные с ним 

традиции и обычаи прослеживаются в уважении к гостям. 

Аbstract:The symbolic character of gastronomy reflects the history, customs, rituals, and the 

culture of hospitality of the Kazakh people. And culture is a symbol passed down from generation to 

generation. Food symbolism is an image of social symbolism.Considering symbolism in the continuity of 

language and culture, we can see the national worldview, national consciousness, aesthetic vision, moral 

values, centuries-old education.Webelievethatthe study of symbolic language and cultural continuity is an 

achievement of linguistic research. In any society, relations between people are defined by the word 

symbol. The study of food symbolism is one of the most pressing problems.In general, the process of 

serving food is not only a necessity for mankind, it is a social phenomenon that determines the 

relationship between ethnicity in society and national values. The formation of national culture in the 

menu of the Kazakh people, the traditions and customs associated with it can be traced in respect for the 

guests. 
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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ БӚЛІГІНДЕГІ ЖОЛ-КӚШЕ 

ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӚТКІЗУ МҤМКІНДІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: Тҧрғында рдың а вто мо бильдермен қа мта ма сыз етілу деңгейі мен қа ла лық кӛліктік 

жо лда рдың қо зға лыспен жҥктелу дәрежесінің жылына о рта  есеппен 7-13%а ртуы кӛлік 

а ғында рының қо зға лыс жылда мдықта рының 10-25 км/са ғша ма сына , а л о ңта йлы 

жылда мдықта рдың 30-35 км/са ғ тӛмендеуіне а лып келді. Та сыма лда уға  жҧмса ла тын уа қыт 

шығында ры 30-100%, а л жа на рма й шығында ры 25-30% ша ма сына  дейін жо ға рыла ды, со нымен 

қа та р жыл са йын жо л-кӛлік о қиға ла рының са ны ӛседі, және эко ло гиялық жа ғда й на ша рла уда . 

Қа лыпта сқа н жа ғда йла р ірі қа ла ла рдың кӛліктік жҥйелерінің қызмет ету са па сы мен 

сенімділігінің тӛмендеуіне, ба рлық қа ла лық қызметтердің жҧмыс тиімділігінің на ша рла уына а лып 

келіп о тыр. Бюджеттік қа ра жа тта рдың жеткіліксіздігі жа ғда йла рында  қа ла лық а вто мо биль 

жо лда рының ӛткізу мҥмкіндіктерін қысқа  мерзімде және мҥмкіндігінше а з қа ра жа тттық 

шығында рмен а рттыру міндеті ерекше ӛзектілікке ие бо ла ды. Қа ла лық жо лда рдың ӛткізу 

мҥмкіндіктерін а рттырудың тәсілдерінің бірі ретінде кӛлік қҧра лда рының қо зға лысын «жа сыл 

то лқын» қа ғида ты бо йынша  ҥйлестіріп реттеуді енгізуді а та уға  бо ла ды. Мҧнда й реттеудің 

тиімділігін а рттыру ҥшін «жа сыл то лқында ғы» қо зға лыс жылда мдығын жо л-кӛлік жа ғда йла рын 

есепке а ла о тырып а нықта у қа жет.  

Кілт сӛздер: жо л-кӛше желісі, кӛше қиылыста ры, қа ла  кӛшелерінің ӛткізу мҥмкіндігі, кӛлік 

а ғында ры, қо зға лыс тәртібі, қо зға лысты ҥйлестіріп реттеу, а ра лық ҧзындығы, жо л беті 

қа пта ма сының бҥлінуі. 

 

Қалала р мен ірі елді мекендердің дамуының қа зіргі кезеңі олардың а лып жа тқа н 

а умақтарының кеңеюімен және сол қалаларға  жақын орналасқа н қала  маңында ғы елді 

мекендермен қосылып кетуімен ба йла нысты. Қалалардың кӛліктік жҥйелері қалалар мен 

олардың әсер ету аймағына  қызмет кӛрсетуші жҥйеге а йна лып ба ра  жа тқа ндығы белгілі. 

Жыл сайын қалалар мен қала  маңында орналасқан ірі елді мекендердің жҥз мыңда ға н 

тҧрғында ры еңбектік және мәдени-тҧрмыстық ма қса тта ғы қозғалыста рына  кӛліктің 

қызметін па йдаланады және сол ҥдеріс барысында ола р жол қозғалысының тікелей 

қа тысушыла ры қатарына  қосылады. Ал кӛліктер мен жа яу жҥргіншілер а ғында рының 

қо зғалыс қарқындылықтарының артуы салдарынан жол қозғалысы мҥшелерінің 

қа уіпсіздік деңгейі мен қо ршаға н о ртаның а тмосфералық а уасының сапасы кҥрт 

тӛмендеуде. 

Қалалардың кӛлік жҥйелері кӛптеген қызметтерді а тқа рады және кейбір 

жағдайларда  шиеленісуші тараптардың екі жағын да  қанағаттандыруы керек болады. 

Сондықтан да  қалала р мен ірі елді мекендердің кӛлік жҥйесін да мыту стратегиясы кӛлік 

жҥйесінің а тқаратын қызметінің а луа н тҥрлілігімен а нықталады және бҧл ретте кӛлік 

жҥйесінің қызметіне деген сҧра ныста рды қа на ға тта ндыру тәсілдері мен мҥмкін бо ла тын 

шектеулер анықталады. Жалпы кӛлік жҥйесін дамыту стратегиясының негізгі 

міндеттеріне кӛлік жҥйесі мен кӛліктік инфра қҧрылымның нысанда рын пайдаланушы 

әртҥрлі шиеленісуші жақта рдың мҥдделерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету жатады. 

Шымкент қаласында ғы жол қозғалысының қарқындылығын а рттыру, кӛлік 

а ғында рын оңтайландыру және жол қозғалысы мҥшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді жа қсарту мақсатында  М.Әуезо в атында ғы Оңтҥстік Қазақста н университетінің 

«Кӛлік, та сымалда уды және қо зғалысты ҧйымдастыру» ка федра сының бір то п 

ға лымда ры мен білім а лушыла рының қатысуымен а рна йы зерттеу жҧмыста ры 

жҥргізілді.  

Шымкент қаласы бойынша  кӛше-жо л желісіне жҥктемені тӛмендету мақса тында  
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тӛрт бағытта  кӛлік жҥйесін дамыту бойынша  тиімді бағда рлама  іске асырылуда : 

- жол-кӛлік инфрақҧрылымын дамыту;  

- қоғамдық кӛлікті да мыту;  

- жо л қозға лысын ҧйымды стыру;  

- кӛше-жо л желісін жеңілдету. 

Қалалық кӛлік жҥйесін жандандыру аясында  халыққа  кӛліктік қызмет кӛрсету 

сапасын жақса рту жӛнінде келесідей іс-ша ра ла рдың тиімділігі жо ға ры болуы мҥмкін: 

-жол-кӛше желілерінің ӛткізу қа білетін а рттыру және жо л тығында рын 

о ңта йла ндыру ҥшін негізгі бағда ршам нысанда рын бейімдеп басқарудың ITS ҥшінші 

кезегін енгізу бо йынша  жҧмыста рдыы жа нда ндыру; 

-қала ны джамытудың бас жо спа рына  сәйкес қала  шетінде жа бық ҥлгідегі аялда ма  

павильонда рын орна туды енгізу; 

-жолаушыла р тасыма лын субсидияла у шеңберінде Шымкент қа ласының 

жолаушыла р тасыма лда рымен айналыса тын авто кӛлік кәсіпо рындарының қаржылық 

шығыста рына  та лдау жҧмыста рын жҥргізу; 

-жол полициясы органдарымен бірлесіп, жо л қозғалысы қауіпсіздігін қамта ма сыз 

ету, жо л-кӛлік оқиға ла рын азайту мақсатында  қала ның негізгі, басты кӛшелерінде кӛлік 

а ғынын реттеу бо йынша  шарала р қабылда у; 

-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобала ры шеңберінде ауылы автотҧра қта р ҥшін 

арна йы аймақта р бӛлу жӛніндегі мәселені пысықта у; 

-Қона ев даңғылын ҧза рту бойынша  қҧрылыс жҧмыста рын жа лғастыру және кеңейту 

бойынша  шара ла р қабылда у, осы мәселені ерекше бақылауға а лу; 

-қалаға  жаңада н қосылға н мӛлтек ауда нда рда ғы, мыса лы Са йра м, Та сса й, Та скен 

тҧрғын ҥй алапта рында , жекелеген кӛшелерге асфа льт тӛсеу жҧмыста рын жҥргізу 

мҥмкіндігін қа ра стыру; 

-қҧрылыс жҥріп жа тқа н кӛшелердегі қҧрылыс-жо л жҧмыста рын а яқта у бо йынша  

қа жетті ша ра ла р қа былда у; 

-жа лпы білім беретін мектептер мен о рта а рна улы о қу о рында рының 15-18 жа ста ғы 

о қушыла рына  және жо ға ры о қу о рында рының, ко лледждердің кҥндізгі о қу 

фо рма сында оқитын студенттеріне қалалық қоғамдық кӛлікте та риф қҧнының 50% 

жеңілдікпен жо л жҥруді ҧсыну мҥмкіндіктері мен тетіктерін қа ра стыру; 

-ӛткізілетін іс-ша ра ла рдың тиімділігіне қол жеткізу мақсатында  жолда рды са лу 

және қа йта  жа ңа рту, инженерлік коммуника цияла рды тарту жӛніндегі жҧмыста рды 

жҥргізу кезінде бюджеттік бағдарламала р әкімшілерінің ӛза ра  келісілген іс-қимылда рын 

қамтамасыз ету жӛнінде ша рала р қабылда у; 

-жаяу жҥргіншілер ӛткелдеріне жақындауда  арна йы белгі салу бойынша  ҧсыныста р 

әзірлеу: «Қҧлаққапты шешіп а лыңыз» және «Ба ланың қолын алыңыз» және т.с.с. 

-жекелеген кӛше қиылыста рына ба ғда рша м о рна ту мҥмкіндігін қа растыру; 

-авто кӛлік тығында рын о ңта йла ндыру ҥшін жа яу жҥргіншілердің қо зға лысына  

та лда у жаса у. 

Жа лпы Шымкент қа ласы бо йынша  жол қо зға лысының қауіпсіздігін арттыру мен 

жо л-кӛше желілерінің ӛткізу мҥмкіндіктерін жо ға рылату ба ғытында  негізгі ба сымдық 

ретінде Шымкент қа ласының о рта лық кӛшелерін а вто кӛлік қҧра лда рының а ғында рына н 

қо ға мдық жо ла ушыла р та сыма лда ға а рна лға н кӛлік қҧра лда рын кедергісіз ӛткізуді 

қа мта ма сыз ету ма қса тында  екінші дәрежелі жо лда рдың жҥріс бӛліктерінің енін 

кеңейтуа рқылы а ялда ма ла р мен то қта у о рында рын ҧйымда стыру қа былда нды. 

Сонымен қа та р о рта лық кӛшелердің жҥктелуін а за йту ма қса тында  кӛпдеңгейлі жо л 

а йырықта ры мен эста ка да ла рды, жер бетіндегі немесе жера стында ғы жа яу жҥргіншілер 

ӛткелдерін са лу мәселелері де қа ра стырылды. 

Шымкент қаласының о рта лық кӛшелеріндегі жо л қозға лысын ҧйымда стыру 

деңгейін зерттеу барысында  жа яу жҥргіншілер мен велосипедшілердің қозға лысын 
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ҧйымда стырумен байла нысты бірқта ра  проблемалардың орын а латындығы анықта лды. 

Ата лға н бағытта  бірқата р шешімін таппай жатқан мәселелер ба р екен, со ның ішінде: 

- әртҥрлі деңгейде о рна ла сқа н жа яу жҥргіншілер ӛткелдерінің са нының а здығы; 

-жаяу жҥргіншілерге а рна лға н жолда рдың ҥстіне қо йылға н кӛлік қҧра лда ры 

о ла рдың қо зға лысына  кедергі келтіреді; 

-мҥмкіндіктері шектеулі жаяу жҥргіншілердің қо зға лысы ҥшін қа жетті 

жа ғда йла рдың жа са лма уы; 

-қа ла  тҧрғындарының қо зға лыста рының қҧрылымында ғы вело сипедтік 

қо зға лыстың ҥлес са лма ғы ӛте тӛмен және вело сипедшілерге а рна лға н жо лда р желісі 

жо қ деуге бо ла ды. 

Қа ла  тҧрғында рының қо зға лысқа  деген сҧра ныста рын толығымен қа на ға тта ндыру 

мәселесінде қо ға мдық жо ла ушыла р кӛлігінің о рны ерекше екендігі белгілі. Қо ға мдық 

жо ла ушыла р кӛлігін да мыту кӛліктік кептелістер мен тығында рдың ша ма сын а за йту 

ісіндегі ба сты мәнбірлердің бірі бо лып та была ды. Шымкент қа ла сында ғы қо ға мдық 

жо ла ушыла р та сыма лда у кӛлігінің жҧмысын ҧйымда стыруда  да  бірқа та р про блема ла р 

о рын алып о тырға ндығы а нықта лды: 

- автобуста рдың техника лық жа ғда йының тӛмендігі;  

- автобуста рдың ішкі са ло нда рының са нита рлық жа ғда йла рға  сәйкес келмеуі; 

- кейбір жекелеген ба ғытта рда ғы а вто буста рдың жиілігінің қо ла йсыздығы; 

- аялдама лық бекеттердің тӛменгі техника лық және са нита рлық жа ғда йла ры; 

- қарбалас са ға тта рда ғы кӛлік қҧра лда рының жо ла ушыла рға  лық то лып кетуі; 

- тасымалдау са па сының тӛмендігі (жылда мдық, жиілік, сенімділік, ыңға йлылық); 

- ескі кӛлік қҧра лда рының са нының басымдығы. 

Жо л-кӛше желісінің ӛткізу мҥмкіндігін кӛлік қҧра лда рының жо лда р мен 

кӛшелердің бо йына  ретсіз қо йылуы да а йтра лықта й дәрежеде тӛмендетеді. Кӛптеген 

кӛшелер кҥндізгі а қылы және а қысыз тҧра қта р ретінде жҧмыс істейді және о ла р жо л-

кӛше желісінің қызмет а тқа ру қҧра мына н шығып қа лға н. Авто кӛлік 

қҧра лда рына а рна лға н тҧра қтық о рында р са нын есептеуді қа ра стырушы но рма тивтік 

қҧжа тта р мен нҧсқаулықта р са ны а з. Кӛліктік тҧрақта рға а рна лға н кеңістікті басқа ру 

бо йынша  негізгі бағытта р ретінде мына ла рды а та уға  бо ла ды: 

- Шымкент қа ла сының жо л-кӛше желісінің бірқа та р бӛліктерінде кӛлік қҧралда рының 

тҧруына  тҧра қта рды па йда ла ну ба рысын суретке немесе бейне та спа ға  тҥсіру жо лымен 

немесе ба қыла удың ба сқа  да  тәсілдерін па йда ла на о тырып, тиімді ба қыла у а рқылы 

мҥлдем тыйым са лу; 

-тҧра қтық кеңістіктерді кешенді ба сқа руды жҥзеге а сыру ҥшін қҧқықтық және 

ҧйымда стыру негіздерімен қа мта ма сыз ету; 

-тҧра қта рға а рна лға н о рында рды са лу ҥшін қо сымша  жер телімдерін бӛлу немесе 

іздестіру; 

- жо л-кӛше желісінде а қылы тҧра қта рды қҧру; 

-са лынып жа тқа н қҧрылыс ныса нда рын кӛлік қҧра лда рын са қта у о рнымен 

қа мта ма сыз ету; 

- тҧра қта рды са лу ҥшін жер а стылық немесе жер бетілік кеңістіктерді игеру; 

-қо лда ныста ғы сауда  айма қта ры ҥшін тиеу-тҥсіру орында рын және жҥк кӛліктерінің 

реттелетін техно логиялық бос тҧру орында рын қҧру және жа йла стыру. 

Қала  аума ғы бойынша  қауіпсіз қозға луды қамта ма сыз ету тҧрғысында  жо лдық 

инфра қҧрылым, кӛлік қҧра лда ры, жҥргізушілер мен жа яу жҥргіншілер қарастырылды. 

Жол қозға лысының қауіпсіздігін а рттыру бо йынша  негізгі ба ғытта р: 

-жол қозға лысы қатысушыла рының қҧқықтық сана -сезімі мен мәдениетін арттыру 

және жол-кӛлік жа рақатта нушылықта рының а лдын а лу; 

-жо л қозға лысы ережелерін бҧзу оқиға ла рын анықта у ісінде на қты бақыла у жҥргізу 

мен жа за лау ша ра ла рын қо лда ну ма қса тында  суретке тҥсіру мен бейне таспа ға  жазуды 
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кеңінен пайда лану мен ӛндіріске енгізу; 

-жол-кӛше желілерінің аса  жо ға ры дәрежедегі апа ттық қа уіпті бӛліктерін талдауды 

жҥзеге асыру және апаттылық деңгейін тӛмендету бойынша  шара ла рды дайындау және 

ола рды іске асыру. 

Аталға н шараларды іске асыру кӛше қиылыстарының ӛткізу мҥмкіндігін а рттыруға  

және жо л қо зға лысының қауіпсіздігін қа мта ма сыз етуге мҥмкіндік береді. 
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А нно та ция: Ро ст уро вня а вто мо билиза ции на селения и за грузки го ро дских 

а вто мо бильных до ро г движением до  7-13% в го д привел к снижению средней ско ро сти 

тра нспо ртных по то ко в до  10-25 км/ч, при о птима льно й - 30-35 км/ч. На  30-100% во зро сли 

за тра ты времени на  перево зки, до  25-30% - ра схо д то плива , при это м ежего дно  ра стет число  

ДТП, и ухудша ется эко ло гическа я о бста но вка . Сло живша яся ситуа ция привела  к снижению 

ка чества  и на дежно сти функцио ниро ва ния тра нспо ртных систем бо льших го ро до в, снижению 

эффективно сти ра бо ты всех го ро дских служб. В усло виях дефицита  бюджета о со бую 

а ктуа льно сть прио бретает за да ча  по вышения про пускно й спо со бно сти го ро дских 

а вто мо бильных до ро г в кра тча йшие сро ки с минима льными денежными за тра та ми. О дним из 

мето до в по вышения про пускно й спо со бно сти го ро дских до ро г является введение 

ко о рдиниро ва нно го  регулиро ва ния движения тра нспо рта  по  принципу «зелена я во лна ». Для 

по вышения эффективно сти та ко го  регулиро ва ния нео бхо димо о пределение ско ро сти движения 

по  «зелено й во лне» с учето м до ро жно -тра нспо ртных усло вий.  

A bstra ct: The increa se in the level o f mo to riza tio n o f the po pula tio n a nd the lo a d o f urba n 

highwa ys with tra ffic up to  7-13% per yea r ha s led to a  decrea se in the a vera ge speed o f tra ffic flo ws to  

10-25 km / h, with a n o ptima l speed o f 30-35 km / h. The time spent o n tra nspo rta tio n ha s increa sed by 

30-100%, fuel co nsumptio n ha s increa sed by 25-30%, while the number o f ro a d a ccidents is gro wing 

every yea r, a nd the enviro nmenta l situa tio n is deterio ra ting. The current situa tio n ha s led to a  decrea se 

in the qua lity a nd relia bility o f the functio ning o f tra nspo rt systems in la rge cities, a  decrea se in the 

efficiency o f a ll city services. In the co ntext o f a  budget deficit, the ta sk o f increa sing the thro ughput o f 

city highwa ys in the sho rtest po ssible time with minima l fina ncia l co sts beco mes especia lly urgent. O ne 

o f the metho ds to  increa se the ca pa city o f urba n ro a ds is the intro ductio n o f co o rdina ted tra ffic 

regula tio n a cco rding to  the ―green wa ve‖ principle. To  impro ve the efficiency o f such regula tio n, it is 

necessa ry to  determine the speed o f mo vement a lo ng the "green wa ve" ta king into a cco unt ro a d tra ffic 

co nditio ns 
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техника ғ.к, доцент, М. Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҤСТІГІНДЕГІ  

ТАБИҒИ ФОСФОРҚҦРАМДАС ШИКІЗАТ КЕНОРЫНДАРЫ 

 
Тҥйін: Мақалада Қазақстанда есепке алынған фосфат кенорындары, геологиялық қҧрылымы 

мен жатыс сипаты туралы мәліметтер келтірілген. Фосфорит-саз, карбонат, аралас қҧрамды тау 

жынысы, оның қҧрамы негізінен фторапатитке жақын. Фосфорит уран, сирекжер, стронций 

сияқты элементтерге бай келеді. Сонымен қатар оның қҧрамынан ванадий, титан, цирконий, алтын 

және т.б. минералдар кездеседі. 

Қазақстанда балланстық қоры жағынан негізгі мәнге фософрит кені ие. Фосфорит кен 

орындары екі ірі  алапта шоғырланған: Кіші Қаратау (микротҥйірлі фосфорит) және Ақтӛбе 

(жалбырлы фосфорит). Кіші Қаратау алабы 14 ӛнеркәсіптік кенорынды біріктіреді. Олардың 

баланстық қоры 550 млн.тонна. Алаптың болжамдық ресурсы 2 млрд. тонна деп бағаланады. 

Кілт сӛздер: кенорындар, ӛзіміздің фосфорит, азаматымыз апатит, М.О.Әуезов болды. баланстық қор, Жазушының ресурс, ойымен шикізат  

 

Кіріспе. Қазақстан қойнауындағы байлықтары бойынша ірі мемлекеттерге жатады. 

Оның қоры 5 трилион доллардан кӛп [1,6]. Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясы мамандығына қажетті шикізат қорлары біздің еліміздің Жамбыл облысы 

Қаратау бассейінінде орналасқан. Қаратау бассейіні бірнеше кенорындарынан тҧрады, 

олар: Жаңатас, Ақсай, Шолақтау Ақжар және тағы басқа. Жалпы табиғи кендер бойынша 

Қазақстанның ӛзіндік қоры ҥлкен. Менделеевтің кестесі бойынша Қазақстан  алдыңғы 

қатарлы елдерге жатады. Табиғи кендерді дайындау геологиялық тҧрғыдан 

қарастырылады. Толық ақпарат алынған жағдайда кенді жару жҧмысы бойынша орындау 

кенді қазу кезіндегі шығымының аздығына әкеліп соғады.  

Кеннің техникалық сорттарын анықтау ҥшін кеннің басында флотациялық 

лаборатория орналастырылады. Лабораторияда ҥлгіні геологиялық тҧрғыдан әртҥрлі 

режимде зерттеулер жҥргізіледі. Геологиялық және техникалық мәліметтер бойынша кенді 

жару ҥшін аумағы кӛрсетіледі.  

Зерттеу алдында бӛлімі. Фосфат шикізаты ретінде негізгі мәнге апатит пен фосфорит ие, 

олардың химиялық формуласы Са5[РО4]3(Ғ,Сl,ОН). Апатит минералының қҧрамына 

қоспалар ретінде стронций, барий, магний, сирекжерлер, т.б. кіреді. Апатит табиғатта кең 

тараған минерал, бірақ негізгі ӛнеркәсіптік мәнге оның сілтілі және ультра-негізді-сілтілі 

таужыныстардағы концентрациясы мен олар мен байланысты постмагмалық 

жаралымдары ие[1-2]. 

Фосфорит – шӛгінді таужыныс (саз, карбонат, аралас қҧрамды), олардың қҧрамы 

негізінен фторапатитке жақын. Фосфорит уран, сирекжер, стронций сияқты элементтерге 

бай келеді. Сондай-ақ оның қҧрамына ванадий, титан, цирконий, алтын және т.б. кіреді. 

Қазақстанда есепке алынған фосфат кенінің баланстық қорында негізгі мәнге 

фосфорит (микротҥйірлі және жалбыр) кені ие. Фосфорит кенорын-дары екі ірі алапта 

шоғырланған: Кіші Қаратау (микротҥйірлі фосфорит) және Ақтӛбе (жалбырлы фосфорит). 

Кіші Қаратау алабы 14 ӛнеркәсіптік кенорынды (Шолақтау, Кӛксу, Жаңатас, Кӛкжон, т.б.) 

біріктіреді. Олардың баланстық қоры 550 млн. тонна. Алаптың болжамдық ресурсы 2 

млрд. тонна деп бағаланады. Ақтӛбе алабы 9 кенорынды (Шилісай, Алға, Богданов, 

Кӛктӛбе, т.б.) біріктіреді, олардың жиынтық баланстық қоры 125 млн. тонна фосфордың 

бестотығы. Бҧл қордың ҥлкен бӛлігі (90 млн. тонна) Шилісай кенорнында шоғырланған. 

Алаптың болжамдық ресурсы 104 млн. тонна Р2О5 деп бағаланады. Фосфат шикізатының 

Қазақстанда нашар зерттелген резервтік кӛзі - апатит кені, ол Кӛкшетау ауданында 

орналасқан (Красномай массиві) кенорындардан тҧрады. Фосфат шикізатының маңызды 

резерв кӛзі Торғайдың Соколов, Сарыбай, Қашар және басқа кенорындарындағы апатитті 
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магнетит кені болып табылады. Олардың байыту ӛнімдерін тазартқан кезде жыл сайын 

100 мың тонна апатит концентратын алуға мҥмкіндік бар [1-2, 5-6]. 

Апатит кенінің болжамдық ресурсы 147 млн. тонна фосфор ангидриті деп 

бағаланады. 

Қазақстанның батысы мен оңтҥстігінде (Маңғыстау, Арал маңы, Торғай) жалбырлы 

фосфоритпен катар тҥйлі фосфорит кең дамыған. Олар әзірше фосфорит кенінің 

болжамдық ресурсында шамалы мәнге ие болғанымен, ӛндіру мен байыту 

технологиясының қарапайымдығына байланысты қызығушылық туындатады. 

Фосфат шикізатының белгілі бір ҥлесіне фосфат-глауконитті қҧм ие (Батыс 

Қазақстан мен Павлодардағы Ертіс маңы). Олардың қоры мен болжамдық ресурсы 

жҥздеген млн. тонна. Фосфорит-глауконит кені қҧрама минералдық тыңайтқыш алу ҥшін 

жоғары сапалы шикізат саналады. 

Ақсай фосфорит кен орны Жамбыл облысы Талас ауданында Қаратау қаласынан 

батысқа қарай 40 км жерде орналасқан. 

Қаратау фосфорит алабына енеді. Кен орнының ҧзындығы 8 км, ені 100 м. Барлау 

жҧмыстары 1951-1956 жылдары жҥргізілген. Кен орны 1959-1987 жылдары ашық кеніш 

әдісімен игерілді. Ал 1987 жылдан бастап кентас жер астындағы кеніштен ӛндіріледі. Кен 

орнының ҧзындығы 8 км, ені 100 м болады. Оны 1938 жылы геологтар П.Л. Безруков пен 

Б.М. Гиммельфарт ашқан [1,3,4,7]. 

Геологиялық қҧрылымы, қҧрамы жағынан Ақсай фосфорит кен орны тӛменгі 

кембрийге жататын Шолақтау шоғырларынан тҧрады. Бҧл шоғырдың тӛменгі кентассыз 

бӛлігі шақпақтасты доломиттер мен доломитті әктастардан (қалыңдығы 3-15 м) және 

фосфоритті шақпақтастардан (қалыңдығы 3-10 м) қҧралған. Бҧлардан жоғары 

әрқайсысының қалыңдығы 1,5-12 м, фосфор ангидридінің (Р2О5) орта мӛлшері 20-27% 4 

кентас қабаты бар, олардың литологиялық қҧрамы негізінен фосфатты, шақпақтасты, 

карбонатты болып келеді. Алынған фосфорит кентасы Қаратау кен-химия комбинатында 

ӛңделеді [1,3,4,7]. 

 Жаңатас фосфорит кен орны Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас 

қаласының оңтҥстік-батысында 20 км жерде орналасқан. Кен орны 1935 жылы ашылып, 

1964 жылдан пайдаланылып келеді. 

Геологиялық қҧрылымы жағынан Жаңатас фосфорит кен орны тӛменгі 

кембрийдің Шолақтау шоғырынан орын алған. Осы шоғырдың фосфоритті горизонттары 

ҥлкен асимметриялық қатпардың солтҥстік-шығыс қанатында. Ҥлкен аймақтық 

жарылыспен қиылған бҧл қҧрылым қҧрамасы 30
°
-тан (солтҥстік-батыста) 75

°
-қа (оңтҥстік-

шығыста) жететін, бағыты әр тҥрлі кішігірім жарылыстармен тілінген[1,3,4,7]. 

Жатыс сипатына келсек кеннің қҧнарлы горизонты фосфорит шақпақтастарының 

қабатшалары бар фосфориттер мен фосфорит конгломераттарынан, фосфоритті және 

кремнийлі тақтатастардан, фосфаттанған доломиттерден тҧрады. Мҧнда екі фосфорит 

горизонттары бар, тӛменгінің орташа қалыңдығы 7,5 м, ал жоғарғысында 18 м. Бҧл екі 

қабат бір-бірінен орташа қалыңдығы 18 м фосфорит-тақтатасты қабатпен бӛлінген. 

Фосфориттің қҧрылымы кристалды, жасырын кристалды, тҥйірлі, оолитті болып келеді. 

Кен бойынша Р2О5-тің орташа мӛлшері 15-17%-дан 35%-ға дейін жетеді. Жылына 84 млн. 

т. фосфорит беретін Оңтҥстік-Шығыс және Орталық карьерлері 1975 жылы, ал Солтҥстік-

Батыс карьері 1980 жылдан кейін іске қосылды. Мҧндағы фосфорит сары фосфор, 

термиялық фосфор қышқылы мен фосфорит ҧнын алуға пайдаланылады[1,3,4,7]. 

Кӛкжон фосфорит кен орны - Жамбыл облысы Сарысу ауданыЖаңатас 

қаласының оңтҥстік-батысында 12 км жерде орналасқан. Кен орны 1939 жылы ашылған. 

Барлау жҧмыстары 1969-1971 жылдары жҥргізілді. Кен алаңы 4 телімнен (Аралтӛбе, 

Қыштас, Қисықтӛбе, Атқҧм) тҧрады[1,3,4,7]. 

Кен ортаңғы кембрий кезеңі шӛгінділерімен (Шолақтау шоғыры) жапсарласқан. 

Тӛсеніш жыныстар тӛменгі кембрийдің малтатас, тақтатас, қҧмайт және аргиллиттерінен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D3%99%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%BA%D0%B5%D0%BD-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%82%D1%8B_%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
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тҧрады. 

Жатыс сипаты бойынша фосфорит қабатының орташа қалыңдығы Қыштаста 15 м, 

Аралтӛбеде 10 м. Фосфорит қабатында қалыңдығы 2-2,5 м фосфорит-кремний жыныстары 

кездеседі. Қыштаста 400-600 м, Аралтӛбеде 300 м тереңдікте де фосфорит қабаты бар 

екені анықталды. Фосфорит қҧрылымы кристалды, жабық кристалды, тҥйіршікті, оолитті; 

оның тҥйіршіктері карбонатты, кремнийлі, фосфатты заттармен тҧтасқан; қҧрамындағы 

Р2О5 мӛлшері 22,8%-дан 36%-ға дейін. Кӛкжон фосфорит кен орны Қаратау фосфорит 

алабындағы ірі кендер қатарына жатады 

Қаратау фосфорит алабы – Жамбыл мен Оңтҥстік Қазақстан облыстарындағы 

фосфорит кендері шоғырланған ӛңір. Тараз қаласының солтҥстік-батысында 100 км-ден 

басталатын Қаратау фосфорит алабының ҧзындығы 100-120 км, ені 25-30 км. 1936 жылы 

геолог И.И. Машкара Кіші Қаратау (Батыс Тянь-Шань) жотасында ҧсақ тҥйірлі кремнийлі-

карбонатты тӛмен кембрийлік фосфорит қабаттарын ашты. Ал 1937–1946 жылы 

П.Л.Безруков, Б.М. Гиммельфарб, А.С. Соколов, т.б. осы ӛңірден, әр тҥрлі 40-тан аса 

ҥлкенді-кішілі кен орындар мен кенбілінімдерін анықтады. Бҧл жылдары алаптағы 

фосфориттердің қоры 2 млрд. т деп бағаланған. 1946 жылы алаптың алғашқы кен орнын 

игеру басталып, Шолақтау кенті (қазіргі Қаратау) салынған. Мҧнда Шолақтау фосфорит 

кен орны негізінде Қаратау кен-химия комбинаты іске қосылды. Осы комбинатқа қарайтын 

Жаңатас, Ақсай, Шолақтау, Кӛксу, Тҥйесай кендері пайдаланылуда [1,3,4,7]. 

Қаратау фосфориттері Қазақстанның және шет елдердің кӛптеген химиялық 

ӛнеркәсіп орындарында пайдаланылады. Олардан минералды тыңайтқыштар, элементтік 

фосфор, т.б. халық шаруашылығынана қажет заттар ӛндіріледі. 

 Шолақтау фосфорит кен орны – Жамбыл облысы Қаратау қаласынан оңтҥстікке 

4км, Тараз қаласынан солтҥстік-батысқа қарай 90 км жерде орналасқан. Геологиялық 

қҧрылымы жағынан Мҧндағы фосфорит кені 5 км-ге созылып, тік немесе аударылып 

жатыр. Фосфорит кені тӛменгі кембрийдің шолақтау свитасында орналасқан. 

 Тҥйесай фосфорит кен орны - Жамбыл облысы Қаратау қаласынан солтҥстік 

батысқа қарай 40 км жерде орналасқан. Кен орны Ақсай кенінен оңтҥстік-батысқа 4 км, 

солтҥстік батысқа 6 км-ге созылған, ені 500 – 600 м болып келетін ойпаңда жатыр. Ол 

Тҥйесай-1 және Тҥйесай-2 деп аталатын екі телімнен тҧрады[1,3,4,7]. 

Қҧрылымдық жағынан кен орындары ендік бағыттағы брахиантиклиналдық 

қатпарлармен ҧштасқан. Фосфоритті шӛгінді тау жыныстары қабатының ҧзындығы 800 м, 

ол доломитті және кремнийлі горизонттарға сыйыстырылған. Ӛнімді қабаттың табанында 

қалыңдығы 2-3 м фосфоритті кангломераттар, одан жоғары қалыңдығы 2 м қабаттаса 

орналасқан фосфат-кремнийлі тақтатастар мен фосфориттер қалыптасқан. 

Жатыс сипатына келетін болсақ қабаттың жалпы қалыңдығы 14-33 м. Тҥйесай 

фосфорит кенінің 200 м тереңдікте барланған қоры (категориялар бойынша): Тҥйесай-1 

кенінде В–1756 мың т, С1 – 5591 мың т, С2 – 1550 мың т, Р2О5-тің орташа  мӛлшері - 

23,6%; Тҥйесай-2 кенінде С2 – 2460 мың т, Р2О5-тің мӛлшері 24%[1,3,4,7]. 

Қорытынды. Адамзатқа қажетті металдар және бағалы заттар кен немесе пайдалы 

қазбалардан алынады. Олардың қҧрамына бір немесе бірнеше бағалы минералдар және 

кӛптеген тау жыныс минералдары кіреді. Кез-келген кенорындарын ашу ҥшін геологиялық 

карта арқылы кендегі пайдалы денеге химиялық талдау жҥргізіледі. Ол орта есеппен 

алғанда 8-10 дана ҧңғыма қҧралады. Кейбір жағдайда  ондай скважиналар кенорынға 

байланысты 5-10-ға дейін болады. Ал сол ҧңғымалар тереңдігі 150м жетеді. Екінші 

жағдайда пайдалы қазбалар жӛніндегі орташа мәлімет ҥлкен ықтималдылыққа ие болуы 

қажет. Химиялық фазалық талдау бойынша қосымша талдау жҥргізіледі. Себебі, берілетін 

ақпарат дәл болуы қажет. Кейінгі кезде пайдалы қазбалар жайлы дәл мәлімет алу ҥшін 

радиофизикалық әдіс қолданылуда. Қазақстанда табиғи фосфорқҧрамдас кенорындары 

кӛп екені белгілі және оның кӛпшілігі Қаратау алабында орналасқан.  
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Аннотация: В статье представлена информация о зарегистрированных месторождениях 

фосфатов в Казахстане, их геологическом строении и характере месторождения. Фосфорит-это 

глинистая карбонатная смешанная порода, состав которой в основном близок к фторапатиту. 

Фосфорит богат такими элементами, как уран, редкоземельные элементы, стронций. Также  он 

содержит ванадий,титан, цирконий, золото и др.минералы. 

Фосфоритовые (микрочастицы и хлопья) руды являются  основными по балансовым запасам 

в Казахстане. Месторождения фосфоритов сосредотчены в двух крупных бассейнах: Малый 

Каратау (микрогранулированный фосфорит) и Актобе  (листовой фосфорит). Бассейн малого 

Каратау включает 14 промышленных местрождений. Их балансовый фонд составляет 550млн. 

тонн. Расчетный ресурс бассейна -2 миллиарда тонн. 

Abstract: The article provides information on the registered phosphate deposits in Kazakhstan, 

their geological structure and the nature of the deposit. Phosphorite is a clayey carbonate mixed rock, the 

composition of which is generally close to fluorapatite. Phosphorite is rich in elements such as uranium, 

rare earth elements, strontium. It also contains vanadium, titanium, zirconium, gold and other minerals. 

Phosphorite (microparticles and flakes) ores are the main balance reserves in Kazakhstan. Deposits 

of phosphorites are concentrated in two large basins: Maly Karatau (microgranular phosphorite) and 

Aktobe (leaf phosphorite). Small Karatau basin includes 14 industrial fields. Their balance fund is 550 

million. tons. The estimated resource of the basin is 2 billion tons. 
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WITH LOVE TO GREIG'S TULIP 

 
Abstract: This article describes the distribution area of the Greig Tulip. The rarest and most 

protected Tulip in southern Kazakhstan is the Greig Tulip. Information about this Tulip is given. Once this 

flower grew in abundance in the region, its bulbs were exported to the Netherlands. However, due to 

popular "love" in the second half of the XX century, the steppe Tulip was on the verge of extinction. The 

article describes the type of punishment for illegal access to rare tulips listed in the Red book of 

Kazakhstan. There are 35 types of tulips in Kazakhstan. Of the 35 species of Kazakhstan tulips, 18 are 

listed in the Red book. The systematic position and structure of the Greig Tulip flower was studied. 

Functions of flower parts. 

Keywords:Greig's tulip, bulbs, flora, seeds, selection, trend, Red book, punishment, endangered. 

 

Greig's steppe tulip is widespread in Kazakhstan, Central Asia, the Balkhash region, and 

the Tien-Shan. There it grows naturally on dry low mountains, foothills, stone, clay, fine-earth 

and crushed stone slopes, as well as on fine-earth soils. The wild appearance of this beautiful 

flower is a direct ancestor of our moderndecorative tulips (fig.1) 

 

 
 

Figure1. Greig's tulip flower 
 

Greig's tulip is named steppe because it grows on dry, sandy, gravelly and mountainous 

surfaces. They make it clear to local residents about the onset of spring and thesubsequent rainy 

summer. 

The Greig'ssteppe tulip is a wild flower that grows on its own. Its beautiful colors delight 

the eyes of every person. Their fields stretch to the horizon, but their range becomes rarer. This 

miracle of nature blooms for almost a week, and under favorable weather conditions - longer. 

Since the end of March, the first tulips appear in our steppes. Almost the entire southern 

region was covered with a multi-colored carpet. It's so beautiful that spring makes us happy! 

Every year you can notice such a trend as our fellow citizens take photos against the 

background of tulips and many just tear them for fun. And some time you can notice scattered 

colors. This is absolutely not allowed! This way you can destroy the tulip species. 

Today, there are more than 3 thousand varieties of cultivated tulips in the world, and most 

of them are descendants of our local flowers. There are 35 types of tulips in Kazakhstan. Of the 

35 species of Kazakhstan tulips, 18 are listed in the Red book. The most rare and therefore 

protected tulips of southern Kazakhstan are Greig, Albert and Ostrovsky. Once these flowers 

grew in abundance in the region, their bulbs were exported to the Netherlands. However, due to 

popular "love" in the second half of the XX century, tulips were on the verge of extinction. 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

56 

 

 

Neither people nor animals give them a living. Unique flora is ruthlessly and thoughtlessly 

destroyed. Environmentalists are trying to preserve this legendary beauty of our land for 

posterity. But without the support of society, this is hardly possible. 

For improper treatment of rare plant species, a criminal penalty is provided under article 

339 of the criminal code of the Republic of Kazakhstan. Under article 339 part 1 of the criminal 

code of the Republic of Kazakhstan (Illegal handling of rare and endangered, as well as 

prohibited species of plants or animals, their parts or derivatives). The sanctions of this article 

provide for a fine of up to three thousand MCI, or correctional labor in the same amount, or 

community service for up to 800 hours, or restriction of freedom for up to three years, or 

imprisonment for the same period, with confiscation of property, with deprivation of the right to 

hold certain positions or engage in certain activities for up to five years. 

For this, you can be punished with large fines, or you can be called to community service, 

or in General, very severe penalties. 

To avoid this, you need to know the types of tulips. To learn them, you need to read 

publications about them. 

We have read a lot of scientific literature on the question "why they should not be torn". 

In this regard, I decided to share useful information about Greig's tulip. 

Greig's tulip is a genus of perennial herbaceous bulbous plants in the Lily family, including more 

than 80 species in modern taxonomies. 

The tulip, like all angiosperms, forms an ovary and seeds after pollination. If cultivated 

varieties are grown from seeds, the characteristics of the variety will not be preserved, and 

flowering will have to wait about 4-5 years. Therefore, seed propagation is mainly used in 

breeding work. 

Greig's tulip is a cross-pollinating plant, many of their varieties tie seeds well under 

favorable conditions, but the characteristics of the variety are not repeated in the seed progeny. 

In addition, seedlings bloom only on the 5-6-th year, and sometimes later. Therefore, the method 

of propagation of tulips from seeds is used only in breeding work to develop new varieties. 

Breeders have managed to create many hybrids that delight with a variety of palettes and the 

shape of buds. Greig's tulips (TulipaGreigii) are the most popular (fig.2).  

 

The systematic position of the tulip was studied. 

Kingdom:  

Division:  Angiosperms 

class-Monocots 

order - Liliaceae 

family-Liliaceae. 

genus-Tulip 

species - Greig's Tulip 

 

Тhe structure of the Greig's tulip flower was studied. 

Flower formula-Co3+3A3+3 G1 

Flowers are single 

Inflorescence – no, this is a single flower 

Fruit-box 

The Greig's tulip flower is a modified shortened shoot adapted for reproduction, in which 

gametes are formed, pollination, fertilization, and the formation of seeds and fruits occur. The 

flower has both pistils and stamens, it is bisexual, since it has both female and male parts. 
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Figure2. Structure of the Greig's tulipflower 

 

Name 

offlowerparts 

Functionsofflowerparts 

Pedicel Modified stem of the shoot on which the flower is located 

Receptacle Modified shortened top of the shoot, to which all parts of the flower are attached 

Sepals  The set of sepals is the calyx. 

Nocalyx. 

Petals 

 

Corolla-a set of petals.Sterile parts of the flower; modified stamens or leaves brightly 

colored, which contributes to pollination; from the petals are formed a free-petal 

Corolla of the 

flower.Венчикпривлекаеткцветкуопылителейисодействуетуспешномуопылению 

Stamens 

 

Reproductive parts of the flower, in which pollen grains are formed; the stamen consists 

of an anther and a stamen thread. 

Each stamen consists of a stamen filament and an anther, which forms pollen -a cluster 

of pollen grains. Each pollen grain produces two male gametes-sperms. The stamens are 

the part of the flower that provides the formation of male germ cells-sperms. 

Pistil 

 

Reproductive parts of the flower in which the ovules are formed. 

Тhe pistil consists of an ovary, a column, and a stigma. The pistil protects the ovule. 

The pestle is located at the top of the column 

Perianth The Сalyx and Corolla together are called the perianth.The simple perianth Corolla-like 

(no Calyx) 

 

For these flowers, the characteristic difference is the dark red patterns created by strokes 

and spots on the surface of the leaves. The Greig's tulip bud has an elongated shape, with sharp 

petals, colored in red and orange colors. The height of the stem does not exceed 30 cm. 

The flower consists of three inner and three outer petals. One bud is formed on one plant. 

Stamens (with anthers) 6 and they are also arranged in two circles. 

The tulip fruit is a rounded box of a three-sided shape. Inside it are triangular or egg-shaped tulip 

seeds, which after maturation fall to the ground and are carried by the wind. 

Conclusion. Only angiosperms have a flower. A seed or fruit develops from a flower. 

The wild appearance of this beautiful flower is the direct ancestor of our modern decorative 

tulips. My friends! Let's protect the environment together! I urge residents of the region not to 

pick wild tulips listed In the Red book of the Republic of Kazakhstan and are on the verge of 

extinction. In case of damage to the nature of the region, violators will be brought to criminal 

responsibility. 
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Аннотация: В данной статье описан ареал распространения тюльпана Грейга. Самыйредкий 

и охраняемый тюльпан Южного Казахстана – тюльпан Грейга. Дана информация об этом 

тюльпане. Когда-то этот цветок в изобилии рос в регионе, его луковицы отправлялись на экспорт в 

Голландию. Однако из-за народной «любви» во второй половине XX века степной тюльпан 

оказался на грани исчезновения. Описывается вид наказания за незаконное обращение к редким 

занесенным в Красную книгу Казахстана тюльпанам. В Казахстане насчитывается 35 видов 

тюльпанов. Из 35 видов казахстанских тюльпанов 18 занесены в Красную книгу. Изучено 

систематическое положение и строение цветка Тюльпана Грейга. Функции частей цветка. 

Тҥйін: Бҧл мақалада Грейг қызғалдақының таралу аймағы сипатталған. Оңтҥстік 

Қазақстандағы ең сирек кездесетін және қорғалатын қызғалдақ-Грейга қызғалдағы. Бҧл қызғалдақ 

туралы ақпарат берілді. Бір кездері бҧл гҥл аймақта мол ӛсіп, оның шамдары Голландияға 

экспортталды. Алайда, ХХ ғасырдың екінші жартысындағы халықтық "сҥйіспеншіліктің" 

салдарынан дала қызғалдағы жойылу қаупінде болды. Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген 

сирек қызғалдақтарға заңсыз қарағаны ҥшін жаза тҥрі сипатталады. Қазақстанда қызғалдақтың 35 

тҥрі ӛседі. Қазақстандық қызғалдақтардың 35 тҥрінің 18-і Қызыл кітапқа енгізілген. Грейг 

қызғалдағы гҥлінің жҥйелі орналасуы мен қҧрылымы зерттелді. Гҥл бӛліктерінің функциялары.  
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ӚҢІРІНДЕ ИНТРОДУКЦИЯЛАНҒАН ШЫТЫРШЫҚ 

ӚСІМДІГІНІҢ «НАУРЫЗ» СҦРПЫ ӚНІМДІЛІГІ 

 
Тҥйін: Мақалада жҥргізілген  ғылыми зерттеу жҧмыстарының  жетістіктері мен ӛндіріс 

нәтижелері кӛрсеткендей жемшӛп қорын тҧрақтандырудың бірден бір негізі екпе жайылымдар мен 

шабындықтар жасау болып табылады. Бҧл мәселенің оңтайлы шешілуі қуаңшылық аймаққа 

бейімделген мал азықтық шӛп тҥрлерін іріктеп дҧрыс қолдана білуге байланысты. Осындай шӛп 

тҥрлерінің бірі Brassicaceae L. тҧқымдасы буассье шытыршығы (Sameriaria boissierаna). Буассье 

шытыршығын екпе жайылым немесе шабындық жасауға пайдалану азық ӛнімділігін және 

қҧнарлылығын арттырады, маусымдық жайылымды пайдалану мерзімін ҧзартады және пішен 

дайындауға мҥмкіндік береді. Буассье шытыршығы биологиялық тҧрғыдан бір жылдық ӛсімдік. 

Бірақ тҧқымының ӛнгіштік қасиеті жоғары болғандықтан оның ӛскіндері 3-4 жылға дейін шығып 

жатады, сӛйтіп бір рет егілген алқапты біраз жылға дейін пайдалануға болады.  

Кілт сӛздер: мал азықтық, жерсіндіру, жайылым, шӛл және шӛлейт, шӛптесін ӛсімдіктер, 

селекция, тҧқым шаруашылығы, жалпы ӛнім, кӛк балауса, пішен 

 

Кіріспе. Халқымыз ғасырлар бойы аңсап келген Тәуелсіздімізге 29 жыл болып 

қалыпты. Осы уақыт аралығында білім мен ғылым саласында биік асуларды алып, жақсы 

кӛрсеткіштерге қол жеткіздік.Халықаралық тәжірибеге сҥйене отырып оқытудың қазіргі 

заманғы озық бағдарламаларын іске асырып жатырмыз. Білім мен ғылым саласына жаңа 

заманның талабына сай, ӛмірге, ҧлттық дҥниетанымы  қалыптасқан, жаңалыққа қҧштар 

дарынды жастар келіп жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасын  іске асыру барысында 

http://candgnews.com/news/tulips-burst-bloom
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жастарға тӛлтума мәдениетімізді дамыту және мәдени мҧраларымызды ҧлықтау 

барысында, ӛскелең ҧрпақтың рухани иммунитетін қалыптастыру жӛнінде де жҧмыстарды 

ҧмытпай айтып келеміз.Мен ӛзім  Қазақ Мемлекеттік Қыздар институын ҥздік дипломмен 

бітіріп, химия-биология мамандығын алып, ғылыми жҧмыстармен айналысып келемін 

және ауыл шаруашылығы ғылымының дамуына ӛз ҥлесімді қосып, зерттеу нәтижелерімді 

тәжірибеде қолданып жҥрмін. 2013 жылдан бері ҧстаздық қызметтемін. Студенттерге 

заманауи ҥлгідегі оқу тәсілдерін ҥйретіп,олардың дҥниетанымын дамыту, ойлау логикасын 

және ӛмірлік кӛзқарасын қалыптастыруға кҥш жігерімізді аямай тӛгіп келеміз. Бҧған дәлел 

біздің  М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан Университетінің аграрлық факультетінің 

профессор-оқытушыларының адал еңбектері айғақ. Ғылыми-педагогикалық жҧмыстарды 

абыроймен атқарып келемін. 300 астам ғылыми мақалалардың, селекциялық жетістіктер 

бойынша 8 авторлық  куәлік алынып, 6 ҧсыныс берілді. Студеттерді білікті де білімді 

болуға даярлай отырып, қабылетті жастарға ғылыми бағдарламаларға жетекшілік етіп 

келемін. Шәкірттерім талай халықаралық, республикалық олимпиадаларда агрономия 

мамандығы бойынша жҥлделі орындарды жеңіп алды. № 9 оқу ғимаратының жанынан 

дәрілік ӛсімдіктердің, жаңа мал азықтық дақылдардың коллекциялық питомнигін және 

жылыжай ашуға ҧйтқы болып, студенттердің практикалық жҧмысының сапалы ӛтуіне 

жағдай жасауға ӛз ҥлесімді қостым. Ҧзақ жылдар бойы қуаңшылық аймақтардағы 

жайылымды жақсарту проблемасымен айналысып,басқа аймақтардан шӛл және шӛлейт 

жерлерге  тӛзімді жаңа мал азықтық ӛсімдіктерді алып келіп, ӛсімдікті жерсіндіру, ӛсіп 

ӛнуінің агротехнологиялық шараларын жҥргізіп, ғылми тҧрғыда зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізіп келемін. Кӛп жылдық ғылыми зерттеу жҧмыстарымның нәтижелері осы мақалада 

келтірілген. Оңтҥстік Қазақстанда жер бедерінің топырақ және ӛсімдік жамылғысы,ауа 

райының біркелкі болмауы мҧндағы жайылымның әр тҥрін қалыптастырып, ӛнімділігі 

тӛмен екені анықталды. Осыған байланысты осы жайылымдардың ӛнімділік 

кӛрсеткіштерін жақсарту қуаңшылыққа тӛзімді малазықтық ӛсімдіктерді жерсіндіріп, 

солардың негізінде сҧрып тҥрлерін шығару арқылы жҥргізілді.  Жерсіндіру және селекция 

жҧмысына бағалы деген тҥрлер мен ҥлгілерді анықтау биологиялық және шаруашылық 

қажетті белгілері бойынша анықталды яғни ӛсімдіктің ӛсіп-дамуы, ыстыққа және 

қҧрғақшылыққа тӛзімділігі,ӛнімділігінің тҧрақтылығы. Қазақстанның оңтҥстік 

қуаңшылық аумағында жалғасын тапқан зерттеулер нәтижесінде кӛп жылдар бойы 280-ге 

жуық мал азығындық ӛсімдіктердің тҥрлері мен ҥлгілері сыналды. Солардың ішінде 

шаруашылықтық маңызы бар 20-ға жуық тҥрлер мен ҥлгілер ӛндіріске пайдалануға 

ҧсынылды. Олар негізінен Орта Азияның тау бӛктерінде және шӛл аймағында, сондай-ақ 

Қазақстанның оңтҥстік, оңтҥстік-шығыс таулы мен жазық жерлерінде ӛседі. Соңғы 

жылдары сҧрыптау және тҧқым шаруашылығы жҧмыстары ҧйымдастырылып, шӛл мал 

азығындық ӛсімдіктерінің жоғары ӛнімді сорттары шығарыла бастады. Қазіргі кезде 15 

сҧрып аудандастырылды. Шӛл аймағы табиғи жайылымдарды жақсартудың теориялық 

негізі дамытылды. Шӛл мал азығындық ӛсімдіктердің ішінде жерсіндіріліп сҧрыпқа енген 

және толықтай  зерттелген ӛсімдік тҥрлері кӛбінесе жартылай бҧта, бҧта, кӛпжылдық 

шӛптесін ӛсімдіктер.  

Зерттеу нысаны ретінде сынақтан ӛткен Буассье шытыршығының «Наурыз» сҧрпы 

бір жылдық шӛптесін ӛсімдік. Буассье шытыршығы (Sameraria boissierаna) Қазақстанда 

таралмаған. Буассье шытыршығы жабайы тҥрде Синьковский мәліметі бойынша 

Тәжікстан таулы аймағында ғана кездеседі. Оңтҥстік Қазақстан шӛл аймағында буассье 

шытыршығын жерсіндіру жҧмысы 1984 жылдан басталды[1]. Буассье шытыршығын 

егіншілікке енгізу қажеттілігі оның суыққа тӛзімділігі, тез ӛсетіндігі және жоғары 

ӛнімділігімен қатар, мал азықтық қҧндылығының  жоғары болуымен де тҥсіндіріледі. 

Қазақстанның оңтҥстік ӛңірінде тҥрлі экологиялық жағдайда жҥргізілген зерттеу 

жҧмыстарының нәтижесі буассье шытыршығын мал азықтық дақыл ретінде ӛсіру 

мҥмкіндігі бар екенін кӛрсетті. Атап ӛтерлік жағдай, ол буассье шытыршығының эфемер 
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тіршілік тҥріне жататына қарамастан оның бір егілген егістігін 4-5 жылға дейін 

пайдалануға болатындығы. 

Буассье шытыршығының ӛнімділігі жылдарға байланысты жазық шӛлде 7,1- 12,7 

ц/га, тау бӛктерінде – 13,3 - 25,4 ц/га болған. Демек, табиғи жайылымға қарағанда кӛп 

жоғары ӛнім алынады. Гҥлдеу кезінде ӛсімдіктің жапырағында 87,16 мг/кг, гҥлінде – 

135,08 мг/кг каротин болатыны анықталды. Осылайша, бҧл мал азықтық ӛсімдік тҥрі 

ӛзінің жаңа аймақта ӛсірілуіне қарамастан шаруашылық қҧндылығын сақтап қалатынын 

кӛрсетті[2]. 

Алғашқы кҥзгі жаңбырдан кейін ӛніп-ӛскен ӛскіндері ӛзінің тамырын жайып, екі 

қҧлақ болып қыстан шығып, кӛктемде кҥн жылынысымен ақпанның соңы наурыз басында 

тез ӛркендеп, алшындап ӛсіп, ӛне бастайды. Мамырдың ортасы мен маусымның басында 

пісіп жетіледі. Яғни вегетациялық дәуірі сол жердегі раң, жуашықты қоңырбас, тарақбоз, 

қияңӛлең сияқты эфемерлерге қарағанда бір айға ҧзақтау әрі ӛте қҧнары мол белокты 

азық.  

Зерттеу нәтижелері Кӛп жылдық жаппай сҧрыптау және әр тҥрлі экологиялық 

жағдайда сынау нәтижесінде буассье шытыршығының «Наурыз» сҧрпы шығарылып, 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2003 жылдың 10-шы 

маусымдағы №324 бҧйрығымен бекітілген №174 авторлық куәлік алынды. Жоғары ӛнімді, 

бағалы сҧрып Тҥркістан облысында аудандастырылған және Қазақстан Республикасында 

пайдалануға рҧқсат етілген селекциялық жетістіктердің мемелекеттік тізбесіне енгізілген. 

Бҥгінгі қҧрғақ аймақта мал ӛсірумен айналысып жатқан агроқҧрылымдардың 

жемшӛпке деген қажеттілігін шешу ҥшін кеңінен тарауға тиімді, бағалы мал азықтық 

дақылдың бірі ретінде буассье шытыршығын егіп ӛсіру тәсілдерін ғылыми қамтамасыз ету 

ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Буассье шытыршығының «Наурыз» сҧрпының кӛптеген тӛмендегідей ӛзіндік 

экологиялық-биологиялық ерекшеліктері мен пайдалы шаруашылық белгілері  

анықталған: тҧқымдарының қолайлы жағдайда ғана ӛнуі және топырақта келесі жылға 

дейін ӛнгіштік қасиетін жоғалтпауы; суыққа және аязға ӛте тӛзімділігі ӛскіндері -20
0
С 

дейінгі аязға шыдайтындығы;балауса массасының жоғары ӛнімділігін қалыптастыруға 

бейімділігі; тіршілік ету жағдайына (ауа райы, топырақ қҧнарлығы, агротехникасы) 

байланысты жер бетіндегі мҥшелері мӛлшерінің ӛзгеруі; қҧрғақшылық кездері ылғал 

жеткіліксіз болған жағдайда тӛменгі жапырақтарының қурап тҥсуі салдарынан ӛзінің 

шығымдылығын арттыруы, және ӛзінің ӛсіп-даму барысында ешқандай кҥтіп-даму 

баптауды қажет етпейді 3. 

Буассье шытыршығы ӛзінің ӛсіп-даму кезеңінде сол жердің жағдайына бейімделуінің 

яғни жаңа морфологиялық қасиеттерді бойына сіңірген: біріншіден жапырақ 

пластинкасының аумағын ҥлкейту, бойының ҧзарып ӛсуі, қанатты, тҧқымдарының азайып, 

қанатсыз тҧқымдарының кӛбеюі, тҥкті тҧқымының азайып, тҥксіз формаға ӛтуі. Бҧл 

морфологиялық ӛзгерістерінің нәтижесі тҧқымы мен азық ӛлшемінің ӛте жоғары 

шығымдылығымен білінеді.  

Буассье шытыршығының мол ӛнімділігі, тәжірибе зерттеулері кӛрсеткендей, 

кӛктемгі жауын-шашынмен жақсы ылғылданған жылдары байқалады және 

температуралық жағдайлармен дҧрыс ҥйлесім табады.  
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1-кесте. Ылғалдылыққа байланысты «Наурыз» сҧрпының азықтық ӛнімділігі 

 
 

 

Алынған 

мезгілі 

 

 

Даму 

кезеңдері 

 

 

Ӛсімдіктің 

биіктігі, см  

Алынған 

салмағы (1м2) 

г/кг 

 

 

Ӛсімдіктің 

ылғал-

дылығы, %  

 

Ӛнімділігі, ц/га 

 

к
ӛ

к
 б

ал
ау

с
а 

 

п
іш

ен
 

 

к
ӛ

к
 б

ал
ау

с
а 

 

п
іш

ен
 

28/III шанақтану 45,2 590,0 58,0 89,1 60,3 5,9 

 

3/IV 

толық 

гҥлдену 

 

60,3 

 

1002,0 

 

116,0 

 

84,5 

 

98,4 

 

12,3 

23/IV тҧқым салу 90,4 892 146,0 82,3 94,6 13,6 

 

25/V 

тҧқымның 

пісуі 

 

105,2 

 

660 

 

285,1 

 

52,6 

 

60,4 

 

16,7 

 

1-кесте мәліметтерін талдау кӛрсеткендей,кӛктем айларында жауын-шашын мол 

тҥсіп аса қолайлы болған 2019жылы буассье шытыршығының кӛк балауса ӛнімділігі 

жоғары болып толық гҥлдену кезеңінде гектарына  98,4 ц кӛк балауса, қҧрғақ шӛбінің 

ӛнімділігі 12,3 ц қҧрады, ал тҧқымның толық пісуі кезінде кӛк балауса ӛнімділігі 60,4 ц, 

қҧрғақ шӛбінің ӛнімділігі 16,7ц.  

Табиғи жусанды-эфемерлі жайылым гектарына орта есеппен 3-4 ц/га болса, яғни 

табиғи жайылым ӛнімділігінен  шытыршықтың ӛнімділігі  5 есеге жуық жоғары болды 4. 

Жаңа бір тҥрлерді пайдаланудың оңтайлы мезгілін анықтауда ӛсімдіктердің азықтық 

салмақ жинауы шешуші ғылыми-ӛндірістік маңызға ие. Буассье шытыршығының кӛк 

балауса ӛнімділігінің қалыптасуы сәуірдің ортасы – мамырдың бірінші жартысында 

ӛтетінін кӛрсетті. Бҧл кезде оның азығы жҧмсақ және мал сҥйсіне жейтін кӛк балауса 

болып табылады. Бойының ҧзындығы қҧрғақ жылдары 55-57 см болса, 2009 жылы 105,0 

см жетті. Бҧл жылы қанатты тҧқымдарына қарағанда, қанатсыз қатты тҧқымдары кӛбейіп, 

тҥкті формадан тҥксіз формаға ӛтуі байқалды.  

Әдетте бҧл мезгілде табиғи раң тҥрлес ӛсімдіктер қурай бастайды. Демек, буассье 

шытыршығын егу сәуірдің екінші жартысынан тҥсетін ылғалды пайдалануға, сонымен 

қатар жайылымда жҥрген малды кӛк балаусамен қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. 

Бҥгінде белгілі болып отырғандай, жайылымда жҥретін малдарды неғҧрлым кӛк 

балаусамен ҧзақ мерзімде қамтамасыз ету сапалы және ӛзіндік қҧны тӛмен ӛнімдерді 

ӛндіруге септігін тигізеді. 

Буассье шытыршығының аса бір шаруашылық маңыздылығы – оның әр тҥрлі 

жылдардағы қалыптасқан ауа райына қарамастан тҧрақты тҧқым байлауында. Жазық шӛл 

жағдайында тҧқым ӛнімділігі гектарына 2,7-ден 4 ц болды. 

Зерттеліп отырған «Наурыз» сҧрпы ӛсімдігінің шаруашылық-пайдалы қасиеттерінің 

бірі азықтық қҧндылығында (кесте-2). 

 

2-кесте. Ӛсімдіктің химиялық қҧрамы 

 

Алынған 

мезгілі 

Даму 

кезеңдері 

Абсолютті-қҧрғақ затта % есебімен 

протеин май талшық кҥл АШЗ 

28/III шанақтану 28,4 4,2 16,2 7,8 40,2 
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3/IV 

толық 

гҥлдену 

21,2 4,7 22,4 9,0 41,3 

23/IV тҧқым салу 18,2 3,3 36,3 10,2 35,3 

 

25/V 

тҧқымның 

пісуі 

6,8 2,2 50,5 10,8 31,2 

 

Оның қҧрғақ шӛбінде протеин мӛлшері ӛсіп-даму кезеңіне байланысты жазық шӛлде 

6,7-28,3%, аралығында ауытқыған және ең кӛп мӛлшері ӛсіп-даму кезеңінің бастапқы 

кездеріне тура келеді. Жапырақтанудың соңы-шанақтанудың бас кезінде талшықтың 

мӛлшері – 16,2 -50,5% болды. Бҧл кезеңде ӛсімдік негізінен қою жасылды тоқ 

жапырақтардан тҧрады. Әрі қарай ӛсіп-дами тҥскен ӛсімдіктерінің қҧрамында протеин 

мӛлшері тӛмендеп, талшығы кӛбейе тҥседі. Дегенмен, қарқынды азықтық салмақ  жинау 

кезеңінде (сәуірдің соңы-мамырдың бірінші жартысы) протеин кӛрсеткішінің  жоғары 

деңгейде қалатыны анықталды.  

Қорытындылар. Бҧл ӛсімдіктің тӛрт тҥлік мал ҥшін биологиялық тҧрғыдан қҧнды, 

экономикалық жағынан тиімді жемшӛп қорын жасаудың негізгі бір кӛзі екенін кӛрсетеді. 

Әсіресе бҧл шӛл аймақта орналасқан фермер қожалықтары ҥшін ӛте керекті ӛсімдіктер 

қатарына жатады. Бҧған себеп жемшӛптің сақтық қорын жасау қиыншылығы. Ӛйткені кӛп 

шаруа қожалықтары суармалы жерлерден жырақта орналасқан. Ал суармалы жерлерде 

шӛп дайындау, оны шаруа қожалықтарына жеткізу бҥгінгі нарықтық жағдайда ӛте тиімсіз 

және орынсыз шығынға әкеліп соғады. Ӛнімділігі жылма-жыл ӛзгеріп отыратын табиғи 

жайылымдарды шабындыққа пайдалану жемшӛптің тҧрақты сақтық қорын жасауға 

мҥмкіндік бере бермейді. Оның ҥстіне жылма-жыл шӛбі пішенге шабылып алынған 

жайылымдардың оты мықтап кемиді, мҧндай жайылымды мал тҧяғы тез тоздырып, 

шӛлейттенуге әкеп соқтырады.  

Жаңа мал азығындық ӛсімдіктердің селекциясын, тҧқым шаруашылығын, жерсіндіру 

мҥмкіндіктерін, химиялық қҧрамын зерттеу халық шаруашылығы ҥшін маңызы зор. 

Себебі мал азығындық ӛсімдіктердің шығарылып жатқан жаңа сорттарын аз шығын 

жҧмсап отырып, қҧнарлығы жоғары ӛнімді екпе жайылымдар жасауда кеңінен 

пайдалануға болады.  
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Аннотация: Основной кормовой базой в фермерских хозяйствах и других 

агроформированиях юга Казахстана являются естественные пастбищные угодья, как для 

сезонного, так и для круглогодичного выпаса скота. Современное состояние природных пастбищ 

характеризуется низкой продуктивностью, значительная часть выпасов сбита и засорена 

недоедаемыми видами растений. В этой связи, восстановление и улучшение продуктивности 
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пастбищ путем создания культурных агрофитоценозов с использованием местных и инорайонных 

видов является очень актуальной. При этом, очень важно подобрать такие растения, которые 

выдержали бы засушливый климат, быстро развивались весной и давали хороший зеленый корм. 

Этим требованиям хорошо соответствует вайда буассье, не встречающаяся на территории 

Казахстана. Данная культура в условиях юга Казахстана испытывается с недавних пор. 

Изучение способа обработки почвы, глубины заделки, нормы высева, срока и способа сева 

семян позволило определить влияние их на выживаемость, рост и развитие и урожайность 

растений вайды буассье. 

Abstract: Тhe basic forage reserve in farms and others agroform the south of Kazakhstan are natural 

pasturable lands, both for seasonal, and for all-the-year-round a fall-out cattle. The modern condition of 

natural pastures is characterized by low efficiency, the significant part a falling – out is brought down, 

littered by under eaten kinds of plants. In this connection, restoration and improvement of efficiency of 

pastures by creation cultural agrophitosenors  with use local and anotherregions kinds is very actual. 

Thus, it is very important to pick up such plants which would sustain a droughty climate, quickly 

developed in the spring and gave a good green forage. To these requirements well corresponds Sameriaria 

boissieriana , not meeting on territory of Kazakhstan. The given culture in conditions of the south of 

Kazakhstan is tested for quite some time now.  
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Аблаев С.Б., Баймаханов Н.Б.,Әмірхан Е.Ә. 
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қолдау бӛлімінің басшысы. М.Әуезов атындағы ОҚУ. Шымкент, Қазақстан 

Магистр, «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» орталығының 

маманы, М.Әуезов атындағы ОҚУ. Шымкент, Қазақстан 

Магистр, «Рухани жаңғыру және Қазақстан халқы Ассамблеясы» орталығының 

маманы, М.Әуезов атындағы ОҚУ. Шымкент, Қазақстан 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ – ОЙШЫЛ, РЕФОРМАТОР 

 
Тҥйін: Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті-Елбасы.Ә.Назарбаев әлемдік 

деңгейдегі саясаткер және ойшыл, қоғамдық қатынастардың ескі социалистік жҥйесінен 

демократиялық қоғамға қол жеткізген аса ірі деңгейдегі реформатор, сирек кездесетін тарихи 

тҧлғалардың бірі екенін Қазақстан халқы ғана емес, бҥкіл әлем жҧрты да мойындап отырғаны  

туралы. 

Біз бҧл мақаламызда Елбасының ойшылдық және реформаторлық қасиеттері туралы сӛз 

қозғадық. Елбасы Қазақстанның даму моделін жасады. Елімізді ешқандай қақтығыссыз, 

қантӛгіссіз бір әлеуметтік формациядан екінші әлеуметтік формацияға алып ӛтті. Тарихта мҧндай 

ӛтпелі кезендер ылғи қантӛгіс соғыстармен жҥріп отырған. Ӛз жҧмысын ҥнемі ғылыми 

шығармашылық пен толықтырып отыратын әлемдік дәрежедегі экономист және Қазақстандағы 

қоғамдық қатынастарды қҧқықтық тҧрғыдан реттеуді қамтамасыз етуші заңгер тҧлға.      

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мемлекеті Елбасының басшылығымен бірнеше кезеңдерден ӛтті. « 

Қазақстан-2030 » ҧзақ мерзімді стратегиясы еліміздің дамуының жаңа тынысын ашты. 

1997 жылы Ел Ордасы жаңа Астанаға кӛшті. Астананың салынуы Қазақстанның қандай 

қиындықтарды да жеңе білетіндей ресустары мен мҥмкіндіктерінің мол екендігін кӛрсетті. 

Қазақстанның ӛркендеу тәжірибесі кімді болса да тамсандырды және мойындатты. Осы негіздерде 

еліміз терең дағдарыстан шықты. Жаңа нарықтық экономика аяғынан нық тҧрды. Демократия 

кҥшейді. 

Кілт сӛздер: Елбасы,Қазақстан, Президент, КСРО, АҚШ, Революция, Тәжікстан, Молдова, 

Грузия, Әзірбайжан, Қырғыстан, Ресей. 
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Кіріспе. Елбасы Н.Ә.Назарбаев әлемдік деңгейдегі саясаткер және ойшыл, 

қоғамдық қатынастардың ескі социалистік жҥйесінен демократиялық қоғамға қол 

жеткізген аса ірі деңгейдегі реформатор, сирек кездесетін тарихи тҧлғалардың бірі екенін 

Қазақстан халқы ғана емес, бҥкіл әлем жҧрты да мойындап отыр. 

Біз осы мақаламызда Елбасының ойшылдық және реформаторлық қасиеттері 

туралы сӛз қозғасақ дейміз.Барлығы да ойлаудан туады. Ойлаудың негізінде терең ақыл 

жатса керек. Ойшылдық адамды басқалардан кӛш ілгері ғана емес,  жоғарғы денгейге  

кӛтеретін қасиет. Ойшыл адам ғалымнан да, қайраткерден де жоғары тҧрады. Әр ғалым 

ойшыл бола алмайды, әр қайраткерде ойшыл бола алмайды. Себебі, ғалымдық, 

қайраткерлік, басшылық, кҥрескерлік т.б. адамның қасиеттерінің негізінде ойшылдық 

жатса керек. 

Н.Ә.Назарбаевтың негізгі қасиеттерінің бірі ойшылдығы. Ол Қазақстанның даму 

моделін жасады. Елімізді ешқандай қақтығыссыз, қантӛгіссіз бір әлеуметтік формациядан 

екінші әлеуметтік формацияға алып ӛтті. Тарихта мҧндай ӛтпелі кезендер ылғи қантӛгіс 

соғыстармен  

жҥріп отырған. ХVIII ғасырдың соңындағы француз революциясы, 1917 жылғы орыс 

революциясы, ХVIII ғасырдағы АҚШ-тағы Тәуелсіздік соғысы т.б. ӛтпелі кезеңдер 

қырғын соғыстармен ҧштасып жатты.  

КСРО қҧлағаннан кейінгі Тәжікстан, Молдова, Грузия, Әзірбайжан, Қырғыстан, 

Ресей Федерациясы, Украинада осы ӛтпелі кезеңдерде қаншама ішкі қақтығыстар мен 

соғыстар болды немесе кейбіреулері әлі де жалғасуда. Бҧл елдерде ҧлтаралық қатынастар, 

дінаралық қатынастар, жекешелендіру жӛніндегі шешімдер дҧрыс болмай қаншама 

адамдар ішкі    

қақтығыстардың қҧрбаны болды [1]. 

Теориялық талдау. Н.Ә.Назарбаев ірі дәрежедегі ойшыл. Ӛз жҧмысын ҥнемі 

ғылыми шығармашылық пен толықтырып отыратын әлемдік дәрежедегі экономист және 

Қазақстандағы қоғамдық қатынастарды қҧқықтық тҧрғыдан реттеуді қамтамасыз етуші 

заңгер тҧлға. Ол кӛптеген тың ойлар мен жаңалықтардың авторы. Ол нені болса да терең 

ойлап, әлемдік ӛлшемдермен салыстырып барып шешеді. Ӛз шешімдерін алдымен терең 

теориялық негіздері еңбектерінде жария етеді. Н.Ә.Назарбаевтың қолынан кӛптеген 

кітаптар жарық кӛрді. Солардың ішінде: «Қазақстанның тәуелсіз  мемлекет ретіндегі 

қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» –Алматы. 1992; «Қоғамның идеалық бірлігі 

Қазақстанның прогресінің шарты ретінде» – Алматы.1993; «Ғасырлар тоғысында» –

Алматы. 1996; «Тарих толқынында» – Алматы. 1998; «Қазақстан 2030: Барлық 

қазақстандықтардың гҥлденуі, әл-ауқатының артуы және қауіпсіздігі. Қазақстан халқына 

Жолдау» – Алматы. 1997; «Сындарлы он жыл» – Астана. 2001; «Жҥз жылдыққа тҧратын 

он жылдық» – Алматы. 2001; «Қазақстан-2050» Стратегиясықалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан халқына Жолдау» - Астана. 2014;тағы 

басқалары бар [2]. 

Осы еңбектерде Елбасының ойшылдығы және тың ғылыми жаңалықтары айтылған.  

Ойшыл Н.Ә.Назарбаев мҧндай оқиғалардың алдын ала білді. Ең алдымен 130 

этностан тҧратын Қазақстан халқын бір уысқа жҧмылдырды. Сол ҥшінде Қазақстан халқы 

Ассамблеясын ойлап тауып, дҥниеге әкелді.   Қазіргі таңда  Ассамблея ӛз жемісін беруде. 

Қазақстанда діни конфессиялардың саны 46-ға  дейін жетті. Бірақ олардың қазіргі 

кҥнде 17-ге тӛмендеді. Тарихта тҧңғыш рет Елбасының бастамасымен Әлемдік және 

дәстҥрлі діндердің Нҧр-Сҧлтан қаласында бес рет съездер ӛтті. Осы съездерде діннің 

әлемдік деңгейдегі біріктірушілік және топтаушылық рӛлі, діндердің адамгершілікті 

дамыту, рухани тәрбиелеу, зорлық-зомбылыққа қарсы кҥрестегі рӛлі кӛрсетілді. Осы 

съездердің бәрінде де Елбасы Н.Ә.Назарбаев тӛрағалық етті. Бҧл съездердің шақырылуы, 

оның шешімдерінің жҥзеге асуы жолындағы әрекеттер болып табылады.  
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 Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан ӛз мемлекеттілігінің барлық 

нышандары бар егемен және тең қҧқылы мемлекет ретінде қалыптасты. 

Н.Ә.Назарбаев Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы, оны нығайту 

және одан әрі дамытуды ҧйымдастырушы, басқарушы, тәуелсіз елімізді әлемдік дәрежеге 

кӛтеруді қамтамасыз етуші тҧлға.  

Н.Ә.Назарбаевтың Тәуелсіз мемлекеттің экономикасында нарықтық қатынастарды 

қалыптастырушы, саяси тҧрақтылық пен қоғамдық келісімді, этносаралық және дінаралық 

қатынастарды реттеуші, демократия мен қҧқықтық мемлекетті қҧру жолындағы мына 

жетістіктерін айтқан жӛн.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел экономикасы толықтай қираған еді. 

Зауыттар, фабрикалар, ірі кәсіпорындар тҥгелге жуық тоқтады. Колхоздар мен совхоздар 

тарады. Бартерлік немесе айырбас тҥріндегі экономика пайда болды. Бір қойдың қҧны бір 

қап ҧннан тӛмен тҥсіп кетті. Мал басы ондаған есеге тӛмендеді. Инфляция мың пайыздан 

асып жығылды. Жаппай жҧмыссыздық орын алды. Ақша қҧнсызданды. Жҧмысшылар 

айлап, жылдап жалақы алмады. Халықтың бір тобы шерулер мен демонстрацияларға бет 

қойып,  кӛшеге шығып кетті. Электрэнергия жетіспей қалалар мен ауылдарды қараңғылық 

басты. Газ және жылу жетіспеді. Бағалар кҥнделікті ӛсу ҥстінде болды.  

Осындай жағдайда 1993 жылы тӛл валютамыз теңге енгізілді. Ӛнеркәсіпте және 

ауылшаруашылығында жекешелендіру қолға алынды. Қирап бара жатқан ӛндіріс пен 

кәсіпорындарды, ауылшаруашылығын жеке қолға ӛткізу арқылы жаңа меншік иелері 

біртіндеп қалыптастырылды. Бизнеске негіз қаланды. Осы бағытта заңдар қабылданып, 

жаңа мемлекеттік органдар қҧрылды. Бҧл жҧмыстың бәрі қиындықпен және қайшылықтар 

арқылы жҥрді. Кемшіліктер де кӛп болды.   

Ескі мен жаңаның кҥресі жағдайында екі мәрте Жоғарғы Кеңес (сол кездегі 

Парламент) 1993 жылы желтоқсанда және 1995 жылы наурызда таратылды. Жоғарғы 

Кеңес нарықтық және демократиялық қатынастарға қайшы орган болып, социалистік 

жҥйенің соңғы элементі ретінде жойылды.  

Президент билігі мен бҧрынғы Жоғары Кеңес арасындағы тікелей қайшылық 

Елбасының тікелей ҧтқыр саяси ойлауы негізінде бейбіт жолмен шешілді. Ал Ресейде, 

тағы басқа кейбір ТМД елдерінде қарулы қақтығыстарға ҧласты. 

90-жылдардың алғашқы бӛлігінде елдегі саяси тҧрақтылық пен қоғамдық келісім 

этносаралық және дінаралық қатынастарда да қайшылықтар кӛп болды. 130 дан астам 

этнос ӛкілдері, конфессиялар, саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер, тәуелсіз 

бҧқаралық ақпарат қҧралдары қаулап ӛсті. Олардың бір тобы тәуелсіздікке ашық қарсы 

әрекет етті. Еліміздің батысы, шығысы, солтҥстігі және орталығында кейді орыс тілді 

ҧйымдар мен БАҚ-тар автономия қҧру, орыс тіліне мемлекеттік мәртебе беру ҥшін 

кҥреске шықты. Сол оқиғалардың ашық кӛріністерінің бірі Орал қаласында болған «Орал 

казак әскерінің» орыс патшасына қызмет етуінің 400 жылдығын атап ӛтуге казактар 

ӛкілдерінің бҥкіл Ресейден жиналуы.   

Тәжірибелік бӛлім. Осындай жағдайда ҧлттық бірлік пен тҧтастықты 

қалыптастыру және сақтау сол негізде саяси тҧрақтылық пен қоғамдық келісімді нығайту 

бірінші қатардағы міндетке айналды. 

Саяси тҧрақтылық пен қоғамдық келісімді дамыта беру мемлекеттік саясаттың 

негізгі бағыттарды бірі болып қала береді. Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы заң 

қабылданды. 2007 жылдан бастап Қазақстан халқы Ассамблеясына ҚР Парламенті 

Мәжілісінен 9 депутаттық орын берілді.  

2010 жылы Қазақстанның «Ел бірлігі туралы Доктринасы» қабылданды. 820 

мәдени-этностық орталықтар, 4 мыңнан аса БАҚ, 35 мың коммерциялық есем ҧйымдар, 

соның ішінде 12 мың ҥкіметтік емес ҧйымдар, 10 саяси партия, 46 конфессиялар қызмет 

етті. Осы кең ауқымды шаралар еліміздегі этносаралық және дінаралық татулықты 
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қалыптастырудың жаңа әлемдік ҥлгісін жасады. Қазақстанның бҧл саладағы тәжірибесін 

БҦҦ, ЕҚЫҦ және басқа да ҧйымдар қызығушылықпен зерттеуде.  

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мемлекеті Елбасының басшылығымен бірнеше 

кезеңдерден ӛтті. «Қазақстан- 2030» ҧзақ мерзімді стратегиясы еліміздің дамуының жаңа 

тынысын ашты.1997 жылы Ел Ордасы жаңа Астанаға кӛшті. Астананың салынуы 

Қазақстанның қандай қиындықтарды да жеңе білетіндей ресустары мен мҥмкіндіктерінің 

мол екендігін кӛрсетті. Қазақстанның ӛркендеу тәжірибесі кімді болса да тамсандырды 

және мойындатты. Осы негіздерде еліміз терең дағдарыстан шықты. Жаңа нарықтық 

экономика аяғынан нық тҧрды. Демократия кҥшейді [3]. 

2001-2007 жылдары еліміз жаңа даму жолына тҥсті. «Қазақстан- 2030» ҧзақ 

мерзімді стратегиясы шын мәнінде жҥзеге асу ҥстінде болды. Қазақстанның жалпы ішкі 

ӛнімі осы жылдарда әлемдік кӛрсеткіштерге қол жеткізіп, жылына 10 пайызды қҧрап 

отырды. Бҧл Қытайдан кейінгі 2 орын болды. Халықтың тҧрмысы артты. Жалақы ӛсуі 

жаңа ҥрдіске айналды. 2006 жылғы Жолдауда Қазақстанның бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына ену стартегиясы жасалынды. Еліміз әлемдік эконномикалық және білім 

кеңістігіне ене тҥсті. 2007 жылғы Жолдауда жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның моделі 

жасалынды. Бҧл модель Қазақстандық жол деп аталды. «Қазақстан – 2030» 

стратегиясының осы ғасырдың негізгі міндеттері 15 жылдың ішінде негізінен орындалды.  

Қазақстан Республикасының Тҧңғыш  Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

2012 жылы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты»  атты  Жолдауын жариялады.Онда Елбасы «Қазақстан-2050» 

стратегиясының мына мақсаттарын белгіледі.  

- Мәңгілік елге айналу; 

- Әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуға тиіс; 

- Жалпыға ортақ еңбек қоғамын қҧру; 

- ХХІ ғасырды Қазақстанның Алтын ғасыры ету; 

- ҧлтымыз жаһандық экономикалық тайталасқа дайын болу;       

- мықты мемлекет қҧру;  

- дамыған экономикаға қол жеткізу;  

2014 жылғы 11 қарашадағы «Нҧрлы жол» - болашаққа бастар жол» атты 

Жолдауында Елбасы Қазақстанның тҥпкі мақсаты Мәңгілік Елге қол жеткізу. Осы туралы 

Елбасы «Біз Жалпы ҧлттық идеямыз - Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 

даму даңғылын Нҧрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі 

кемел Нҧрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер тӛгуіміз керек. Mәңгілік Ел - елдің 

біріктіруші кҥші, ешқашан таусылмас қуат кӛзі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының 

ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тҧғыры! Жаңа 

Қазақстандық патриотизм дегеніміздің ӛзі – Мәңгілік Ел! Ол - барша Қазақстан 

қоғамының осындай ҧлы қҧндылығы». [2]. 

Елбасы Мәңгілік Ел Жалпы ҧлттық идеясын бҧрынғыданда мығымдай тҥскен. 

Мәңгілік Ел идеясы жаңаша жаңа тҧжырымдармен толыққан. Бҧл тҧжырымдар оған жету 

ҥшін «аянбай тер тӛгу», «Mәңгілік Ел - елдің біріктіруші кҥші, ешқашан таусылмас қуат 

кӛзі»; «Жаңа Қазақстандық патриотизм дегеніміздің ӛзі – Мәңгілік Ел!» бҧлар Елбасының 

Мәңгілік Ел туралы тың тҧжырымдары» деп атап ӛтті. 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасын халықаралық қауымдастықтың 

толыққанды мҥшесіне айналдырушы, халықаралық қатынастарда Қазақстанның беделін 

әлемдік дәрежеге кӛтеруші, дҥниежҥзінде бейбітшілік пен ынтымақтың артуы жолында 

ерекше ҥлес қосқан, кӛптеген әлемдік дәрежедегі бастамалар мен тың істердің ҧйытқысы 

болып келе жатқан қайраткер реформатор. 

Н.Ә.Назарбаев ядролық қарудан бас тартқан әлемдегі тҧңғыш мемлекет басшысы. 

Сол арқылы Елбасы АҚШ, Франция, Англия, Ресей және Қытай тарапынан Қазақстанның 

тәуелсіздігінің сақталуына кепілдік алды. [4]. 
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Қазақстан БҦҦ, ЕҚЫҦ, ЮНЕСКО, Шанхай ынтымақтастық одағы, Ҧжымдық 

Қауіпсіздіктің Ҧйымы келісімшарты, Ислам конференциясы ҧйымы тағы басқа кӛптеген 

халықаралық ҧйымдардың мҥшесі.  

2010 жылы Қазақстан ТМД, Тҥрік халықтары, Азия мемлекеттері ішінде тҧңғыш 

рет ЕҚЫҦ тӛрағасы болды және оның 11 жылдан кейінгі Саммитін Нҧр-Сҧлтан  

қаласында ҧйымдастырды. Саммитке ЕҚЫҦ-ға мҥше 56 мемлекеттің басшылары 

қатысты. Н.Ә.Назарбаев тағы да мынадай әлемдік деңгейдегі оқиғалардың бастамашысы  

болды.   

1994 жылы М. Ломоносов атындағы ММУ-де Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

Евразиялық одақ идеясы жарияланды. Бҧл идеяның негізінде ӛркениеттер қақтығысы 

емес, ӛркениеттер достығы жатты. Осы идея негізінде Нҧр-Сҧлтан қаласында  Л.Гумилев 

атындағы Евразия ҧлттық университеті ашылды [5]. 

Елбасы аса ірі «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-ауқат қорын қҧрды. Елбасы бҧл  

қорды кез келген ауқымды жобаларды іске асыруға қабілетті әлемдік деңгейдегі 

мемлекеттік корпорация болып табылады және бҥкіл елдік индустриялық серпінділіктің 

локомотиві болады деп бағалады. «Самҧрық-Қазына» қорына Ҧлттық қордан он миллиард 

доллар кӛлемінде қаржы бӛлінді. 2015-2017 жылдары Ҧлттық қордан дағдарысқа қарсы 

жыл сайын 3 млрд. доллардан бӛлінеді [6]. 

Әлемдік дағдарысты еңсеру бағытындағы Қазақстанның елеулі қадамдарының бірі 

Елбасының 2014 жылғы «Нҧрлы жол – Болашаққа бастар жол» тақырыбындағы 

Жолдауында ҧсынған бағыттарын айтуға болады. Олар:  

«Нҧрлы Жол» Жаңа Экономикалық саясаттың негіздеу; 

Экономикадағы қҧрылымдық реформалар; 

Ҧлттық қор қаржысын экономиканың аса қажетті салаларына бағыттау; 

Инфрақҧрылымдық дамудың жаңа жоспары; 

Дҥниежҥзілік банк, Азия Даму банкі, ЕҚДБ, Ислам Даму банкі инвестицияларын 

тарту; 

Экономиканың дамуының контрциклдық сипаты [7]. 

Нәтижелер мен талқылау. Н.Ә. Назарбаевтың шығармашылық ойшылдығы және 

реформаторлығы заң шығару ісінде кӛрініп келеді. Ол 1995 жылғы Конституцияның және 

2007 жылғы Конституциялық реформалардың авторы. Елбасының басшылығымен ҥш рет 

қҧқықтық реформаларды жҥргізу тҧжҧрымдамасы қабылданды. ҚР-дағы қҧқықтық 

реформаларды жҥргізудің жаңа тҧжырымдамасы 2010-2020 жылдарға арналған.  

Елбасы «Нҧр Отан» партиясының XVІ съезінде аса маңызды ойларын ортаға 

салып, ӛзін мықты реформаторлардың бірі екенін тағы бір кӛрсетті. Бҧлардың бәріде 

Қазақстанды «Мәңгілік ел» жолына жеткізетін қомақты ойлар мен реформаторлық 

бағдарламалар. Солардың ішінде Елбасының бес институтционалдық реформалар туралы 

ойларының маңызы ерекше. Солардың біріншісі - кәсіпқой және автономды мемлекеттік 

аппарат. Елбасы бҧл сӛздерді алғаш рет қолданып отыр. Мәселе кәсіпқой және автономды 

шешімдер қабылдай алатын мемлекеттік қызметкерлер корпусын дайындауда. Бҥкіл 

мемлекеттік қызмет тӛменнен жоғары жҥру керек. Нағыз білікті мамандар меритократия 

жолымен ӛсуі тиіс.  

Екінші, реформа заңның ҥстемдігі. Заңның ҥстемдігі қҧқықтық мемлекеттің белгісі. 

Заңның ҥстемдігін қамтамасыз ететін сот, қҧқық, әкімшілік органдары. Осы салалардың 

жҧмыстарын жетілдіру сол арқылы әділетті қоғамға қол жеткізу аса маңызды нәрсе. 

Ҥшінші – Индустрияландыру және әртараптандыруға негізделген экономикалық 

ӛсім. 

Кәсіби мемлекеттік қызмет және заңның ҥстемдігі орта тапты жедел қалыптастыру 

ҥшін экономикалық реформалардың кешенін жҥзеге асыруға жағдай жасайды. Сапалы 

ӛсім мен экономиканы әртараптандыруға қол жеткізу ҥшін біз индустрияландыру 

бағдарламасын жҥзеге асырудамыз. Ол уақтылы және мейлінше қажет шара болып 
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табылады. Индустрияландыру – экономиканың қҧралы ғана емес, сонымен бірге мемлекет 

дамуының және орта тапты қалыптастырудың маңызды факторы. Дегенмен 

индустрияландыру мен ӛңдеу секторы әзірге экономикалық ӛсімнің нағыз қозғаушысы 

бола алған жоқ. Ҥкімет онымен айналысуы тиіс. 

Тӛртінші –  Болашағы біртҧтас ҧлт. 

Біз ӛзіміздің тҧрақтылық және келісім моделін дамытуда айтарлықтай табыстарға 

жеттік. Қазақстан Конституциясы нәсілдік, этностық, діни және әлеуметтік 

қатыстылығына қарамастан, барлық азаматтың қҧқықтық теңдігіне кепілдік береді. 

Бесінші – Транспарентті және есеп беруші мемлекет. 

Қорытынды. Қазақстан қоғамы ӛзгерістерге кезең-кезеңмен бейімделіп келеді. 

Бҧл – бізге ішкі қарама-қайшылықтардың ушығуға ҧрынбай, саяси тҧрақтылықты 

нығайтуға мҥмкіндік беретін маңызды фактор. Кӛптеген елдердің тәжірибесі «әуелі – 

кҥшті мемлекет және экономика, содан кейін саясат» қағидатын бҧзу апаттарға алып 

келіп, қоғамды «сындыратынын» кӛрсетіп отыр. Біреулерінде саяси режімдерді бҧзу орын 

алып, басқаларында экономика қирап, жанжалдар және тіпті азамат соғыстары пайда 

болады. Біз мҧны тҥрлі елдердің тарихтарынан жақсы білеміз және бҥгін кӛптеген 

мемлекеттерден кӛзбе-кӛз кӛріп отырмыз. Әлемнің тҥрлі ӛңірлеріндегі соңғы азамат 

соғыстары мен қанды жанжалдар тізбегі ойластырылмаған және жеделдетілген 

демократияландыру мемлекеттің тҧрақтылығына кепілдік бермейтінін және табысты 

экономикалық жаңғыртуды қамтамасыз етпейтінін кӛрсетіп берді [8]. 
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Аннотация: Не только народ Казахстана мир признают что Первый Президент Республика 

Казахстана Елбасы Н.А.Назарбаев являться политиком и мыслителем мирового уровня, кружном 

реформатореом, одной из редких исторических фигура, демокартическое  общество из старой 

социалистической системы общественных отношений. 

в этой статье автор говорит об интеллектуальних и реформистских качествах  Президента, 

который создал модель развития казахстана. он без конфликтов и кровопролитий первея нашу 

страну из одной социальной формации в другую. подобные переходы в исторый всегда 

сопровождались кровопролитными войнами, он экономист и юрист  мирового уровня, который 

постоянно пополияст свою работу научным творчеством и обеспечивает правовое регулирование 

обещественных отношений в Казахстане. за годы независимости государство Казахстан прошло 

несколько этапов. долгосрочная стратегия «Казахстан-2030» открыла новое дыхание развития 

страны. в 1997 году орда пересхала в новую Астану. строительство нур-султан показало, что у 

казахстана есть много ресурсов и возможностей для перодоления любых трудностей. 

Ключевые слова: Елбасы, Казахстан, Президент, СССР, США, революция, Таджикстан, 

Молдова, Грузия, Азербайдан, Киргизстан. 
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Abstract: not only the people of Kazakhstan but the whole world recognize that the First 

President of the Republic of Kazakhstan, Elbasy N. A. Nazarbayev, is a world-class politician and 

thinker, a radical reformer, one of the rare historical figures who removed the democratic society from the 

old socialist system of public relations.In this article we will talk about intellectual and reformist 

qualitiesThe President who created the model of development of Kazakhstan.It will lead our country from 

one social formation to another without conflicts and bloodshed.Such transitions to history have always 

been accompanied by bloody wars. he is a world-class economist and lawyer who constantly popularizes 

his work with scientific creativity and provides legal regulation of property relations in Kazakhstan. Over 

the years of independence, the state of Kazakhstan has passed several stages. The long-term strategy 

"Kazakhstan-2030" opened a new breath of development of the country. In 1997, the Horde moved to 

new Astana. Astana construction industry has shown that Kazakhstan has a lot of resources and 

opportunities to overcome any difficulties. The experience of Kazakhstan's prosperity impressed and 

recognized everyone. On This basis, the country emerged from a deep crisis. The new market economy is 

on its feet. Democracy is stronger 

Keywords: Elbasy, Kazakhstan, President, USSR, USA, Revolution, Tazhikstan, Moldova, 

Georgia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Russia, Federation, Ukraine, Nur-Sultan, Almaty, Assembly, Currency, 

Message, Parliament," Manilik El"," Nurly-Zhol"," Kazakhstan-2030"," Kazakhstan-2050", Asia, OSCE, 

world Bank, Asian development Bank, EBRD, Islamic development Bank,"NurOtan". 
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ТАРИХИ МҰРА - ХУРЛУГ ҚАЛАСЫ 

 
Тҥйін: Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы арқылы отан тарихымызды жаңа 

деректермен толтыру. Тарих- адамзат баласының ӛткенін зерттейтін қоғамдық ғылым.  

Мемлекетіміздің тарихи орындарын зерттеу және тарихи еңбектерді орын алуы ҥшін жҧмыс 

жасаму. Қазақстан жері тарихи мҧраларға бай мемлекет. Оның әлі ашылмаған, зерттеуді талап 

ететін тарихи орындары қаншама. Тарихта есімі сақталмаған тҧлғалар да кӛп. Бҧл зерттеу жҧмысы 

ортағасырлық қала – Хурлуг қаласы туралы және қаланың ортағасырлық тарихи еңбектерде 

тарихи маңызы, орны, жҥйесі туралы баяндалуы туралы. Оның ішінде Хурлуг қаласының 

қалыптасуы мен қҧлдырауы туралы тарихи деректер және ғалымдардың пікірлері беріледі. Қазіргі 

кҥнде Хурлуг қаласының орны туралы екі тҥрлі пікір қалыптасқан. Хурлуг қаласы туралы 

Олардың ішіндегі маңыздысы К.М. Байпаков зерттеулері. Хурлуг қаласына жҥргізілген қазба 

жҧмыстарының нәтижесі. Қаланың ортағасырлық басқа тарихи, дамыған қалалармен бір қатарда 

жазылуы оның ӛркендегенін кӛрсетеді.  

Кілт сӛздер: Хурлуг, Бурух, Усбаникет, Аспара, Адахкент, ескерткіш, медресе, Кедер, 

Весидж, әл-Макдиси, Жумишлагу. 

 
Кіріспе. Қазақстан жері ашылмаған тарихы мҧраларға толы. Елбасымыздың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы осы тарихи мҧраларымызды табу, ескерткіштер қатарын толтыру, 

тол тарихымызды болашақ ҧрпақ санасына енгіз болып табылады. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында кӛптеген зертеу жҧмыстары мен қазба жҧмыстары жҥргізілуде. 

Осы тарихи мҧраларымыздың қатарына ортағасырлық Хурлуг қаласын қоса аламыз. Білім 

алушыларға ҧсынылған тарихи кітаптарда бҧл қала туралы мәлімет жоқ десекде болады, 

бар болса да ӛте аз.  

Хурлуг қаласы туралы мәліметтерді саяхатшыларының еңбектерінен және 

К. Байпақовтың зерттеулерінен алумызға болады. Ол деректердің ӛзінен қала туралы 

білуіміз керек болған мәліметтердің бір бӛлшегін ғана таба аламыз. 

Қазақстанның ортағасырлық қалаларын жазба деректерде кӛлеміне қарай топтарға 

бӛліп қарастырған. Бірінші топқа кӛлемі 30 гектардан асатын қалалар кіреді. Олар: 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

70 

 

 

Сайрам, Отырартӛбе, Сунақ-Ата, Сауран, Кҧмкент, Қҧйрықтӛбе, Жанкент, т.б. ірі қалалар. 

Екінші топқа 15 гектардан 30 гектарға дейінгі кӛлемдегі қалалар кіреді. Екінші топқа 

жататын қалалардың негізі ортағасырлық ірі қалалардың бірі – Исфиджабпен бірге тарихи 

деректерде бірге жазылатын тарихи орындар. VІІІ-ХІІІ ғасырлар арасында ӛмір сҥрген 

зерттеуші ғалымдар бҧл қалалардың сипаттамасын жазаған кезде, қалалардың негізін 

мешіттер мен сауда орталығының болуы деп кӛрсетеді. Бурух қаласын - «ҥлкен шаһар», 

Хурлуг қаласын-«тӛбесі тіреусіз дӛңесді намаз оқитын жері бар еңгезердей шаһар» - деп 

сипаттайды. 

Ортағасырлық қалалардың негізгі жҥйесі - тӛбесі тіреусіз дӛңесді намаз оқитын 

жерлердің болуында. Қазақстанның оңтҥстігіндегі ортағасырлық шаһарлардың жҥйесінде 

екінші топқа жататын қалалар орташа аумақтағы шаһаралардың қалдықтары болған [1, 

454-456 бб.] 

Жазба жәдігерде орта ғасырдың алғашқы ширегінде Тҥркістан маңындағы Иқан, 

Қарнақ, Сауран; Сыр бойындағы Ӛзкент, Сығанақ, Жент, Баршынкент; Тараз алқабындағы 

Қҧлан, Суяб, Баласағҧн, Аспара, Адахкент, Меркі; Исфиджаб қасындағы Хурлуг, Манкент; 

т.б. рабаттар мен елді мекендерде ақ мешіт салына бастағандығы айтылады [2, 116б.]  

К. Байпаков араб саяхатшысы әл-Макдисидің деректері негізінде Хурлуг қаласына 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізді. 

Хурлуг қаласын оқшаулау әлі мҥмкін емес. Оған сәйкес келетін тӛбешіктің 

топографиясы ерекше болуы керек. Әл-Мақдиси ол туралы былай деп жазды: «...оның 

айналасында не қабырға, не ішкі қамал, не қала айналасындағы ауылдық мекен-рустак 

жоқ...». Осындай ерекшеліктері бар елді мекен әлі ашылған жоқ. Мҥмкін ол Шымкенттің 

орнында болған шығар. Шымкент шаһарының аумағында, ІХ-ХІ ғасырларға жататын қыш 

бҧйымдар мен металл бҧйымдар (қоладан жасалған ерітінділер мен пестик) табылды [3, 

24с.]. 

Х ғасырда әл-Макдиси қала туралы: «Қаланың кӛлемі – орташа. Ондағы 

базардардың ортасында канал бар...». Ғалым әл-Макдиси Исфиджаб округіне қарасты елді 

мекендер қатарына Жҧмышдагу, Хурлуг, Фараб, Усбаникет қалаларын жатқызады. 

Тарихшы Хафиз Тыныш 1582 жылдың сәуір айында Абдуллах ханның Сайрамнан 

Тҥркістанға жасаған сапарында Кумач чапар елді мекенінде болғанын және сапарын Арыс 

бойымен жалғастырғанын», - деп айтады.  

Зерттеуші елді мекеннің алғашқы атауын «кҥміс» (ежелгі тҥркі сӛзі, оны мӛлдір суы 

бар ӛзен, кӛлдерге пайдаланған) сӛзімен байланыстырып, Хурлуг қаласының орналасқан 

жерін Кҥмісбҧлақ пен Сайрам қаласының ортасында және қала ортағасырлық 

Мазараттӛбе қалашығына сәйкес келеді) деп жазады.  

Қалашық Шымкенттен солтҥстік-шығысқа қарай 11 шақырым жердегі Сыйқым 

ауылының оңтҥстік-шығыс шетінде орналасқан. Ол қамал-қабырғасы болмаған 

жекеленген тӛбешіктерден тҧрады. Қазба жҧмыстары нәтижесінде археологиялық кешен 

бізге ескерткіштің Х-ХУ ғасырларға тиесілі екенін кӛрсетті. Қалашықтың бҧлақ бойында 

орналасуы Мазараттӛбе ежелгі Хурлуг қаласы екендігіне бір дәлел бола алады [4, 370-

371бб.] 

О втором этапе развития южных городов Казахстана и Семиречья свидетельствует 

процветение городов Центральной Азии в начале ІХ-ХІІІ веков, рост городской 

демографии, распространение средневековых городов, а также развитие городской 

культуры и торговли. В Южном Казахстане начали формироваться новые города, 

развивающиеся по единой системе. Мы можем заполнить их селами Арсабанукент, 

Маданкент, Бурук и Хурлуг, Весиндж, Жумашлагу и Кедер. Испиджаб был южной 

столицей Казахстана в ІХ-ХІІ веках [5, 90б.].   

Қазақстанның оңтҥстігі және Жетісу қалаларының дамуының екінші кезеңін  ІХ-ХІІІ 

ғасырдың басында Орта Азия қалаларының ӛркендеуі, шаһар демографиясының артуы, 

ортағасырлық шаһарлардың кӛбеюі, сонымен бірге қала мәдениеті және сауда жҥйесінің 
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дамуы және шаһарлардың территориясының ҥлкеюі дәлелдейді. Оңтҥстік Қазақстан 

жерінде бір жҥйеде дамыған жаңа шаһарлар қалыптаса бастады. Олардың қатарын: 

Арсабанукент кенті, Маданкент шаһары, Бурук және Хурлуг қалалары, Весиндж қаласы, 

Жумашлагу және Кедер шаһарларымен толтыра аламыз. ІХ-ХІІ ғасырдағы Қазақстанның 

оңтҥстік астанасы – Испиджаб қаласы болды табылды.  

Кейбір зерттеуші ғалымдар Хурлуг қаласы Шымкент қаласының ескі атау, бірнеше 

рет қираған және жоңғар шапқыншылығы нәтижесінде қайта дами алмады деп кӛрсетеді. 

Басқа тарихшы ғалымдар Хурлуг қаласы ӛз алдына жеке қала болғандығын бҧрынғы 

саяхатшылар кӛрсеткен Сайрам тӛңірегінде болған 40 қаланың бірі болғандығын және 

араб зерттеушілері бҧл қаланың ІХ-Х ғасырларда болғанын және ХІІ-ХІІІ ғасырларға 

келіп кҥйрегенін айтады. 

 Зерттеуші ғалымдар Хурлуг қаласын Шымкент шаһарының орталығында 

орналасқан, Джумишлагу қаласы болса Кҥміс ӛзеніні Арысқа қҧятын жері қазіргі Тӛрткҥл 

қаласының орнында болған деген пікір білдірді [6, 317 б.]   

Шымкент қаласының орнында болған Хурлуг қаласында мешіттер болған. Отырар, 

Сауран, Қарнақ, Баб-Ата, Созақ, Манкент қалаларында да ҥлкен-кішілі, имандылыққа 

шақыратын мешіттер мен медреселер болған. Бірақ ӛкінішке орай олар бізге жетіп келмеді 

[7, 100 б.] 

 Испиджаб қаласының қасында кішігірім қала және қалашықтар орналасқан. Олар: 

Маданкет (Манкес), Чимкент, Хурлуг, Джумишлагу [8, 58б.] 

Қҧрлық (Хурлуг) қаласының орны Сайрам ауданының аумағында Шымкент қаласына 

жақын жерден табылып, археологиялық қазба жҧмыстары жҥргізілді. Қҧрлық қаласының 

есімі тҥрлі тарихи жазбаларда кездеседі.Қҧрлық қаласы туралы сайрамдық жазушы-

дәрігер Ерсін Қойбағарҧлының мәліметін келтірсек: «Сайрам қаласында әлі зерттеуді 

талап ететін кӛптеген тарихи орындар юар. Солардың бірі Қҧрлық қаласы. Ол кҥні кешеге 

дейін Сталин селосы, кейін «Октябрьдің 40 жылдығы деп аталды. Қҧрлық атаун алғанша 

Қызылсу, Сиқым атауларын алды. Қҧрлық қаласы туралы Мақдиса әл-Мҧтаххар мен  Әбу 

Ысқақ ибн Мҧхаммед әл-Фараси атап кӛрсетті. 1990 жылғы археологиялық қазбаның 

нәтижесінде табылған қорғанды Қарлҧқ қаласының қалдықтары екенін К. Байпаков растап 

берді...». Қҧрлық қаласында 1990 жылғы жҥргізілген қазба жҧмыстары және табылған 

қҧмыралар мен қазыналар туралы сайрамдық жазушы-дәрігер Е. Қойбағарҧлы сол уақытта 

«Дала» журналы және «Мәртӛбе» газетінде ғылыми мақалалар жариялайды [9].  

Сайрам ауданы, негізінен Оңтҥстік Қазақстан жерінде зерттелуді қажет ететін тарихи 

орындар ӛте кӛп. Отырар шаһары, Тҥркістан, Сайрам, Ордабасы, Созақ шаһарлары 

кӛненің кӛзі, қазақ тарихын кӛміп жатқан шҧңқыр.  

Қорытынды. Хурлуг қаласының нақты қай ғасырлар арасында ӛмір сҥргінін нақты 

айталмасақта, қазба жҧмысары мен араб саяхатшыларының деректерінен қаланың сол 

дәуірдің ірі қалаларының бірі болғандығын айта аламыз. Қаланың Х ғасырларда ӛмір 

сҥргені туралы мәліметтер бар. Қала моңғол шапқыншылығы нәтижесінде кҥйреген болса, 

дәуірлер алмасуы нәтижесінде, немесе Қазақ хандығы қҧрылған кезде қайта жанданып 

басқаша атаумен аталғаны болуы да мҥмкін.  

Хурлуг қаласының ортағасырдің ірі қалаларымен бір қатарда тҥруі, бір деректерде 

кӛрсетілуі қаланың даму дәрежесіне жеткендігін кӛрсетеді. Сонымен бірге мешіт пен 

медреселер болған қалаларды ілім мен білімнің дамыған қаласы ретінде кӛрсете аламыз. 
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Аннотация: Наполнение нашей истории новыми данными через программу Президента 

«Рухани жаңғыру». История – это общественная наука, изучающая прошлое человечества. 

Не изучать исторические места нашей страны и работать на месте исторических 

произведений. Казахстан – страна с богатым историческим наследием. Есть много 

неисследованных исторических мест, которые необходимо изучить. Есть много ханов и принцесс, 

которые не вошли в историю.Эта исследовательская работа описывает средневековый город 

Хурлуг и историческое значение, место и систему города в средневековых исторических трудах 

аль-Макдиси. Включая исторические данные о формировании и упадке города Хурлуг и взгляды 

ученых. Сегодня есть два разных мнения о местонахождении сваи Хурлуг. О городе Хурлуг 

К.М Байпакова. Результаты раскопок средневекового города Хурлуг. Тот факт, что город указан 

рядом с другими средневековыми историческими и развитыми городами, свидетельствует о его 

процветания. 

Ключевые слова: Хурлуг, Бурух, Усбаникет, Аспара, Адахкент, памятник, медресе, Кедер, 

Весидж, ал-Макдиси, Жумишлагу.  

Abstract: Filling our history with new data through the President's program ―Spiritual Revival‖. 

History is a social science that studies a person's past. Do not study the historical sites of our country and 

work on the site of historical works. Kazakhstan is a country with a rich historical heritage. There are 

many unexplored historical sites to explore. There are many khans and princes who have not gone down 

in history. This research paper describes the medieval city of Khurlug and the historical significance, 

place and system of the city in al-Maqdisi's medieval historical writings. Including historical data on the 

formation and decline of the city of Khurlug and the views of scientists. Today there are two different 

opinions about the location of the Khurlug pile. About the city of Khurlug K. M. Baipakova. The results 

of excavations in Khurlug. The fact that the city stands next to other medieval historical and developed 

cities testifies to its prosperity.  

Keywords: Khurlug, Burukh, Usbaniket, Aspara, Adahkent, monument, madrassah, Keder, Vesij, 

al-Makdisi, Jumishlag.  
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Ph.D., docent, M.Auezov SKU, Shymkent, Kazakhstan 

senior teacher, M.Auezov SKU, Shymkent, Kazakhstan 
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THE PROCESS OF PERSONAL SOCIALIZATION IN INTERCULTURAL 

COMMUNICATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE SUPPLEMENTARY EDUCATION 

SYSTEM OF KAZAKHSTAN AND HUNGARY) 

 
Abstact: The article reveals the author's approach to modeling the process of socialization of the 

individual and children's readiness for intercultural communication in the conditions of additional 

education of children in Kazakhstan.In addition, the differences between the education system of 

Kazakhstan and Hungary are described. The relevance of this article is that education is and will be one of 

the most important directions of development of any state. In our opinion, the system of assessment of 

knowledge of Hungarian schoolchildren is quite unique than in Kazakhstan. In order to avoid 

comparisons and not to traumatize the psyche of children, from the first to the third grade pupils do not 

receive marks in digital form, but since parents still need to know whether their children learn well or not, 

teachers give a textual description. In Kazakhstan, starting from the first class, children begin to be 

evaluated. The child must have a diary and receive marks or smiley marks. 

Keywords: personality, socialization, communication, intercultural, system, education, model, 

additional, comparison, process, assessment, content 

 

In modern world in the light of integration educational processes the problem of improving 

the quality of the supplementary education system is becoming progressively meaningful. At the 

same time the identity of the specialist in the system of management of additional education is 

important. 

The dynamic social, economic and technological evaluation of modern society has created 

a need for new knowledge to adapt to modern requirements. In such cases the task of the formal 

and non–formal education system is to develop the intellectual, creative and physical abilities of 

a person to realize his abilities and to create conditions for personal and professional 

development. 

Additional education as a concept appeared with the release of the Law of the Republic of 

Kazakhstan "on education" on June 7, 1999 and continues its evolutionary growth. According to 

the law additional education is understood as a process of education and training that is carried 

out to meet the needs of students and specialists. 

The article sets out the differences between the educational system in Kazakhstan and 

Hungary. The relevance of this topic is that education is and will be one of the most important 

directions of development of any state. Education – the main value, the way of being a modern 

young human. 

Today with the introduction of a new generation of educational standards and updating the 

content of education, it is possible to implement additional education by strengthening the 

changeable part of educational programs, closer integration of basic and additional education. In 

addition extracurricular activities in educational organizations include clubs, sections, studios, 

clubs of interest, sports sections, preparatory courses, educational, competitive, entertainment 

programs, journeys and etc. 

Statistics from the National Center for the Evaluation of the Quality of Education in 2014 

showed that in Kazakhstan more than 800 organizations of additional education, covering 

598,769 children and about 15,000 teachers, were part of the infrastructure of the children's 

education system. At the same time the direction in the development of the system of additional 

education the increase in the entailment of students and the vocational training of teachers 
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continues. Accordingly in the State program of development of education of the Republic of 

Kazakhstan for 2011 – 2020 much attention is paid to the perspective: 30–50% of students will 

be covered with additional education. 

How are things with priorities in Kazakh schools? To answer this question, let me compare 

two educational systems: Hungarian and Kazakh. 

In Hungary and Kazakhstan, preschool education in kindergarten is compulsory and is 

provided for all children between the ages of three and six, after which children are required to 

attend school until the age of sixteen. But after the end of kindergarten Hungarian children 

receive a document showing readiness to study at school, while children in Kazakhstan do not 

receive this document. 

By the nature of educational programs, education in Kazakhstan is divided into general and 

vocational education. The following levels of education are distinguished: pre-school education, 

secondary education, higher and postgraduate vocational education. Secondary education in 

Kazakhstan is compulsory as in Hungary and includes secondary general, primary vocational and 

secondary vocational education. Children are admitted to the first grade from the age of 6-7. 

Secondary general education of Kazakhstan contains 3 stages: primary (grades 1-4), basic 

(grades 5-9) and senior (grades 10-11). Primary education in Hungary usually lasts eight years. 

Secondary education includes three traditional types of schools focused on different levels of 

students: grammar schools for "gifted children" preparing to enter university; Secondary 

vocational schools for intermediate students (four years); Technical schools - to prepare students 

for a practical profession[1].  

Primary vocational education in Kazakhstan is acquired in 2-3 years in vocational schools 

and vocational lyceums on the basis of basic general education. Secondary vocational education 

is provided for 3-4 years in colleges and schools on the basis of basic general education on a 

competitive basis. 

The first thing that surprising in Hungary is the fact that separate stages of schools function 

as independent units. That is, if in Kazakhstan children from grade 1 to grade 11 study together, 

in the same building, in Hungary primary, secondary, senior schools are located in different 

buildings, with autonomous management. In addition, Hungarian schoolchildren have classmates 

in our usual sense only in primary school. In secondary and senior schools, different collectives 

are formed in different lessons. This is due to the individual approach to the educational needs of 

the child. For example: if a child is strong in mathematics, but he is bored to death on biology, it 

is logical that it should not be loaded with a large number of hours of biology, if it is much more 

effective for him to deepen into algebra and geometry. The big thing in Hungary and what is 

absent in Kazakhstan – privacy assessment. Marks for work and homework are a student's 

personal file in Hungarian. No one reads out the list with ratings after the control work, for 

example in parent-teacher meetings in Kazakh schools teachers are dealt with according to the 

bones of everyone and in public. 

In my opinion, the system of assessment of knowledge of Hungarian schoolchildren is 

quite unique than in Kazakhstan. In order to avoid comparisons and not to traumatize the psyche 

of children, from the first to the third grade pupils do not receive marks in digital form, but since 

parents still need to know whether their children learn well or not, teachers give a textual 

description. In Kazakhstan, starting from the first class, children begin to be evaluated. The child 

must have a diary and receive marks or smiley marks. And in Hungary from the fourth grade 

students are already exposed to marks on the traditional five-point scale. For Hungarian students, 

the first higher education (12 semesters) is free of charge, while foreigners pay between 1,300 

and 8,000 euros per year depending on the curriculum. Lectures in universities are generally 

given in Hungarian, although a number of universities also teach in French, English and German. 

During the session, the student can distribute the examination sequence himself, and each of 

them has the right to recast three times. From my point of view, the Hungarian education system 

is very loyal: "especially distinguished" are given a chance to retake a four-time, however, it can 
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be used only once in the whole time of training [2]. 

English and German play an important role in Hungarian higher education, and Kazakh 

higher education is dominated by Kazakh, English and Russian. An interesting fact is that most 

Hungarian universities are public institutions in which students traditionally study free of charge. 

In Kazakhstan, for admission to Higher Education Institution, school graduates pass final and 

entrance examinations in the form of unified national testing (UNT) or comprehensive testing 

(for graduates of previous years). The second higher education in Kazakhstan is provided only 

on a paid basis with an accelerated period of study (2-3 years). A general requirement for all 

universities is a certificate of secondary education (graduation). 

Hungary attracts foreign students from other countries. It turns out that three-quarters of 

students arriving in Hungary come from ten major countries; while the remaining quarter is from 

a hundred countries. Among the states sending numerous students are Germany, Iran, Norway, 

Israel and Sweden, while most invited students are citizens of neighboring countries. In the 

2008-2009 academic year, the total number of foreign students studying in Hungary was 16,916, 

compared to only 14,491 in 2005-2006. In 2018, about 14,000 foreign students studied in 

Kazakhstan, by 2020 their number is planned to increase to 50,000 people, the message 

distributed by the Center of International Programs reads. Of these, 3,683 citizens of Uzbekistan, 

3,290 from India, 1,320 from Turkmenistan, 1,290 from China, and 1,026 from Kyrgyzstan. [2] 

Currently, Kazakhstan is actively considering the introduction of 12-year education. The 

leader of the nation N.A. Nazarbayev said that the system of 12-year secondary education should 

be implemented by 2020. With the introduction of 12-year secondary education, Kazakhstan is 

reaching a new level, thus becoming one step with other developed countries of the world [3]. 

Thus, I am sure that the education system of Kazakhstan will soon become in 1 row with 

the education system of developed countries and will be able to compete with them on an equal 

footing. Education should be the basis for the high quality of our lives. 

In conclusion, I want to say that the educational system of both countries is aimed at 

improving the quality of education, as education gives us the opportunity to realize ourselves, be 

communicative, find our place in society and finally be part of society and contribute to the 

development of society. 

Aim of the study: to theoretically justify and experimentally test the social and 

pedagogical conditions for socialization of the child in institutions of additional education. 

Research problems 

1. To study the genesis and the current state of development of socio– pedagogical 

conditions in the socio–cultural environment of institutions of additional education of children in 

pedagogical science and practice; 

2. To define theoretical and methodological ways and principles to create conditions in 

institutions of additional education of children; 

3. Establish scientific and methodological support for the process of development of social 

and pedagogical conditions of institutions of additional education of children. 

4. On the basis of the identified approaches, test experimentally the structural and 

functional model of development of socio–pedagogical conditions in the socio-cultural 

environment of institutions of additional education of children. 

Methods of research: analysis of the theory of socio–cultural activity, philosophical, 

cultural, historical, psycho–pedagogical literature and normative and lawful documents on 

subjects of additional education of children; historical and pedagogical analysis to symbolize the 

historiography of the study problem; conceptual and terminological analysis to characterize the 

conceptual field of the investigated problem, theoretical modeling to build a structural – 

functional model for the development of social and pedagogical conditions of institutions of 

additional education of children; observing the experiment to determine the amount of creation 

of socio–pedagogical fortune of institutions of additional education of children. 
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Тҥйін: Мақалада авторлардың жеке тҧлғаны әлеуметтендіру процесін модельдеуге және 

балалардың Қазақстанға қосымша білім беру жағдайында балалардың мәдениаралық қарым-

қатынасқа дайын болуына кӛзқарасы ашылған.Сонымен қатар, Қазақстан мен Венгрияның білім 

беру жҥйесінің айырмашылықтары сипатталған. Бҧл мақаланың ӛзектілігі - білім кез-келген 

мемлекеттің дамуының маңызды бағыттарының бірі болып табылады және солай болады. Біздің 

ойымызша, венгр мектеп оқушыларының білімін бағалау жҥйесі Қазақстанға қарағанда бірегей. 

Салыстырмас ҥшін және балалардың психикасына зақым келтірмеу ҥшін бірінші сыныптан 

ҥшінші сыныпқа дейін оқушылар сандық формада баға алмайды, бірақ ата-аналар балаларының 

жақсы оқитын-білмейтіндігін білуі керек болғандықтан, мҧғалімдер мәтіндік сипаттама береді . 

Қазақстанда бірінші сыныптан бастап балаларды бағалау басталады. Баланың кҥнделігі болуы 

керек және белгілерді немесе смайликтерді алуы керек. 

Аннотация: В статье раскрывается авторский подход к моделированию процесса 

социализации личности и готовности детей к межкультурному общению в условиях 

дополнительного образования детей Казахстана. Кроме того, излагаются различия между системой 

образования Казахстана и Венгрии. Актуальность данной статьи заключается в том, что 

образование является и будет одним из важнейших направлений развития любого государства. На 

наш взгляд, система оценки знаний венгерских школьников уникальна, чем в Казахстане. Чтобы 

избежать сравнений и не травмировать психику детей, с первого по третий класс ученики не 

получают оценок в цифровом виде, но, поскольку родителям все равно необходимо знать, хорошо 

ли учатся их дети, учителя дают текстовое описание . В Казахстане с первого класса начинают 

оценивать детей. Ребенок должен вести дневник и получать отметки или смайлы. 
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ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БЕЙІМДЕЛУІ – 

ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МЕХАНИЗМІ РЕТІНДЕ 

 
Тҥйін: Егде жастағы адамдардың жағдайы елеулі әлеуметтік тәуекелмен байланысты 

екендігін мойындау керек. Бҥгінгі қоғамда қарттарға тән нақты проблемалар – денсаулығының 

нашарлауы, қозғалу қабілетінің тӛмендеуі, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттіліктің тӛмендеуі, 

тҧрақсыз қаржылық жағдай және қалыптасқан әлеуметтік мәртебесін жоғалтуы. Егде жастағы 

адамдарға динамикалық тҧрғыда ӛзгеретін экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларға 

бейімделу жастарға қарағанда әлдеқайда қиын. Бҧл ҥшін оларға, қарттарға мемлекеттік қолдау 

негізінде олардың проблемалары мен қажеттіліктерінің әртҥрлілігі мен әркелкілігін ескере 

отырып, білікті кӛмек қажет. Сондықтан қарттарға қамқорлық – кез-келген елдегі кҥшті 

әлеуметтік, соның ішінде әлеуметтік-мәдени, саяси бағыттың басты мақсаты. Егде жастағы 

адамдардың бос уақытын ҧйымдастырудағы басты нәрсе – бҧл олардың әлеуметтік бейімделуі, 

әлеуметтік белсенділіктің сақталуы және жалғасуы, жеке әлеуетінің дамуы, бос уақыттарын 
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жағымды ӛткізуге жағдайлар мен мҥмкіндіктер беру, әртҥрлі мәдени және білім беру 

қажеттіліктерін, қарым-қатынас пен тану қажеттіліктерін қанағаттандыру, сонымен қатар жаңа 

қызығушылықтарды ояту және дамыту, достық байланыстар орнату, олардың шығармашылық 

белсенділіктерін арттыру, тіршілік етуін қолдау және арттыру.  

Кілт сӛздер: қарттар, әлеуметтік, мәдени, бейімделу, кӛмек, қызмет, кҥтім, әлеуметтену, бос 

уақыт, психологиялық 

 

«Адаптация» ҧғымы қазіргі кезде білімнің кӛптеген салаларында қолданылады - 

биология, философия, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этика, педагогика т.б. Бҧл 

мәселені зерттеу негізінен әр тҥрлі білім салаларына келіп  тоғысады және бҧл адамды 

жан-жақты зерттеудегі ең маңызды, перспективалы тәсіл болып табылады. 

Мҧндай жҧмыстарда бейімделу индивид пен макросоциумды байланыстырудың, 

адамның әлеуметтік позициясының ӛзгеруінің, жаңа әлеуметтік рӛлді иемденудің тәсілі 

ретінде қарастырылады, яғни бейімделу әлеуметтенумен  байланыстырылады. 

Егер біз адаптация терминін тар, әлеуметтік-психологиялық, мағынасында алсақ, 

онда ол жеке тҧлғаның шағын топпен қарым-қатынасы аясында қарастырылады. Яғни, 

бейімделу процесі дегеніміз - адамның шағын топқа ену процесі, оның оның мҥшелері 

арасындағы қатынастар қҧрылымында белгілі бір орын алып, белгіленген нормаларды, 

қатынастарды игеруі [1]. 

Егде жастағы адамдар – бҧл БҦҦ Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының (ДДҦ) 

жіктеуіне сәйкес егде жастағы адамдар тобы тӛрт кіші топқа бӛлінеді: егде жас (55-64 

жас); кексе (60-74 жас); қарттық (75-84 жас); ҧзақ жасаушылар (85 жастан жоғары) [2]. 

Егде жастағы және қартайған адамдардың ӛмірінде, әсіресе олардың еңбек қызметіне 

қатысуы қиын болған кезде, олардың ӛз қызығушылықтары ҥшін істейтін жҧмыс табуы 

ӛте маңызды. Бос уақытты ӛткізу - науқастарды, мҥгедектерді және қарттарды оңалту мен 

кҥтімнің маңызды элементтерінің бірі. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінде халықтың әлсіз 

қорғалған топтарының әлеуметтік бейімделу процесінің сәтті ӛтуіне ықпал ететін 

әлеуметтік-мәдени оңалтудың жаңа технологиялары жасалуда. Қоғамда қарттар мен қарт 

адамдарды қосу мен интеграциялау проблемасы бар екендігі сӛзсіз, және бҧл ӛз кезегінде 

мәдени-демалыс саласындағы арнайы қҧрылған бағдарламаларды әзірлеу мен жҥзеге 

асыруды кӛздейді. 

Әлеуметтік-мәдени оңалту технологиясының анықтамасы екі компонентті қамтиды: 

«әлеуметтік» және «мәдени». Бірінші компонент бҧл технология мҥмкіндігі шектеулі 

адамның жеке басына бағытталған және оның ӛмір салтында жағымды ӛзгерістерге қол 

жеткізуді ҧсынады. Екінші «Мәдени» компонент қарт адамның ӛзінің рухани, 

шығармашылық әлеуетін кӛрсететін және іске асыратын қҧралдарына қатысты. 

«Әлеуметтік» дегеніміз қарттардың қарапайым әлеуметтік байланыстар мен ӛзара 

әрекеттесуге мҥмкіндік беретін қҧзыреттілік деңгейіне жеткендігін білдіреді. «Мәдени» 

дегеніміз - оңалту процесін белгілі бір мәдени мазмҧнмен толтыру, егде жастағы 

адамдардың мәдени қҧндылықтарды, нормалар мен дәстҥрлерді дамытуы, олардың 

мәдени қызметінің сапасы мен ауқымын, олардың әлеуметтік-мәдени қызметі барысында 

шығармашылық нәтижелерін кӛрсетуі. «Әлеуметтік» қарттар мен олардың қоршаған 

ортасымен ӛзара әрекеттесудің әртҥрлі формаларын қарастырады, ал «мәдени» бҧл ӛзара 

әрекеттесудің белгілі бір нәтижелерін алуды кӛздейді [3]. 

Бҧл мақалада егде жастағы адамдардың әлеуметтік-мәдени мәртебесінің 

ерекшеліктерін қарастырамыз, сондай-ақ қоғам мен қоршаған ортаға әлеуметтік-мәдени 

бейімделу деңгейін қалай кӛтеруге болатындығын талдаймыз. Бҧл процесс егде жастағы 

адамдардың ҥнемі ӛзгеріп отыратын жағдайларға бейімделуі және ӛздерінің әлеуметтік, 

рухани қажеттіліктері мен сҧраныстарын қанағаттандыру ҥшін осы ортаның элементтерін 

мақсатты тҥрде дамыту ретінде қарастырылады. Мҧның бәріне арнайы ҧйымдастырылған 

әлеуметтік-мәдени қызмет процесінде тиісті дағдыларды игеру арқылы қол жеткізуге 
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болады. 

Біздің заманымызда егде жастағы адамдардың бейімделуі - олардың әлеуметтенуінің 

кеңірек ҥдерісіне байланысты ең ӛзекті және ҧзаққа созылатын проблемалардың бірі. 

Әлеуметтендіру механизмдерінің бірі - дәл әлеуметтік-мәдени бейімделу, сондықтан бҧл 

екі процесті ӛзара тәуелді және ӛзара шартты деп қабылдау және қарастыру керек. 

Егде жастағы адамның ӛміріне әсер ететін психологиялық факторларды 

қарастыратын болсақ: 

1. Қоғамдағы әлеуметтік рӛлдің ӛзгеруі 

2. Мәндерді ӛзгерту 

3. Ҧтқырлықтың тӛмен деңгейі және жаңа ӛмір жағдайларына бейімделу 

4. Егде жастағы азаматтардың ӛмір сҥру деңгейінің тӛмендігі, олардың мәдени, 

әлеуметтік және материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыра алмауы 

5. Тәуелсіз ӛмір сҥру қабілетінің жоғалуы 

6. Жалғыздық проблемасы 

7. Қоғамдық және мәдени ӛмірге араласпау 

8. Депрессия 

Жеке адамның ӛміріндегі әлеуметтік-мәдени салаға байланысты бейімделу жалпы 

мәдени генезистің маңызды факторларының бірі, мәдениеттің уақытша ӛзгермелілігі, 

жаңашылдықтар генерациясы және қоғамдастықтың әлеуметтік-мәдени 

трансформациясының басқа процестері, сонымен қатар жеке адамдардың сана-сезімі мен 

мінез-қҧлық ерекшеліктерінің ӛзгеруі болып табылады. 

Белгілі бір қоғамның ӛзгеруі мен тҧрақтану жағдайы сонымен қатар әлеуметтік-

мәдени бейімделуді ҥйлестірудің маңызды факторы болып табылады. Олар индивидтердің 

әлеуметтік мінез-қҧлқын оңтайландырады, нормативтік қҧндылық қҧрылымының 

динамикалық тҧтастығын бекіту арқылы қоғам санасындағы алғашқы жаңа ӛзгерістердің 

бағыты мен сипатын заңдастырады. Бейімделу процесінің қарқындылығы, сипаты, 

тереңдігі осы «масштабта» бекітілуі мҥмкін - тӛменгі нормаға немесе жоғарғы идеалды 

кҥйге жақындауға байланысты. Бҧл шараны бҧзу қоғам ҥшін де, жеке тҧлғаның ӛзі ҥшін 

де кері деструктивті зардаптарға, «бҧзушылық бейімделу» қҧбылысының пайда болуына 

әкеледі [4]. 

Егде жастағы адамдар – бҧл ең алдымен қоғамның әр тҥрлі салаларындағы 

ӛзгерістермен бірге тәуекел аймағына енетін әлеуметтік топтардың бірі. Дҥние жҥзіндегі 

қазіргі  әлеуметтік жағдай, жастарға, белсенді ӛмір салтына, жетістіктер философиясына 

бағдарлану бҧл демографиялық топты  осал ете тҥседі [5]. 

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу ҥшін егде жастағы азаматтардың ӛздері ҥшін 

де, жалпы қоғам ҥшін де егде жастағы адамдардың ерекшеліктері мен мҧқтаж жандарға 

және қиын жағдайға тап болғандарға кӛмек кӛрсету тәсілдері туралы тҥсіндіру және 

ақпараттандыру ҥшін ағартушылық және әлеуметтік-мәдени жҧмыс қажет болады. 

Сондай-ақ, ӛзара іс-қимыл тәсілдері (қарттар мен жастар) туралы және қажеттіліктерді 

қанағаттандыру, қарттарға арналған арнайы технологиялар мен бағдарламалар жасау 

туралы айту керек. Осындай әрекеттер арқылы егде жастағы адамдарға бейімделуге және 

қоғамға қосылуға кӛмектесуге болады. 

Егде жастағы адамдармен жҧмыс жасағанда қолданылатын әлеуметтік-мәдени 

технологиялар:  

 Қарттармен клубтық жҧмыс  

 Библиотерапия  

 Изотерапия  

 Ойын терапиясы  

 Туризм, спорттық және ашық аспан астындағы іс-шаралар  

 Бақша терапиясы [6]. 

Бос уақытты белсенді ӛткізуге деген ҧмтылыс әлеуметтік бейімделуге ықпал етеді, 
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ал бос уақыттың пассивті-ойландыратын тҥрлеріне бағдарлану егде жастағы адамдардың 

жалпы ӛмірлік қабілетінің тӛмендеуіне әкеледі, олардың әлеуметтік оқшаулануын одан әрі 

тереңдете тҥседі. Егде жастағы азаматтарға қатысты әлеуметтік-мәдени жҧмыс 

принциптері келесідей: 

 - тәуелсіздік принципі, егде жастағы адамдарға: негізгі жеңілдіктер мен қызметтерге 

қол жетімділік; жҧмыс жасау немесе табыс әкелетін қызметтің кез-келген тҥрімен 

айналысу мҥмкіндігі; жҧмысты тоқтату мерзімдерін анықтауға қатысуға; білім беру және 

оқыту бағдарламаларына қатысу мҥмкіндігін сақтау; жеке бейімділікті және ӛзгеретін 

жағдайларды ескере отырып, қауіпсіз ортада ӛмір сҥруге; ҥйде кӛмек алуға мҥмкіндік 

береді;  

- қатысу қағидасы - егде жастағы адамдарды қоғам ӛміріне тарту және олардың әл-

ауқатына әсер ететін әлеуметтік саясатты әзірлеу мен жҥзеге асыруға белсенді қатысу, 

сондай-ақ қарттардың қозғалысын, кәсіподақтарын немесе бірлестіктерін қҧру 

мҥмкіндіктерін бейнелейді;  

- қамқорлық қағидасы - отбасы мен қоғам тарапынан қорғауды қамтамасыз ету 

мәселелерін қозғайды, медициналық кӛмекке, әлеуметтік-қҧқықтық қызметтерге қол 

жетімділік, кҥтім мен ӛмір сапасына қатысты шешімдер қабылдау;  

- ішкі әлеуетті іске асыру қағидасы - білім, мәдениет, рухани ӛмір және демалыс 

саласындағы қҧндылықтарға қол жеткізуге қатысты егде жастағы азаматтардың әлеуетін 

толық іске асыруға мҥмкіндік алады. 

Қарт адамдардың  демалысын ҧйымдаструдың нәтижелі  формаларын теориялық   

әдістемелік жақтарын әзірлеу  олардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін тҥсінуді 

және жеке тҧлғаның ерекшеліктерін ескеруді қажет етеді. Біздің бақылуымыз бойынша, 

демалыс белсенділігі  сипаты мен деңгейі мына факторларға байланысты болып келеді:  

1) Денсаулығы мен психологиялық белсенділігі жағдайы;  

2) әлеуметтік жағдайы (жалғызіліктілігі, балаларымен бірге тҧруы);  

3) материалды қамтылуы мен табыс мӛлшері;  

4) мәдениеті мен білім деңгейі; 5) мінез-қҧлық ерекшеліктері.  

Егде жастағы адамның қарым-қатынасын ҥйлестірудің және оның қоғаммен 

әлеуметтік байланысын дамытудың маңызды бағыты оның бос уақыты болып табылады. 

Шығармашылық, білім беру, ойын, кӛңіл кӛтеру, сауықтыру - қарттардың бос уақытын 

ӛткізудің негізгі тҥрлері. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, қарт адамдармен 

тиімді ӛзара әрекеттесу және шығармашылық, физикалық, интеллектуалдық әлеуетті 

ашуға қолайлы жағдай туғызу  ҥшін алдымен, қажетті жағдайларды жасау қажет деген 

қорытындыға келеміз. Бҧл санаттағы азаматтардың ӛзіне тән физикалық және 

психологиялық ерекшеліктері бар екендігіне ерекше назар аудару қажет, сондықтан бос 

уақытты ҧйымдастырған кезде оларды ескеру қажет. Осы ерекшеліктерді тізіп кӛрейік: 

қҧндылықтардың ӛзгеруі, қызығушылықтардың ӛзгеруі; ҧтқырлықтың тӛмен деңгейі және 

жаңа ӛмір жағдайларына бейімделу; қартайған сайын адамдар ӛз бетінше ӛмір сҥру 

қабілетін жоғалтады, қорқыныш пен кҥмән пайда болады. Егде жастағы адамдар ҥшін 

жалғыздық проблемасы ӛте ӛзекті, сондықтан қарым-қатынасқа деген қажеттілікті 

қанағаттандыру ӛте маңызды. Барлық ҧйымдастырылған іс-шаралар осы жас санатындағы 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға және қатысушылардың тілектерін ескеруге бағытталуы 

керек.  

Қазіргі уақытта біз ӛмір сҥру ҧзақтығының ӛсуін, егде жастағы халықтың ҥлес 

салмағының артуын және соның салдарынан «кәрілік» ҧғымына кӛзқарастардың 

жағымсыз жағынан оңға қарай ӛзгеруін байқай аламыз, яғни бҧрын қарттық деп аталатын, 

бҥгінде жинақталған ӛмірлік тәжірибе мен әлі де болса пайдаланылмаған физикалық 

белсенділікті біріктіретін адам ӛміріндегі қолайлы кезеңге айналуда. Демек, қазіргі кезде 

егде жастағы адамдардың әлеуметтік бейімделуі және оның бағыттарын, қҧралдары мен 

әдістерін іздеу мәселесі ӛте ӛзекті болып отыр [7].  
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Айта кетейік, бҥгінде Шымкент қаласында 78 800 зейнеткер бар. Қазақстанда халық 

санының ӛсімі қарт адамдар ҥлесінің тҧрақты ӛсуімен қатар жҥреді. Қарттар ҥлесінің ӛсуі 

Қазақстанда қатты байқалуда: 2014 жылы жасы 65-тен асқандар  халықтың 6,8 %-ын 

қҧраса, 2018 жылдың соңында олардың ҥлесі 7,5 % болды. Болжамдық деректерге сай, 

елде қарт адамдар ҥлесі әлі екі есеге дейін ӛседі де, 2050 жылы олардың ҥлесі 14,1 %-ға 

жеткелі тҧр [8]. Сондықтан қарттармен әлеуметтік жҧмыстың маңызы арта туспесе, 

кемімек емес.   

Әдебиеттер тізімі: 

1 Георгиева И. А. Социально-психологические факторы адаптации личности в 

коллективе: автореф. дис. канд. психол. наук. [Текст] / И. А. Георгиева Л., 1985, 167 с. 

«Психическое здоровье и пожилые люди». Информационный бюллетень [Текст] N 

381 2015 г. 

2 Малофеев И.В. Развитие социальных услуг как фактора повышения качества 

жизни населения регионов России [Текст] / Социология и социальная политика. 2011.  

№3. С. 10-15. 

3 Махонько Н.В. Социокультурная адаптация в трансформационных процессах 

культуры: дис. канд. филос. наук: 24.00.01. Краснодар, 2001, 189с. 

4 Дементьева Н.Ф. Методологические аспекты социальнопсихологической 

адаптации лиц пожилого возраста в стационарных учреждениях социального 

обслуживания [Текст] // 5 Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. 

Краснова, А.Г. Лидерс. М.: Академия, 2003.  С.279-283. 

5 Климук С.С. Организация досуга пожилых людей методами PR [Текст] / 

Современные научные исследования и инновации. 2012. - № 112, с.164 

6 Е.В.Щанина: Основные факторы социальной адаптации пожилых людей в 

современном обществе., 2017. 

7 https://kaz.zakon.kz/4996553-aza-stan-hal-y-artayyp-kett-arttar-les.html  

 
Аннотация: Следует признать, что положение пожилых людей связано со значительными 

социальными рисками. Настоящими проблемами пожилых людей в современном обществе 

являются ухудшение здоровья, снижение мобильности, уменьшение конкурентоспособности на 

рынке труда, нестабильная финансовая ситуация и потеря социального статуса. Пожилым людям 

намного труднее адаптироваться к динамично меняющимся экономическим и социокультурным 

условиям, чем молодым людям. Для этого, необходима квалифицированная помощь пожилым 

людям с учетом спроса разнообразия и удовлетворения их проблем и потребностей на основе 

государственной поддержки. Поэтому, забота о пожилых людях - основная цель сильного 

социального, в том числе социокультурного и политического направления в любой стране. Главное 

в организации досуга пожилых людей - их социальная адаптация, сохранение и продолжение 

социальной активности, личностное развитие, создание условий и возможностей для досуга, 

удовлетворение различных культурных и образовательных спросов, потребности в общении и 

признании, а также пробуждение и развитие новых интересов, установление дружеских 

отношений, повышение их творческой активности, поддержка и повышение их долголетия. 

Abstract: It should be recognized that the situation of older people is associated with significant 

social risks. The real problems of older people in modern society are deteriorating health, reduced 

mobility, reduced competitiveness in the labor market, unstable financial situation and loss of social 

status. Elderly people find it much more difficult to adapt to dynamically changing economic and socio-

cultural conditions than young people. For this, qualified assistance is needed for older people, taking into 

account the demand for diversity and meeting their problems and needs on the basis of state support. 

Therefore, caring for the elderly is the main goal of a strong social, including socio-cultural and political 

direction in any country. The main thing in organizing the leisure of older people is their social 

adaptation, preservation and continuation of social activity, personal development, creation of conditions 

and opportunities for leisure, satisfaction of various cultural and educational demands, the need for 

communication and recognition, as well as awakening and developing new interests, establishing friendly 

relations, increasing their creative activity, supporting and increasing their longevity. 
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ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТТАҒЫ ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

 ІС- ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БАСТЫ БАҒЫТЫ 
 

Тҥйін: Кез-келген қоғамда қоғам ӛмірімен байланысты кӛптеген проблемалар мен қауіптер 

бар. Тіпті дамыған және ӛркендеген елдерде тәртіпсіздіктер, террористік шабуылдар, ҧлтаралық 

қақтығыстар, балаларды ҧрлау, тҧрмыстық зорлық-зомбылық актілері, мектептер мен дҥкендердегі 

атыс, тҧрмыстық драмалар ҥнемі болып тҧрады.  Қазіргі уақытта жаһандық терроризм қаупі 

азаймай отыр. Әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі білім беру жҥйесіне тікелей 

байланысты. Оқу орындарында жҥрген азаматтарды оқыту мен тәрбиелеу, бос уақыттарын, 

демалысын және оңалтуын ҧйымдастыру, жайлы ӛмір сҥру жағдайларын жасау, оқу орнына және 

кері қайту жолдарын қамтамасыз ету қауіпсіздік шараларымен тікелей байланысты. Жастардың 

ӛмірлік ҧстанымын, дҧрыс кӛзқарастарын қалыптастыру мақсатымен ӛткізілген «Суицидтің алдын 

алу»  тақырыптардағы дәрістер, семинар-тренингтер, дӛңгелек ҥстел, конференция және т.б. 

шаралар талдаулары, жастар арсындағы жҥргізілген сауалнамалар мәліметтеріне мониторинг 

жасалды. Суицидті болдырмаудың алдын алу шаралары қарастырылды. Жастардың бойында ӛзін-

ӛзі бағалау, қызығушылық, шеберлік пен дарындылық сезімдерін тәрбиелеу шараларының 

маңыздылығы, сонда ғана біз жас ҧрпақты прагматикалық, бейімделгіш және жаңа білімге 

ҧмтылуға ҥйрете аламыз. Жастардың осы қасиеттері қоғамымыздың және жалпы еліміздің рухани 

жаңғыру бағытында дамуына ықпал ететіні анық. 

Кілттік сӛздер: әлеметтік қауіпсіздік, әлеуметтік тӛтенше жағдай, қауіп-қатер, қоғамдық 

қауіптер, суицид, мониторинг, ҧлттық қҧндылық,  ҧлттық тәрбие, рухани жаңғыру 

 

Біздің барлық инновацияларымыздың дамуы, әртҥрлі қызмет салаларында жаңа 

технологиялардың дамуы, реформалардың жҥзеге асырылуы барлығының ӛмір сҥру 

сапасын жақсартуы керек. 

Әр халықтың ӛсіп-ӛркендеуі ҥшін қоғам қоршаған ортада қалыптасқан рухани, 

мәдени және саяси қҧндылықтарды сақтап, дамытуы керек [1]. 

Әлеуметтік сипаттағы тӛтенше жағдайдың пайда болуы және дамуы әлеуметтік 

қатынастардың тепе-теңдіктің әртҥрлі себептеріне байланысты елеулі қайшылықтар, 

қақтығыстар мен соғыстарға байланысты бҧзушылық болып табылады. Олардың 

катализаторлары әлеуметтік шиеленісті тудыратын әртҥрлі жағдайлар болуы мҥмкін - 

жҧмыссыздық, сыбайлас жемқорлық, қылмыс, тәртіпсіздіктер, терроризм актілері, 

ҥкіметтік дағдарыстар, инфляция, азық-тҥлік проблемалары, әлеуметтік толқулар, ішкі 

ҧлтшылдық, локализм және т.б.  

Кез-келген қоғамда қоғам ӛмірімен байланысты кӛптеген проблемалар мен қауіптер 

бар. Тіпті дамыған және ӛркендеген елдерде (АҚШ, Ҧлыбритания, Франция, Италия, 

Бельгия, Германия, Испания) тәртіпсіздіктер, террористік шабуылдар, ҧлтаралық 

қақтығыстар, балаларды ҧрлау, тҧрмыстық зорлық-зомбылық актілері, мектептер мен 

дҥкендердегі атыс, тҧрмыстық драмалар ҥнемі болып тҧрады.  

Кӛптеген елдердің ел басылары кҥн сайын дерлік білім, мәдениет, медицинадағы 

қауіп-қатерлер мен жергілікті және халықаралық қақтығыстар туралы айтады. Жаһандық 

терроризм қаупі азаймай отыр. Әлеуметтік сипаттағы ішкі және сыртқы қауіптерден жеке 

тҧлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары табиғи 

және техногендік сипаттағы проблемаларға қарағанда анағҧрлым айқын және кӛлемді 

бола бастады [2]. 

Оның ӛмір сҥруі ҥшін қажет және пайдалы кез-келген адамның іс-әрекеті бір 

уақытта әлеуметтік қайшылықтар мен қауіпті жағдайларға алып келетін қауіп-қатер кӛзі 
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бола алады.  

Сонымен бірге кез-келген әрекетті қорғауға, қақтығыстарды, деструктивті салдарды, 

қасақана зиян келтіруді және басқа қауіпті салдарды азайтуға болады. 

Әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі білім беру жҥйесімен тікелей 

байланысты. Азаматтарды білім беру ҧйымдарында оқыту және тәрбиелеу, бос уақытын, 

демалысын және денсаулығын жақсартуды ҧйымдастыру, ӛмір сҥруге қолайлы жағдайлар 

жасау қауіпсіздік шараларымен тікелей байланысты.  

Халықты әлеуметтік қорғау негіздерін білу әртҥрлі факторлар мен қатерлерді дәлірек 

анықтауға және ескеруге, қауіпті жағдайлардың дамуын болжауға, шешімдер, шаралар мен 

қауіпсіздік жҥйесін қалыптастыру ҥшін сапалы және сандық бағалауды қолдануға 

мҥмкіндік береді. Мақаладағы мәліметтер, жастардың ӛмірлік ҧстанымын, дҧрыс 

кӛзқарастарын қалыптастыру мақсатымен ӛткізілген «Суицидтің алдын алу», «Ӛмірге 

ғашық болу» және т.б. тақырыптардағы дәрістер, семинар-тренингтер, дӛңгелек ҥстел, 

конференция және т.б. шаралар талдаулары, жастар арсындағы жҥргізілген сауалнамалар 

мәліметтері арқылы дәлелденді. 

Әлеуметтік қатерлер дегеніміз - қоғамда пайда болатын және адамдардың ӛмірі мен 

денсаулығына, олардың меншігіне, қҧқықтары мен заңды мҥдделеріне қауіп тӛндіретін 

қолайсыз процестер мен қҧбылыстар. 

Біз қарастырып отырған әлеуметтік қатерлер әртҥрлі. Оларды зерттеу ҥшін жіктеу 

қажет. В.Ярочкиннің жҧмысында барлық қауіптер тӛменгі критерийлер бойынша 

жіктелген [3]: 

- ықпал ету объектілері - адам, қоғам, мемлекет, қоғамдық  орта; 

- ықпал ету объектілеріне қатысты - ішкі және сыртқы; 

- адам қызметінің салаларында - экономикалық, әлеуметтік, саяси, әскери, мәдени, 

ақпараттық, экологиялық және т.б. ; 

- ауқымы бойынша - ғаламдық, аймақтық, ҧлттық, жергілікті және т.б.; 

- кӛріну тәсілдері мен формаларына сәйкес - мәлімдемелер, нақты іс-әрекеттер, 

болашақта қауіп тӛндіруі мҥмкін және қорғаныс реакциясын талап ететін жағдайлар 

жиынтығы және т.б.; 

- кӛздер және қозғаушы кҥштер бойынша - табиғи (антропогендік, әлеуметтік); 

- объектіге кҥтілетін әсер - кенеттен, кҥтпеген; аз немесе ҧзақ кідіріспен кҥтіледі; 

- әдейі - қҧқықтық нормаларды қолданудан туындайтын; заңнан тыс; 

- формада - тікелей, жанама, жабық, жасырын, формасыз; 

- уақыт бойынша - жедел, ҧзақ, дискретті; 

- салдары бойынша - қайтымсыз, қайтымды, мутагендік, доминантты, катализатор; 

- мәні бойынша - рҧқсат етілген, қолайсыз; 

- қҧрамы бойынша - дара, екілік, кумулятивті, диффузиялық; 

- актуализацияға сәйкес - ықтимал; 

- пайда болу себептері  - тҧрақты, кездейсоқ, стихиялық, қасақана; 

- зияндылығы негізінде  - материалдық, моральдық; 

- залалдануы бойынша - шекті, елеулі, шамалы; 

- әсер ету сипаты негізінде  - белсенді, пассивті және т.б. 

Әлеуметтік қауіптіліктің ерекшелігі, олар кӛптеген адамдарға қауіп тӛндіреді. 

Олардың таралуы әртҥрлі әлеуметтік топтарға біріккен адамдардың мінез-қҧлық 

ерекшеліктеріне байланысты [4]. 

В.В.Сапронов ҧсынған ӛзара қорғалатын қауіпсіздік нысандарының моделі, біздің 

ойымызша, аталған мәселені шешуге кӛмектеседі. Олар: 

- жеке сипаттағы (адам) қауіптілік деңгейі; 

- қоғамдық сипаттағы қауіптің деңгейі (қоғам); 

- жаһандық сипаттағы (бейбітшілік) қауіптілік деңгейі. 

Олардың әрқайсысы ӛз кезегінде элементтердің, қатынастардың, субъект-объект 
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қатынастарының (сурет 1) кҥрделі жҥйесі.  

 

ӘЛЕМ - жаһандық сипаттағы қауіптер 

↑ 

ҚОҒАМ - қоғамдық сипаттағы қауіптер 

↑ 

АДАМЗАТ - жеке қауіптер 

 

 

 

 

 

                                                                 Жаһандық қауіптер 

 

                                                                  Қоғамдық қауіптер 

                                                      

                                                                     Жеке қауіптер 

 

Сурет 1. Әлеуметтік қауіптілік деңгейі 

 

Бірінші деңгейде «адам-адам» жҥйесіндегі ӛзара іс-қимыл қарастырылады, ол екі 

жағдайда анықталады: 

а) адам ӛзіне және ҧрпақтарына қауіп кӛзі ретінде; 

б) адам басқа адамға қауіптің кӛзі ретінде. 

Сонымен, жеке сипаттағы қауіптерге мыналар жатады: 

- ӛмірден, денсаулықтан, қҧқық қабілеттіліктен айыру; 

- бар дҥниені мәжбҥрлеп жою және бӛтен дҥниетанымды енгізу; 

- сана, мінез-қҧлықты манипуляциялау; 

- моральдық және физикалық сыбайлас жемқорлық; 

- халықаралық танылған қҧқықтар мен бостандықтарды шектеу немесе айыру; 

- қылмыстық топтар мен істерге кҥштеп ҧсыну; 

- адамды басқаның байыту қҧралы ретінде пайдалану; 

- кез-келген тәртіп пен идеологияда кішіпейілділіктің қалыптасуы. 

Жеке табиғаттың қауіптілігі адамның мінез-қҧлқында кӛрінетін психологиялық 

себептерге негізделген және оның әрекеттері.  

Қоғамдық қауіп-қатер әртҥрлі, бірақ қоғам моделіне қабылданған жҥйелік кӛзқарас 

тҧрғысынан сәйкес келеді, атап айтқанда: 

- қоғамның рухани ӛміріндегі қауіптер; 

- қоғамның әлеуметтік ӛміріндегі қауіптер; 

- қоғамның экономикалық ӛміріндегі қауіптер; 

- қоғамның саяси ӛміріндегі қауіптер. 

Бҧл деңгейде ең бастысы жҥйеде ӛзара әрекеттесу болып табылады. «Адам - бҧл 

әлеуметтік топ», келесі жағдайларда анықталады: 

а) адам әлеуметтік топ ҥшін қауіп кӛзі ретінде; 

б) әлеуметтік топ адамдар ҥшін қауіп кӛзі; 

в) әлеуметтік топ басқа әлеуметтік топ ҥшін қауіп кӛзі ретінде. 

Бҧл деңгейде ең бастысы «адам - адам - әлеуметтік топ» жҥйесіндегі ӛзара 

әрекеттесу болып табылады, ол келесі жағдайларда анықталады: 

а) адам адамзат ҥшін қауіптің кӛзі ретінде; 

б) әлеуметтік топ адамзат ҥшін қауіп кӛзі ретінде; 

в) адамзат ҥшін қауіптің кӛзі ретінде; 

  Ә 

Қ 

А 
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г) адамзат әлеуметтік топ ҥшін қауіп кӛзі ретінде; 

д) адамзатқа қауіптілік кӛзі ретінде. 

Осылайша, әлеуметтік қауіпті жҥйелі талдау тек білім ғана емес, практикалық іс-

әрекет, дағды тҥрінде де әлеуметтік қамсыздандыру жҥйесін дамытудың негізі деп санауға 

болады. Екінші жағынан, ӛмір қауіпсіздігі нақты айқындалған әлеуметтік бағытқа ие, 

ӛйткені ол қоғамды тҥрлі қауіп-қатерлерден, оның ішінде туындайтын қауіп-қатерлерден 

қорғауды қамтамасыз етумен байланысты. Сонымен бірге, ол қоғамда кең таралған және 

адамдардың ӛмірі мен денсаулығына қауіп тӛндіретін қауіптермен байланысты әлеуметтік 

аспектке ие.  

«Адам - әлеуметтік орта» жҥйесінің ғылыми талдауы адамның оның әлеуметтік 

ортасының әртҥрлі компоненттерімен ӛзара әрекеттесуінің жоғары дәрежесін кӛрсетеді.  

Кӛптеген мыңдаған жылдар бҧрын ең тәжірибелі және дана адамдар ӛздерінің 

ескертулерін ҧрпақтан-ҧрпаққа ӛмірдің барлық саласында қиыншылықтардан қорғауға 

ҥміттеніп келді. 

Қауіпті жағдайдың пайда болуы мен дамуын болжау адамның айналасындағы қауіпті 

факторларды (жағдайларды, қҧбылыстарды, процестер мен заттарды) байқауға, анықтауға 

және бағалауға байланысты. Шынайы тәжірибеде әлеуметтік қауіп факторларын анықтау 

және бағалау негізінен интуитивті тҥрде, кез келген адамға қол жетімді сандық және 

сараптамалық процедураларды қоса, барабар әдістерді қолданусыз жҥзеге асырылады. 

Мысалы, ата-аналар мен тәрбиешілер бірқатар студенттердің есірткіні қолдануға қатысы 

туралы «кенеттен» білгендеріне таң қалады. Сонымен бірге, сот процесінде бірнеше 

апталар мен айлар бойында есірткіге заңсыз қызығушылықтың кӛптеген белгілері бар 

екендігі белгілі болды, олар мҧғалімдер тарапынан лайықты бағасын алмады. 

Тәуекелдерді басқарудың жер асты әдістері. 

Әлеуметтік қауіп-қатер әлеуметтік оқиғалардың ауқымы мен жиілігінің зардап 

шеккен адамдарға келтірілген залалдың мӛлшеріне қатынасы арқылы ӛлшенеді.Қоғамдық 

және мемлекеттік істерде - саясат, экономика, қорғаныс - кӛбінесе кҥтілетін табыс, пайда, 

қолайлы баға, салдарлар және т.б. мҧқият есептелген кезде саналы тәуекел болады. Бірақ 

саясаткерлер мен қарапайым адамдар кӛбінесе бақытты апаттан ҥміттенеді, ӛздеріне және 

басқаларға қауіп тӛндіреді, жеткіліксіз қорғалатын әрекеттерді жасайды, олардың 

барысында олар ӛздеріне және басқаларға зиян тигізеді [5]. 

Кішігірім әлеуметтік қауіптер мен қолайсыз факторларды ескермеу, оларды дҧрыс 

бағаламау олардың жинақталуына, бақыланбайтындығына және ҥлкен оқиғалардың, тіпті 

әлеуметтік тӛтенше жағдайлардың кішігірім қауіпті жағдайлардан туындауына әкеледі. 

Сонымен қатар, қолайсыз жағдайларда адамдардың қауіптілігі мен дҧрыс емес әрекеттерін 

дҧрыс бағаламау, алғашқы қауіптіліктің (синергетикалық эффект) әсерін арттыратын 

қосымша қауіпті факторларға айналады.  

Қазіргі уақытта қауіпті кӛрсеткіштер және қауіпті болжау мәселелері бойынша жеке 

ғылыми әзірлемелер бар. Алайда, ғылыми әзірлемелердің нәтижелері әрдайым білім беру 

органдарының, қалалардың, облыстардың, аумақтардың және республикалардың билік 

органдарының және қоғамдық қҧрылымдарының қажеттіліктеріне бейімделген қол 

жетімді әдістер деңгейіне сәйкес келе бермейді. Тӛменде аймақтағы қоғамдық 

қауіпсіздікке қатер тӛндіретін маңызды факторлар мен қауіптер және оларды ертерек 

анықтау индикаторлары келтірілген [6]: 

1. Экономиканың, жер мен суды пайдаланудың шешілмеген мәселелері. 

2. Ҧлттық элитаның бӛлінуі, облыстың басқару органдарында қарама-қарсы 

топтардың қҧрылуы. 

3. Заңды органдардың әрекетсіздігі. Әлеуметтік қауіпті болдырмау және жағымсыз 

қҧбылыстарды болдырмау ҥшін уақтылы шаралар қабылдамау. 

4. Ӛкілдік және атқарушы органдарда оларды ҥйлестіру тетігі болмаған жағдайда, 

қоғам мен басқару органдарында тайпалық дәстҥрлердің, рулардың, діни және басқа да 
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әдет-ғҧрыптардың айтарлықтай әсерін сақтау. 

5. Экстремистік топтардың, тҧрақсыздықты немесе билікті басып алуға мҥдделі 

кландардың арандатушылық әрекеттері мен әрекеттері. 

6. Азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа, орталық және жергілікті билік 

органдарының жеке шешімдеріне наразылығы. 

7. Бҧқаралық ақпарат қҧралдарындағы рҧқсатсыздық, жауапсыздық, қоғамға қарсы 

қҧбылыстарды мақсатты тҥрде насихаттау. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының мәліметі бойынша, Қазақстанда 100 

мың тҧрғынға шаққанда 53 кісі ӛзіне қол салып қаза болады екен. Бҧл кӛрсеткіш Орта 

Азия елдері бойынша Қазақстанда ең жоғары деңгейде екен. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының мәліметтері бойынша 15 пен 24 жас 

аралығындағы қазақ әйелдері арасындағы суицид деңгейі 100000 тҧрғынға шаққанда 11,1 

қҧрайды, ал салыстыру ҥшін АҚШ-та бҧл кӛрсеткіш 2,9 қҧрайды. 

Психологтар ӛзін-ӛзі ӛлтіруге жалғыздықтан жалғыздық себеп дейді. 

Суицид - бҧл тҥсінбеушілік пен жалғыздықтан туындаған проблема. Қайғылы 

оқиғалар кӛбінесе тҥсініспеушілікке, ата-ана арасындағы тҥсініспеушілікке, ерлі-

зайыптылар мен жақын адамдар арасындағы тҥсініспеушілікке әкеледі. 

Қазақстанның ішіндегі жағдайға кӛз жҥгіртсеңіз, онда соңғы бірнеше жыл ішінде 

мҧндай ӛлім саны бойынша Оңтҥстік Қазақстан облысы (72 жағдай), Ақтау (64-67 жағдай) 

және Солтҥстік Қазақстан облысы (100 мың адамға 57 суицид) кӛш бастап тҧр. Айта кету 

керек, елдегі суицид саны ӛз-ӛзіне қол жҧмсау санынан әлдеқайда кӛп. 

Әлемде жыл сайын миллионға жуық адам ӛз-ӛзіне қол жҧмсайды. Оның 8 мыңы - 

қазақстандықтар, яғни сағатына бір адам ӛз еркімен елде қайтыс болады. Қазақстандық 

психоаналитиктер қауымдастығының президенті Анна Кудиярованың айтуынша, суицидке 

баратын ер адамдар кӛбіне асылып ӛлуді таңдайды. [7] 

Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 14-тен 17 жасқа дейінгі жасӛспірімдер 

арасында жыл сайын 6-8 суицид тіркеледі. 

2008 жылы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жҥргізген балалар 

суицидіне арналған арнайы зерттеуде баланың ӛз-ӛзіне қол жҧмсауының негізгі себептері 

ретінде баланың ауыр әлеуметтік-психологиялық жағдайы, этносаралық қатынастар, 

қолайсыздық және қолдаудың болмауы сияқты факторлар анықталған. Жасӛспірімдер 

арасындағы суицидтің әрбір ҥшінші оқиғалары визуалды қҧбылыс екенін атап ӛткен жӛн, 

атап айтқанда, олар ӛлгісі келмейді, тек осы әрекеттерімен ӛздеріне назар аударғысы 

келеді. Мамандар бҧл ӛте қауіпті қҧбылыс дейді. Ақыр соңында бқл әрекет ӛлімге әкеледі. 

Балалар суицидтің кӛптеген себептері бар екенін тҥсіндіреді. Алайда, олардың басты 

проблемасы - жалғыздық. Егер мәселе мектепте болса, ата-ана балаға кӛмектесуі керек, ал 

егер отбасында проблема болса, мҧғалімдер балаға назар аударуы керек. Қазақстанда тіпті 

10 жасар балалар арасындағы суицидтер тіркелді. 

Суицид эпидемиясы ауқымды. Бҧл тек бір адамның ӛлімі емес - бҧл қоғам ҥшін 

орны толмас әлеуметтік және экономикалық шығын. Зерттеулер кӛрсеткендей, бір 

аяқталған суицид 10-20 жасӛспірімде суицидтік мінез-қҧлыққа және 100-200 жасӛспірімде 

суицидтік ойға әкеледі. Балалар мен жасӛспірімдердің суициді олардың отбасыларына 

қатты әсер етеді. Барлығы «Мен кінәлімін бе?» деген сҧрақ қояды, қайтыс болған адаммен 

қарым-қатынасын еске тҥсіреді, барлық қақтығыстар ҥшін ӛзін кінәлап, «субъективті» 

шешім қабылдайды. Нәтижесінде ол психикалық аурумен, депрессиямен және кейбір 

жағдайларда суицидпен ауырады. Осылайша, жасӛспірімдердің суициді ересектер 

арасындағы суицидтің басты себебі болуы мҥмкін. Жасӛспірімдердің суициді - ел 

экономикасына орасан зор шығын. Жас жігіттің ӛзін-ӛзі ӛлтіруі болашақта қоғамымыздың 

белсенді тҧрғындарынан айырады және елдің демографиясына әсер етеді. Ресми 

мәліметтерге сәйкес, Қазақстанда жыл сайын 200-ге жуық жасӛспірім ӛз-ӛзіне қол 

жҧмсайды, бҧл тіркелген жағдай. Біз әрдайым: «Біздің болашағымыз келешек жастар» 
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немесе «болашақ жастардың еншісінде» дейміз, егер бҧл жастар болашақта ӛмір сҥргісі 

келмесе ше?! 

Орталық және Шығыс Еуропа мен ТМД елдеріндегі әйелдер мен балалардың 

жағдайына жҥргізілген мониторингке сәйкес, Қазақстан 15-19 және 20-24 жас 

аралығындағы жасӛспірімдер арасында суицид деңгейі жоғары елдер қатарына кіреді. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының мәліметтері бойынша, Қазақстан суицид 

деңгейі бойынша ҥшінші ел болып табылады, суицид табиғи емес ӛлімнің екінші себебі 

болып табылады. Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаев «2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «ХХІ ғасырдағы дамыған ел - белсенді, 

білімді және денсаулығы мықты азаматтар» деп айтқандай, жасӛспірімдер ӛмірге қажетті 

қасиеттерді қаншалықты кӛп игерсе, соғҧрлым олардың психологиялық қорғанысы 

кҥшейеді және суицидке тосқауыл кҥшейеді. Суицидтің алдын-алудың басқа тиімді 

шаралары жасӛспірімдердің ӛмірлік дағдыларын жақсартуға бағытталуы керек. 

Жасӛспірімдердің ӛмірлік дағдылары - бҧл әр тҥрлі қиындықтарды жеңе білу және 

қабылдау. Ӛмірлік дағдылары дамыған балалар ӛздерін тәуелсіз сезінеді және ӛз 

проблемаларын айналасындағылардан бӛле алады. Олар белсенді, бастамашыл, болып 

жатқан жағдайға жауапты, ӛзіне сенімді, ӛз-ӛзіне бақылауды жоғалтпайды және, әрине, 

суицидке бейім емес. Сондықтан жасӛспірімдерде тҧрақтылықты қалыптастыру ҥлкен 

кҥш пен еңбекті қажет етеді. Суицидтің алдын алу ҥшін маңызды профилактикалық 

шараларға ерекше назар аудару керек. Ол ҥшін жастардың бойында ӛзіндік қҧндылық 

сезімін, қызығушылықты, шеберлік пен дарындылықты қалыптастыру маңызды. Сонда 

ғана біз жас ҧрпақты прагматикалық, бейімделгіш және жаңа білімге ҧмтылуға тәрбиелей 

аламыз. Жастардың осы қасиеттері біздің қоғамның және жалпы еліміздің одан әрі 

дамуына ҥлес қосады деп ойлаймын.  

Суицидтің алдын алу ҥшін біз бірінші кезекте кҥнделікті қарым-қатынасымызда 

жақындарымызға мейірімділік кӛрсетіп, олардың ішкі сезімдерін тҥсінуіміз керек, бҧл 

бізге ҥлкен нәтижеге жетудің жалғыз әдісі. Қазіргі уақытта кӛптеген қолдау агенттіктері 

жҧмыс жасауда, егер біз оларға кӛмек сҧрап, қажетті қҧндылықтарымызды алсақ, бҧл 

мәселені жеңе алатынымызға сенеміз. 
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Аннотация:В любом обществе существует множество проблем и опасностей. Даже в развитых 

и процветающих странах существуют беспорядки, террористические нападения, этнические 

конфликты, похищения детей, акты домашнего насилия, стрельба в школах и магазинах, а также 

домашние драмы. В настоящее время угроза глобального терроризма не уменьшается. Вопрос 
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социального обеспечения напрямую связан с системой образования. Обучение и воспитание 

граждан в образовательных учреждениях, организация досуга, отдыха и оздоровления, создание 

комфортных условий проживания, обеспечение проезда в школу и обратно напрямую связаны с 

мерами безопасности. Лекции, семинары, тренинги, круглые столы, конференции и др. по теме 

«Профилактика суицидов» проводились с целью формирования правильного отношения молодежи 

к жизни. В результате опроса молодежи, рассмотрены меры по предотвращению суицида. На этих 

мероприятиях рассмотрены важность мер по воспитанию у молодых людей чувства самоуважения, 

интереса к жизни и развитию. Именно так мы сможем научить молодое поколение быть 

прагматичным, более адаптируемым и стремящимся к новым знаниям. Очевидно, что эти качества 

молодежи способствуют развитию нашего общества и страны в целом в направлении духовного 

обновления. 
Abstract:In any society, there are many problems and dangers. Even in developed and prosperous 

countries, there are insurgency, terrorist attacks, ethnic conflicts, baby-snatching, acts of domestic 

violence, shootings in schools and shops, and domestic dramas. At present, the threat of global terrorism 

is not decreasing. The issue of social security is directly related to the education system. Training and 

education of citizens in educational institutions, organization of leisure, creation of comfortable living 

conditions, provision of transportation to and from school are directly related to security measures. 

Lectures, seminars, trainings, round tables, conferences, etc. on the topic "Suicide prevention" were 

conducted in order to form the correct attitude of young people to life. As a result of a survey of young 

people, measures to prevent suicide were considered. At these events, the importance of measures to 

foster a sense of self-esteem, interest in life and development in young people is considered. This is how 

we can teach the younger generation to be pragmatic, more adaptable and eager for new knowledge. It is 

obvious that these qualities of young people contribute to the development of our society and the country 

as a whole in the direction of spiritual renewal. 
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ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА – ECONOMY 

 
ӘОЖ 336.1 

Айдарова А.Б., Мамутова К.К., Мауленкулова Г.Е. 

экономика ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

экономика ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

экономика ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАРЖЫ ЖҤЙЕСІНІҢ ТҦРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ 

САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛЕНДІРУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада бюджеттегі кірістердің толық тҥсуіне әсер ететін негізгі 

индикаторлардың бірі салық саласындағы әкімшіліктендіруді жетілдіру мәселелері қарастырылған. 

Бизнес ҥшін қолайлы жағдай тудыру мақсатында салықтық бақылаудың екпіндері салықтық 

декларациялаудан, сонымен қатар Мемлекеттік кірістер органдарының  басқа да кӛздерінен 

алынған мәліметтерге тоғыспалы талдамын жҥргізу арқылы камералдық бақылауға ауыстырылған. 

Бюджеттегі кірістердің толық тҥсуіне әсер ететін негізгі индикаторлардың бірі салық саласындағы 

әкімшіліктендіру болып саналады. Әкімшілендіруді жетілдірудің негізгі жолдары - цифрландыру. 

Цифрландыруды тауар қозғалысының онлайн режиміндегі цикліне тікелей мониторинг жҥргізу - 

ҥдерісті импорттаушыдан тҧтынушыға ӛткізуге дейін қамтуға баса назар аударылған. Бҧл жҧмыс 

«Астана-1», «Тауарды таңбалау», «Электрондық шот-фактура қҧжаттар», «Виртуалдық қойма», 

«Тәуекел басқару жҥйесі» модулінің ақпараттық жҥйелерін дамыту, интеграциялаудың және 

бақылау – кассаны қолдану арқылы іс-жҥзіне асырылуы қарастырылған. 

Кілттік сӛздер: қаржы, бюджет, кіріс, салық, әкімшілендіру, бақылау, цифрландыру, жҥйе 

 

Кіріспе. Қаржы жҥйесі - бҧл интеграциялық типтегі жҥйе, оған кіретін 

элементтердің (ішкі жҥйелердің) тығыз байланыстылығымен және оның ішкі жҥйелерінің 

ешқайсысының ӛмір сҥрмеуімен сипатта болады: қаржы, бір жағынан, ӛндірістік 

қатынастардың бір бӛлігі ретінде саналады және осы қатынастар жҥйесінің элементі 

болып табылады, екінші жағынан, ӛзара байланыстағы ішкі жҥйелерден  тҧратын жҥйе. 

Сенімді қаржы жҥйесі нарықтық экономиканың  ілгерілеуі мен тиімді жҧмыс істеуінің 

негізі, тҧрақтылық пен ӛсудің алғышарты[1]. 

Теориялық талдау. Республикалық бюджет қаржы ресурстарының сарқылуының 

негізгі қҧралы ретінде мемлекеттік биліктегі ӛзінің ӛкілдігін нақты іске асыруға, 

экономика мен инвестициялық белсенділікке реттеу жҥргізуге және ынталандыруға, ең  

негізгісі- әлеуметтік саясаттарды орындауға мҥмкіндік береді.  

Тәжірибелік бӛлім. 2018 жылдағы республикалық бюджеттің кірістері 5848,6 млрд 

теңгені, 2019 жылда – 7081,3 млрд теңгені қҧрады. 2020 жылға қарай - 8086,4 млрд. теңге, 

2021 жылға – 8710,5 млрд.теңге болып жоспарланған. Ҧлттық қордың жинақтау қызметін 

атқару ҥшін тиісті жылдың соңына ЖІӚ-нің жоспарлы мәнінің 30% - ы мӛлшерінде 

тӛмендетілмейтін қалдық белгіленеді. Қазақстанның бюджет ҥдерісінің ашықтығын 

қамтамасыздандыруда бюджеттің ашықтығына ізденіс жҧмыстары жҥргізіледі. Ҧлттық 

Қордың 2017 - 2018 жылдардағы активтері: 2017 жылда - 61,7 млрд. АҚШ долл; 2018 

жылда - 61,6 млрд. АҚШ долларын қҧрады. 2017 жылдағы республикалық бюджеттің 

салықтық тҥсімдері 100,8% - ға, болмаса 2016 жылға қарағанда 13,4% - ға ҧлғайды, 2018 

жылындағы салықтық тҥсімдер негізінде республикалық бюджет 5592,4 млрд. теңге 

жоспарланған, іс жҥзінде 5694,9 млрд.теңге. тҥсті. 2019 жылғы 1 тамыздағы жағдай 

негізінде республикалық бюджеттің салықтық тҥсімдері 98,3% қҧрады, бҧл 6060,6 млрд. 

теңге жоспарланған, іс жҥзінде 6016,5 млрд.теңге тҥсімін тӛмендегі 1 суретте кӛрсетілген. 

2019 жылдың 9 айдағы  кӛрсеткіші корпоративтік кіріс салығының жоспарланғаны 

1272693,1 млн.теңге, 845,8 млн. теңге артығымен,  нақты 1273538,9 млн.теңге тҥсті. 

Қосылған қҧн салығының жоспарланғаны 1943735,9 млн. теңге болған жағдайда 

1883184,0 млн. теңге тҥсті, ол 96,9% қҧрады, оның ішінде: 
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- ішкі ӛндіріс товарларына ҚҚС жоспарланғаны  12562,7 млн. теңге 1,4% артығымен 

тҥсті (2019 жылдың  9 айындағы жоспарланғаны – 918 813,4 млн. теңге, 2019 жылдың 9 

айдағы нақты - 931 376,0 млн.теңге). Ӛткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 

тҥсімдер 280 310,4 млн.теңгеге 43,1%%-ға ӛсті. 

 

 

Сурет 1. Республикалық бюджеттің салықтық тҥсімдері 

 

Акциз салығының жоспарланғаны 83671,4 млн. теңге алайда бюджеттке 88379,7 

млн.теңге тҥсті, ол  105,6% қҧрайды. 2018 жылдың ҧқсас кезеңіне қарағанда ӛсу қарқыны 

118,9%. Табиғи және басқа да ресурстарын пайдаланғаны ҥшін тҥсімдердің 

жоспарланғаны  276378,2 млн.теңге алайда бюджеттің орындалғаны 284 569,8 млн. теңге, 

ол  3,0% - ға  артығымен тҥсті. Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жҥргізгені ҥшін тҥсімдер 

бойынша жоспарланғаны  4164,2 млн.теңге, алайда 4561,8 млн.теңге тҥсті, ол 9,5% - ға 

артығымен орындалған. Қҧмар ойын бизнесі салығының жоспарланғаны 11414,4 

млн.теңге, алайда бюджеттің орындалуы 15940,1 млн. теңге, ол  139,6% қҧрады. 

Халықаралық сауданың және сыртқы операциялар бойынша салықтар есепті  кезеңде 

жоспарланғаны  106,0%-ға орындаалып отыр (2019 жылдың 9 айындағы жоспарланғаны - 

1054808,1 млн. теңге, 2019 жылдың 9 айдағы,нақты тҥсім 1118198,9 млн. теңге). Заңдық  

мәнді  іс - әрекеттерді жасағаны және оған уәкілеттігі бар мемлекеттік басқармалар 

болмаса лауазымы жоғары кісілерге қҧжаттар бергені ҥшін алынуға тиісті міндетті 

тӛлемдер жӛніндегі жоспарланғаны 28280,4 млн.теңге, нақты 29103,7 млн.теңге тҥсті, 

есепті кезеңнің  жоспарланғанынан 2,9% - ға артық. Тӛлемнің бҧл тҥрі ӛтініштердің нақты 

сандық кӛрсеткіштеріне және іс - әрекеттерге негізделеді. Есепті кезеңге салықтық болып 

табылмайтын тҥсімдердің жоспарланғаны 75534,4 млн.теңге, нақты тҥсім 113169,4 млн. 

теңге, жоспардың орындалғаны 149,8% қҧрады[2]. 

Нәтижелер мен талқылау. Мемлекеттік бюджеттерден қаржыландырылатын, 

сонымен қатар Қазақстан Ресспубликасының Ҧлттық Банкінің бюджетінен 

(шығыстардысметалаудан) ҧсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік ҧйымдарға 

салынатын айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, ӛндіріп алу шаралары  жӛніндегі жоспарланғаны 

2129,4 млн. теңге алайда  бюджеттің орындалуы 20948,8 млн. теңге. Есепті кезеңде 

бюджеттерге мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді және салық салу 

саласындағы қҧқық бҧзушылықтарды қоспағанда, сот міндетін орындаушылар, соттар 

және сот мәжілісінде тӛрағалық етуші уәкілеттік берген соттардың басқа да қызметкерлері 

6044,6 млн.теңге мӛлшерінде әкімшілік айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, ӛндіріп алу 

шараларынан тҥсті. 3475,3 млн.теңге мӛлшерінде мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін 
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тҥсімдерді қоспағанда, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеттері, республикалық 

бюджеттерден қаржыландырылатын оның аумақтық бӛлімшелерінен әкімшілік 

айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, ӛндіріп алу шараларынан тҥсті. Негізгі капиталдарды сату 

бойынша  тҥсетін тҥсімдерден жоспарланғаны 5013,7 млн.теңге алайда нақты іс жҥзінде 

6393,6 млн. теңге тҥсті, ол 127,5% қҧрады, бҧл 2018 жылдың соңына материалдық 

қҧндылықтарды шығаруға жасалған шарттардың негізінде суммаларды шоттар арқылы 

аударудың негізінде болды. Аударымдар тҥсімдерінің жоспарланғаны 2859952,8 млн.теңге 

алайда 2860525,2 млн. теңге тҥсті, ол 100,0% қҧрады[3]. 

 Бюджеттегі кірістердің толық тҥсуіне әсер ететін негізгі индикаторлардың бірі 

салық саласындағы әкімшіліктендіру боп саналады. Әкімшілендіруді жетілдірудің  негізгі 

жолдары - цифрландыру. Цифрландырудың негізгі мақсаты-тауар қозғалысының онлайн 

режиміндегі цикліне тікелей мониторинг жҥргізу – ҥдерісті импорттаушылардан 

(ӛндірушілерден) тҧтынушыға ӛткізуге дейін қамту. Бҧл жҧмыс «Астана-1», «Тауарды 

таңбалау», «Электрондық шот-фактура қҧжаттар», «Виртуалдық қойма», «Тәуекел басқару 

жҥйесі» модулінің ақпараттық жҥйелерін ілгері қарай дамытудың, интеграциялаудың және 

бақылау – кассаны қолдану арқылы іс жҥзіне асырылады. Қазіргі  уақытта салықтық  

әкімшілендіру шеңберінде бірқатар іс – шаралар орындалды. «Тауарды таңбалау» АЖ іс- 

шарасы тҧтынушыны контрафактілік ӛнімнен және адалдық бәсекелестіктен қорғау ҥшін 

енгізілді. Қазіргі уақытта таңбалау негізінде келесі пилот іске қосылды: 

- 2017 жылдың  қарашадан - тері  бҧйымдары; 

- 2018 жылдың  қазаннан - темекі ӛнімдері; 

- 2019 жылдан- алкоголь  ӛнімі; 

- 2019 жылдың  тамызынан - аяқ киім ӛнімі. 

Қҧжаттық қадағалаудың негізі автокӛлік қҧралдарын, қантты, тоңазытқыштарды, 

телевизорларды, шаңсорғыштарды, суреттік камераларды, электр қыздырғыштарды сатуға 

рҧқсаты бар салық тӛлеушілерге қатысты қолданылатын «Электрондық шот-фактура 

қҧжаттар» АЖ – ның «Виртуалдық қойма» модулі негізінде жҥзеге асады. 

2019 жылдан «Электрондық шот –фактура қҧжаттары» АЖ - да электрондық келісім 

- шарттар, тауарларға жҥк қҧжаттар және орындалған  жҧмыстар актілері іске асты. 

Сондай – ақ, бҧл бизнестің электрондық ӛзара іс – қимылдың жаңа деңгейіне ӛтуге 

мҥмкіндік береді. Онлайн бақылау - кассалық кӛліктерді қолдану товарды импорттаудан, я 

болмаса ӛндірістен бӛлшек саудаға дейін қадағалау жҥйесіндегі соңғысы болып саналады. 

Онлайн – бақылау - касса кӛліктері саудадағы тҥсімдерінің деректерін тіркейді және олар 

бойынша мемлекеттік кірістер органдарының серверіне онлайн тҥрде береді. «Жергілікті 

салықтар» кіші жҥйесін енгізу шеңберінде қолда бар мәліметтер негізінде дара тҧлғалар 

ҥшін мҥлік салығы мен жердің салығының есебі жҥргізілді. Жергілікті салықтарды тӛлеу 

мағлҧматтары жӛніндегі хабарлау сервисі іске қосылды. Мемлекеттік болып табылмайтын 

дерекқорлармен, оның ішінде екінші деңгейдегі коммерциялық ҧйымдармен интеграция 

жҥргізілуде. Мемлекеттік және салық тӛлеуші арасындағы қатынастарды ырықтандыру 

шеңберінде сенім мен ашықтық қағидаттарына негізделген ірі салық тӛлеушілермен ӛзара 

іс – қимылдың «Деңгейлес мониторинг» жаңа тҥрін кезең - кезеңімен  орындау кӛзделеді. 

Бизнес ҥшін қолайлы жағдай тудыру мақсатында салықтық бақылаудың екпіндері 

салықтық декларациялаудан, сонымен қатар Мемлекеттік кірістер органдарының басқа да 

кӛздерінен  алынған  мәліметтерге тоғыспалы жҥргізу арқылы  камералдық бақылауға 

ауыстырылған. Қашықтықтан мониторингті ілгері жылжыту және салықтық тексерулерді 

қысқарту факторы ретінде тәуекелдерді басқару жҥйесінде қолданылатын деректерді 

талдауға және кеңейтуге қатысты Салық кодексіне тҥзету енгізілді. 

Қорытындылар. Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта мемлекетімізде салық саясаты 

қызу жҥруде. Жылда Салық кодексіне салық туралы ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізіледі, салық ауыртпалығын тӛмендетудің, экономикамызды «кӛлеңкеден» шығарудың 

тҥрлі бағыттары мен шаралары ҧсынылды, салықтық әкімшілендіру шеңберінде бірқатар  
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іс – шаралар жҥзеге асты. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования налогового 

администрирования, одного из основных показателей, влияющих на полное поступление доходов 

бюджета. В целях создания благоприятной среды для бизнеса акцент налогового контроля был 

перенесен на внутренний контроль посредством перекрестного анализа данных из налоговых 

деклараций, а также из других источников государственных доходов. Одним из основных 

показателей, влияющих на полное поступление доходов бюджета, является администрирование в 

области налогообложения. Основной способ улучшить администрирование - это цифровизация. 

Особое внимание уделяется прямому мониторингу цикла цифровизации онлайн-движения товаров 

- процесса от импортера к потребителю. Данная работа будет осуществляться через разработку, 

интеграцию и управление информационными системами модулей «Астана-1», «Маркировка 

продукции», «Электронные накладные», «Виртуальный склад», «Система управления рисками». 

Abstract: This article examines the issues of improving tax administration, one of the main 

indicators affecting the total receipt of budget revenues. In order to create a favorable business 

environment, the focus of tax control was shifted to internal control through cross-analysis of data from 

tax returns, as well as from other sources of government revenue. One of the main indicators affecting the 

total income of the budget is the administration in the field of taxation. The main way to improve 

administration is digitalization. Particular attention is paid to direct monitoring of the digitalization cycle 

of the online movement of goods - the process from importer to consumer. This work will be carried out 

through the development, integration and management of information systems of the modules "Astana-1", 

"Product labeling", "Electronic invoices", "Virtual warehouse", "Risk management system". 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САУДА-САТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Тҥйін: Мақалада авторлар X ғасырдан қазіргі кезеңге дейінгі қазақ халқының сауда-

саттығының дамуы туралы тарихи тҥсінікті кеңейтуге тырысқан. Бҥгінгі таңда Қазақстан ӛмірінің 

барлық саласында тҥбегейлі ӛзгерістер болып жатыр. Елдің экономикалық және саяси қҧрылымын 

қайта қҧру ҥшін кҥрестің қиын жылдарының артында. Осы жылдар ішінде Қазақстан егемендікке 

ғана емес, болашаққа деген сенімділікке де ие болды. Біздің мемлекетіміздің басшылығы 

қоғамымызды дамыту мен реформалаудың жаңа кезеңінің мақсаттары мен міндеттерін айқындады. 

Олардың ішіндегі ең маңыздысы - еліміздің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

мҥмкіндік беретін жаңа белестерді бағындыру. Біздің ойымызша, алға қойылған міндеттерді 

шешуде тарихи тәжірибеге, Қазақстан тарихының жаңартылған тҧжырымдамасына сҥйену ӛте 

маңызды. Оны қҧру ҥшін тҥбегейлі кешенді тарихи-тарихнамалық зерттеулер жҥргізу керек. 

Қазіргі заманғы тарих ғылымының маңызды міндеті - нарықтық қатынастарды қалыптастыру 

тәжірибесін ғылыми тҧрғыдан тҥсіну және нақты тарихи жағдайларда сауда қызметін дамыту. 

Кілт сӛздер. Қазақ халқы, тарихи даму процесс, сауда-саттық, пайда табу, ӛнеркәсітік 

ӛндіріс, бәсекелестік, жәрменке, кӛпес, тәуелсіздік, нарық механизмі. 

 

Кіріспе. Бҥгінгі таңдағы дҥние жҥзі ғасырлар бойындағы тарихи даму ҥдерісінің 

әсерінде жинақталған тҥрлі экономикалық жҥйелердің бірігуімен ерекшеленеді. Олардың 

белгілі бір шарттары бойынша топтастырып, жіктелгендігі кӛрсетілген. Қоғамның тарихи 

даму ҥдерісіне кез келген зерттеуші ӛз пікірін білдіргендіктен, сәйкесінше, олардың 

ҧсынған шарттары да тҧрақсыз. Кез-келген мемлекеттегідей, Қазақстан Республикасының 

экономикалық ойының тарихы мысалында, әсіресе, біздің мемлекеттің дамуындағы қилы 

кезеңдерде кӛптеген баламалы жолдардың ішінен сол немесе басқа жолды таңдаудың 

ӛзектілілігін анықтайтын прогрессивті экономикалық идеялардың пайда болуы мен 

дамуындағы табиғи қажеттіліктер айқын қалыптасады. Қазақ халқының тарихи 

дамуындағы прогрессивті ӛзгермелі кезеңдерге соңғы мыңжылдықтардағы келесілерді 

жатқызуға болады: 

- X-XI ғасырлардағы кӛне тҥрік империясының территориалды кеңеюі мен сауда-

экономикалық дамуының жоғарғы деңгейі; 

- Алтын Орданың қҧрылуы мен жандануы; 

- Ақ Орданың қҧрылуы мен жандануы; 

- Қазақ хандығының пайда болуы мен кеңеюі; 

- ХIХ ғ соңы - XX ғ басындағы әлемдік капиталистік тауар ӛндірісі айналасына 

тікелей тартылуы;  

-1991 жылы тәуелсіз және егемен Қазақстан Республикасының қҧрылуы.  

Ҧлы даладағы экономикалық ойдың дамуының маңызды орны XI ғасыр – ерте орта 

ғасыр кезеңіне тиесілі. Әсіресе, ислам діни наным-сенімінің енуі мен таралуынан тҥрік 

тайпалары мен мемлекеттерінің материалды және рухани даму деңгейі ҥлкен мӛлшерде 

жоғарлады.  

Теориялық талдау. XI-ғасырда тҥркі феодалдық мемлекетінде қоғамдық ӛнімнің 

материалдық емес саласында кең таралған және жоғары дамуға ие болған сала ол, әрине, 

сауда-саттық саласы. Ол тек әскери-саяси жеңістеріне тікелей байланысты болып қана 

қоймай, сондай-ақ, ӛндіргіш кҥштердің даму дәрежесінде, қоғамдық еңбек бӛлінісінің 

одан әрі дамуында, халықаралық және ішкі аймақ аралық сауда-экономикалық 

қатынастарда, тауар-ақша байланыстарының кҥшеуіне жоғары дәрежедегі кӛрсеткіштерге 

қол жеткізді. 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

93 

 

 

Тҥркі тайпаларымен ӛмір сҥрген елдерде кӛне заманнан бері қоғамдық еңбек 

бӛлінісінің ӛзгеру сатысымен сипатталатын сауда-экономикалық қатынастарының 

айтарлықтай дәрежесі Ҧлы Жібек жолындағы аса жағымды транзиттік аймақтық 

орналасуымен де қатысты болып табылады. 

Сауда-саттық – сол шақтағы кезеңде тҥркі феодалдық қағанатында қызмет 

кӛрсетудің ҥлкен кӛлемді саласы ретіндегі ӛндіріс саласының тікелей жалғасы, саудагер-

делдалдың қоғамдық ӛндірістің әртҥрлі салалары мен халықтың әлеуметтік топтары 

арасында, империя ішіндегі жекелеген аумақтар, қалалар мен аймақтар, сондай-ақ, шет 

мемлекеттері арасында тауар айырбасы бойынша маңызды экономикалық қызметті жҥзеге 

асырып отырды. Ҧлы Жібек жолының қақ ортасында қолайлы территориялық орналасуы 

тҥркі тайпаларына халықаралық және ішкі сауда-экономикалық байланыстарды және 

тауар-ақша қатынастарын әріқарай дамытуға, олардың ақшалай табыстарын ӛсіруге, 

сәйкесінше, сауда-саттық операцияларынан пайда алып отыруына зор мҥмкіндіктер беріп 

отырды. 

Данышпан мемлекеттік қызметкері Жҥсіп Баласағҧн, бҧл жағдайды жақсы тҥсіне 

отырып, мемлекет аралық сауда саласы мамандарының Шығыстан Батысқа дейінгі әлемді 

шарлай отырып, тек сауда операцияларын ғана дамытып қоймайтындығына, олардың 

сонымен қатар, басқа елдермен ғылыми-мәдени ӛзара қарым-қатынастарды да 

жандандыра тҥсетіндігіне әділ баға беріп отырды. Сәйкесінше, оның пікірі бойынша, 

осындай тығыз сауда-экономикалық байланыстардың бар болуы мен дамуы ӛте пайдалы 

болып табылады, немесе сауда жҥрген кезде елдер арасында соғыс қимылдары және дау-

жанжалдар тоқтатылады, шекаралық қақтығыстар ӛздігінен жойылады. Кӛпестік-

саудагерлік, ӛзінің экономикалық ықпалы арқасында, феодалдық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қажеттілігі ретінде тҥркі тілдес мемлекеттерінде азаматтық қоғамның ӛте 

ықпалды әлеуметтік-экономикалық тобы болып саналды [1]. 

Ҧлы ғҧлама У.Петтидің «Жер - байлықтың анасы» деген пікірін қазақ дәлме-дәл 

қазақша аударып тҧрғандай. Сауда қатынасы қазақтардың Ресейге бағынған кезеңдерде, 

яғни ХҤІІ ғ. мен ХҤІІІ ғасырларда дами бастады. Қазақстанда сауданың дамуына ХҤІІІ 

ғасырдың екінші жартысында орыс қалаларының салынуы игі әсер етті. Қазақстан 

территориясында қалалардың, станциялардың салынуы тауар мен ақша қатынастарының 

орнығуына ықпал етті. Сауда қолма қол ақша айырбасымен іске асырылып отырды. Қазақ 

сауда қатынасын тӛмендегідей топшылайды: Сауда сақал сипағанша Есепсіз дҥние жоқ. 

Ақша етуге тырысады, Есеп ҧстауға тырысады. Саудада достық жоқ Қазақ халқының жаңа 

ӛндірістік, сауда қарым-қатынасына бет бҧруын тӛмендегі мақалдардан да кӛруге болады: 

«Қҧдыққа қауға керек, қазаққа сауда керек», «іс айлаға жҥреді, саудагер пайдаға жҥреді» 

мақалының пайда болуы осындай кезеңдерде туса керек [2]. 

Сауданың сәтті болуы ӛндірістік кҥштердің жағдайына, ақша айналысының дамуына 

тәуелді болды. Сауда кӛлемінің ӛсуімен қатар капиталдың ірі кӛпестердің қолында 

қорлану процесі жҥріп жатты. Бҧл капиталдар ӛндірістік кәсіпкерлікте қолданылады. 

Сауда - ӛзара пайда ҥшін маманданған ӛндіріс бӛлімдерінің еңбек нәтижелерінің 

айырбас тҥрлері. Пайда - экономика әлемінің шартты белгісі. Жоғарыда біздің 

білгеніміздей адамдар экономика саясында әрекет жасай отырып ҧтымдылыққа бет 

бҧрады. Ҧтымдылықтың экономикалық нәтижелердің негізгісі - пайда. Ол сауданың 

негізгі қуат кӛзі. Адамдардың ӛмірінде пайданың ролі ҥлкен болғандықтан, оған деген 

ынталылық – экономика саясындағы ең негізгі әрекеттің дәлелі. Бірақ «пайда» дегенді әр 

адам әр тҥрлі тҥсінеді. Дегенмен, бҧл мағынада жалпыға бірдей ортақ ҧғымдар – 

мамандандыру және айырбас жҥруі керек. Себебі, дҥние жҥзінің халқы және бізден кӛп 

бҧрын ӛмір сҥрген бабаларымыз бҧл процестердің пайдалы екенін ҧққан. Бҧл нәрсені 

жасауға маманданып, оны ӛз дәрежесінде ӛндіріп шығаруы және сол ӛндірген ӛнімді 

басқаға айырбастаса, мынаны кӛреді екен: бҧл айырбас оның уақыты мен кҥшін 

ҥнемдейді. Себебі, тауар айырбасында оған барлық қатынасушылардың арасында еңбек 
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ӛнімділігі артады. 

Пайда – бҧл адамның дәулетін ойдағы деңгейге жеткізу, жеке кҥші мен уақытын 

ҥнемдеуі. Экономикалық ӛмірде пайда табу ӛз қажеттілігін іске асырып, «Маслоу 

пирамидасының» жоғарғы сатысынан орын алу ҥшін кӛбірек бос уақытын қалдыруға 

мҥмкіндік береді. Ал, натуралды шаруашылыққа мҧндай экономика болмайды: еңбек 

ӛнімділігі ӛте тӛмен. Еңбек бӛлінісі мен бірлестіру сауда арқылы оның нәтижелерін 

айырбас жасау белгіленген мақсатына жеткізеді, себебі мамандыру еңбек ӛнімділігін 

жоғарлатып, уақытты ҥнемдейді, яғни адамдар қолындағы ең бағасы жоғары ресурсты 

ҥнемдейді. Адамдарды еңбеке мамандандығы мен айырбас жетістіктер артықшылығын 

ҧғынғандығы натуралды шаруашылықты тауарлы шаруашылыққа айырбастауға әкеледі, 

бҧл адамзаттың экономикалық ӛмірінде ҧйымдасқан артықшылығы мол тҥрі болып 

есептеледі.  

Тәжірибелік бӛлім. Сауда ережелері ӛнеркәсіптік ӛндіріс және ауыр бәсекелестік 

жағдай пайда болған кезде тҥрлі ӛзгерістерге бой алды. XIX ғасырдың соңындағы - ХХ 

ғасырдың басындағы уақытта сауда жағдайларына кӛңіл бӛлінбеген, әрі экономикалық 

жағдаяттарды жіктеу кезіндегі тәжірибені қолға ала отырып, бҥгінгі таңның басқа да 

критерийлерін ҧғуға жағдай туғызады. Заманның  ӛзгешелігі – халық санының кҥрт 

жоғарлауына  байланысты болды, инфрақҧрылымның басты белгісі кӛлік қозғалысының 

кӛбеюі деп атауға болады, атап айтқанда, теміржол қҧрылысының басталуы, қоныс аудару 

қозғалысы қарқын ала бастады, қоғамның әлеуметтік дифференциациясы тездей бастады. 

Сауда саласында кең әділ сауданы ауыстыру ҥшін стационарлық дҥкендер мен 

қоймалардың, мамандандырылған тауар биржаларының кең желісі бар сауда фирмалары 

сияқты сауданың жаңа тҥрлері кӛтеріле бастады. Елдің кез-келген қалаларында 

ӛнеркәсіптік жәрменкелерді жҥргізу ХІХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап тәжірибеге 

айналды. Ауыл шаруашылығының тауар ассортиментінің дамуы азық-тҥлік нарығының 

жылдам дамуына алып келді, сатылуға ҧсынған нанның 40%-ы шетелге экспортталды, ал 

60%-ы ел ішінде тҧтынылды. Осыған байланысты ауылшаруашылық қҧрал 

жабдықтарына, кӛліктерге, машиналарға, маталарға, киім-кешектерге тҧтынушылар 

арасында тҧрақты сҧраныс пайда болды. XIX ғасырдың соңында Қазақстанның тауар 

нарығы дҥниежҥзілік экономикалық ҥдеріске қатыстырылды, сыртқы сауда айналымының 

кӛлемі кҥрт жоғарылады. Ауыл шаруашылығына арналған қҧрал-жабдықтар мен 

машиналар импорттың негізгі заттарын қҧрады. Экспортқа шығарылған тауарлардың 

ішінде ет, нан, жҥн, тері болды. Сәйкесінше, ауыл шаруашылығының дамуына қарай сауда 

айналымы да кейбір ӛзгерістерге ие болды. Ел арасындағы дағдарыс сауданың жҥруіне 

қиындық тҧғызып, бағаның тӛмендеуіне, сонымен қатар,  сауда айналымының қҧлауына, 

сәтсіздігіне алып келді. 

ХІХ-ғасырдың 70-80-ші жылдарында сауда-саттықтың жаңа тҥрлері пайда 

болғанымен, кӛрмелер сауданың негізгі тҥрі болып қала берді. Елді мекендерде базарлар, 

ал қалаларда жәрмеңкелер болып тҧрды. Мысалы, Омбыда Введенская, Троицкая, ал басқа 

аудандарда Ишимская, Черлаковская кӛрмелері жыл сайын ӛткізіліп тҧратын. Омбы 

жәрмеңкесінің айрықша ерекшеліктері зауыттық тауарлар импортының мал шаруашылығы 

ӛнімдеріне қарағанда 4 есеге кең таралуы болды. Фабрикалар мен фабрикалардың 

ӛнімдері бюрократиялық қала тҧрғындары арасында тҧрақты әлеуетті сатып алушылар 

болды. Кейбір ҥлкен дала жәрмеңкелерінен ӛзгешелігі, еуропалық тауарларды сатуға 

бағытталған ірі фабрикалардың ӛкілдері Констатиновская жәрмеңкесіне бармаған. 

Ресейдің фабрикалары мен фабрика ӛнімдерімен Ақмола саудагерлері тығыз сауданы 

орнатты және жергілікті нарыққа бәсекелестердің шығуына жол бермеді. Ӛндірушілер 

осындай жәрмеңкелерде сауда жҥргізу ҥшін тиісті қҧжаттарға ие болды, және шын, дҧрыс 

сертификаттардың кӛрсеткіштер динамикасына талдау жҥргізілді, осыған орай, сауда 

ӛкілдерінің экономикалық әл-ауқатын мерзімді аукциондарда білуге болады. 2-гильдияның 

саудагерлері жәрмеңкелердің басым қозғалтқыштары болып, олардың басқаруымен 2-ші 
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кластағы клерлер жҧмыс жасады. 

Сауда-саттықпен айналысатын кейбір кәсіпкерлер сонымен бірге ӛндірістік 

кәсіпорындар ашты. Әсіресе ірі сатып алулар капиталды әртараптандыруға мҥмкіндік 

берді. Мысалы, Петропавл мен Омбы аудандарында бір фермаға орташа есеппен 500-600 

бас сиыр келетін ірі шығанақтардың 65-70% бір уақытта сауда-саттықпен айналысқан. Ірі 

кәсіпкерлердің кӛпшілігі әртҥрлі ӛнімдермен сауда жасады. Жекелеген саудагерлердің сол 

немесе басқа формада мамандандырылмағандығы сауданың ерекшеліктерінің бірі болды. 

Осылайша, олар сатып алушыларды қатты қызықтырып, бір-бірімен бәсекелесті. Тауарлық 

сауданың негізгі салалары мал, мал ӛнімдері, нан болды. Ӛнімнің осы тҥрінің саудасында 

кӛптеген кәсіпкерлердің капиталы қалыптасты. 19 ғасырдың ортасында Ресейдің 203 

шекарасы бірнеше миллион рубль кӛлемінде қазақтың ірі қара малы мен мал ӛсіретін 

шикізатының даласынан шыққан. Сонымен, 50-ші жылдардың екінші жартысында. XIX 

ғасыр қазақтардан жыл сайын 1 миллион 125 мың рубльге 450 мың қой сатып алды. 2 

миллион 425 мың рубль мӛлшеріндегі басқа малдың 110 мың басы, ал ірі қара мал 

ӛсірушілер 1,6 миллион рубльге жуық пайда әкелген. Кҥміс, мал шаруашылығы ӛнімдері 

мен қазақстандық ӛнімдердің импорты 10 жыл ішінде 1883 жылдан 1893 жылға дейін 

641,632 рубльге дейін ӛзгеріп отырды. (1887) 1 131 678 рубльге дейін. (1885); сату - 627 

553 рубльден. (1887) 1 125 866 рубльге дейін. (1885) деп кӛрсетілген [3]. 

Кӛпестердің саудаға қатысу деңгейі мен сауда операцияларының айналымы бірнеше 

сатыдан тҧрды. Саудагерлер мына топтарға бӛлінгенің байқауға болады: тҧтынушыларға 

шағын кӛтерме партияларды сататын кіші деңгейдегі саудагерлер және жергілікті 

делдалдар; бәсекеге қабілетті кӛтерме және бӛлшек сауданы жҥзеге асыратын орта 

деңгейдегі кәсіпкерлер; сҧранысы бар жерлерде тауарларды қайта сатуға, жаппай 

партияларды жіберуге  арналған қоймалары мен кеңселері бар ірі деңгейдегі кәсіпкерлер.  

Тауарларға деген сҧраныс пен бағалар туралы ақпараттың болмауы жәрмеңкенің 

барлық қатысушылары ҥшін кҥрделі мәселе болды.  «Аймақтар туралы шолуларда»,  

«Естелік кітаптарда» тауарлардың жекелеген тҥрлерінің қҧны туралы ақпарат алуға 

болады, бірақ саудагерлерге сҧраныс та, ҧсыныс та маңызды. 

Далада сауданың дамуына уақытша базар деп аталатындар ҥлкен кӛмек кӛрсетті. Бҧл 

тҧрғыда Сібір департаментінің алыс емес казактарының сауда-саттығына қатысу мақсат 

етілді. Мҧндай сауданың тҥрлері Қазақстанда Кӛкшетау және Ақмола уездерінің 

территориясында болған. Бҧл базарға Батыс Сібірдің әр тҥрлі қалаларынан келген 

саудагерлер, қазақтар мен орыстар баратын болды. 

Қазақтар киім-кешектердің басты тҧтынушысы болды. Статистика бойынша, 

қазақтар киім-кешектерді сатып алу ҥшін жылына орта есеппен 23 рубль 63 тиын 

жҧмсайтын. Ҥй жиһаздарын сатып алуға аз мӛлшерде қаражат бӛлінді. Сатып алу заттары 

тӛсек-орын, кілемдер, қол жуғыштар болды; 2 орында - ыдыс-аяқ; 3 орын жиһазға - ҥй 

жиһаздарының жалпы қҧнының 1/10 бӛлігі. 

Қалалардағы базарлар, әдетте, аптасына ҥш рет ҧйымдастырылды. Әкімшілік 

орталық ауылшаруашылық ӛнімдерін тҧтынушысы болды. Базар саудасы әкімдік 

тарапынан халықты тікелей ӛндірушілердің қолынан шыққан ӛнімдермен қамтамасыз ету 

тәсілі ретінде кӛтермеленді. Базардағы саудагерлер азық-тҥлік тауарлары мен шаруалар 

ӛнімдерімен саудаласып, қажетті ӛндірістік тауарларды баж салығынсыз сатып ала алады. 

Дилерлерге ҥнемі бақылау жасалды, деп Семей қаласының әкімдігі атап кӛрсетті: «Тҥнгі 

сағат 12-ге дейін ӛмірлік маңызы бар ӛнімдерді кӛтерме сатып алуға және сатуға қатаң 

тыйым салынады: ҧнтақталған және ҧнтақталмаған нан, май, сҧлы, пішен, отын, балық, 

жарма, бал, жҧмыртқа, шошқа еті және басқалары. кез келген уақытта базарға барар 

жолда, қаладан тыс жерде де, қаланың ӛзінде де. Жоғарыда аталған ӛнімдердің барлығы 

қалада сатылуы керек, ал саудагерлер мен саудагерлер белгіленген уақытқа дейін нарыққа 

нан алып келген ауылшаруашылық тҧрғындарының арасында жҥрмеуі керек». 

ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде ӛнеркәсіптік ӛндіріс Қазақстанда пайда болды. 
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Сонау ХІХ ғасырдың ортасында Қазақстанда пайдалы қазбалардың кӛптеген тҥрлерінің 

болуы белгілі болды. 60-шы жылдардан бастап. XIX ғасыр. Ресей кәсіпкерлері Қазақ 

территориясына капиталды экспорттай бастады және бірқатар пайдалы қазбалар кен 

орындарының негізінде ӛндірістік кәсіпорындар қҧра бастады. 70-80 жж. 

ауылшаруашылық шикізатын - май, былғары, ҧн тарту және т.б. ӛңдеу бойынша қарқынды 

дамыған ӛнеркәсіп. Солтҥстік-Батыс және Шығыс Қазақстан қайта ӛңдеу 

кәсіпорындарының негізгі орталықтары болды. Былғары ӛнеркәсібі дамудың айтарлықтай 

деңгейіне жетті. Химия ӛнеркәсібінің эмбрионын Шымкенттің сантонин зауыты деп 

санауға болады. 1882 жылы қҧрылған зауыт ӛз ӛнімдерін Англия, Америка, Германия, 

Ҥндістан және Жапонияға сәтті экспорттады. Оңтҥстік облыстарда, Шымкент пен 

Тҥркістанда негізінен бірнеше мақта тазалайтын зауыттар жҧмыс істеді. Темекі ӛнеркәсібі 

Верныйда 1875 және 1900 жылдары қҧрылған екі шағын кәсіпорынмен ҧсынылды. Тҧз кен 

орындары Арал теңізінде, Қарабаш кӛлінде, Павлодар уезінде игерілді. Басқҧншақ кен 

орнында 1867 жылы 54 847, 1870 жылы - 1 267 994, 1880 жылы - 2 800 000 пуд ӛндірілді. 

тҧз.Ӛзен бассейндерінде. Орал, Ембі, Ертіс, Арал мен Каспий теңіздерінде балық аулау 

айтарлықтай ауқымға жетті. Бҧл сала балық аулау саласына айналды. Балық аулаудың 

дәстҥрлі орталықтары Зайсан және Балқаш кӛлдері болды. Ас тҧзы ӛндірілген кӛлдердің 

басым кӛпшілігі. Қазақстанның солтҥстік-батыс және батыс бӛліктерінде орналасқан [4].  

ХХ ғасырдың басында стационарлық сауда желісінің қалыптасуына байланысты ірі 

жәрмеңкелердің рӛлі біртіндеп тӛмендейді, олардың айналымы тӛмендейді. Импорттың 

негізгі заттары ауылшаруашылық машиналары мен ресейлік зауыттардың маталары 

болды. Революциялық ҥдерістермен байланысты саяси оқиғалар сату кӛлемін және 

тауарлар ассортиментін одан әрі қысқарту тҧрғысынан жағдайды ӛзгертті. Сауда экспорты 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында біршама жоғарылады. Сауда операцияларының 

объектісі ретінде бірден ауылшаруашылық ӛнімдері болып табылды. Сауда 

операцияларына фермерлер қатысты, олардан ӛнімді сатып алатындар делдалдар және 

кіші деңгейдегі саудагерлердің кӛп бӛлігі, содан кейін ірі деңгейдегі кәсіпкерлер, 

коммерциялық банктердің, ресейлік және шетелдік фирмалардың ӛкілдері болды. Соңғы 

рет ӛнімді шетел нарығына экспорттады. 1869 жылы Куян-Дин-Ботовская жәрмеңкесінде 

ҧйымдастырылған жәрмеңке комитетінің қызметі ӛте маңызды болды. Егер 1869 жылы 

жәрмеңкенің айналымы 500 мың рубльді қҧраса, 1913 жылы - 4953,2 мың немесе 10 есеге 

ӛсті. Бҧл жәрмеңкелердің аймақтың экономикалық ӛміріндегі рӛлін кӛрсетеді[5]. 

Қазақ даласы Моңғолиямен транзиттік сауда болды. 1860 жылы Ургада (Улан-Батор) 

алғашқы ресейлік коммерциялық фирма қҧрылды, онымен Шығыс Қазақстанның 

кӛпестері іскерлік байланыс орнатты. Семей Қазақстан мен Моңғолия арасындағы сауда 

орталығына айналды. 

Қазақстанның Шыңжаңға аумақтық жақындығы және сауда айырбастаудағы ӛзара 

тиімділігі Ресей мен Қытайды осы байланыстарды қолдауға шақырды. (Джинхо, Ҥрімжі, 

Манас, Ақсу, Қарашар Хами, Турфандар және Қашқар) ҥлкен керуен сарайларына иелік 

еткен Гҥлжа қаласы Шыңжаңдағы қазақ кӛпестері ҥшін ірі сауда орталығына айналды). 

1881 жылғы «Қҧрлықтағы сауда ережелерін» жҥзеге асыру мақсатында, қытаймен сауда 

қатынастарын дамыту ҥшін, шекара белдеуінде 50 верст арақашықтық жеңілдік сатылым 

ашылды. Урылский поселкесінде, екі апталық жәрмеңке 1894 жылдың қарашасында 

ашылды. Бірақ бҧл барлық мәселелерді шеше алмады. Эпидемия мен мал аурулары жиі 

кездесетіндіктен, аймақтық билік 1894 жылы желтоқсанда санитарлық шаралар белгіледі: 

малды айдайтын арнайы пункттер анықталды; міндетті дезинфекция белгіленді; ет, жҥгері 

еті мен қыздырылмаған май тасымалдауға қатаң тыйым салынды; кӛліктер арнайы мӛрмен 

бекітіліп, кҥзетшілермен бірге жҥрді. Әйтпесе, шетелден, әсіресе Моңғолиядан әкелінген 

мал қайтып оралды. 1912 жылы контрабанда жағдайлары қатарда емес, кеден 

шекараларында да тіркелді. Жалпы сомасы 168 рубльге 6 тасымалдау әрекеті, 

Катонқарағай аймағы контрабандалық тауарларды ҧстау бойынша бірінші орында тҧрды. 
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Тек Зайсан учаскесі арқылы Қытайға 41 376 рубль мӛлшерінде транзиттік жҥк 

тасымалданды.. Зайсан кеденінде кедендік алымдар 975 рубль ҥшін есепке алынды, бҧл 

тауарлардың санымен, мӛлшерімен, кӛптҥрлілігімен тҥсіндіріледі [6]. 

Импорт кӛлемі бойынша бірінші орынды Зайсан учаскесі, ал екінші орынды 

Катонқарағай алды. Импортталған тауарлардың саны экспорт кӛлемінен басым болды, 

сонымен бірге экспортталған тауарлардың қҧны шетелдерде 8,9 рубль, ал Қытайдан 2,4 

рубль болды. Экспорттың негізгі элементтері: шойын, темір, қалайыдан жасалған 

бҧйымдар, қағаз маталар, керосин болса, импорттың негізгі элементтері: кірпіштен 

жасалған шай, былғары шикізат, қозы терілері және киізден жасалған материал болды. 

Фабрикалар мен зауыттар ӛнімдерінің кӛбеюі, Қазақстанның солтҥстік-шығысында сауда 

ҥйлерінің ашылуы, әртҥрлі ӛндірістік тауарларды таратумен тікелей айналысатын 

компаниялардың артуы тауарлар экспортының негізі болды. Елден кеткендердің санына 

қарағанда келушілердің саны кӛп болды,әсіресе қытайлық кәсіпкерлербасып келді.  

Тауар айналымының одан әрі дамуына кедергі болған, мемлекеттер арасындағы 

баланыстарда тҧрақсыздық қалыптастырған І-ші дҥниежҥзілік соғыстың басталуы болды. 

Саудадағы жағымсыз жағдаяттарға қарамастан, жергілікті саудаға және сауда 

нысандарының әлеуметтік-экономикалық жиынтығына жетілу тән болды. Индустрияға 

дейінгі ескі элементтер аймақтық экономикада қалып, жаңашыл элементтер ғасырлар 

қиылысында пайда болды. Осы уақытта сауда қҧрылымы ӛзгеріп, ішкі кәсіпкерлік 

кӛркейіп, сауда кеңейді. Аймақтағы капиталистік қатынастардың дамуы, келіп тҥсетін 

тауарлар кӛлемінің ӛсуімен бір мезгілде импорт қҧрылымында ӛзгерістер болған жағдайға 

алып келді. Егер ХІХ ғасырда Қазақстанда импорт, жеке тҧтыну заттарынан тҧрса, онда 

ХХ ғасырдың басында алдыңғы импорт тауарларының кӛлемінің ҧлғаюымен қатар, едәуір 

ҥлесті тҧрмыстық тауарлар ала бастады [7]. 

Нәтижелер мен талқылау. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін отандық 

экономикалық ой-пікірлер тарихын қалыптастыру бойынша ғылыми зерттеулер жҥргізуге 

кең мҥмкіндік алды және әсіресе, бҧл Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» (1999 ж.) атты кітабы шыққаннан кейін орын алды 

[8]. 

Сауда - бҧл Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің ең ҥлкен 

салаларының бірі, ал оның дамуы экономиканың табысты жҧмыс істеуінің бір шарты 

болып табылады. 2003 жылдан бастап республиканың жалпы ішкі ӛніміндегі саланың 

ҥлесі 11–12% қҧрады, сауда экономикалық белсенді халықтың жалпы санының 15% -на 

дейін жҧмыс істейді. Сауда кӛлемі азық-тҥлікке жатпайтын тауарлар ҥлесінің ҥнемі 

ӛсуімен жыл сайын ӛсіп отырады. Сонымен қатар, бҧл секторда жеке меншіктің, шағын 

және орта бизнестің ҥлесі жоғары, бҧл сала әйелдер мен жастарды толық және қосымша 

жҧмыспен қамтамасыз етеді. Сондықтан сауда саласының әлеуметтік-экономикалық 

маңыздылығы жоғары бағаланады [9].  

Бӛлшек сауда қҧрылымында 2006 жылға дейін жеке кәсіпкерлер мен нарықтардың 

секторы басым болды, тҧтыну нарығы дамыған сайын сауда кәсіпорындарының сауда 

кӛлеміндегі ҥлес ӛсу тенденциясын кӛрсетеді. Ӛсу әсіресе азық-тҥлік емес тауарлар 

саудасы саласында байқалады. Сонымен қатар, сауданың сапалы дамуымен бӛлшек сауда 

инфрақҧрылымы ӛсуге жақсы бастама алды: заманауи қоймалар, логистикалық қызметтер, 

ақпараттық қолдау, жабдықтар шығару және т.б. 

Бӛлшек сауданы дамытудың қазіргі заман бағыттары, алғашында, тауарларды 

сатудың дҥкендік және дҥкеннен тыс тҥрлерінің арақатынасының ӛзгеруіне негізделген. 

Бӛлшек сауда кәсіпорындарының бірігуі, сауда қызметтерінің жаңа тҥрлерінің пайда 

болуы және саланың заманауи қызмет кӛрсету индустриясына айналуы сауда секторының 

дамуына оң әсер етеді. Бӛлшек сауда орындарында жаңа ӛнімдермен сауданы 

ҧйымдастыру Қазақстан ҥшін маңызды, ӛйткені жеке тҧлғалар мен шағын ӛндірушілер ӛз 

ӛнімдерін қол жетімді бағамен сатуға мҥмкіндік алады. Бҧл сонымен қатар сауданың 
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әлеуметтік бағыттылығы мәселесін шешеді. 

Қазақстанда сауда саласының ӛркендеуі дҥниежҥзілік ҥрдістерге сәйкес келеді. Сауда 

секторы қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі, бірақ қазіргі заманғы сауда 

форматтарының енуі дамушы елдердің орташа деңгейінен тӛмен. Бӛлшек қҧрылым азық-

тҥлік дҥкендерінің тӛрт негізгі форматтарынан (дҥкендер, дисконттаушылар, 

супермаркеттер және гипермаркеттер) және азық-тҥлік емес тауарлардың тӛрт негізгі 

санатынан (киім, электроника, ҥй және бақша тауарлары, денсаулық пен сҧлулық ӛнімдері) 

тҧрады. Сҧраныс, дҧрыс орынға қол жеткізу және тиімді жеткізу тізбегін қҧру мҥмкіндігі 

инвесторлардың негізгі талаптары болып табылады. Дҥниежҥзілік ҥрдістерге бейімделе 

отырып, бӛлшек саудагерлер сәттіліктің жаңа сценарийлерін ҧсынады: дҥкен форматтарын 

қайта қарау; сату кезінде технологияны қолдануға басымдық беру; тҧтынушылармен 

қарым-қатынасты даралау; жоғары технологиялық компанияларға тән жылдам бейімделу 

әдістерін қолдану; жаңа бизнес модельдерін іске қосу. Шетелдік инвесторлар ҥшін тауар 

нарығының заманауи форматтарындағы бос нарық кӛлемі 2020 жылға қарай 660 млрд 

теңгені қҧрауы мҥмкін, қазіргі заманғы сауда форматтары арқылы бӛлшек сауданың 

жалпы кӛлемі 1 263 млрд теңгені қҧрайды. Бәсекеге қабілетті нарық дамыған сайын, 

халықтың заманауи сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуі артуда. Қазақстандағы сауда 

компанияларының кӛпшілігі шағын, оларда 50 адам жҧмыс істейді. 557 орта және 232 ірі 

бар [10]. 
 

Кесте1. Кӛлемі бойынша кәсіпорындар саны (2019) 
 

Кәсіпорындар  Саны  

Кіші кәсіпорындар  (5 адамға дейін) 98941 

Кіші кәсіпорындар  (6 адамнан 10 адамға дейін) 12399 

Кіші кәсіпорындар  (11 адамнан 15 адамға дейін) 3525 

Кіші кәсіпорындар  (16 адамнан 20 адамға дейін) 2117 

Кіші кәсіпорындар  (21 адамнан 30 адамға дейін) 1820 

Кіші кәсіпорындар  (41 адамнан 50 адамға дейін) 1766 

Кіші кәсіпорындар  (51адамнан 100 адамға дейін) 994 

Кіші кәсіпорындар  (31 адамнан 41 адамға дейін) 805 

Орта кәсіпорындар  (101 адамнан 150 адамға дейін) 277 

Орта кәсіпорындар  (151 адамнан 200 адамға дейін) 158 

Ірі кәсіпорындар  (251 адамнан 500 адамға дейін) 142 

Орта кәсіпорындар  (201 адамнан 250 адамға дейін) 122 

Ірі  кәсіпорындар  (101 адамнан 150 адамға дейін) 54 

Ірі  кәсіпорындар  (1001 адамнан ) 36 

 

Инвестицияны қолдау ҥшін қажетті орынға қол жетімділік қанағаттанарлық. 2018 

жылы халық пен табыс деңгейі бойынша шешуші нарық болып табылатын Астана мен 

Алматы қалаларында сапалы бӛлшек жылжымайтын мҥлік қоры (Қазақстан 

Республикасындағы жоғары сапалы сауда алаңының жалпы қорының 40% -дан астамы) екі 

есеге ӛсті. Тиімді жеткізу тізбегін қҧру мҥмкіндіктері қанағаттанарлық. Жоғары сапалы 

қойма қоры 30% -ға ӛсті және бҥкіл ел бойынша 1,3 млн. шаршы метрді қҧрайды. Сауда 

компанияларының ҥштен бірі Алматыда орналасқан - 36873 ҧйым. Екінші орында Нҧр-

Сҧлтан - 20.673. Ҥшіншісі - Қарағанды облысы - 10.318 [10]. 
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Кесте1. Аймақтар бойынша кәсіпорындар саны (2019) 
 

Аймақтар Саны  

Алматы қаласы 36873 

Нҧр-Сҧлтан қаласы 20763 

Қарағанды облысы 10318 

Шымкент қаласы 6832 

Ақтӛбе облысы 6007 

Павлодар облысы 5317 

Алматы облысы 4831 

Қостанай облысы 4830 

Маңғыстау облысы 3785 

Атырау облысы 2986 

Ақмола облысы 2956 

Солтҥстік Қазақстан облысы 2748 

Батыс Қазақстан облысы 2747 

Жамбыл облысы 2739 

Тҥркістан облысы 1859 

Қызылорда облысы 1806 

 

Сауда компанияларының ең аз саны Жамбыл, Тҥркістан және Қызылорда 

облыстарында орналасқан. 

Қазақстандағы электрондық коммерция нарығы белсенді тҥрде ӛсіп келеді және 

бҥгінгі кҥнге дейін бос нарық 200 миллион доллардан асады, жалпы онлайн-коммерция 

кӛлемі 420 миллион доллардан асады: 

Елдің барлық аймақтарында Интернет пен Интернетке қол жетімді қҧрылғылардың 

енуінің жоғары деңгейі; 

Интернет-сауданы халықтың барлық топтарына және тауарлар мен қызметтердің 

санаттарына ендіру; 

Электронды сауданы қолдау ҥшін қолданыстағы логистикалық инфрақҧрылым; 

Қазақстандағы сауда секторына ТШИ (тікелей шетелдік инвестицияларды) тарту 

шарттары әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді: 

Дҥниежҥзілік тәжірибеде бӛлшек сауда саласында ТШИ-ді ынталандырудың негізгі 

шаралары: (1) секторда ТШИ-ге шектеулердің болмауы және (2) логистикалық 

инфрақҧрылымның дамуын ынталандыру; 

Инвесторлар арнайы экономикалық аймақтар шеңберінде берілген инфрақҧрылым 

мен преференцияларды қолдана алады; 

Мемлекет мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде заманауи бӛлшек сауданы және 

электронды сауданы дамытуға белсенді қолдау кӛрсетеді. 

2019 жылдың сәуірінен бастап Қазақстандағы жаңа компаниялардың саны ҥш еседен 

астам ӛсті. Соңғы 6 айда Қазақстанда 5117 жаңа сауда компаниясы тіркелген. Барлық сауда 

салалары қарқынды дамып келеді. Әсіресе, интернет-сауданың ӛсуі ерекше кӛзге тҥседі. 

Дәстҥрлі саудада жаңа ҧйымдардың ӛсуі сол кезеңде 2,5 есе болды. 

Сауда индустриясы қазір дамып келеді және болашақта да дами береді. Кӛріп 

отырғаныңыздай, технология дәстҥрлі сауда форматына әсер етеді: дҥкен сатып алуға 

уақыт жоғалтудың қажеті жоқ - тек батырманы басыңыз. Интернет-дҥкен - бҧл кез-келген 

перспективаның тҧрақты даму тенденциясы. Интернетті кҥн сайын 3,5 миллионнан астам 

адам пайдаланады - олардың саны ҥнемі ӛсуде. Веб-сайттардың саны да кӛбейіп келеді: 

барлығы 148 577. Оның ішінде 30 мыңға жуығы белсенді. 
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Қорытындылар. Мемлекеттің сауда саясаты, сауданы реттеудің, халықтың әл-

ауқаты мен сатып алу қабілеттілігінің нормативтік-қҧқықтық базасы жақсарған сайын, 

Қазақстанда жоғары ҧйымдастырылған сауда мен қызмет кӛрсету жҥйесі дамып келеді. 

Мәселені дҧрыс тҥсіну ҥшін, ең алдымен, нарықты регрессивті қҧбылыс ретінде 

бағалаудан бас тарту керек. Бҧл тәсіл ХІХ-ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың 

басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын дҧрыс тҥсінуге мҥмкіндік 

бермейді. Зерттелетін кезеңде дамыған қазақ даласындағы онымен байланысты жаңа, 

прогрессивті қҧбылыстар туралы есте сақтау қажет. Бірақ мҧның ӛзінде біз қашан 

тоқтайтынымызды білуіміз керек. Еуропада басталған бҥкіл әлемге таралған прогрессивті 

процестер нарықтық қатынастардың енуі мен дамуы арқасында Қазақстанға жеткенін 

мойындау қажет уақыт келді. Сонымен қатар, оның жҧмыс істеуінің әмбебап сипатқа ие 

емес ерекшеліктерін қарастыру, Қазақстанның ҧлттық нарығы механизмінің ӛзіндік және 

бірегейлігін анықтау қажет. 
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Аннотация. В статье авторы предприняли попытку расширить исторические представления 

о развитии торговли казахского народа с Х века до современного периода. В наши дни происходят 

коренные изменения во всех сферах жизни Казахстана. Позади трудные годы борьбы за 

переустройство экономической и политической структуры страны. За эти годы Казахстан обрел не 

только суверенитет, но и уверенность в будущем. Руководством нашего государства определены 

цели и задачи нового этапа развития и реформирования нашего общества. Самое главное в них - 

достижение новых рубежных высот, позволяющих нам поднять конкурентоспособность страны на 

мировом рынке. Большое значение, на наш взгляд, в решении поставленных задач, имеет опора на 

исторический опыт, на обновленную концепцию истории Казахстана. А для ее создания нужно 

проводить фундаментальные комплексные исторические и историографические исследования.  

Важной задачей современной исторической науки является научное осмысление практики 

https://articlekz.com/article/7184
https://www.kazportal.kz/polozhenie-torgovli-v-kazahstane/
https://blog.kazdata.kz/companies/analiz-rynka-rynok-torgovli-v-kazaxstane-torgovye-organizacii.html
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формирования рыночных отношений и развития торговой деятельности в конкретных 

исторических условиях.  

Abstract. In the article authors made an attempt to expand the historical understanding of the 

development of trade of the Kazakh people from the 10 century to the modern period. Today, radical 

changes are taking place in all spheres of life in Kazakhstan. The difficult years of the struggle to 

reorganize the country's economic and political structure are behind. Over the years, Kazakhstan has 

gained not only sovereignty, but also confidence in the future. The leadership of our state has defined the 

goals and objectives of a new stage in the development and reform of our society. The most important 

thing in them is the achievement of new milestone heights that allow us to raise the country's 

competitiveness in the world market. Of great importance, in our opinion, in solving the tasks set, is 

reliance on historical experience, on the updated concept of the history of Kazakhstan. And to create it, it 

is necessary to carry out fundamental complex historical and historiographic research. An important task 

of modern historical science is the scientific understanding of the practice of the formation of market 

relations and the development of trading activities in specific historical conditions. 
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ТҤРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ГЕОЭКОЖҤЙЕСІНДЕГІ ЕГІНШІЛІК 

ДАҚЫЛДАРДЫҢ СУЛАНДЫРУ МӚЛШЕРІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл жҧмыста, Тҥркістан облысында геоэкожҥйцесіндегі жерлерді суару нормасы 

суару режимінің маңызды элементі болып саналады. Оның шамасы топырақтың есептік қабатында 

ең тӛменгі ылғалсыйымдылық кезіндегі су мӛлшері мен сол топырақ қабатындағы тиімді ылғал-

дылықтың тӛменгі шегіне сәйкес келетін ылғал қорының айырмасы бойынша анықталатынын 

қарастырады.  

Су ресурстары қатты тапшылық жағдайында, Оңтҥстік Қазақстан облысының Қызылқҧм 

сілемінде суармалы жерлерінде ауылшаруашылығы ӛндірісінің тиімділігін кӛтерудің негізі - ауыл 

шаруашылығы дақылдарын суарудың су ҥнемдеу технологиясын жетілдіру және енгізу негізінде 

мелиорацияланған жерлердің тиімділігін кӛтеру болып табылады.Суару нормасы суару режимінің 

маңызды элементі болып саналады. Оның шамасы топырақтың есептік қабатында ең тӛменгі 

ылғалсыйымдылық кезіндегі су мӛлшері мен сол топырақ қабатындағы тиімді ылғалдылықтың 

тӛменгі шегіне сәйкес келетін ылғал қорының айырмасы бойынша анықталатын тәсілдерін 

келтіреді. 

Кілт сӛздер: геоэкожҥйе,топырақ, егіншілік жерлер, ауылшаруашылық дақылдары және 

оның ӛнімдері, суландыру мӛлшерлері, суару нормасы, анықтау әдістнрі мен тәсілдері.  

 

Ауыл шаруашылық дақылдарын суландыру мӛлшері – бҧл берілген дақыл ҥшін кез-

келген нақты табиғи және агротехникалық жағдайлар кезінде топырақта қажетті су 

режимін қамтамасыз ететін суғару саны, мерзімі мен суғарым нормаларының жиынтығы. 

Ол, ӛсімдік қалыпты ӛсуі және дамуы ҥшін жеткілікті мӛлшерде су алып, топырақтың 

тамыр болатын қабатына қажетті ылғалдылықты сіңіріп жеткізу. Осылайша суғару режимі 

тҥсінігіне вегетациялық кезең ішінде уақыт арасында суғару санын бӛлу мен мерзімдерін 

анықтау кіреді, ал суғару мӛлшері – бҧл нақты аймақтың топырақтық-мелиоративтік 

жағдайларына, ӛсірілетін дақыл тҥрлеріне және олардың жоспарлық ӛнімділігіне 

байланысты анықталатын суғару және суландыру нормаларының шамасы. Нақты аймақ 

ҥшін суғарудың ҧсынылатын режимі мен мӛлшерлері топырақтың тамыр болатын 

қабатында су қорларын ескеріп ӛсімдіктің суға деген қажеттілігін, әсіресе ӛсімдік 

дамуының «сынақ» фазаларында, жылулық, тҧздық және топырақтың су-азықтық режимі, 

тиімді қанағаттандырылуы қажет. 
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Ӛсімдік пен топырақ ҥшін артық су да, судың жетіспеушілігі де бірдей қауіпті. 

Зерттеушілердің міндеті, топырақтың мелиоративтік қасиеттерін жақсартуға және ауыл 

шаруашылығы дақылдарының жоғары тҧрақты ӛнімін алуға мҥмкіндік беретін, су 

мӛлшерінің тиімді параметлерін, және де сенімді, экономикалық тәсілдері мен әдістерін 

тауып, іске асыру. Ауыл шаруашылығы дақылдарын суғарудың ғылыми негізделген 

режимдерінің жоқтығы, су ресурстары мен суғармалы жерлерін ҥнемді және тиімді 

пайдалануға мҥмкіндік бермеді және ирригациялық жҥйелерді жобалауда қателіктерге 

алып келді. 

Суғару режимдерін анықтаудың кӛптеген тәсілдері бар, оның ішінде еңбек, шығын 

мен қаржыны аз жҧмсап, ауыл шаруашылығы дақылдарынан жоғары ӛнім алуға мҥмкіндік 

беретінін ең тиімді тәсіл деп санады. 

Суарудың тиімді режимдерін анықтау ҥшін әдетте тӛмендегі әдістерді қолданады: 

белсенділер тәжірибесін; топырақ ылғалдығының тиімді қорын анықтауға мҥмкіндік 

беретін арнайы далалық тәжірибелерді қою жолымен; морфологиялық және 

физиологиялық кӛрсеткіштер бойынша суғару мерзімдерін тағайындау; ауыл 

шаруашылығы танаптарынан жалпы булануды анықтаудың әртҥрлі әдістері 

пайдаланылатын ӛсімдіктерді суғаруды нормалаудың физикалық әдістері; тиімді 

режимдерді анықтаудың жанама әдістері. 

Ӛндірістік жағдайларда суғару режимі ауыл шаруашылығы дақылдарын суғарудың 

қабылданған тәсілдері мен агротехникалық шаралары тығыз байланыста болуы қажет. 

Дақылды суғару режимі ӛсімдіктің биологиялық ерекшеліктері, табиғи және шаруашылық 

жағдайлары, агротехникалық шаралар және де басқа факторлар ескеріліп жасалады. 

Белсенділер тәжірибесі бойынша анықталған суғару режимі барлық жағдайларды 

мҥмкіндігінше пайдалануды, суғару суын тиімді пайдалануды қамтамасыз етпейді және 

суғару тәсілдерін жақсы ескермейді. Жиі бір жыл ҥшін анықталған суғару саны, келесі 

жылдың ӛзгерген жағдайларына жауап бере алмайды. Бҧл нәтижесінде артық су беруге, не 

болмаса су тапшылығына алып келді [1 - 6]. 

Ӛсімдіктерді морфологиялық белгілері бойынша суғару ӛсімдіктердің сыртқы кҥйін 

ескереді: қарқынды ӛсу ӛзгеруін, жапырақ пен сабағы бояуын, жапырақ солуын және т.б. 

Суғару нормасы мен мерзімін анықтаудың морфологиялық әдісін зерттеуге отандық және 

шетелдік кӛптеген ғалымдардың еңбектері арналған, кейбір зерттеушілер Н.С.Петинов, 

Н.А.Максимов, А.М.Алексеев, А.М.Алпатьев және т.б. [8 - 12], бҧл әдіс ӛзінің 

кемшіліктеріне қарамастан, суғару мерзімі мен нормаларын анықтау ҥшін жарамды. 

Кейбір ғалымдар оны суғару мерзімін анықтаудағы кемшілігі сынға алады, олар ӛсімдіктің 

барлық сыртқы морфологиялық белгілері субъективті және дәл тҥсінік беруге болмайды 

деп санайды. Олар топырақ пен ӛсімдікте суғару алдында жапырақ солуы жағдайына 

дейін ылғалдың кемуі суғару ҥшін ӛте кеш уақыт деп есептейді [12, 13, 14]. 

Фазалар бойынша, немесе сынақ кезеңдердегі суғару, ӛсімдіктердің дамуы мынаған 

негізделген, ӛсімдікті ылғалды ерекше қажет ететін кезде суғару қажет. Ӛсімдіктер 

дамуының сынақ кезеңдерінде басқа да ӛмір сҥруге қажет факторларда ылғал 

жетіспеушілігі, олардың ӛнімділігінің кҥрт тӛмендеуіне алып келетінін кӛрсетті. Мысалы, 

топырақ ылғалдығы тҧрғысынан қант қызылшасы ҥшін қауіпті болып екінші кезең – 

жапырақ бетінің максимал дамуы саналады. Осы уақытта ӛсімдік суландыру нормасының 

жартысына жуық мӛлшерін тҧтынады және шамалы кебу қант қызылшасының ӛнімділігін 

кҥрт тҥсіріп жібереді. Жҥгері ҥшін ең қауіпті кезең болып, сабағында 13-14 жапырақ пайда 

болудан дәннің сҥттік пісу соңына дейін жалғасады. Осы кезеңде жҥгері суландыру 

нормасының жартысына жуығын тҧтынады [4,13,14]. 

Бҧл әдіс те алдыңғы сияқты субъективті, себебі, ӛсімдік дамуының ең қажетті 

кезеңінде топырақтағы ылғалдың нақты қорын ескермейді, және де жылдың 

метеорологиялық жағдайының ерекшеліктері мен ӛсімдіктің кҥйі ескерілмейді. 

Ӛсімдіктің физиологиялық кӛрсеткіштері бойынша суғару топырақтың сулық режимі 
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мен ӛсімдіктің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты физиологиялық процестердің 

ӛзгерулерін есепке алуға негізделген. 

Жапырақтардың ағза шырынының сору кҥші бойынша суару мерзімдерін тағайындау 

мҥмкіндігі туралы алғаш рет ой-пікірді В.С.Шердаков айтты. Ӛсімдік және топырақтың 

сулық режимі ӛзгеруімен ағзаның сору кҥші, ағза шырының концентрациясы, ӛсімдіктің 

осмотикалық қысымы және т.б. сияқты физиологиялық кӛрсеткіштері де ӛзгеретіні 

анықталды [4-6,13,14].  

Бҧл әдісті пайдалану ҥшін, ғалымдармен суару жҥргізілуі қажет негізгі дақылдардың 

қандайда-бір физиологиялық кӛрсеткіштері белгіленді. Суғару режимдерін анықтаудың 

мейлінше қарапайым әдістерін жасау мақсатында соңғы жылдары біздің елімізде және шет 

елдерде, ауыл шаруашылығы алқаптарынан жалпы булану мӛлшерін 

(булану+транспирация) анықтау бойынша әртҥрлі физикалық әдістер жасауға қатты кӛңіл 

бӛлініп отыр. Топырақ-атмосфера кҥрделі жҥйесінде есептік әдістермен ауыл 

шаруашылығы дақылдарының суғару режимдері мен мӛлшерлерін негіздеп анықтау, 

ӛсімдіктердің су тҧтынуы және буланудың физикалық факторлары арасындағы 

байланыстылықтарды анықтауға орай мҥмкін бола бастады. Бҧл байланыстылықтарды 

А.М. Алпатьев, А.Р. Константинов, А.Р. Шашко, Г.Т. Селянинов, А.И. Будаговский, 

С.М. Алпатьев, Н.Н. Иванов, Н.В. Данильченко және басқалар анықтады. Бҧл әдістер жер 

беті қабатындағы метеорологиялық жағдайларды ескеру жолымен белгілі 

байланыстылықтар бойынша топырақтағы судың жалпы ӛтімін анықтауға мҥмкіндік 

береді.  

Ӛсімдіктің су тҧтынуы және буланудың физикалық факторлары арасындағы алынған 

байланысты, яғни ӛсімдік массасының жиналуы ырғағы мен қартаюы, ӛсімдіктер 

қауымдастығымен қалыптасқан биоклимат, және де энергетикалық ресурстардың 

айнымалы ағынын А.М.Алпатьев ӛсімдік су тҧтынуының биологиялық қисығы деп атады. 

Жалпы буланудың биологиялық коэффициенті тӛмендегі формуламен анықталады: 

 

                                     



d

Е
К                                             (1) 

 

мҧнда E - ӛсімдіктер тҧтынған жалпы су ӛтімі, мм; d - ауадағы жалпы ылғал 

жетіспеушілік, мб. 

Яғни, әрбір уақыт сәтіндегі ӛсімдіктің жалпы су тҧтыну мӛлшері, бҧл ӛсімдіктің 

биологиялық ерекшеліктерінің және буланудың физикалық факторлары әсерінің 

бірмезетте кӛрінуінің нәтижесі. Қысқа кезеңдер бойынша (онкҥндік, ай) осы екі 

қҧраушының туындысы жеткілікті сумен қамтамасыз ету жағдайында тҧрақты шамалар 

беретіні, зерттеушілермен анықталып отыр. 

Мәселе мынада болып отыр, әрбір суарылатын аймақ және дақыл ҥшін 

ауылшаруашылығы дақылдарының жалпы булану коэффициенттерінің мәнін анықтау. Бҧл 

мәндерді не тәжірибелік жолмен, ия болмаса есептеу әдістерімен табады. 

Қазақстан жағдайы ҥшін биоклиматтық әдіс негізінде суару режимдерін есептеу 

мақсатында Н.В.Данильченко [11, 12] булану есебі негізіне Н.Н.Ивановтың белгілі 

формуласын қабылдады: 

 

            
2)25()100(018,0 tаЕ                                             (2) 

 

мҧнда Е  - бір айдағы булану, м
3
/га; а  - ауаның орташа айлық салыстырмалы 

ылғалдығы, % ;  t - ауаның орташа айлық температурасы. 
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Булану және ӛсімдікке қажет ылғал мӛлшері арасындағы сәйкессіздікті анықтау, 

тӛмендегі қатынаспен табылатын биологиялық коэффициенттердің кӛмегімен жҥргізіледі: 

 

                                   

оE

vE
K                                              (3) 

 

мҧнда     vE  - қарастырылатын кезеңдегі су тҧтыну; оE - суару жағдайындағы булану 

мӛлшері. 

Суару және тәлімі жағдайындағы булану арасындағы айырмашылық, (кӛбіне ондай 

жерлерде метеостанциялар орналастырылады), микроклиматтық коэффициент 

енгізілуімен жабылады: 

 

                            
E

оE
K                                                          (4) 

 

мҧнда,    E   - тәлімі кезіндегі булану мӛлшері. 

Сонда, кез-келген уақыт ішіндегі дақылдың су тҧтыну мӛлшері былай анықталады: 

 

                                            оКбKEvE                         (5) 

 

 Су тҧтыну тапшылығы немесе суландыру мӛлшері мына теңдеумен анықталады: 

 

                           )( гWnVоQvEvЕ                      (6) 

 

мҧнда,    vЕ  - есептік кезеңдегі су тҧтыну тапшылығы, м
3
/га; vE - есептік кезеңдегі 

жалпы су тҧтыну мӛлшері, м
3
/га; оQ - осы кезеңдегі атмосфералық жауын-шашын, м

3
/га; 

nV - вегетация басындағы ылғалдың ӛнімділік қоры, м
3
/га; гW - грунт суларын 

капиллярлық пайдалану, м
3
/га. 

Суару мерзімдерін және суару аралық кезеңдердің ҧзақтығын анықтау ҥшін, су 

тҧтыну тапшылығының жалпы қисығы бойынша тҧрғызылған, графо-аналитикалық әдісті 

пайдаланады. 

Суару нормасы А.Н.Костяков формуласымен анықталады: 

 

                              пКонвhm  )(100                     (7) 

 

мҧнда,    m  - есептік суару нормасы, м
3
/га;  - топырақтың кӛлемдік массасы, т/м

3
; 

h - топырақтың есептік қабатының тереңдігі, м; нв - топырақтың ең тӛменгі ылғал 

сыйымдылығы,  о - топырақтың суару алдындағы ылғалдығы,     пК - тҥзету 

коэффициенті. 

Біздің зерттеулерде суарудың тиімді ӛтімдерін анықтау негізіне, топырақтың әртҥрлі 

ылғалдылық кезіндегі су тепе-теңдігін жан-жақты зерттеуге негізделген, далалық әдіс 

қабылданды. Суару режимінің тиімді кӛрсеткіштері әрбір дақыл бойынша топырақ 

ылғалдығының кӛптеген нҧсқаларын зерттеу және салыстыру жолымен анықталды. Бҧл 

әдіс әрбір дақыл ҥшін топырақтың тиімді суару алдындағы ылғалдығының тӛменгі шегін 

мҥмкіндігінше дәл анықтауға жол ашады. 

Суару режимін анықтаудың далалық әдісі ең сенімді және ең қолжетімді әдіс, бірақ 
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еңбекті кӛп қажет етеді. Қазіргі уақытта Онтҥстік Қазақстан облысында Қызылқҧм 

сілемінде жҧмысты кӛп қажет ететін термостатты-салмақтық әдісті қолдану салдарынан, 

топырақ ылғалдығын анықтау және егістіктің ылғал қорына бақылау жҥргізілмейді. 

Бірқатар шаруалықтарда ҧсынылатын суару режимінің бҧзылуы және ауылшаруашылығы 

дақылдарының ӛнімділігі тӛмендеуінің себептерінің бірі болып табылады. 

 Еңбек сыйымдылығын тӛмендету, ауылшаруашылығы дақылдарын суару 

жағдайында топырақтың тамырлы қабатының ылғалдығын анықтау мақсатында, 

егістіктерде Суарым мерзімін анықтаудың жанама әдістерін белгілеу бойынша тҧрақты 

тәжірибелер жҥргізілді. Суарым мерзімдерін анықтаудың ҥш тәсілі зерттелді: жер бетіне 

жақын жатқан тҧщы грунт суларының тереңдігі бойынша; топырақтың 30-40см 

қабатындағы ылғал қоры және олардың метрлік қабаттағы қҧрамы арасындағы тҧрақты 

байланысты анықтау; топырақ тензиометрлерінің кӛрсеткіштері бойынша. 

 Жер бетіне грунт сулары жақын орналасу кезінде (2,5 мге дейін) оның булану мен 

ӛсімдік тҧтынуына қарқынды шығындалуы жҥреді, бҧл грунт сулары тӛмендеуін 

тудырады және оның тӛмендеуі топырақтың тамырлы қабатының қҧрғауына алып келеді. 

Грунт суларының деңгейі белгілі бір дәрежеде тӛмендеген жағдайда топырақтың тамырлы 

қабатының ылғалдылығы суару алдындағы ең тӛменгі деңгейіне жетеді, және осы кезде 

кезекті суаруды жҥргізеді.  

Дақылдардың суару мерзімдерін болжаудың мейлінше жетілген және қарапайым 

әдістерін анықтау мақсатында топырақ қабатының 30...40 см қабатындағы ылғал қоры мен 

метрлік қабаттағы олардың қҧрамын анықтау бойынша зерттеулер жҥргізілді.  

Су ресурстары қатты тапшылық жағдайында, Оңтҥстік Қазақстан облысының 

Қызылқҧм сілемінде суармалы жерлерінде ауылшаруашылығы ӛндірісінің тиімділігін 

кӛтерудің негізі - ауыл шаруашылығы дақылдарын суарудың су ҥнемдеу технологиясын 

жетілдіру және енгізу негізінде мелиорацияланған жерлердің тиімділігін кӛтеру болып 

табылады [13, 14, 15]. 

Суару нормасы суару режимінің маңызды элементі болып саналады. Оның шамасы 

топырақтың есептік қабатында ең тӛменгі ылғалсыйымдылық кезіндегі су мӛлшері мен 

сол топырақ қабатындағы тиімді ылғалдылықтың тӛменгі шегіне сәйкес келетін ылғал 

қорының айырмасы бойынша анықталады. 
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Аннотация: В работе авторы предусматривают, что в условиях дефицита водных ресурсов на 

орошаемых землях в Кызылкумском массиве Туркестанской области, основой повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства является повышение эффективности 

мелиорированных земель на основе совершенствования и внедрения водосберегающих технологий 

орошения сельскохозяйственных культур. 

Норма полива является важным элементом режима полива. Его величина приводит способы, 

определяемые по разнице запасов влаги, соответствующих минимальному количеству воды при 

влажности в расчетном слое почвы и нижнему пределу эффективной влажности в этом почвенном 

слое. Его величина определяется по разности влагозапасов, соответствующих нижнему пределу 

содержания воды и эффективной влажности в этом почвенном слое при минимальной 

влагоемкости в расчетном слое почвы. 

Abstract: In the work, the authors provide that in the conditions of a shortage of water resources on 

irrigated lands in the Kyzylkum massif of the Turkestan region, the basis for increasing the efficiency of 

agricultural production is to increase the efficiency of meliarized lands through the improvement and 

introduction of water-saving technologies for irrigation of crops. 

The watering rate is an important element of the watering regime. Its value leads to methods 

determined by the difference in moisture reserves corresponding to the minimum amount of water at 

humidity in the calculated soil layer and the lower limit of effective moisture in this soil layer. 
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ӘОЖ 574 

Қансеитов Т., Алимбеков С.С., Абдуллаева Г.А. 
а-ш.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

а-ш.ғ.д., профессор  М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

магистр, аға оқытушы М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӚНІМДЕРІН ӚНДІРУ  

САЛАСЫН ЖАҢҒЫРТУ - ӚМІР ТАЛАБЫ 
 

Тҥйін: Мал шаруашылығын дамыту, ӛсіру, селекциялау  ежелден біздің атадан қалған мҧра. 

Қазақстанда, ежелден қой - тҥйе, жылқы, мҥйізді ірі қара, ешкі шаруашылықтары дамып, 

халықтың кҥнкӛріс кӛзі болып табылғаны рас. Мал ӛнімдерін Қытай, Ресей т.б. кӛрші елдерге 

ӛнеркәсіп бҧйымдарына алмастырып отырған болатын. Біздің бабаларымыз ежелден тӛрт тҥлік 

малды ӛсіру және селекциялау, кҥтіп-бағу, жайылым ауыстыруды біліп, әсіресе технологиясы 

басқа елдерден ерекшеленеді. Егемендік алғанға дейін Совет Одағының мал шаруашылығы 

ӛнімдерін экспорттауда алдыңғы қатарды иемденді, малдың ӛнімдерін ӛндіруде жетекші орын 

алып, басқа да елдерді, аудандарды қамтамасыз етіп отырды. Кеңес дәуіріндегі жҥргізілген 

коллективтендіру жҧмыстары және еліміз нарықтық экономикаға кӛшуінің қиындықтары 

салдарынан елімізде мал саны едәуір кеміді. Қазір мемлекеттің қолдауының нәтижесінде еліміздің 

тӛрт тҥлік мал саны артып келеді. Мал – Қазақстанның ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛндірудегі 

жетекші саласы болып қала береді. Мал шаруашылығын дамытуға Қазақ халқының мҥмкіндігі мол 

- шешімін таба алсақ.  

Кілт сӛздер: ауыл, мал шаруашылығы, аграрлық, қой, жылқы, сиыр, тҥйе, технология. 

 

Кіріспе. Дҥние жҥзінің мемлекеттері жер шарында халық санының арта тҥсуіне 

байланысты ауыл шаруашылығын дамытуға ат салысуда, ал біздің кеңбайтақ жер 

жағдайымыз еліміздің азық-тҥлік қауіпсіздігі және халықтың әлеуметтік экономикалық 

жағдайын жақсартуға мҥмкіндігі жетіп артарлық мол, бірақ оны тиімді пайдалану міндеті 

болашақтың еншісінде. Оған негіз елбасы Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауында «Ауыл 

шаруашылығы саласы болашақта экономиканы дамытудың негізгі драйвері болатынын 

айтып жҥрміз. Осы орайда, технологиялық жетістіктердің ең жоғары шыңына шықты. 

Енді олар бҧдан жоғары ӛндіре алмайды. Дҥниежҥзінде қалған жер (игеруге болатын) 

Қазақстан, Украина, Ресейде қалды», – деп атап кӛрсетті. Осы орайда елбасы 

Н.Ә.Назарбаев еліміздің ауыл шаруашылығына соның ішінді мал шаруашылығы және 

ӛсімдік шаруашылығына бӛлінген жерлерін тиімді пайдалану қажеттігін атап ӛтті. «Егер 

де барлық елдер АҚШ-тағы секілді азық-тҥлікті кӛбірек тҧтынатын болса, әлемдегі азық-

тҥлік 2,5 млрд. адамға ғана жетеді. Статистикалық мәліметтері бойынша 2040 жылы жер 

бетінде 8,9 млрд. халық болады деп есептейді. Сондықтан ауыл шаруашылығы, яғни 

ӛсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы ӛнімдеріне сҧраныстың артуына 

байланысты барлығы бізге келеді. Осы ҥрдістерге дайындалу керек. Ауыл шаруашылығы 

саласының әлеуетіне жекелей қарау қажет. Қанша қаржы керек болса, соны берейік деген. 

Бірақ нақты нәтижеге қол жеткізу керек», нақты нәтижелерге қол жеткізу ҥшін қаржымен 

қоса білікті маман және ғылыми толассыз ізденісті талап етеді [1]. 

Теориялық талдау. Еліміздің президенті Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына 2020 

жылдың 1 қыркҥйегіндегі жолдауында: Ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге 

қабілетті экономика қҧру мҥмкін емес деп айтылған болатын. 

Біздің негізгі міндетіміз: ӛзімізді - ӛзіміз әлеуеттік маңызды азық - тҥліктермен 

қамтамасыз ету; еңбек ӛнімділігін екі жарым есе; миллиондаған ауыл тҧрғындарының 

табыстарын тҧрақты жоғарылату; АӚБ ӛнімдерін экспорттауды екі есеге арттыру. 

Бізге елімізді ғылыми-технологиялық тҧрғыдан дамыту жӛніндегі арнаулы 

бағдарламалық қҧжат қажет. Оның басты міндеті ҧлттық деңгейдегі нақты мәселелерді 

шешуге ғылымның әлеуетін пайдалану болмақ - деп айтты [2]. 
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Кезінде (1917 жылға дейін) біздің елімізде 50 млн. қой, 2 млн. жылқы, 10 млн. сиыр, 

5 млн. тҥйе малы ӛсірілген болатын. Малдарды жылылығы мол, қыс мерзімі аз оңтҥстік 

ӛңірлерге жаз бойы халқымыздың бір бӛлігі жаздан бастап кҥз бойы мал қыстауға 

келгенше жылы жақта қыстауға мал азықтарын әзірлеген, қыс айларында жазда әзірлеген 

жем - шӛппен азықтандырып ерте кӛктемде тӛлдетіп, кӛкмайса кӛкке тойғызып, енесін 

емген тӛл ауруға тӛзімді болып тез ӛседі. Сол кӛкмайса жайлауды пайдаланып еліміздің 

Солтҥстігіне бҥкҥл қазақ елі шығыстан батысқа дейін жаппай 20-30 кҥн араға салып кӛшіп 

- қонып жайлау ауыстырып мал жағдайын жасап жаз ӛте қоңдылығы жоғары малдарды 

сол жақта артық (еркек, дімқос, қыс кӛтермейтіндерін) малдарды сҧрыптап алып, 

кӛршілес орыс елінің халқына саудалап, саудадан тҥскен қаражатқа ӛздеріне қажетін, елде 

қалғандарға базарлық алып кҥзге қарай мал жағдайын жасай отырып оңтҥстікке қарай бет 

алып кӛшіп - қонып, малын семіртіп, жолда қыркҥйек айында таңдаулы, сҧрыпталынған 

қошқарлар мен саулықтардан жҧп қҧрып кҥйлеген малды алып той тойлап, қҧда кҥтіп, 

ойын-сауық қҧрып, ойнап-кҥліп қараша, желтоқсан айларын жайлауда ӛткізуге тырысып 

ілгерілі кейінді ел, ру болып кері оңтҥстіке қыстауға оралған [3]. 

Ал малдарды оңтҥстікте кҥзден кӛктем шыққанша қыстатып, тӛлдетіп болғаннан соң 

кӛктемде қҧралай мен бесқонақты ӛткізіп кӛктемде жайлауды алма кезек ауыстыра 

отырып жаппай солтҥстікке кӛшіп - қонып малдың және жайылым жағдайына байланысты 

жайылым шӛбін мал жайылымына асқан шеберлікпен пайдалана білген. Осы айтқандаға 

дәлел қазіргі Маңқыстау – баяғы ата бабамыздың "мың қыстау" атауын жҥз жыл болды 

ӛзгертіп атаймыз, неге жаңғыртып Мың қыстау обылысы, мың қыстау тҥбегі деп 

жаңғыртып атамасқа, әлде уақыт жеткен жоқ па? 

Отырықшылдық кезінде ғасырлар бойы ата баба жасаған мал ӛсіру технологиясын 

жойылғаннан соң мал саны азайып (1990 жылдары) елімізде 36 миллион қой, сиыр 9 757,8 

мың, жылқы 1 626,3 мың басты қҧрап революцияға дейінгі деңгейден азайды. Содан 

нарықтық экономикаға ӛтіп ірі тҥйе 142,5 мың шаруашылықтар кенеттен 1993 жылы 

жекеге таратылып берілген соң 2000 жылғы санақ бойынша қой малы 9 млн., сиыр 4 106,6 

мың, жылқы 976 мың бас болып едәуір кеміп мал ӛсіру технологиясын кезең кезеңмен 

ӛзгерту салдарынан мал санының азаюына әкеліп тоқтадық. Қазір еліміздегі бар қой 

санын 18 миллион ғана, ӛткен ғасырдың осы мезгілімен салыстырғанда екі жарым есе 

азайғаны кӛрініп тҧр [4,5]. 

Тәжірибелік бӛлім. Бҥгінгі кҥні біздің, білім беру ҧйымдарының алдында еңбек 

нарығына қажетті, бәсекеге жарамды М.Әуезов атындағы ОҚУ базасында 2003 жылы 

«Аграрлық» факультет ашылған. Еліміз аграрлық саланың нарықтық экономикаға ӛтуіне 

байланысты негізінен ауыл экономикасын кӛтеруге қызмет ететін білікті кадрлар 

даярлайды. "Аграрлық" факультет ашылған жылдан бері жоғары буын мал шарушылығы 

мамандарын дайындауда жемісті еңбек етіп келе жатыр. Болашақта мҧнай немесе басқа 

қазбабайлықтар ресурстарының бағасы кҥрт тӛмендеген жағдайда адамға тҧрақты тҥрде 

аса қажет азық болғандықтан ауылшарушылық ӛнімдеріне жылдан жылға сҧраныс арта 

тҥседі, сол себепті ата-бабамыз айтқан «Арпа бидай ас екен, алтын кҥміс тас екен», «Мал 

ӛсірсең қой ӛсір - пайдасы оның кӛл кӛсір» деген мақалдары босқа айтылмаған және 

кӛрегендіктің белгісі. Еліміздің ауылшаруашылығын ӛркендетуі ҥшін біздің ӛңірде 

ауылшаруашылық мамандарын дайындау мақсатында студенттерге тиісті біліммен 

сусындатып, алдыңғы қатарлы тәжірибені кӛрсетіп қана қоймай Ел қадірін білетін, Жер 

қасиетін бағалайтын, саналы да намысты адам қалыптастыру [6]. 

Біздің университеттің "Агарлық" факультетін бітірген тҥлектердің басым бӛлігі 

бҥгінде еліміздің, обылысымыздың тҥкпір-тҥкпірінде еңбекке араласып, мал 

шаруашылықтарының жоғары кӛрсеткіштеріне қол жеткізуіне айтарлықтай ықпал етуде. 

Еліміздің ауылшаруашылығы саласынының ежелден қалыптасқан бағыты мал 

шаруашылығын жоғары дәрежеде ӛркендету, жер бетіндегі aдам cанының кӛбеюіне 

байланысты белок қорын толықтыру ҥшін, аса қажет cала, себебі табиғи жайылымды 
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ауылшаруашылық малдары тиімді пайдаланады. Ауылшаруашылығы малдарының 

ӛнімділік бағытына байланысты қажетті селекциялық белгілерін мал мамандары тҧрақты 

тҥрде сҧрыптай отырып, мал ӛсіруде тиімді пайдалану арқылы малшы қауымы ерте кезден 

ойлаcтырған. Қой шаруашылығы мал шаруашылығының жетекші саласы болып келген, 

қазір де солай, алдағы уақытта да солай бола береді. Себебі, кеңбайтақ еліміздің 

ауылшаруашылық жерлерінің басым бӛлігі шӛбі сирек, шӛл және шӛлейтті аймақтарда 

болғандықтан, сол жерлерді игеруге ғасырлар бойы ата бабаларымыз ҧрпақтан-ҧрпаққа 

сҧрыптап, мақсатты жҧптап ӛсіріп келе жатқан, жергілікті экологиялық ӛзгермелі табиғи-

климатқа бейімділігі мықты, жетілгіштігі мен ет ӛнімділігі жоғары еділбай және қазақтың 

қылшық жҥнді қҧйрықты қой тҧқымдары болғандықтан ӛзіндік қҧны тӛмен, ең арзан ет, 

жҥн, тері, басқа да ӛнімдерді ӛндіруге бағытталған. Сондықтан нарықтық экономикалық 

жағынан тиімді eтіп мал ӛсірудің болашағы - ғылым мен алдыңғы қатарлы тәжірбиенің 

бeрік бірлігінде, студерттерді ата баба кәсібіне дҧрыс бағыттап тәрбиелеудеміз [7,8].  
Нәтижелер мен талқылаулар. Тҥркістан обылысында жаңадан шығарылған ет 

ӛнімділік бағытындағы ордабасы қой тҧқымының сапасын, ӛнімділік кӛрсеткішін 

жетілдіру мақсатында, әрі студенттердің оқу ҥрдісінде алған теориялық білімдерін іс 

жҥзінде ордабасы тҧқымын ӛсірумен айналысатын асыл тҧқымды шаруашылықтарда 

асылдандыру жҧмысын ҥйреніп, іс жҥзінде жҥргізуге қатысып ӛз ҥлестерін қосуда. 

Студенттер іс-тәжірибе кезінде аталық қошқарларды сҧрыптау мен жасанды қынапқа 

шәует алуға ҥйретіп, шәует кӛлемі мен сапасын бағалауға, кҥйлеген қойды отардан бӛліп 

алып жоғары ӛнімді жақсартқыш қошқарлардың шәуетімен қолдан ҧрықтандыру 

технологиясын ӛздері меңгеріп, қойды қолдан ҧрықтандырып, асылдандыру есебін 

жҥргізудің жолдарын ҥйреніп, кӛктемде қой тӛлдеуге қатысып, асылдандыру есебін 

меңгеріп, ал кҥзде қозыларды енелерінен ажырату алдында тірісалмақтарын ӛлшеп, 

алынған мәліметтерден дипломдық жҧмыстар орындауда. Кейбір студенттер сиыр малын 

мҧздатылған шет елдік жоғарғы ӛнімді, жақсартушы бҧқалардың шәуетімен қолдан 

ҧрықтандыру тәсілін меңгеруде. Басқа да асыл тҧқымды малдар ӛсіру тәсілдерін жан-

жақты ҥйренуде. 

Тӛрт тҥлік малдарды ӛсіріп кӛбейтудеміз және олар ауылдар мен аудандарға жақын 

аймақтарда ӛте тығыз орналасып, жайылымдарды тоздырып, жабайы шӛптердің ҧрық 

шашып кӛбеюіне мҥмкіндікті азайтып, болашақ жайылымдардың жойылуына бағыттап 

келеміз. Бҧның шешіміне мемілекет тарапынан ерекше қолдау жасап, алыс 

жайылымдарды пайдаланғандарға арнайы кӛмек кӛрсетуі қажет деп ойлаймыз. Ол ҥшін 

алыс жайылымдардағы мал баққан малшыларға аудандық коэффицент баққан мал саны 

мен мал тҥріне байланысты, ал малшылардың оқушы балаларына оқуға мҥмкіндік жасап, 

жақын ауыл, аудан, облыс орталықтарында баяғыша мектеп-интернат ашу, арнайы 

ауылшаруашылық бағытта жоғары оқу орындарында білім алуға жеңілдіктер жасау қажет.  

Жалпы ауылда ӛсіп мал кӛрген балалардың оқуға тҥсуіне мҥмкіндік туғызылуы 

қажет, ал мемілекет бӛлген квотаны қаланың ақ жағалы балалары иемденіп жақсы оқып 

бітіруде, бірақ оқу ҥздік бітірсе де мал ауылға бармайды. Олар ӛздері ауылға бармайтынын 

біле тҧра оқуды бітіріп қалада тҧрақтап қалуда. Ауыл тҧрғындарының жастары қалаға 

келіп тҥрлі жҧмыстарға орналасып, ҥйленіп тҧрақтап қалады. Сонда болашақта мал 

шаруашылығымен кім айналысады? Жер асты қазба байлық таусылмай тҧрып содан 

тҥскен қаражатты ауыл шаруашылығына жҧмсап ауылды аяғынан тҧрғызуға, ауылды 

гҥлдендіруге жҧмсауға әлі кеш емес. Оған мамандар дайындау ҥрдісін жетілдіріп, 

оллардың қадір-қасиетін жоғары ҧстайтын мезгіл келді [9]. 

Қорытынды. Оңтҥстік Қазақстан обылысының халқы ауыл шаруашылығын нарық 

жағдайында дамытуға және жандандыруға бет бҧрып келеді, бірақ қолдан келетін бар 

мҥмкіндік толық пайдаланылмай келеді. Олардың қатарына мал шаруашылығын дамыту, 

одан алынатын экологиялық таза ӛнімдерін ӛндіріп тек ӛз халқымыздың сҧранысын 

қамтамасыз етіп қана қоймай, артық ӛнімдерді мол да сапалы ӛндіріп экспортқа шығаруға 
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мҥмкіндік бар. Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру - aдамзатқа аса қажетті, теңдесі жоқ 

ӛндіріс пен технология саласын тездетіп жаңғыртуды ӛмір талап етеді.  
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Аннотация: Животноводство является одной из древнейших занятий  казахов. В Казахстане 

издревле были развиты такие виды животноводства как овцеводство, козоводство, коневодство, 

верблюдоводство и скотоводство, которые являлись основными поставщиками животноводческой 

продукции. В настоящее время продукция животноводства поставляется на экспорт в соседние 

государства Китай, Россию и другие. Казахи с древних времен очень хорошо разбирались в 

вопросах селекции, разведения и содержания. Во времена СССР Казахстан являлся одним из 

крупнейших производителей животноводческой продукции. После приобретения независимости 

наступили сложные времена связанные с новыми экономическими отношениями и 

животноводство в Республике пришло в резкий упадок. В настоящее время государство 

принимает ощутимые меры для восстановления всех отраслей животноводства, субсидирует 

отдельные виды животноводческой продукции, что способствует постепенному становлению 

животноводства. 

Аbstract: Animal husbandry is one of the most ancient occupations of the Kazakhs. Since ancient 

times, Kazakhstan has developed such types of livestock as sheep breeding, goat breeding, horse 

breeding, camel breeding and cattle breeding, which were the main suppliers of livestock products. 

Currently, livestock products are exported to neighboring countries China, Russia and others. Since 

ancient times, Kazakhs have been very well versed in matters of selection, breeding and maintenance. 

During the Soviet era, Kazakhstan was one of the largest producers of livestock products. After gaining 

independence, difficult times began associated with new economic relations and animal husbandry in the 

Republic fell into a sharp decline. Currently, the state is taking tangible measures to restore all branches 

of animal husbandry, subsidizing certain types of animal products, which contributes to the gradual 

development of animal husbandry. 
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Abstract: The article reflects the past, present and future of pharmacy in Kazakhstan, where old 

enterprises operate and develop and new ones are created.On the basis of the Santonin plant, which was 

opened in 1883 and produced its first medicinal products, the Santo plant «Khimpharm» currently exists 

and is developing. It provides medicinal products in accordance with international GMP standards not 

only to Kazakhstan consumers, but also to near and far abroad, participates in the creation of a drug 

cluster in South Kazakhstan. In the future, they are faced with the task of reducing the volume of 

imported medicines and entering the markets of other countries. An important task facing pharmacy today 

is personnel training. For this purpose, on the basis of M. Auezov SKU, a new specialty has been opened 

at the Department of Chemistry and Foundations of Chemical Technology - bachelor's and master's 

degrees "Technology of pharmaceutical production". 

Key words: pharmacy, chempharm, plant of santa, production of drugs, chemist-technologist, 

marketer of pharmaceutical production, medicine, dual education. 

 

Introduction. The pharmaceutical industry in Kazakhstan has a deep historical foundation, 

which gave a good impetus for reaching impressive peaks at the present time. We were one of 

the first in the post-Soviet space to receive the GMP world quality standard - the strictest 

pharmacovigilance. During the years of independence, the pharmaceutical industry began to 

develop intensively in Kazakhstan. About 112 enterprises producing medicines and medical 

devices appeared on the market. But not a single domestic enterprise produces its own 

substances. Over the past 10 years, the volume of production of pharmaceuticals has increased 7 

times. Despite all the economic difficulties, the pharmaceutical industry in Kazakhstan continues 

to develop. However, the production of drugs in Kazakhstan is only 20%, the rest of drugs and 

medical supplies are imported from abroad.More than a third of domestic medicines are 

produced by the pharmaceutical plant Santo (SANTO), located in the city of Shymkent. The 

plant has introduced state-of-the-art technologies; about a thousand people are provided with 

jobs[1]. 

But it all started back in 1883 on the outskirts of the southern city of Chimkent, near the 

Tashkent highway, merchants Nikolai Ivanov and NikiforSavinkov began building the first 

pharmaceutical enterprise in Central Asia - the Santonin plant. And already in the fall of 1885, 

the Santonin partnership, or the Santonin plant of Savinkov and Nikitin, produced the first 189 

tons of products. 

In this area, the most valuable raw material grows - citrine wormwood, which contains the 

substance santonin. The antiparasitic agent santonin was made from it. It is noteworthy that 

citrine wormwood grows only in several points of the world, which can be counted on the fingers 

of one hand, including in the vicinity of Shymkent. The valuable antiparasitic agent Santonin 

was also exported, and after the nationalization carried out by the Bolshevists, it was the first 

gold and foreign exchange earnings of the young Soviet state. The plant was of great strategic 

importance and was nationalized by one of the first five Lenin decrees. In the second half of the 

19th century, the Santonin plant became a city-forming enterprise, which is known today as 

«Khimpharm». This is the oldest manufacturing pharmaceutical enterprise not only in the CIS, 

but also one of the oldest in the world. Currently, the enterprise is part of the Polpharma group of 

companies (Poland). Until 1993, the pharmaceutical plant in Shymkent did not produce finished 

dosage forms and was not known to the general public. The enterprise was one of the largest 

suppliers of the so-called «substances» - active pharmaceutical ingredients that serve as the basis 
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for medicines. In addition, the Shymkent plant was the main supplier of morphine during the 

Great Patriotic War. It was only in 1993 that the enterprise switched to the production of finished 

dosage forms. Today the plant is equipped with new production workshops built according to 

international GMP quality standards, there is a workshop for the production of sterile dosage 

forms (ampoules and infusion), a new workshop line for aseptic loosening of antibiotic powders. 

The plant is the flagship of the domestic pharmaceutical industry, provides a significant 

amount of the domestic pharmaceutical market, but also exports products to Russia, Mongolia, 

Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan [2]. 

Also, as in any field, there is a shortage of professional personnel capable of competing in 

the global market. In order to provide highly qualified, competitive personnel in the Turkestan 

region, the South Kazakhstan State University named by M. Auezov is successfully functioning, 

capable of ensuring close interaction between educational and scientific activities. The 

University supports the policy of continuous education throughout a person's life and the 

continuity of levels and stages of education, the consistent formation of the abilities and creative 

potential of specialists who are ready to work with packages of modern technologies in changing 

external conditions, who are able to independently assess the situation and make responsible 

decisions. As part of the implementation of Kazakhstan's entry into the European educational 

space, the opening of the specialty «Technology of pharmaceutical production» at SKSU named 

by M.Auezov is an urgent task. The demand for this specialty is determined by its goal, which is 

to train personnel with advanced knowledge, a creative approach to professional activity, capable 

of working in a national and international team and mastering the strategy of lifelong 

learning [3]. 

In this regard, a new specialty "Technology of pharmaceutical production" was opened at 

the university in the last academic year on the basis of the department "Chemistry and the basics 

of chemical technology". The department is staffed with highly qualified teaching staff and high-

tech laboratories capable of conducting research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Conveyor production of drugs. 

 

The specialty "Technology of pharmaceutical production" was opened taking into account 

integration and regionalization (taking into account the interests of specific employers, the 

characteristics and needs of the labor market, migration processes, social, professional and 

educational needs of the population). 

Upon completion of this specialty, graduates can occupy the primary positions of a 

technologist, a chemist-technologist, a marketer of pharmaceutical production, a manager of a 

pharmaceutical production, a master technologist in the chemical-pharmaceutical and chemical 

industries, in research institutions without requiring the length of service in accordance with 

qualifications requirements [4]. 

 The educational program for training specialists-technologists of pharmaceutical 
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production is focused on professional and social order through the formation of professional 

competencies related to the necessary types of research, practical and entrepreneurial activities, 

adjusted to meet the requirements of stakeholders [5]. 

The goals and mission of the EP "Technology of pharmaceutical production" are 

inextricably linked with the mission of the University SKSU named by M. Auezov. The 

University is actively implementing national and regional priorities in the field of education and 

science, positioning itself as an innovative university that provides quality services. The mission 

of the EP "Technology of pharmaceutical production" is to train specialists in the field of modern 

pharmaceutical technology based on the use of innovative teaching technologies while 

maintaining the values of classical education. 

The educational program is aimed at achieving learning outcomes through the organization 

of the educational process using the principles of the Bologna Process, student-centered learning, 

accessibility and inclusion.As part of the educational program, the development of a dual 

education system for students is supported. Thisyear, a magistracywas opened in these 

specialties [6-7]. 

 
Photo 2: Modern pharmaceutical production. 

 

An increase in the volume of production of original domestic drugs requires close 

integration of science, production and education in the field of pharmaceutical production 

technology. In the future, it is the unique developments of Kazakhstan scientists that will 

contribute to solving urgent problems of the republic's health care [8] 

Conclusion. Therefore, the opening of the specialty «Technology of pharmaceutical 

production» and the training of high-level specialists in the future will have a fruitful effect not 

only on the pharmaceutical industry, but also on the economy of Kazakhstan as a whole. 

 

References list: 

1 Pharmaceutical chemistry: a textbook / edited by A. P. Arzamastsev-M.: GEOTAR-

Media, 2008. 640 p. Access mode: http:// www.studmedlib. ru/book/  

2 Pharmaceutical chemistry: textbook. manual for universities / ed. by A. P. Arzamastsev; 

author: E.N. Aksenov, O.P. Andrianov, A.P. Arzamastsev and others. 2nd ed., ispr. Moscow: 

GEOTAR-Media, 2005. 635 p.: il.  

3 Belikov V. G. Pharmaceutical chemistry: textbook.manual / Belikov V. G.-4th ed., 

reprint. Moscow: MED press-inform , 2007. 622 p.  

4 Ramenskaya G.V. Pharmaceutical chemistry: textbook for universities / G. V. 

Ramenskaya.  M.: Binom, 2015. 472 p.  

5 Shchepetova e. v. pharmaceutical chemistry. Inorganic medicinal substances: educational 

and methodical manual / E. V. Shchepetov. - M.: Knorus, 2015. 97 p.  

6 Belikov V. G. Pharmaceutical chemistry: textbook for students.pharm. 

7 Belikov V. G.-3rd ed., reprint.and add. - Pyatigorsk: Pyatigorsky State Farm. akad., 2003. 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

114 

 

 

713 p.: ill. bibliogr.: pp. 708-709.  

8 Glushchenko N. N. Pharmaceutical chemistry: textbook / Glushchenko N. N., Pletneva T. 

V., Popkov V. A.; ed. by T. V. Pletneva. - M.: Akademiya, 2004. 382 p.: il. Secondary vocational 

education. 

 
Аннотация: В статье отражены прошедшее, настоящее и будущее фармации в Казахстане, 

где работают и развиваются старые предприятия и создаются новые. На базе сантонинного завода, 

который был открыт в 1883 году и выпустил свою первую лекарственную продукцию, существует 

и развивается в настоящее время «Химфарм» завод Santo. Он обеспечивает лекарственной 

продукцией по международным стандартам GMP не только казахстанских потребителей, но и 

ближнее и дальнее зарубежье, участвует в создании лекарственного кластера Южного Казахстана. 

В будущем перед ними стоит задача снизить объемы импортных лекарственных средств и выход 

на рынки других стран. Важная задача стоит перед фармацией сегодня – это подготовка кадров. С 

этой целью на базе ЮКУ им.М.Ауэзова открыта новая специальность на кафедре «Химия и 

основы химической технологии» – бакалавриат и магистратура «Технология фармацевтического 

производства» 

Тҥйін: Мақалада Қазақстаннның оңтҥстігінде ашылған байырғы кәсіпорынның бірі – 1883 

жылы ашылған және ӛзінің алғашқы дәрілік ӛнімін шығарған сантонин зауытының негізінде 

қазіргі уақытта «Химфарм» – Santo зауыты жҧмысы негізінде Қазақстандағы фармацияның ӛткені, 

бҥгіні және болашағы кӛрсетілген. Ол GMP халықаралық стандарттары бойынша дәрілік 

ӛнімдермен тек қазақстандық тҧтынушыларды ғана емес, сонымен қатар жақын және алыс 

шетелдерді де қамтамасыз етеді. Оңтҥстік Қазақстанның дәрілік кластерін қҧруға қатысады. 

Болашақта олардың алдында импорттық дәрілік заттардың кӛлемін азайту және басқа елдердің 

нарығына шығу міндеті тҧр. Бҥгінгі таңда фармация алдында маңызды міндет тҧр - бҧл кадрларды 

даярлау. Осы мақсатта М. Әуезов атындағы ОҚУ-ң «Химия және химиялық технология негіздері» 

кафедрасында бакалавриат және магистратура деңгейлерінде «Фармацевтикалық ӛндіріс 

технологиясы» атты жаңа мамандық ашылды. 
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ТОҚЫМА ӚНДІРІСІНЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ТЕТІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада цифрландыру және макроэкономикалық тҧрақсыздық жағдайында 

барлық салалардың кәсіпорындары ҥшін тиімді қызметті қамтамасыз ету жолдарын іздеу тҧрақты 

дамуға кӛшу тетіктерін қалыптастыру мәселелері сӛз болады. Сонымен қатар тоқыма 

кәсіпорындарының тҧрақты дамуы олардың ӛндірістік қызметінің тиімділігін едәуір арттырумен 

қатар, цифрлық экономикада бәсекеге қабілеттіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз етудің нақты 

перспективасына айналуы мҥмкіндігі қарастырылады. Тоқыма ӛнеркәсібінің қазіргі заманғы 

кәсіпорындары тоқыма ӛнеркәсібінің нарығындағы жағдайларға қарай даму ҥстінде, ол тҧрақсыз 

динамикалық жҥйе болып табылады, оның жағдайы ҥнемі клиенттердің, жеткізушілердің, жаңа 

қатысушылардың, жаңа баламалы ӛнімдердің және тоқыма ӛндірісінің инфрақҧрылымының 

арақатынасы мен әсер ету дәрежесіне байланысты. Тоқыма ӛндірісінде инновацияларға 

негізделген цифрлық технологиялар мен платформаларды, жетістіктерді белсенді тҥрде енгізу 

және тиімді пайдалану жағдайындағы жаңа ӛзгерістер мыналар: - «ақылды» тоқыма 

технологияларын жасау - маталардың зақымдалған жерлерін дербес қалпына келтіруге және 

сыртқы ӛзгерістерге жауап беруге мҥмкіндік беретін технологиялар (ылғалдылықтың 

жоғарылауына немесе температураның ӛзгеруіне байланысты қҧрылымын ӛзгерту), сонымен қатар 

энергияны сақтауға және тҥрлендіруге және тағы басқаларға икемді тетіктер. 

Кілт сӛздер: тоқыма ӛнеркәсібі, цифрлық технологиялар, инновациялық даму, тҧрақты 

даму, тҧрақты даму механизмі, цифрлық экономика, кәсіпорынның сыртқы ортасы, ішкі орта. 

 

Кіріспе Экономикалық жаңғыру жағдайында тоқыма ӛнеркәсібіндегі отандық 

кәсіпорындардың тҧрақты дамуын қамтамасыз ету тетіктерін іздеу мен негіздеудің 

ӛзектілігі Қазақстанда бизнес жҥргізу жағдайының тҥбегейлі ӛзгеруімен байланысты. Осы 

саладағы шаруашылық субъектілері қызметтерінің ішкі қызметтік ортасы мен 

экономикалық байланысқа тҥсетін немесе дамуына ықпал ететін сыртқы іскерлік ортасы 

тҥбегейлі ӛзгеруде. Кәсіпорынның іскерлік ортасының ӛзгеруі экономиканың цифрлық 

тҥрленуі жағдайында жаңа әдістемелік тәртіпті қалыптастырудан пайда болады. Тоқыма 

ӛндірісінде цифрландыру дегеніміз - ӛндіріс пен басқару ҥрдістеріндегі біртекті 

ақпараттық мәліметтерді механикаландыруға және бірлестіруге ықтималдық туғызатын 

икемді бизнес ҥлгілері мен сандық ақпараттық әдістемелерді енгізуге байланысты ҧлттық 

экономика, аймақтық немесе басқа да нарықтар және шаруашылық субъектілер 

деңгейіндегі кӛлемді қҧбылыс. 

Тоқыма ӛндірісін цифрландыру және ел экономикасының тҧрақсыздығы 

жағдайында барлық ӛндіріс салаларының шаруашылық субъектілері ҥшін тиімді 

шаруашылық әрекеттерді қамтамасыз ету жолдарын іздеу қалыпты дамуға кӛшу тетіктерін 

қалыптастыру қажеттілігіне әкеледі. Тоқыма саласындағы шаруашылық субъектілерінің 

тҧрақты дамуы олардың ӛндірістік қызметінің рентабелділігін біршама жоғарылатумен 

бірге, цифрлық экономикада бәсекеге қабілеттілік мҥмкіншілігінің жоғары дәрежесін 

қамтамасыз етудің нақты перспективасына айналуы мҥмкін. 

Теориялық талдау. Тоқыма ӛнеркәсібінің қазіргі заманғы кәсіпорындары тоқыма 

ӛнеркәсібінің нарығындағы жағдайларға қарай даму ҥстінде, ол тҧрақсыз динамикалық 

жҥйе болып табылады, оның жағдайы ҥнемі клиенттердің, жеткізушілердің, жаңа 

қатысушылардың, жаңа баламалы ӛнімдердің және тоқыма ӛндірісінің 

инфрақҧрылымының арақатынасы мен әсер ету дәрежесіне байланысты. 

Жаңа әдістемелік парадигманың қалыптасуын белгілеген цифрлық экономика 
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тоқыма ӛнеркәсібіндегі кәсіпорындарды ҧйымдастыруға және басқаруға ҥлкен әсер етеді. 

Тоқыма ӛндірісін дамытудың маңызды бағыты тҧтынушылардың сҧраныстарына назар 

аудару болып табылатындығын ескере отырып, қҧзыретті маркетингтің рӛлі мен 

қҧндылығының ӛсуімен тоқыма ӛндірісіндегі клиенттің бизнесінің ерекшеліктерін тҥсіну 

қажет. Тоқыма ӛндірісінде инновацияларға негізделген цифрлық әдістемелер мен 

платформаларды, жетістіктерді белсенді тҥрде енгізу және тиімді пайдалану 

жағдайындағы жаңа ӛзгерістер орын алады. 

Тоқыма ӛндірісін дамытудың маңызды векторы клиенттердің сҧраныстарына назар 

аудару болып табылатындығын ескере отырып, қҧзыретті маркетингтің рӛлі мен 

қҧндылығының ӛсуімен тоқыма ӛндірісіндегі клиенттің бизнесінің ерекшеліктерін тҥсіну 

қажет. Тоқыма ӛндірісінде инновацияларға негізделген цифрлық технологиялар мен 

платформаларды, жетістіктерді белсенді тҥрде енгізу және тиімді пайдалану 

жағдайындағы жаңа ӛзгерістер мыналар:  

- «ақылды» тоқыма технологияларын жасау - маталардың зақымдалған жерлерін 

дербес қалпына келтіруге және сыртқы ӛзгерістерге жауап беруге мҥмкіндік беретін 

технологиялар (ылғалдылықтың жоғарылауына немесе температураның ӛзгеруіне 

байланысты қҧрылымын ӛзгерту), сонымен қатар энергияны сақтауға және тҥрлендіруге 

және тағы басқаларға икемді тетіктер;  

- техникалық және функционалды тоқыма; 

- маталардың цифрлық таңбалануы;  

- тоқыма ӛңдеу технологиялары. 

Тоқыма ӛнеркәсібінің жаңа бизнес ҥлгілерін дамыту перспективалары әр тҥрлі. 

Шетелдік тәжірибе кӛрсеткендей, жаңа технологиялық тәртіптің жетістіктерін енгізу 

процесіне белсенді қатысатын компаниялар тҧрақты даму тенденцияларын кӛрсетеді. 

Қазақстандық тоқыма ӛндірісі нарығының зерттеу нәтижелері бойынша [1], 2018 жылы 

дайын ӛнімді тігу саласында тӛмендеу байқалады. Тоқыма ӛнеркәсібі керісінше жағдайды 

кӛрсетеді. 2019 жылдың қорытындылары қазақстандық тоқыма кәсіпорындарының ӛндіріс 

кӛлемінің ӛсу тенденциясының кҥшейгендігін кӛрсетеді. 

Қазіргі кезде қазақстандық тоқыма ӛнеркәсібі нарығының жартысынан кӛбін мата 

емес материалдар алып жатыр. Мақта және синтетикалық тоқыма бҧйымдарының 

жиынтық ҥлесі 30% -дан аспайды. Қалған ҥлесті жҥннен тоқылған бҧйымдар алады. 

Жібек ӛнімдері нарықта минималды кӛлемде болады. 

Тӛмендегі кестеде қазақстандық тоқыма нарығының сараланған тҥрде дамығанын 

кӛрсетеді. Кесте 2017 - 2019 жылдарға арналған ӛнім тҥрлері бойынша отандық тоқыма 

нарығының даму динамикасын сипаттайтын ақпаратты ҧсынады. 

 

 Кесте 1 – Қазақстандық тоқыма нарығындағы дайын ӛнімдер ҥлесі  

 

 

 

 

Жылдар 

Ӛнеркәсіптің соңғы ӛнімдерінің тҥрлері бойынша нарық ҥлесі,% 

 

жҥн 

маталар 

синтетикалық және 

жасанды талшықтардан 

және жіптерден 

жасалған маталар 

(штапельді қоса алғанда) 

 

мақта маталары 

 

тоқыма емес 

материалдар 

2017 0,29 4,98 29,49 59,89 

2018 0,23 5,96 23,46 64,37 

2019 0,19 5,09 20,97 70,46 

Трендтер  -   

 

Жағымсыз факторлардың қатарында мыналарды атап ӛтуге болады: 
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макроэкономикалық тҧрақсыздық, алыс және жақын шетелдердегі санкциялар қысымы 

және соның салдарынан шикізат сатып алу қҧнының ӛсуі [2]. 

Жҥннен тоқылған тоқыма сегментінде ӛндірістің қҧлдырауы байқалады. 2017-2019 

жылдар аралығында жҥн маталарының нарықтағы ҥлесі 0,29-дан 0,19% -ға дейін 

тӛмендеді. Синтетикалық және жасанды талшықтардан мата ӛндіру қазіргі кездегі 

Қазақстанның жеңіл ӛнеркәсіпті дамыту стратегиясы тҧрғысынан басым болып 

табылады [3].  

2017-2019 жылдардың қорытындысында матаның осы тҥрінің нарықтағы ҥлесінің 

тҧрақты ӛсу динамикасы жоқ. Сарапшылардың болжамына сҥйене отырып, синтетикалық 

және жасанды технологиялық стильді шығару бағытында Қазақстанның жеңіл ӛнеркәсіп 

кешені қҧрылымындағы кӛрсеткіштердің тҧрақты ӛсуін кҥту керек. Мата емес 

материалдар нарығының сегментін дамыту жағдайы жаңа техникалық және 

технологиялық шешімдерді табысты іздеумен анықталады. Біздіңше, отандық тоқыма 

кәсіпорындары цифрлық экономиканың жетістіктерін белсенді қолдана бастаған және 

осының негізінде тҧрақты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған бизнес ҥлгілерін 

қалпына келтіре бастаған сияқты. Тоқыма стиліндегі ӛнімдер нарығында тоқыма 

ӛнеркәсібіндегі кәсіпорындардың тиімділігін арттыру және тҧрақты дамуын қамтамасыз 

етудің заманауи тетіктерін әзірлеу қажеттілігі ӛзекті болып табылады [4].  

Әрине, іскерлік ортаның сапасы олар жҧмыс істейтін тоқыма кәсіпорындарының 

тҧрақты дамуына орасан зор әсер етеді. Кәсіпорындардың тҧрақты дамуына кӛшу 

тетіктерін ҧсыну мҥмкіндіктері іскерлік ортаның сапасына және ӛзгерістер кезеңіндегі 

кәсіпорынның қалыптасқан даму деңгейіне байланысты болады. Ҧсынылған тетіктер 

жҧмысының мақсаты - бҧл кәсіпорындардың сыртқы және ішкі ортасының субъектілері 

қатысатын цифрлық экономикадағы кәсіпорындардың тҧрақты дамуына кӛшуі. 

 

Кесте 1 – Кәсіпорынның тҧрақты дамуының тетіктері 

 

Сыртқы орта:                                                                       

 

 

 

 

Ішкі орта: 

 

Тҧтынушылар      Басшылық 

Жеткізушілер Топ-менеджмент 

Бәсекелестер Менеджмент 

Сала кәсіпорындары Дамуды басқару 

Қоғам Ҧжым 

Ҥкімет органдары Негізгі қызметкерлер 

Сыртқы акционерлер Персоналды басқару 

Инвесторлар Персоналды оқыту 

 

Кәсіпорын қызметінің сыртқы іскерлік ортасының қҧрамдық элементтері мыналар: 

ӛнімді тҧтынушылар, жеткізіп берушілер, бәсекелестер, шаруашылықтағы серіктестер, 

осы саланың басқа да шаруашылық субъектілері, қоғам, мемлекеттік қызметтік органдар, 

қҧрылтайшылар, қаржы қҧюшылар. Олар бірігіп кәсіпорынның ең жақын ортасын 

қҧрайды және сондықтан оның дамуына тікелей әсер етеді. 

Тәжіибелік бӛлім. Экономикалық жаңғыру жағдайында тоқыма ӛнеркәсібіндегі 

отандық кәсіпорындардың тҧрақты дамуын қамтамасыз ету тетіктерін іздеу мен 

негіздеудің ӛзектілігі Қазақстанда бизнес жҥргізу жағдайының тҥбегейлі ӛзгеруімен 

байланысты.Тоқыма саласы шаруашылық субъектілерінің экономикалық қызметінің 

кәсіпорынішілік және сыртқы іскерлік ортасы тереңінен ӛзгеріске тҥсуде. Кәсіпкерлік 

ортаның ӛзгеруі экономиканың цифрлық тҥрленуі жағдайында жаңа әдістемелік тәртіпті 

дайындаудан бастау алады. Ӛндірісті цифрландыру дегеніміз – ӛндіріс пен басқару 

Кәсіпорын дамуы 
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ҥрдістеріндегі біртекті ақпараттық мәліметтерді механикаландыруға және бірлестіруге 

ықтималдық туғызатын икемді бизнес ҥлгілері мен сандық ақпараттық әдістемелерді 

енгізуге байланысты ҧлттық экономика, аймақтық немесе басқа да нарықтар және 

шаруашылық субъектілер деңгейіндегі кӛлемді қҧбылыс. 

Тоқыма ӛндірісін цифрландыру және ел экономикасының тҧрақсыздығы 

жағдайында барлық салалардың шаруашылық субъектілері ҥшін тиімді шаруашылық 

әрекеттерді қамтамасыз ету жолдарын іздеу тҧрақты дамуға кӛшу тетіктерін дайындау 

қажеттілігіне әкеледі. Тоқыма саласындағы шаруашылық субъектілерінің қалыпты дамуы 

олардың ӛндірістік қызметінің рентабелділігін біршама жоғарылатумен қатар, цифрлық 

экономикада бәсекеге бейімділіктің жоғары дәрежесін қамтамасыз етудің нақты 

перспективасына айналуы мҥмкін. 

Тоқыма ӛнеркәсібінің заманауи шаруашылық субъектілері тоқыма ӛндірісінің 

нарығындағы конъюнктураға қарай даму ҥстінде, ол динамикалық ӛзгермелі жҥйе болып 

есептеледі, оның жағдайы ҥнемі тҧтынушылардың, жеткізушілердің, жаңа 

қатысушылардың, жаңа баламалы ӛнім тҥрлерінің және тоқыма ӛндірісінің 

инфрақҧрылымының әрекеттесуі мен әсер ету дәрежесіне байланысты болады. 

Жаңа әдістемелік парадигманың қалыптасуын белгілеген цифрлық экономика 

тоқыма ӛндірісіндегі шаруашылық субъектілерді ҧйымдастыруға және басқаруға ҥлкен 

ықпалын тигізеді. Тоқыма ӛндірісін ҧйымдастыру мен ӛркендетудің маңызды бағыты 

тҧтынушылардың сҧраныстарына мән беру болып табылатындығына мән бере отырып, 

маркетингтік қызметтің рӛлі мен бағалылығының ӛсуімен тоқыма ӛндірісіндегі тҧтынушы 

әрекеттерінің ерекшеліктерін тҥсіну қажет. Тоқыма ӛндірісінде жаңашылдыққа негізделген 

цифрлық әдістемелер мен платформаларды, жетістіктерді белсенді тҥрде енгізу және 

тиімді пайдалану жағдайындағы жаңа ӛзгерістер мыналар:  

- «ақылды» тоқыма технологияларын жасау - маталардың зақымдалған жерлерін 

дербес қалпына келтіруге және сыртқы ӛзгерістерге жауап беруге мҥмкіндік беретін 

технологиялар (ылғалдылықтың жоғарылауына немесе температураның ӛзгеруіне 

байланысты қҧрылымын ӛзгерту), сонымен қатар энергияны сақтауға және тҥрлендіруге 

және тағы басқаларға икемді тетіктер;  

- техникалық және функционалды тоқыма; 

- маталардың цифрлық таңбалануы;  

- тоқыма ӛңдеу технологиялары. 

Тоқыма ӛнеркәсібінің жаңа бизнес ҥлгілерін дамыту перспективалары әр тҥрлі. 

Шетелдік тәжірибе кӛрсеткендей, жаңа технологиялық тәртіптің жетістіктерін енгізу 

процесіне белсенді қатысатын компаниялар тҧрақты даму тенденцияларын кӛрсетеді. 

Қазақстандық тоқыма ӛндірісі нарығының зерттеу нәтижелері бойынша 2018 жылы дайын 

ӛнімді тігу саласында тӛмендеу байқалады. Тоқыма ӛнеркәсібі керісінше жағдайды 

кӛрсетеді. 2019 жылдың қорытындылары қазақстандық тоқыма кәсіпорындарының ӛндіріс 

кӛлемінің ӛсу тенденциясының кҥшейгендігін кӛрсетеді [1]. 

Қазіргі кезде қазақстандық тоқыма ӛнеркәсібі нарығының жартысынан кӛбін мата 

емес материалдар алып жатыр. Мақта және синтетикалық тоқыма бҧйымдарының 

жиынтық ҥлесі 30% -дан аспайды. Қалған ҥлесті жҥннен тоқылған бҧйымдар алады. 

Жібек ӛнімдері нарықта минималды кӛлемде болады. 

Тӛмендегі кестеде қазақстандық тоқыма нарығының сараланған тҥрде дамығанын 

кӛрсетеді. Кесте 2017 - 2019 жылдарға арналған ӛнім тҥрлері бойынша отандық тоқыма 

нарығының даму динамикасын сипаттайтын ақпаратты ҧсынады. 
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 Кесте 1 – Қазақстандық тоқыма нарығындағы дайын ӛнімдер ҥлесі   

 

 

 

 

Жылдар 

Ӛнеркәсіптің соңғы ӛнімдерінің тҥрлері бойынша нарық ҥлесі,% 

 

жҥн маталар 

синтетикалық және 

жасанды талшықтардан 

және жіптерден жасалған 

маталар (штапельді қоса 

алғанда) 

 

мақта маталары 

 

тоқыма емес 

материалдар 

2017 0,29 4,98 29,49 59,89 

2018 0,23 5,96 23,46 64,37 

2019 0,19 5,09 20,97 70,46 

Трендтер  -   

 

Нәтижелер мен талқылаулар. Нәтижесінде ҧйымның, инновациялық жобаларды 

іске асыру шеңберінде, оның жақын ортасын қалыптастыру мҥмкіндігі бар. Бҧл отандық 

тоқыма кәсіпорындарының орнықты дамуына қол жеткізудің заманауи сценарийі болып 

табылады. Ішкі орта (1-кестедегі) кәсіпорын дамуының тҧрақты тҥріне кӛшуді жҥзеге 

асыруға қатысатын функционалдық факторларды кӛрсетеді. Негізінен, оларға барлық 

деңгейлердегі басқарма бӛлімшелері, шаруашылық субъектісінің ҧжымы және оның 

негізгі еңбеккерлері, сондай-ақ жалдау бӛлімінің, оқыту бӛлімінің, дамыту бӛлімінің, 

ҧйымдастыру және еңбекақы тӛлеуге жауапты бӛлімшелері мен олардың қызметкерлері 

кіреді. Тиімді ҧйымдастыруға дайындық деңгейін қамтамасыз ету тӛңірегінде олардың 

ӛзара әрекеттестігін сәйкестендіруді шаруашылық субъектісінің дамуына жауапты 

бӛлімше немесе ҧжым мҥшесі жҥзеге асырады. Бҧл қызмет жасау шаруашылық 

субъектісінің техникалық және әдістемелік, ӛндірістік және нарықты зерттеу қызметтерін 

сату әрекеттерімен сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. Және, ӛз кезегінде, алмастыруларды 

жҥзеге асыру кезеңіндегі басым тҥрге және кәсіпорынның даму дәрежесіне және іскери 

ортаның сапасына байланысты жаңашыл сценарийі болып есептеледі. 

Сыртқы ортаны келесі қатысушылар қҧрайды: ӛнімді тҧтынушылар, жеткізіп 

берушілер, бәсекелестер, шаруашылықтағы серіктестер, осы саланың басқа да 

шаруашылық субъектілері, қоғам, мемлекеттік қызметтік органдар, қҧрылтайшылар, 

қаржы қҧюшылар.  Олар бірігіп кәсіпорынның ең жақын ортасын қҧрайды және 

сондықтан оның дамуына тікелей әсер етеді. Алайда цифрлық ортаны қалыптастыру 

жағдайындағы жаңа экономикалық ортаның ерекшелігі жақын орта мен кәсіпорынның 

ӛзара әрекеттесу сипатын ӛзгертуді талап етеді. Ӛзара әрекеттесудің негізгі ерекшеліктері:  

- кәсіпорынмен ғана емес, сонымен қатар ӛнімнің ӛмірлік циклі шеңберінде де 

ӛзара әрекеттесу объектілерін кеңейту;  

- кәсіпорынмен ҧлттық экономика субъектілерінің бірыңғай желілік ҥлгісінің 

тҥйіндерінің біріне айналатын кооперативтік қатынастарға баса назар аударуды кҥшейту.  

«Туындаған мәселелерді бӛлісу және жетістіктерді бӛлісу» қағидаты бойынша 

тораптық ӛзара қатынастардың артықшылықтары:  

- барлық қатысушылар жалпы нәтижеге мән беріп, белгіленген бағамен 

келісімшарттарға тән тҧжырымды мәні жоқ сәйкессіздіктерді болдырмай жҧмыс істейді; 

- қауіп-қатерлер мен оларды реттеу бірлесіп басқарылады, бҧл, ӛз кезегінде, осы 

нарыққа қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді азайтады;  

- пайда мен туындайтын мәселелер сыртқы іскерлік ортаның қатысушылары мен 

шаруашылық субъектісі арасында теңгерімді деңгейде бӛлінеді; 

- іскерлік нәтижеге арналғандық, яғни «жоба ҥшін барлығын жасау» іс-шарасы 

шешім қабылдауда қызығушылық туғызады;  
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- негізгі қатысушылардың әрекеттесуі арасындағы тҥсінбеушіліктерді жою олардың 

арасындағы ҧзаққа созылатын және біраз шығындарды қажет ететін  сӛзжарыстарды 

болдырмайды;  

- іскерлік ортаның қатысушылары да, шаруашылық субъектілері де ӛздері 

жайғасқан аумақтағы қоршаған ортаның  жағдайын жақсартуға ҧмтылады.  

Қорытынды. Жҧмыстың нәтижелері тоқыма ӛнеркәсібіндегі кәсіпорындардың 

тҧрақты даму әлеуетінің деңгейін талдау мен бағалаудың ӛзекті проблемаларын, сондай-ақ 

олардың жҧмыс істеуі ҥшін іскери орта факторларын сандық бағалауды одан әрі зерттеу 

ҥшін негіз бола алады.  

Бҧл кәсіпорынның тиімді жҧмысының тҧрақты және жоғары перспективаларын 

анықтап қана қоймай, таңдалған басқару қҧралдарының дҧрыстығын тексеруге, қажет 

болған жағдайда динамикалық технологиялық ӛзгерістер жағдайында тҥзету шараларын 

уақытында қабылдауға мҥмкіндік береді. Тҧрақтылық пен орнықты ӛсу әлеуетінің болуы, 

ӛндірістің және басқарудың заманауи цифрлық технологияларын белсенді енгізу - қазіргі 

цифрлық ортадағы тоқыма кәсіпорындарының тҧрақты табысының кепілі деп есептейміз. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новые изменения в условиях активного внедрения 

и эффективного использования цифровых технологий и платформ, достижения, основанные на 

инновациях в текстильной индустрии. Кроме того, анализируются взаимоотношения потребителей 

текстиля, поставщиков, новых участников, новых альтернативных продуктов и текстильной 

инфраструктуры.Наличие потенциала стабильности и устойчивого роста, активное внедрение 

современных цифровых технологий производства и управления - залог устойчивого успеха 

текстильных предприятий в современной цифровой среде.Сырьевая база для развития текстильной 

промышленности достаточна, однако общий анализ развития легкой промышленности 

характеризуется снижением ее доли в промышленности страны.В стране есть законодательная 

база, позволяющая развивать текстильный кластер, государственная поддержка в виде программы 

«Экономика простых вещей», высококвалифицированный трудовой потенциал, стабильно 

развивающаяся экономика, сеть учебных заведений для обучения. Чего не хватает, так это 

совершенствования вышеуказанных механизмов, поощрения переработки за счет субсидий. 

Ключевые слова: текстильная отрасль, цифровая технология, инновационное развитие, 

устойчивое развитие, механизм устойчивого развития, цифровая экономика, 

внешняя среда предприятия, внутренняя среда. 

Аbstract: The article discusses new changes in the conditions of active implementation and 

effective use of digital technologies and platforms, achievements based on innovations in the textile 

industry. It also analyzes the relationship between textile consumers, suppliers, new entrants, new 

alternative products, and textile infrastructure.The presence of the potential for stability and sustainable 

growth, the active introduction of modern digital production and management technologies are the key to 

the sustainable success of textile enterprises in the modern digital environment. The raw material base for 

the development of the textile industry is sufficient, but the general analysis of the development of light 

industry is characterized by a decrease in its share in the country's industry. The country has a legislative 

framework that allows the development of a textile cluster, government support in the form of the 

«Economy of Simple Things» program, highly qualified labor potential, a steadily developing economy, a 

network of educational institutions for training. What is missing is improving the above mechanisms, 

http://www.tebiz.ru/
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encouraging recycling through subsidies. 

Key words: textile branch, digital technology, innovative development, sustainable development, 

sustainable development mechanism, digital economy, external environment of the enterprise, internal 

environment. 
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ANALYSIS OF COMPUTER VISION SYSTEMS FOR ECONOMIC PROBLEMS 

 
Abstract: As you know, in the development of most measuring systems, the problem arises of 

converting analog signals of various sensors into digital form and their subsequent processing. Signal 

processing is present in many processes in the manufacturing industry, the food industry, and in the agro-

industrial enterprises. Anywhere, where it is necessary to sort products according to specified criteria.  In 

some cases, all data processing is performed by the computer. However, if the market demand for a 

measurement system is high, then it is more convenient to use systems with an embedded microcontroller. 

The controller takes on many tasks related to both digitization and subsequent data processing. At the 

same time, due to mass production, the cost of the system is significantly reduced. The result is a 

complete device that solves the problem effectively and at minimal cost. The purpose of this work was to 

design and implement a hardware module with a sorting function by various parameters. That is, it was 

required to create an analogue of a factory sorter, but suitable for sorting different objects and with a large 

number of input parameters. 

Key words: automation, microcontroller, hardware module, sorting function, processing of data, 

computer vision. 

 

Introduction: Automation of technological processes is one of the key links in the overall 

system of functioning and development of any modern enterprise. Significant factor that 

stimulates the use of computers in the automation of technological processes is that the 

computerization of this area is the determining prerequisite for the integrated automation of 

production as a whole.  

The role of computer support systems for the automation of technological processes in the 

conditions of modern domestic production and taking into account the factors of both political-

economic and information-technical nature is becoming more and more significant. This is due 

to a number of reasons, among which we can single out the following: the need to create new 

samples of high technology and high-tech products with minimal costs; The need to form a 

single information space at all stages of the product life cycle; Aspiration to increase the level of 

training of engineering, technical and managerial personnel in the field of modern information 

technologies. 

Projected hardware module will be very useful, for example, in a factory where parts are 

made that are close in size. So instead of several pipelines for which there are different products, 

you can dispense with one conveyor, at the end of which you can install a sorter. Such 

optimization will require less human resources, time, and also significantly reduce energy 

consumption. 

The main requirements assigned to this hardware module: 

1.The system of external quality control must accurately identify objects and explicit 

rejection. 

2.The module's equipment must ensure gentle sorting (the products should not lose quality 

during sorting). 

3.The sorter equipment should have a modular system (for easy replacement of parts, 
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upgrading old ones and adding new sorter functions). 

Methods of research  

The methodological basis is the methods of functional programming of AVR 

microcontrollers in C language, as well as methods for object recognition based on the OpenCV 

library. 

It was necessary to decide the following: 

- design of the system of the software and hardware module of the robot-sorter. 

- design of the robot-sorter's hardware module. 

- the implementation of the program module for object recognition. 

Analysis of existing information systems, applications: Currently, the optimization of 

production processes is everywhere and is an integral stage of the work of any enterprise. Such 

management implies minimal human intervention. The employee does not exert physical efforts, 

but only controls the production process. Usually, with this approach to the organization of the 

production process, an automated process control system (automated process control system) is 

formed [1]. 

To achieve the set goals, it is necessary to solve tasks specific to the automation of 

production: 

• improving the quality of the regulatory process; 

• an increase in the coefficient, in terms of which you can judge the availability of 

equipment to work; 

• Preservation of information resources containing reports on the technological process  

Within the framework of this work, computer vision is necessary to achieve the set goals. 

Computer vision is the theory and technology of creating machines that can detect, track and 

classify objects. As a scientific discipline, computer vision refers to the theory and technology of 

creating artificial systems that receive information from images. The video data can be 

represented in a variety of forms, such as a video sequence, images from different cameras or 3D 

data, for example from a Kinect device or a medical scanner.As a technological discipline, 

computer vision seeks to apply theories and models of computer vision to the creation of 

computer vision systems [2]. 

Examples of such systems can be: 

• Process control systems (industrial robots, autonomous vehicles); 

• Systems of video observation; 

• Information management systems (for example, for indexing image databases); 

• Systems for modeling objects or the environment (analysis of medical images, 

topographic modeling); 

• Interaction systems (for example, input devices for the human-machine interaction 

system); 

• Augmented reality systems; 

• Computing photography, for example, for mobile devices with cameras 

The field of computer vision can be characterized as young, diverse and dynamically 

developing. And although there are earlier works, it can be said that only from the late 1970s 

began an intensive study of this problem, when computers were able to manage the processing of 

large data sets, such as images. However, these studies usually began with other areas, and 

therefore there is no standard formulation of the problem of computer vision. Also, and even 

more importantly, there is no standard formulation of how the problem of computer vision 

should be addressed. Instead, there are many methods for solving various strictly defined tasks of 

computer vision, where methods often depend on tasks and can rarely be generalized for a wide 

range of applications. Many of the methods and applications are still in the stage of basic 

research, but more and more methods are used in commercial products, where they often form 

part of a larger system that can solve complex tasks (for example, in the field of medical imaging 

or measurement and quality control in Manufacturing processes). In most practical applications 
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of computer vision, computers are pre-programmed to solve individual problems, but 

knowledge-based methods are becoming more common. An important part in the field of 

artificial intelligence is automatic planning or decision making in systems that can perform 

mechanical actions, such as moving the robot through some medium. This type of processing 

usually requires input data provided by computer vision systems acting as a video sensor and 

providing high-level information about the environment and the robot. Other areas that are 

sometimes described as belonging to artificial intelligence and which are used in relation to 

computer vision are pattern recognition and teaching methods. As a result, computer vision is 

sometimes viewed as part of the field of artificial intelligence or the field of computer science in 

general [3]. 

The object of research in this work are methods of recognition and sorting of different 

products. Object recognition is the area of artificial intelligence (AI) concerned with the abilities 

of robots and other AI implementations to recognize various things and entities. Object 

recognition allows robots and AI programs to pick out and identify objects from inputs like video 

and still camera images. Methods used for object identification include 3D models, component 

identification, edge detection and analysis of appearances from different angles [4]. 

Object recognition is at the convergence points of robotics, machine vision, neural 

networks and AI. Google and Microsoft are among the companies working in the area -- 

Google’s driverless car and Microsoft’s Kinect system both use object recognition. 

Robots that understand their environments can perform more complex tasks better. Major 

advances of object recognition stand to revolutionize AI and robotics: 

 MIT has created neural networks, based on our understanding of how the brain works, 

that allow software to identify objects almost as quickly as primates do. 

 Gathered visual data from cloud robotics can allow multiple robots to learn tasks 

associated with object recognition faster. Robots can also reference massive databases of known 

objects and that knowledge can be shared among all connected robots. 

 Scientists at Brigham Young University have developed an object recognition algorithm 

that can learn to identify objects on its own. The Evolution-Constructed Features algorithm, as 

it’s called, can make decisions about what characteristics of an object are relevant to its 

identification. 

When recognizing patterns, the task is to determine the belonging of the initial data to a 

certain class, while it is necessary to select from the set, to determine the essential features from 

the general data [5].  

System methods: The organization of a computer vision system is highly application 

dependent. Some systems are stand-alone applications which solve a specific measurement or 

detection problem, while others constitute a sub-system of a larger design which, for example, 

also contains sub-systems for control of mechanical actuators, planning, information databases, 

man-machine interfaces, etc. The specific implementation of a computer vision system also 

depends on if its functionality is pre-specified or if some part of it can be learned or modified 

during operation. Many functions are unique to the application. There are, however, typical 

functions which are found in many computer vision systems [6]. 

 Image acquisition – A digital image is produced by one or several image sensors, 

which, besides various types of light-sensitive cameras, include range sensors, tomography 

devices, radar, ultra-sonic cameras, etc. Depending on the type of sensor, the resulting image 

data is an ordinary 2D image, a 3D volume, or an image sequence [7].  

 The pixel values typically correspond to light intensity in one or several spectral bands 

(gray images or colour images), but can also be related to various physical measures, such as 

depth, absorption or reflectance of sonic or electromagnetic waves, or nuclear magnetic 

resonance. 
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 Pre-processing – Before a computer vision method can be applied to image data in order 

to extract some specific piece of information, it is usually necessary to process the data in order 

to assure that it satisfies certain assumptions implied by the method. Examples are Re-sampling 

in order to assure that the image coordinate system is correct [8].  

 Scale space representation to enhance image structures at locally appropriate scales. 

In fact, we consider what kind of functional we want to get from the robot, what hardware 

equipment are needed to provide it’s work and how our software should manage this process 

(figure 1). 

 
Figure 1 - Scheme of module 

 

From this scheme we see what equipment the robot-sorter will consist of (I did not include 

in this circuit such transient devices as ADCs or device with the RS232 interface). Now, let's 

look at how all this will interact with each other. 

The weight sensor is only needed to determine when to read data from the camera. 

Accordingly, we need to arrange the weight sensor and the camera perpendicular to each other. 

After Arduino receives the data from the weight sensor, it will begin to read the data from the 

camera and then send them to the Wi-Fi module simultaneously. Further, Arduino sends the 

desired signal to the servo motor, which sort products. 

Conclusions 

The designed the hardware-software module of the robot-sorter will perform the following 

functions: 

• Sorting products by color; 

• Sorting of products by weight; 

• Sorting products according to the form; 

• Detection of rejects 
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Тҥйін: Ӛздеріңіз білетіндей, кӛптеген ӛлшеу жҥйелерін дамытуда әр тҥрлі датчиктердің 

аналогтық сигналдарын сандық тҥрге ауыстыру және оларды кейіннен ӛңдеу проблемасы 

туындайды. Сгиналдарды ӛңдеу агроӛнеркәсіптік кәсіпорындарда, тамақ ӛнеркәсібінде, қңдеуші 

ӛнеркәсіптерде кӛптеген процестерде бар. Ӛнімдерді берілген белгілері бойынша сҧрыптау қажет 

болған барлық жерде керек. Кейбір жағдайларда барлық мәліметтерді ӛңдеуді компьютер 

орындайды. Алайда, егер ӛлшеу жҥйесіне нарықтағы сҧраныс жоғары болса, онда ендірілген 

микроконтроллері бар жҥйелерді қолдану ыңғайлы. Контроллер цифрландырумен де, кейінгі 

деректерді ӛңдеумен де байланысты кӛптеген тапсырмаларды орындайды. Сонымен қатар, жаппай 

ӛндірістің арқасында жҥйенің қҧны айтарлықтай тӛмендейді. Нәтижесінде мәселені тиімді және 

ҥнемді шешетін толық қҧрылғы пайда болады. Бҧл жҧмыстың мақсаты әр тҥрлі параметрлер 

бойынша сҧрыптау функциясы бар аппараттық модульді жобалау және енгізу болды. Яғни зауыт 

сҧрыптауышының аналогын жасау қажет болды, бірақ әр тҥрлі объектілерді сҧрыптауға жарамды 

және кӛптеген кіріс параметрлері бар. 

Аннотация: Как известно, при разработке большинства измерительных систем возникает 

проблема преобразования аналоговых сигналов различных датчиков в цифровую форму и их 

последующей обработки. Обработка сигналов присутствуют во многих процессах 

обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, на агропромышленных 

предприятиях. Везде, где необходима сортировка продуктов по заданным признакам. В некоторых 

случаях вся обработка данных возлагается на компьютер. Однако если рыночная потребность в 

измерительной системе высока, то удобнее использовать системы с встроенным 

микроконтроллером. Контроллер берет на себя множество задач, связанных как с оцифровкой, так 

и с последующей обработкой данных. При этом за счет массового производства стоимость 

системы значительно снижается. В результате получается законченное устройство, которое решает 

проблему эффективно и с минимальными затратами. Целью данной работы было проектирование 

и реализация аппаратного модуля с функцией сортировки по различным параметрам. То есть 

требовалось создать аналог заводского сортировщика, но подходящий для сортировки разных 

объектов и с большим количеством входных параметров. 
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ТҦРМЫСТЫҚ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ТҤЗІЛУ НОРМАЛАРЫНА ШОЛУ 

 
Тҥйін: Мақалада қатты тҧрмыстық қалдықтардың тҥрлі мемлекеттерде, оның ішінде Еуропа 

мемлекеттерінде, сонымен қатар даму сатысындағы елдердегі тҥзілу нормаларына шолу 

жҥргізілген. Ірі қалалардағы тҧрмыстық қалдықтардың адам басына шаққандағы тҥзілу нормасы 

келтірілген. Қатты тҧрмыстық қалдықтардың уақыт талабына сәйкес тҥзілу нормаларының 

ӛзгеруіне талдау жасалған. Уақыт талабына сәйкес аталған саладағы жаңа ӛзгерістер нәтижесіне 

орай, ондағы тҥзілген қалдықдықтардың жинақталу нормасының жуықтамалы артуы берілген. 

Заманауи шарттардағы даму кезеңініндегі қолданыстағы бір реттік қҧралдардың, жаңа препараттар 

мен технологиялардың қарқынды тҥрде қолданылу негізінде қалдық тҥрлерінің, морфологиялық 

қҧрамының сан алуан тҥрлену процессі айтылған. Бҥгінгі таңдағы қалдықтарымен жҧмыс істеу 

негізі ретінде олардың қҧрамына сәйкес нормалаудың қажеттілігі келтірілген. Соңғы 

мәліметтермен салыстыра отырып, қалдықтардың сандық және сапалық жағынан айтарлықтай 

ӛзгеріске тҥскені келтірілген. Аталған ӛзгерістердің тҧрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 

маңызды гигиеналық, эпидемиологиялық және экологиялық рӛлі айтылған. 

Кілітті сӛздер: қалдық, тҧрмыстық, норма, тҥзілу, арту, талдау, қауіпсіздік. 

 

Қатты қалдықтардың пайда болуының жалпы мӛлшері кӛлік қҧралдарының санын, 

қатты қалдықтарды жинауға және шығаруға кететін шығындарды анықтаған кезде және 

оларды бейтараптандыруға арналған қондырғылардың сипаттамаларын анықтау кезінде 

есептік кӛрсеткіштер болып табылады. Негізгі сандық кӛрсеткіш - бҧл қалдықтардың 

жинақталуы, яғни олардың бір елді мекенде кҥніне немесе жылына пайда болатын 

мӛлшері.Қалдықтардың жинақталған, сараланған мӛлшерлемелері олардың пайда 

болуының әрбір объектісі ҥшін белгіленген есептеу бірлігіне және бір қала тҧрғынына 

қатты тҧрмыстық қалдықтардың жинақталуының жалпы мӛлшерленуі кезінде 

қолданылады [1].  

Қатты қалдықтардың пайда болу кӛзіне байланысты жинақталуының шамамен 

нормаларын ҚНжЕ 11-60-75 ( 1 адам/жыл) анықтайды [2]. 

Қатты қалдықтардың жинақталуының нақты мӛлшерлері жыл бойына тҥзілу 

объектілерін маусымдық зерттеу нәтижелері бойынша әдістемеге сәйкес белгіленеді [3, 4]. 

1 кесте және 1 суретті талдауларымызды қорытындылай келе, бірқатар шет елдер ҥшін 

шығарылатын қалдықтар кӛлеміне жалпыланған талдау нәтижелері ҧсынылған [5]. 

 

Кесте 1 – Қалалардағы қатты тҧрмыстық қалдықтардың орташа мӛлшері 

 

№ ҚТҚ Бір адамға келетін 

ҚТҚ мӛлшері 

Орташа 

тығыздық, 

кг/м
3
 кг/жыл м

3
/жыл 

Қатты (қоқыс):    

1 су қҧбырымен, кәріз жҥйесімен, орталық 

жылу жҥйесімен және газбен 

жабдықталған тҧрғын ҥйлерден 

200-260 1,0-1,3 200-220 

2 ӛзге тҧрмыстық жайлардан 270-360 1,2-1,5 300 

3 Қоғамдық ғимараттарды есепке алғандағы 

жалпы қала бойынша 

260-300 1,4-1,6 200 

4 Кӛшелердің 1 м
2
 ауданан сыпырынды 5-15 - - 
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Тҧрмыстық секторда пайда болатын қатты қалдықтардың ҥлесі елді мекеннің 

кӛлеміне және оның инфрақҧрылымының дамуына байланысты қалалық қалдықтардың 

жалпы санынан 60-80% аралығын [3,5-9] қҧрайды. 

 

Кесте 2 – Еуропа елдеріндегі тҧрмыстық қалдықтардың тҥзілуі 

 

Ел Мӛлшері, мың тонна Бір тҧрғынға келетін мӛлшері, кг 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Австрия 1407 1673 1727 4783 186 222 228 620 

Белорусь 1200 1300 1400 1500 120 130 140 150 

Бельгия 2900 3082 - 3410 296 313 - 342 

Болгария - - - 2562 - - - 285 

Хорватия - - - 1350 - - - 288 

Чехия - - - 2600 - - - 251 

Дания - 2046 2430 - - 399 475 - 

Эстония - - - 306 - - - 193 

Финляндия - - 2500 3100 - - 510 624 

Франция 14330 15570 16220 20320 271 289 294 360 

Германия 20423 21417 19387 21172 333 348 317 333 

Греция - 2500 3023 3000 - 259 304 296 

Венгрия - - 4500 4900 - - 423 463 

Исландия - - 93 80 - - - 314 

Ирландия 555 640 1100 - 175 188 312 - 

Италия 14095 14041 15000 20033 257 252 265 348 

Латвия - - - 557 - - - 207 

Люксембург 119 128 131 170 330 351 357 445 

Молдова - - - 2101 - - - 482 

Нидерланды - 7050 6307 7430 - 498 435 497 

Норвегия 1700 1700 1970 2000 424 416 474 472 

Польша 6528 9489 10661 12806 192 267 287 338 

Португалия - 2091 2448 2538 - 213 247 257 

Румыния - - - 5900 - - - 254 

Ресей - 18836 22406 23576 - 137 143 159 

Словакия - - - 1901 - - - 359 

Словения - - - 328 - - - 251 

Испания 8028 10100 10014 12546 226 270 260 322 

Швеция 2400 2510 2650 3200 293 302 317 374 

Швейцария 1900 2240 2500 3000 297 351 383 441 

Турция - - - 19500 - - - 348 

Украина 10000 11000 11500 11000 - 220 - 212 

Ҧлыбритания 16000 15500 17000 20000 324 312 341 348 

 

Ӛндіріс пен тҧтыну қҧрылымында, халықтың тҧрмыс деңгейінде, мәдени және басқа 

салаларда болатын эволюциялық процестер қатты тҧрмыстық қалдықтардың тҥзілуі мен 

қҧрамы нормаларының ӛзгеруіне әкеледі. 
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Сурет 1 – Қатты тҧрмыстық қалдықтардың тҥзілу нормаларының ӛзгеруі 

 

Қатты қалдықтар генерациясының ӛзгеруі мыналарға байланысты: популяцияның 

ӛзгеруіне; тҧрмыстық деңгейге және ҧлттық ерекшеліктерге байланысты қатты тҧрмыстық 

қалдықтардың жеке ӛндірісіндегі ӛзгерістер. 2 кестені және 1 суретті талдау 2000-2015 

жылдар аралығында қатты тҧрмыстық қалдықтардың пайда болуының арнайы 

нормаларының орта есеппен 10-70% ӛскенін кӛрсетеді, бҧл жылына 0,6-4,6% деңгейіне 

сәйкес келеді. Дамыған елдердің кӛпшілігі ҥшін (1 сурет) 2000-2015 жылдар қатты 

тҧрмыстық қалдықтардың пайда болу нормаларының ӛзгеру динамикасының 

жоғарылауымен сипатталады. Бҧл факт тҧтыну сферасының ӛзгеруімен байланысты 

болуы мҥмкін, бӛлшек пакеттегі тауарлар мен жартылай фабрикаттар техникалық және 

экономикалық жағынан қол жетімді. Елімізді осындай ӛзгерістер 2000-2005 жылдары 

болды және қазір ӛсу сатысында. 

Елдегі ӛмір деңгейінің ӛзгеру динамикасы қатты тҧрмыстық қалдықтардың 

жинақталу нормаларының ӛсу қарқынын анықтайды. Қалыптасқан жоғары тҧрақты 

дамыған елдерде ӛсу қарқыны тӛмен (Германия, Ҧлыбритания), мҧндай кӛрсеткіштер ӛмір 

сҥру деңгейі жеткіліксіз, бірақ уақыт ӛте келе ӛзгермейтін елдер ҥшін (Украина, 

Беларуссия) тән. Демек, қатты тҧрмыстық қалдықтардың тҥзілу нормаларының ӛзгеруі 

туралы болжам ӛмір сҥру деңгейінің ӛзгеруімен, ал жалпы тҥзілімді демографиялық 

болжамдармен байланыстырылуы керек. 

Әлеуметтік мониторингтің болжамына сәйкес демографиялық ӛзгерістер [10], 

әдетте, шамалы. Алдағы 5-10 жылдағы халық саны тҧрақты деп санауға болады.  

Қатты қалдықтардың жеке ӛндірісіндегі ӛзгерістер екі тҥрлі болуы мҥмкін:  

- сандық;  

- сапалық. 

Шектеулі деректерді тҧтыну қҧрылымын, демек, қатты тҧрмыстық қалдықтардың 

тҥзілуін анықтайтын ӛмір сҥру деңгейі жоғары бірқатар Еуропа елдерінен алынған 

қалдықтардың қҧрамы мен олардың саны туралы мәліметтер деп санауға болады [8]. 

[8,9,11-13] мәліметтерді талдау қатты алдағы 5-10 жылға қалдықтардың пайда болу 

нормаларын болжауға мҥмкіндік берді. 

Әр тҧрғын ҥшін қатты тҧрмыстық қалдықтардың пайда болу нормаларының 

минималды ӛсуі жылына 0,5% қҧрайды, максималды ӛсімі жылына 3% қҧрайды [3]. 

Орташа мән есептелген мән ретінде қабылданады, ол келесі 5 жылдағы ең тӛменгі ӛсу 

жағдайынан (0,5%) (дағдарыс пен тҧрақтанудың ықтимал кезеңі) және келесі 15 жылдағы 

2% -дан (әл-ауқаттың ӛсуі) қалыптасады [8]. 

Сәйкесінше, алдағы 20 жыл бойында тҥзілу нормасының артуы келесідей: 

- жылына минималды ӛсуі (0,5% жылына) – 2020 жылға қарай 10,5%; 

- максималды ӛсуі (3% жылына) - 80,5% ; 
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- орташа ӛсуі (0,5% - 5 жыл, 2% - 15 жыл) - 38%. 

Тҥзілім нормаларының ықтимал ӛсуі 2 суретте келтірілген. 

Жалпы демографиялық ахуалды ескере отырып, жалпы қалдықтардың ӛсуі 2 суретте 

берілген. 

 
Сурет 2 – Қалдықтардың жинақталу нормасының жуықтамалы артуы 

 

Ӛмір сҥру деңгейінің ӛсу қарқынына байланысты қатты тҧрмыстық қалдықтардың 

пайда болу нормалары ӛзгереді. Шектелген есептік мәнді 500-700 кг/жыл/адамға арналған 

стандарт деп санауға болады. 

Әдебиет кӛздерін талдау нәтижелері негізінде, медициналық қалдықтардың 

морфологиялық қҧрамы жеткілікті дәрежеде алуан тҥрлі екені кӛрсетілді.  Ол келесідей 

қҧраушы бӛліктерден тҧрады: текстиль, резеңке, пластика, шыны, металл, қағаз, гипс, 

мҥшелер, терілер, биологиялық сҧйықтықтар және т.б.  

Жҥргізілген зерттеулер нәтижелеріне сәйкес, кӛпсалалы стационар қалдықтарының 

жуықтамалы морфлогиялық және қҧрылымдық қҧрамы 3 суретте келтірілген. Алынған 

мәліметтер, жалпы қалдықтар кӛлемінің жартысына жуығын тағамдық және әкімшілік-

шаруашылық бӛлмелердің қалдықтары (қағаз, картон) қҧрайтынын дәлелдейді. Текстиль 

қалдықтарымен қоса алғандағы, ҥш қалдық тҥрінің жиынтығы жалпы емдеу-

профилактикалық мекемелері қалдықтарының 90% қҧрайды. Мҧнан бӛлек, медициналық 

қалдықтардың жалпы қҧрылымының 5% және одан жоғары қҧраушысы болып табылатын 

полимерлі материалдардың айтарлықтай салыстырмалы ҥлесін ескеруіміз керек. 

 

 
Сурет 3 – Емдеу-профилактикалық мекемелері қалдықтарының морфологиялық қҧрамы 
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Емдеу-профилактикалық мекемелері қалдықтарының ең аз мӛлшерде 

мазмҧндайтындары шыны (0,9%), биологиялық материалдар (0,5%), резеңке, металл мен 

препараттар (0,2-0,4%) және т.б. 

Қалдықтардың морфологиялық қҧрамын зерттеу бойынша жҥйелі жҧмыстардың 

жҥргізілмеуіне байланысты, соңғы жылдары емдеу-профилактикалық мекемелерінің 

әрекетінде айтарлықтай ӛзгерістер орын алған. Аталған ӛзгерістер жаңа технологияларды 

және бір реттік қҧралдарды қолданумен байланысты. Осыған орай,  емдеу-

профилактикалық мекемелері қалдықтарының қҧрамын анықтау жҧмыстарының алғашқы 

сатысы ретінде, сапалық және сандық морфологиялық қҧрамын анықтау болды. Бҧл 

зерттеулер бойынша қорытындыланған мәліметтер 4 суретте келтірілген. 

 

 
Сурет 4 – Медициналық қалдықтардың морфологиялық қҧрамын анықтау нәтижелері 

 

4 суретте кӛрініп тҧрғандай, қазіргі таңда емдеу-профилактикалық мекемелері 

қалдықтарының морфологиялық қҧрамында ең кӛп кездесетіндері тағамдық қалдықтар 

(22%), полимерлі материалдар (17%), қҧрылыс қалдақтары (10%), шыны (9%) және т.б. 

10 жыл бҧрынғы мәліметтермен салыстыратын болсақ, медициналық қалдықтардың 

морфологиялық және қҧрылымдық қҧрамдары бойынша сапалық және сандық ӛзгерістер 

айтарлықтай бар. Осылайша, барлық компоненттерінің сандық қатынаста айтарлықтай 

ауытқулары анықталып, бҧрын сипатталмаған жаңа компоненттері орнатылды: 

дезинфекциялық қҧралдар мен ағаш ӛнімдері. Келесі компоненттерінің айтарлықтай 

ӛзгерістері орын алған: резеңке – 70 есе, металл – 40 есе, шыны қалдықтары – 13 есе, 

полимерлер – 3 есес, гипс және қҧрылыс қалдықтары – 18 есе артқан. Аталғандармен 

қатар қағаз және картон, текстиль қалдықтары кӛлемі 4 есеге кеміген. 

Медициналық қалдықтардың морфологиялық қҧрамы туралы жалпы тҥсінік жасау 

ҥшін осындай жалпыланған мәліметтерді қолдануға болады. Бірақ, қалдықтардың қҧрамы 

кӛп жағдайда емдеу-профилактикалық мекемелерінің тҥріне және әрекет ету сипатына 

тәуелді болады. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нормы образования твердых отходов в разных 

странах, в том числе в странах Европы, а также в развивающихся странах. Приведен показатель 

образования бытовых отходов на душу населения в крупных городах. Анализировано изменения 

норм образования ТБО с течением времени. В результате новых изменений в этой сфере в 

соответствии с требованиями времени наблюдается примерное увеличение скорости накопления 

образующихся в ней отходов. Процесс диверсификации видов, морфологического состава отходов 

основан на интенсивном использовании существующих одноразовых инструментов, новых 

лекарств и технологий на стадии разработки в современных условиях. Необходимость 

стандартизации в соответствии с их составом приводится в качестве основы для современного 

управления отходами. Сравнение с последними данными показывает, что отходы значительно 

изменились с точки зрения количества и качества. Отмечена важная гигиеническая, 

эпидемиологическая и экологическая роль этих изменений в обеспечении безопасности населения. 

Abstract:The article discusses the norms of solid waste generation in different countries, including 

in Europe, as well as in developing countries. The index of generation of household waste per capita in 

large cities is given. Changes in the norms of solid waste formation over time are analyzed. As a result of 

new changes in this area, in accordance with the requirements of the time, there is an approximate 

increase in the rate of accumulation of waste generated in it. The process of diversification of species, 

morphological composition of waste is based on the intensive use of existing disposable instruments, new 

drugs and technologies at the development stage in modern conditions. The need for standardization 

according to their composition is cited as the basis for modern waste management. Comparison with the 

latest data shows that the waste has changed significantly in terms of quantity and quality. The important 

hygienic, epidemiological and ecological role of these changes in ensuring the safety of the population is 

noted. 
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ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ – 

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ – 
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ӘОЖ: 378.4.006 

Мухамедин М.М., Тӛлеуов Е.С. 
педагогика ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ 

САЛТ-ДӘСТҤРЛІК ӘРЕКЕТТЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты салт-дәстҥрлік әрекеттерінің 

мәні, ерекшіліктері мен тҥрлері қарастырылған. Ежелгі заман- нан бері халықтық салт - дәстҥрлер 

қазақ қоғамы мҥшелерінің «адам - отбасы - қоғам - табиғат» жҥйесінде болудың рухани-

адамгершілік заңдылықтарын анықтап, оны жҥйелеп, сақтап, білім мен тәжірибе ретінде ҧрпақтан 

ҧрпаққа беріп, ӛмірге бейімдеп, ҧлттық қҧндылықтар мен мҧраттарды қалыптастырып отырған. 

Осындай ӛзіндік дәстҥрлік жҥйеде қалыптасқан бала тәрбиесі, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени 

ортаның маңызды кӛпфункционалды қҧндылық парадигмасы ретінде, қоғамның нақты 

дамуындағы қажеттіліктеріне байланысты ҧлттық болмыстарды қалыптастырудағы орны ерекше.  

Бала тәрбиесіне қатысты салт-дәстҥрлік әрекеттер барысында ересектер мен балалар нақты 

кӛркемдік- педагогикалық процесс ретінде ӛзара әрекеттеседі, бҧл оларға ынтымақтастықтың 

сапалы жаңа деңгейіне шығуға мҥмкіндік береді және олардың қҧндылықтық бағдарларын 

қалыптастырып, қарым-қатынастары мен ӛзара тҥсінушілігін реттейді.  

Мақалада белгілі қазақстандық ғалымдар мамандардың Жҧмабаев М., Сейдімбек А., 

Калыбекова А., Камалова Н. және т.б./ қазақ халқыныңдәстҥрлімәдениеті және этнопедагогикасы 

туралы жазылған мәдениеттанымдық және педагогикалық әдебиеттері талданған, соңымен қатар 

салт-дәстҥрлік әрекеттер тҥрлері  мен ерекшеліктері қарастырылған. 

Кілт сӛздер: бала, тәрбие, салт-дәстҥр, әрекет, қҧндылық, рухани, адамгершілік. 

 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы қалыптасқан қоғамдық сана мен әлеуметтік-мәдени  қарым-қатынасты қайта 

зерделеуге және қайта жаңғыруға бетбҧрыс жасауға ӛз ықпалын тигізуде. Қоғамдық 

сананы жаңғыртуды мақсат еткен осынау идея тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең 

ауқымды және  уақыт талабына сай ҧсынылған маңызды жобалардың бірі болып отыр. 

Ӛйткені, бҧған дейінгі мемлекеттік бағдарламалардың бәрі экономиканы, әлеуметтік және 

саяси салаларды дамытуға негізделсе, «Рухани жаңғыру» қазақ  халқының әлеуметтік-

мәдени тіршілігін, рухани-адамгершілік  болмысын, салт-дәстҥрі мен ҧлттық сана-сезімін 

жаңғыртпақ [1].  

Ежелгі заманнан бері халықтық салт - дәстҥрлерқазақ қоғамы мҥшелері- нің «адам - 

отбасы - қоғам - табиғат» жҥйесінде болудың рухани-адамгершілік заңдылықтарын 

анықтап, оны жҥйелеп, сақтап, білім мен тәжірибе ретінде ҧрпақтан ҧрпаққа беріп, ӛмірге 

бейімдеп, ҧлттық қҧндылықтар мен мҧраттарды қалыптастырып отырған. Осындай ӛзіндік 

дәстҥрлік жҥйедеқалыптасқан бала тәрбиесі, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени ортаның 

маңызды кӛпфункционалды қҧндылық парадигмасы ретінде, қоғамның нақты дамуындағы 

қажеттілік- теріне байланысты ҧлттық болмысты қалыптастырудағы орны ерекше. Себебі , 
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«халықтық педагогика элементтерін тәрбие беру ісінде пайдаланудың басты мақсаты - 

рухани дҥниеге, адамгершіліктік кӛзқарастарға, эстетикалық талғамды қалыптастыруға, 

дҥниені тҥйсіну мәдениетін дамытуға тиімді әсер ету» [2]. Ҧлттық бейне , ҧлттық 

менталитет, ҧлттық мәдениет- қоғамдық сананы жоғарғы деңгейге кӛтеріп, ҧлттық 

идеология қҧндылықтарын қалыптастыратын, ҧлттық қауымдастықты біріктіруші 

қоғамның ішкі рухани дҥниесін байланыстыратын кҥш. 

Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық және мәдени ӛмірінің дамуында,  ӛткеннің 

рухани мҧрасына жҥгіну, халықтың мәдени қорын және ҧлттық дәстҥрлерін зерттеу, игеру, 

олардың педагогикалық және әлеуметтік-мәдени қызметтерін қалпына келтіру, ҧлттың 

болмыс-бітімін дамыту қажеттілігі ӛте маңызды деп ойлаймыз.Бҧл ретте «халық 

болмысының ӛткенін,бҥгінін мен болашағын біртҧтас қҧбылыс ретінде   қарағанда ғана 

шындықтың шоқтығына қол тигізуге болады» [3]. 

Рухани жаңғыру идеясы ата мекенмен ҧлттың бірлігін, ҧрпақ пен туған жердің ӛзара 

тығыз байланысын, адам мен оны қоршаған ортамен тҧтастығын негізге алады. Рухани 

жаңғыруды ҧлттық болмысқа  негізделген мемлекеттік саясаттың қалыптасатын 

интеллектуалдық ӛрісі деп те атауымызға болады. Бҧл ӛріс жеке адамды, ҧрпақты, 

табиғаттан ажыратып алып кетпейді, керісінше әлеуметтік рухани болмысын сақтай 

отырып оны нығайтуға, қорғауға, сақтап қалуға және тәрбиелеугеықпал ететін ҧғым. 

Сондай-ақ ол белгілі-бір бір ҧрпақтың мемлекеттің тарихы мен болашағы алдында 

жасайтын, әрі қол жеткізген жетістігі. 

Қазақ қоғамында балаларға рухани- адамгершілік мәдениетін қалыптастырудің 

мазмҧнын  туған жерге, ҧлттын салт-дәстҥріне, ӛнері мен тарихына,тілі мен ҧлттық 

болмысына деген сҥйіспеншілікке тәрбиелеу қҧрайды. Сонымен қатар бҧл тәрбиенің 

негізін - адамгершілік қасиеттерді, адамдарға деген қайырымды қарым-қатынасты, 

отанғаадал қызмет  кӛрсетуді, қарапайымдылыққа, парасаттылыққа, еңбектену мен 

ойлауға, адалдық пен шыншылдыққа және ӛзін-ӛзі жеке тҧлға ретіндебағалау сезімдерін 

тәрбиелеу қҧрап отырған.«Ҧлттық тәрбиенiң негiзi – адамгершiлiк, еңбек тәрбиесi»-дейдi 

М.Жҧмабаев[4]. Адагершiлiк тәрбиесiне сәби шақтан жҥйелі тҥрде баулу керек. 

Басқада әлеуметтік-мәдени институттур секілді мерекелік салт-дәстҥрлер мен әдет-

ғҧрыптарды жас ҧрпақ тәрбиесіне әсер етудің кҥрделі формаларына жатқызуға болады. 

Кез келген адам балалық шақта мереке кезінде алған әсерін сақтайды. Мерекеге деген 

қажеттілік - бҧл адамның басқалармен бӛлісетін «ортақ қуаныштың» болуына деген 

қажеттілік. Мереке - бҧл кҥрделі, кӛп қырлы, ҥнемі жетіліп дамып отыратын, балалар мен 

жасӛспірімдердің ӛмірі ҥшін ҥлкен маңызы бар қҧбылыс. Соның ішінде балалар мерекесі - 

бҧл баланың ӛміріндегі ең жарқын сәттердің бірі. Мерекелер балаларға шығармашылық 

ҥшін кеңістік ашады, балалардың жан дҥниесіндегі асыл жарқын сезімдерді тудырады, 

ҧжымда ӛмір сҥре білуге тәрбиелейді, ақыл-ойын дамытады, жеке тҧлғаретінде рухани 

байытады. Мерекелік салт-дәстҥрлік әрекеттердің балалар тәрбиелеудегі ерекше 

психологиялық қҧндылығы - бҧл балалардың бойындағы бар жақсылықты сезінуге 

кӛмектесе алатындығында, ӛйткені мерекелеу процесінің ӛзі ол ҥшін жеке маңызды, 

жағымды эмоционалды сезім тәжірибе тудырады және балалар мен ересектер арасындағы 

ӛзара  іс-қимыл жҥйесін қалыптастырады. Жалпы мерекелік әрекеттер объективті оқиға 

ретінде қарым-қатынас, тәжірибелік ҧжымдық және шығармашылық қҧндылықтарға 

негізделген. Ол мерекеге қатысушылардың (балалар мен ересектердің) эмпатикалық 

бірлігі жеке тҧлғаның әлеуметтік мінез-қҧлық моделін қҧруға, ӛмірлік жағдаяттарда еркін 

бағдарлауға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға кӛмектеседі. Мерекелік іс-әрекет 

баланың эмоционалдық сезімдеріне барынша әсер етіп, оның бойында қуаныш, 

мақтаныш, сҥйсіну, рахаттану сезімдерін оятып  жеке тҧлғаның қалған ӛмірінде із 

қалдырады. 

Халықтық мерекелер жазылмаған нормалар мен міндеттердің нақты коды десек те 

болады, бірақ олартек кӛркемдік және эмоционалдық сипатта кӛрінеді. Қазақ халқының 
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адамгершілік мәдениетін кӛрсететін, халқына, достарына деген адалдық сезімдерін 

нығайтатын, балалардың эстетикалық сезімдерін дамытатын және басқа да кӛптеген 

педагогикалық элементтерден тҧратын салт-дәстҥрлері қазақ халқының мерекелік  

мәдениетінде айқын кӛрініс табады.    

Тҧтастай қарастырғанда жалпы мерекелердің коммуникативті, тәрбиелік, 

интегративті, регулятивті, компенсаторлық және эстетикалық қызметтерінің бар екендігін 

ғалымдар айтуда. Оның ішінде мерекелердің тәрбиелік қызметі  ҧрпақтың салт-дәстҥрден 

алшақтамай, алдыңғы буынның сенімі мен ой-идеяларын жоғалтпауын қамтамасыз 

етіледі. Негізінде тәрбиелік сипат мереке табиғатына тән нәрсе, сондықтан оны әрқашан 

ҥстем тап ӛкілдері қоғамдағы бірлікті, мемлекет ішіндегі ынтымақтастықты нығайтуға 

ҥнемі қолданып келгенін адамзат тарихынан байқаймыз. Қазақ халқының дәстҥрлі, ҧлттық 

және діни мерекелермен қатар, жаңа мерекелер де заманауи тәрбиелік сипатқа ие болуда. 

Қазақ халқында «Тәрбие отбасынан басталады» деп, бала тәрбиесін кҥнделікті 

тҧрмыстық жағдайларда, сонымен кӛпшілік орталарда тәрбиелеуге ерекше мән бере 

отырып, бала бойындағы әлеуметтену процесіне қатысты ӛзгерістерді  ерекше атап 

ӛтілген. Бірден атап кетуіміз керек қазақ халқында туылған кҥн тойланбаған, халқымызда  

отбасылық тойлау тәжірибесінде жеке тҧлғаның әлеуметтік статусқа ие болғанда ғана, 

яғни балалық шақтан жастық шаққа, ақыл токтатудан орта жасқа, немере сҥю мен 

қарттықтың басы келген кезеңдерді ғана, яғни мҥшел жасты атап ӛтетін болған. 

Сонымен, қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты салт-дәстҥрлік 

әрекеттерініңнегізгі тҥрлеріне тоқталар болсақ, олар:  

Жарыс қазан - жҥкті әйелдің қиналмай босануы ҥшін жасалады  және де толғағы 

жиілегенде жарыса еттен әзірленетін жиылған қонақтарға берілетін ас, мҧнда қазан асып 

отырған әйел қолына қара пышақты қазанға жанып-жанып зікір салуы немесе киіз ҥйді 

айнала келсаппеп «тҥсті ма? тҥсті ма?» деп тҥйгіштеу ырымдық әрекеттері жасалынады. 

Қазақ мҧны «жарысқазан» деп атайды. Мҧны мәні баланы ӛмірге келуін шаңырақтың 

жақын адамдарының (негізінен әйел адардары болған, қол кҥші қажет болған жағдайда ер 

адамдар қатыстырылған) кҥтуі. 

Шілдехана- қазақ салт-дәстҥрідегі   баланың дҥниеге келуіне байланысты  

атқарылатын  той.  Шілде деген сӛздің ӛзі  сақтандыру ниетін білдіреді. Шілдехана тойы  

ана мен бала ҥшін бастапқы әлеуметтендіру кезеңі, бала тәрбиесіне кӛмектесетін ақыл 

кеңес беру мен тҥсіндіру, жауапкершілік қауымыдастығы сезімін   тудырады. Басқа да 

дәстҥрлі мерекелерге тән тҧрақты қҧрамдас бӛлшектері қатаң сақталған,  рәсімдік 

әрекеттер, дастарқан мәзірі, вербалдық әрекет – бата-тілегі  бар қазақ халқының ҧрпағына 

деген қамқорлығын байқататын әлеуметтік -мәдени қҧбылыс. 

Нәрестенің туылғанына 40 кҥн толғанда (ер балаға 37, 39 кҥн, қыз баланың 40-42 

кҥн) баланы қырқынан шығару рәсімі ӛткізіледі. Рәсім барысында келесі салт-дәстҥрлік  

әрекеттер орындалады: рәсімге жиылған ауыл әйелдері ыдысқа 40 қасық су қҧйып кҥміс 

теңгелер салған сумен кішкентай баланы шомылдырады. Сонан кейін баланың тырнағын 

алып, оны адам баспайтын жерге кӛмеді, бҧлсҥт тырнағын алудеп аталады, Баланың 

«қарыншаш» деп аталатын алғашқы шашын алып, алынған шашты шҥберекке   тҧмарша 

етіп тігіп баланың оң иығына қадап қояды. Қазақ халқы баланың шашын ешқашан ашық-

шашық жерге тастамайды және де оны «Қарын шаштың қарғысы қатты болады» деп адам 

аяғы баспайтын жерге кӛміп тастайтын болған, Баланың «ит кӛйлегіне»,  яғни қырқынан 

шыққанға дейін киген кӛйлегіне тҥрлі тәттілерді тҥйіп иттің мойнына байлап қоя береді. 

Ауыл балалары итті жарыса қуып жетіп, тәттілерді ӛзара бӛлісіп алады.  

Кіндігі тҥскен баланы бес кҥн ӛткеннен кейін-ақ бесікке бӛлеп, бесіккесалу рәсімін 

ӛткізіледі. Ол келесідей салт-дәстҥрлік әрекеттерді қамтиды: ауылдың жасы ҥлкен, 

беделді әйелі бесік жабдықтарымен жабдықталуын; баланың тыныш ҧйықтауы ҥшін және 

жын-шайтан, тҥрлі пері албастыларды қуу мақсатымен адыраспанды отқа жағып тҥтетіп 

бесікті аластау; баланы бӛлемес алдын бесіктен айналдыру ырымының жасалу; бесікке 
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қҧт дарытсын деген ниетпен «тыштыма» ырымын жасау; бала бӛленгеннен кейін бесіктің 

ҥстіне  жеті тҥрлі кӛрпе, шапан, кебенек, тон, жабу,жҥген және қамшы сияқты 

бҧйымдарды жабу сияқты рәсімдік әрекеттер ӛткізіледі 

Тҧсаукесер - сәби бесіктен шыққаннан кейін, бала  алғашқы қадам жасауға тәй-тәй 

басып әрекеттене бастаған кезде, тез жҥріп кетсін деген ниетпен, жасалатын дәстҥр. 

Сәбидің тҧсауын кестіру ҥшін, алдын-ала кҥнін белгілеп, арнайы қонақтар 

шақырылады.Қонақтардың арасынан  баланың тҧсауын кесетін ширақ қимылдайтын, 

жҥрісі жылдам, іске епті қасиеттерімен ерекшелінетін қағілез, пысық адам таңдалып 

алынады, нәрестенің тҧсауын кесуді соған тапсырады. Сонымен қатар кеңдалаға 

дастархан жайылып, баланың аяғына тҧсау байланып, арқанданмен қазыққа байланып 

қойылады. Мерекелік салттың негізгі жанкҥйерлері балалар болғандықтан, ауыл балалары 

арасында жаяу жарыс ҧйымдастырылып, озып келгені арқанды қиып,арнайы сыйлық 

беріліп, балаларға дастархандағы тәтті дәмнен тарқатылып беріледі. «Қадамың сәтті 

болсын!», «Жҥйрік бол!» деген сияқты  т.б. тілектер айтылып, екі қолынан екі адам 

жетектеген баланың тҧсауындағы ала жіпті таңдалып алынған адам кеседі, тҧсауы 

кесілген бойда баланы екі адам  жетектеп, арнайы тӛселген кілемге тез-тез жҥргізіп 

жібереді. Тҧсау кескен адамға арнайы «тҧсаукесер» сыйлығы беріледі, Рәсімдік әрекет 

ӛткізіп болған соң тҧсаукесер жыры орындалып, арты ойын-сауыққа ҧласады. 

Ҧлдар мен қыздарға арналған нәресте циклінің рәсімдерінің кейбір ерекшеліктері 

мен орындалатын салт-дәстҥрлік әрекеттердің мәніне тоталар болсақ, ҧл балалардың 

ержҥрек жауынгер және мал  табушы болып қалыптасуы ҥшін жасалатын алғашқы рәсім 

баланы ашамайға  мінгізу рәсімі.  

Ашамайға мінгізу - баланы кӛшпелі ӛмірге дайындау ҥшін алғаш рет атқа мінгізіп 

елді аралату, серуендеу. Әдетте  кішкентай баланың  есі кіріп 4-5 жасқа келгенде оған 

бәсіре тай тарту етіледі. Тай ҥйретіліп, мінуге жарап тҧрса, онда баланы соған тайға 

немесе жуас, жҥрісі жайлы қҧнан немесе дӛнен атқа атқа ашамай салып, баланы мінгізіп  

ҥйретеді бастайды. Ашамай — баланы алғаш рет  атқа мінуге ҥйрету ҥшін қолайлы етіп 

жасалынған ердің қарапайым тҥрі. Ашамай кәдімгі ерге ҧқсас болып келеді, тек ҥзеңгінің 

орнына тепкішек қолданылады. Ашамайдың тағы бір басты ерекшелігі, 

баланың қолтығының астынан байлайтын қолтырмаш ағаштың болуы осылай алғаш, 

ашамай мінуі бала ӛмірінде жаңа кезеңі басталғандығын білдіреді. Бҧл рәсімге де ауыл 

адамдары жиналып, бала мінген аттың жал-қҧйрығына, баланың шапанына немесе 

баскиіміне «кӛз тимесін» деген ырыммен ҥкі тағады. Баланы ашамайға  танымал 

шабандоз, елге танымал азаматтар баланың денесін ауырпайтындай етіп таңып байлайды, 

отырғызады, «ҥкінің қасиеті - жын-шайтаннан қағады» дегенді білдіреді. Жағдайы келген 

отбасылыр осы кҥні той жасап, ат шаптырып, кӛкпар беріп, тҥрлі сайыстар 

ҧйымдастырған. 

Тоқымқағар - ер бала алғаш рет атқа мініп ӛздігінше сапар шеккенде жас баланың 

азамат болғанына қуаныш білдіру белгісі ретінде, дастархан жайып ел болып атап ӛту 

рәсімі, яғни бала. жолға шыққанда жасалатын дәстҥрлі бас қосу. Арнайы мал сойылып, ет 

асылып, дастархан жайылып, ойын-сауықтық шара ретінде, ӛлең, жыр айтылады. Бҧл-

алғаш  сапарға шыққан азаматтың тоқымы жерде қалмасын, қайда жҥрседе ат-кӛлігі аман 

болсын деген тілек білдіруге арналған жӛн-жоралғы. Бала әдетте нағашыларына немесе 

ҧзатылған апасының ҥйіне осылай сапарлап барған. Барған жерлерінде арнайы тай 

мінгізетін болған немесе тҥрліше сый-сияпаттар алып қайтатын болған. 

Қазақ халқында қыз бала тәрбиесіне де ерекше мән берген, қыз бала жеті жасқа 

толып, айнаға қарап, бойын тҥзеп, жҥріс-тҧрысын жӛндеп, қолынан келетін жҧмыстарға 

икемделіп дағдылана бастаған кезде, анасы немесе жеңгесінің ҧйымдастыруымен  арнайы 

ӛткізілітен рәсім, қыздың шашы бҧрым етіп ӛріліп, бас киім мен шашқа тағатын әртҥрлі 

әшекей бҧйымдармен сәнделіп,  арнайы дастархан жайылып бастаңғы ретінде ӛткізілген.  

Біздің ҧлттық дәстҥрімізде мҥшел жастың  алатын орны ерекше  екендігін жоғарыда 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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атап ӛттік. Қазақ есебінде он ҥш жасқа толған бала бір мҥшелге толған кезінде кезде 

баланың да мҥшесі бір буын болып ӛсіп толады деп қарайды. Қазақ бір мҥшелге толған 

баланы «қозы жасқа толды», «қозыбағар болды» деп мойнына бақташылық міндет артады, 

мал қайыруға, мал бағуға қабілетті деп есептейді. Он ҥш жасты толтырған ер баланы 

«отау иесі» деп санаған, Жалпы қазақ халқының салты бойынша қыз бала бір мҥшелді 

толтырғанда, яғни, 13 жасқа толғанда  ҥйдің оң босағасынан арнайы орын беріп, 

шымылдық қҧрып, ӛзіне тиесілі киім-кешектері мен жатын кӛрпе-жастығын бӛлектеп 

тәрбиелеген. Қыз баланы «ошақ ҧстар», «қазан қайнатар» жасқа толды деп, дәстҥрлі 

«қызды оң босағаға шығару» рәсімдік әрекеттерін ҧйымдастырған. Арнайы 

шымылдықпен кӛлегейленген қыз баланың арнайы орнын «кӛсеге» деп атаған. Бойжеткен 

қыз ҧзатылғанда кӛсегесін жасаумен бірге алып кететін болған.  

Жоғарыда аталған бала тәрбиесіне қатысты салт-дәстҥрлік әрекеттер халқымыздың  

балаларға деген ықыласы мен сҥйіспеншілігін білдіріп, олардан ҥлкен ҥміт кҥтіп, сенім 

артатындығын білдірген. Бір ерекшелігі бала тәрбиелеуге қатысты той-томалақ, жӛн-

жоралғыларды ҧйымдастырушылар мен қатысушылар әйел адамдары болған, сонымен 

қатар ҧйымдастырылу формасы бастаңғы ретінде ӛткізілген. Оның басты себебі ретінде ер 

адамдардың мемлекеттік, саяси- әлеуметтікжәне шаруашылық жҧмыстармен негізінен 

тҥзде болғандығынан деп айтуымызға болады. Қазақ халқының жаңа туған нәресте мен 

оның есеюіне қатысты мерекелік мәдениеті, оның рухани қҧндылықтарын қҧрай отырып, 

кҥнделікті ӛмір салтында орасан зор  ӛміршең рӛл ойнады. «Салт-дәстҥрлік әрекеттердің  

қалыптасып, ӛміршең болуының себебі - деп жазды Н. Камалова – оның рухани-

эстетикалық орта мен ҧлтты дараландыратын,танымы мен тағылымын танытатын 

символдық рәсімдер мен белгілердіңдҥниетанымдық негіз ретінде сақталуында»[5]. 

Қорыта айтқанда біз, қазақ халқының дәстҥрлі мерекелік мәдениетіндегі баланың 

ӛсу кезеңіне байланысты ҧйымдастырылатын той-мерекелік, жӛн-жоралғылардың объект 

болып саналатын салт-дәстҥрлік әрекеттердің мәнін ашуға ҧмтылық. Алайда қазақ 

халқының  дәстҥрлі мерекелерінің де бала тәрбиелеудегі мҥмкіндіктерінің де кӛп 

екендігін, ол арнайы зерттеуді қажет ететіндігін атап ӛткіміз келеді. 

Бала тәрбиесіне қатысты салт-дәстҥрлік әрекеттер барысында ересектер мен балалар 

нақты кӛркемдік-педагогикалық процесс ретінде ӛзара әрекеттеседі, бҧл оларға 

ынтымақтастықтың сапалы жаңа деңгейіне шығуға мҥмкіндік береді және олардың 

қҧндылықтық бағдарларын қалыптастырып, қарым-қатынастары мен ӛзара тҥсінушілігін 

реттейді. Дәл осы педагогикалық модель бҥгінгі кҥнгі «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында қазақ халқының мерекелік салт-дәстҥрлерінің тәрбиелік мҥмкіндіктерін 

жергілікті ерекшеліктер мен жағдайларды ескере отырып тиімді пайдаланған кезде ғана, 

заманымызға лайық тҧлғаны қалыптастыру процессінің қҧруға негіз бола алады.  

Халықтық мерекелер мен әдет-ғҧрыптардың маңыздылығы жеке тҧлғаның  сезімі 

мен ойын білдіруге, эмоционалдық кӛңіл-кҥйі мен әлеуметтік-тҧрмыстық тәжірибелерін 

қалыптастыруға, оптимистік кӛңіл-кҥйді сыйлауға мҥмкіндік беретіндігінде. Еліміздегі 

мерекелік салт-дәстҥрлік қҧндылықтарды қолдауға бағытталған іс-шаралар 

кешенітанымдық - ақпараттық маңызға ие, олардың негізгі ҧйымдастырушылары мен 

тҧтынушылары ретіндегісалт-дәстҥр орталықтары мен аймақтағы білім беру және мәдени-

тынығу мекемелеріқызметіндегі кӛпшілікке этно-кӛркемдік білім беруге негізделген салт-

дәстҥрлік шаралардың тәрбиелік ықпалы мен кӛркем-эстетикалық тиімділігін арттыру 

қажет. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность, особенности и виды традиционно - 

обрядовых действий казахского народа, касающихся воспитания детей. С давних времен народные 

традиции и обряды выявляли, систематизировали и сохраняли духовно - нравственные 

закономерности бытия членов казахского общества в системе «человек - семья - общество-

природа», передавали из поколения в поколение знания и опыт, адаптировали к жизни, 

формировали национальные ценности и идеалы. Воспитание детей, сформированное в такой 

своеобразной системе традиций, как важнейшая многофункциональная ценностная парадигма 

современной социо-культурной среды, занимает особое место в формировании национальных 

реалий, обусловленных потребностями в реальном развитии общества. 

В ходе традиционно - обрядовыхдействий, касающихся воспитания детей, взрослые и дети 

взаимодействуют как реальный художественно-педагогический процесс, что позволяет им выйти 

на качественно новый уровень сотрудничества,которая регулирует их отношения и 

взаимопонимание, формируя  ценностные ориентации молодого поколения.  

В статье анализированы труды қазахстанских ученых и специалистов в области педагогики, 

народной педагогики, теории досуга и этнокультуры  / Жумабаев М., Сейдимбек А., Калыбекова 

А., Камалова Н. и др./,  а также рассмотрены виды и особенности традиционно - обрядовых 

действий. 

Abstract.This article examines the essence, features and types of traditional - ritual actions of the 

Kazakh people related to the upbringing of children. Since ancient times, folk traditions and rituals have 

identified, systematized and preserved the spiritual and moral laws of the life of members of the Kazakh 

society in the system «man - family - society - nature», passed on knowledge and experience from 

generation to generation, adapted to life, formed national values and ideals.The upbringing of children, 

formed in such a peculiar system of traditions as the most important multifunctional value paradigm of 

the modern sociocultural environment, takes a special place in the formation of national realities, 

conditioned by the needs for the real development of society. 

In the course of traditionally ritual actions related to the upbringing of children, adults and children 

interact as a real artistic and pedagogical process, which allows them to reach a qualitatively new level of 

cooperation, which regulates their relations and mutual understanding, forming the value orientations of 

the younger generation. 

The article analyzes the works of Kazakh scientists and specialists in the field of pedagogy, folk 

pedagogy, pedagogy of leisure and ethnoculture / Zhumabaev M., Seydimbek A., Kalybekova A., 

Kamalova N. and others /, and also considers the types and features of traditional ritual actions. 
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ЦИФРЛЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ: ЖАҢА МҤМКІНДІКТЕР 

 
Тҥйін. Мақалада цифрлендіру қазіргі қоғам ӛмірінің барлық салаларына, олардың 

қатарында маңызды әлеуметтік институт - отбасында бала тәрбиесіне елеулі ықпал 

жасайтындығына назар аударылып, мҧнда туындайтын отбасы тәрбиесі мәселелері және олардың 

кейбір шешімдері қарастырылған. Цифрлендіру бірінші кезекте отбасы тәрбиешілері - ата-аналар 

мен ересек отбасы мҥшелерінің ӛмірлік қызметіне, олардың сана-сезімі мен мінез-қҧлықына, 

тәрбиелік әрекеттеріне әсерін тігізеді. Дер кезінде бала да ҧдайы цифрлендіру қҧралдарынан 

таралатын ақпараттар, цифрлендіру қҧралдарымен қарым-қатынастарының шеңберінде болады. 

Сондықтан, цифрлық ҧрпақ тәрбиесінде тек мектепте ғана емес, отбасында да әр тҥрлі 

қиындықтар пайда болады. Цифрлық қҧралдар отбасы тәрбиесінде жаңа мәселелер туындатады, 

бірақ оны нығайтудың жаңа мҥмкіндіктерін де ашады. Осы тҧрғыдан цифрлық әлемдегі отбасында 

бала тәрбиесінің жаңа проблемаларына сипаттама беріліп, оның ата-аналар педагогикасы ҥшін 

ашатын жаңа мҥміндіктері айқындалған. 

Кілт сӛздер: отбасы тәрбиесі, цифрлық қоғам, цифрлендіру, отбасы педагогикасы, 

цифрлық ҧрпақ, отбасында бала тәрбиесі. 

 

Қазіргі қоғам дамуының негізгі тенденцияларының бірі - цифрлендіру қоғам ӛмірінің 

барлық салаларында айқын кӛрініс табуда. Бҥгінгі таңда ӛндіріс саласында цифрлендіру 

қҧралдарының кӛмегімен адам қиялынан әлдеқайда ғажайып, таңқаларлық жаңалықтар  

жасалып, ендірілуде. Цифрлық қҧралдар әлеуметтік салалардағы қҧбылыстар мен 

ҥдерістерге кҥн сайын терең кіріп келуде. Соның ішінде жас ҧрпақ тәрбиесінде 

цифрлендірудің ерекше орны мен рӛлі тек педагог ғалымдар мен тәжірибешіл 

педагогтарды ғана емес, кең жҧртшылықты да ойландыруда. Бҥгінгі таңда «медиа 

саласындағы педагогикалық білім мен тәрбие, яғни медиапедагогика ақпараттық қоғамда 

балаларды әлеуметтендірудің қажетті қҧрамдасына айналды» [1]. 

Цифрлендірудің қазіргі заманғы оқушы-жастар тәрбиесіндегі орны мен рӛліне 

тоқталатын болсақ, бір жағынан жылдам ақпарат тарататын, адамның қарым-қатынас 

аумағын бірнеше рет кеңейтетін цифрлық қҧралдар, балалар мен жастарды ерекше 

ақпараттық-білімдік, танымдық кеңістікке кірістіреді. Бҧл кеңістік баланың ақпараттық 

(танымдық) қажеттіліктерін керегіден де артық қамтамасыз ете алады. Енді бала кітап 

іздемейді, ата-анасына, мҧғалімдерге немесе ересектерге сҧрақтар қойып отырмайды. 

Оның барлық сҧрақтарына интернет жауап беруі мҥмкін. Ӛзіне қызығушылық тудырған 

кез келген мәселе туралы цифрлық қҧралдардан мәлімет алады. Енді оның танымдық іс-

әрекетінде  басқа ақпарат кӛздерінің  -  мҧғалім сӛзінің,  оқулықтар мен оқу қҧралдарының  

ҥлесі азаюы мҥмкін. Цифрлық қҧралдардан таралатын ақпараттар тартымды, кӛрнекті, 

қабылдау ҥшін оңай және тағы басқа да сипаттарымен  ерекшеленеді.  

Дегенмен, цифрлық қҧралдардың тҧлғалық санасы мен мінез-қҧлқы қалыптасырып 

ҥлгірмеген бала мен жасӛспірімге әсерінің екінші қыры педагогтар, ата-аналар мен 

жҧртшылықты алаңдатып отыр. Цифрлық қҧралдардан таралатын ақпараттардың  

педагогикалық іс-әрекет, қоғамдық тәрбие ӛлшем шарттарына (критерийлеріне)  

қаншалықты сәйкес келетіндігінің ӛзі, ҥлкен әлеуметтік-педагогикалық мәселе. Белгілі 

дәрежеде балаға интернет ҧсынатын ақпарат педагогикалық нормаларға, тәрбие 

принциптеріне, тәрбие мазмҧнына сәйкес келмеуі, оның санасына теріс, қоғамдық тәрбие 

мақсаттарына қайшы әсер ету қауіпі, тіпті балалар мен жасӛспірімдерді адамгершілікке 

қайшы, ӛзінің және айналасындағылардың денсаулығына, ӛміріне қауіп-қатер келтіретін 

әрекеттерге итермелеуін жиі кӛріп отырмыз. 
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Балалар мен жасӛсіпірмдер арасында ілгері бірлі-жарым болатын келеңсіз жағдайлар - 

суицид, зорлық-зомбылықтар және тағы басқалары соңғы жылдары кеңінен тарала 

басталды. Оның себептері, тҥбінен цифрлық ақпарат мен коммуникация қҧралдары 

арқылы бала мен жасӛспірім санасына сіңетін теріс ақпараттар екендігі мәлім. Бала 

цифрлық қҧралдарды пайдалануды техникалық жағынан жылдам меңгеріп алады. Бҥгінде 

айналада қолына смартфон, ҧялы телефон ҧстамаған бірде-бір адамды кӛрмейсің. Олар не 

оқып жатыр, қандай ақпараттар мен  санасын «сусындатып» отыр дерсің. Адамдар 

қабылдап отырған ақпараттар қаншалықты объективті, дҧрыс? Бҧл ақпараттарды олар 

қаншалықты шынайы деп қабылдап отыр. Бҧл ақпараттардың ішінде адам санасын, 

қоғамдық пікірді бҧрмалайтын ақпараттар болуы да мҥмкін ғой? Балалар мен жастарды 

білімге, әдепке, тәртіптілікке, ізгілікке, дамуға, қоғамға пайда келтіруге жетелейтін 

ақпараттар да аз емес. Соны мен қатар, тәрбиеге теріс, бҧрыс ақпарат тарататын сайттар, 

блогерлер де табылады. Бала оның айырмашылығын тҥсінбейді. Ақпаратты кӛбінесе 

механикалық тҥрде қабылдайды. Демек, цифрлендіру қҧралдарын пайдалана білгенімен, 

баланың ақпараттық мәдениеті қалыптаспаған.  

Цифрлендіру қҧралдарының тәрбие ісіне теріс әсер етуші жақтарын, бірінші кезекте 

мектеп педагогтары кҥнделікті педагогикалық қызметте кӛріп отыр. «Цифрлық қҧралдар 

жаман немесе жақсы емес, мәселе оларды дҧрыс пайдалана білуде. Сондықтан біз 

балаларымызды цифрлық қҧралдардан пайдалануын шектей алмаймыз. Цифрлық 

қҧралдарды пайдалана білмеген балалар - бҥгінгі ӛмірден артта қалған, ал ертең бәсекеге 

қабілетсіз адамдарға айналады», - дейді мектеп педагогтарының бірі. Ия, цифрлендіру 

қҧралдарының тәрбие саласында тудыратын қиындықтары мен проблемаларын бір жақты 

қарауды жақтамаймыз. Болашақ, соның ішінде балаларымыздың болашағы - цифрлық 

қоғамда табысты әрекет жасауында, бәсекелікке қабілеттілікте. Бірақ, баланы жастайынан 

цифрлық қҧралдарды ҧтымды, дамытушы мақсаттарда пайдалануға даярлауымыз керек.  

Бҧл, әрине отбасынан, баланың ерте жастағы дәуірінен басталуы, оның мектепте, кәсіптік 

лицей, колледж немесе жоғары оқу орнында оқу кезеңінде де отбасылық тәрбиенің 

маңызды бӛлігіне айналауы керек деп ойлаймыз. 

Қазіргі отбасы. Кешке жҧмыстан кейін бҥкіл отбасы ҥйге оралады. Бірақ әркім ӛз 

жҧмысымен айналысады. Бәрінің қолында бір-бір ҧялы телефон. Әке ӛзінің 

смартфонынан жаңалықтар оқиды. Әйел қҧрбысымен сӛйлеседі немесе интернет-

дҥкеннен жаңа ҥлгідегі киімдерді іздейді. Аға достарымен немесе әпке қҧрбыларымен 

ҧялы телефон арқылы сағаттап сӛйлеседі. Мектептен келген бала, егер оның да ҧялы 

телефоны болмаса, теледидардан кез келген хабарды кӛреді. Бҧл қазіргі таңда басым 

кӛпшілік отбасыларындағы жағдай.  

Цифрлендіру құралдары отбасы педагогикасына қалай әсерін тигізді? 

Біріншіден, отбасында ақпарат айналымы кҥрт артты. Бҧл әртҥрлі ақпарат: отбасының 

тҧрмыстық ӛміріне қажетті ақпараттардан бастап, аймақ, мемлекет, әлемдегі жаңалықтар, 

тҥрлі салалардағы жетістіктер мен проблемалар туралы ақпараттар. Отбасының ақпарат 

тҧтынуы бірнеше рет артқаны мәлім. Дегенмен, цифрлық ақпарат кӛздеріне тәуелділік, 

отбасының негізгі функцияларының бірі - бала тәрбиесінің артындағы жоспарға 

жылжуына әкелуде. Ата-аналардың жҧмыстан кейін де, балаларымен тәрбиелік қарым-

қатынас жасауына уақыты болмай қалды. 

Екіншіден, цифрлендіру ата-аналар тарапынан баланың мектептегі ҥлгерімін, тәртібін 

қашықтықтан бақылауға, мҧғалімдермен ҧдайы қарым-қатынаста болуына кең мҥмкін-

діктер жасады. Бҧның, әрине отбасы тәрбиесін тағы бір жоғары сатыға кӛтерері  анық.  

Карантин кезінде, қашықтықтан оқыту практикасының пайдаланылуы, оқытудың бҧл 

формасының кең мҥмкіндіктерін, артықшылықтарын кӛрсетті. Сонымен бірге, ата-аналар 

да балаларының ҥлгеріміне қарауға, ӛздерінің педагогикалық функцияларын орындауға 

кірісіп, айтарлықтай тәжірибе арттырды. Кӛпшілік ата-аналардың цифрлық сауаттылығы, 

оқыту және тәрбиелеу икемділіктері дамыды. 
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Ҥшіншіден, отбасы тәрбиесіне цифрлендіру қҧралдарының әсері, жанҧя тәрбиесінің 

ортасында тҧрған бала тҧлғасы, оның цифрлық қҧралдармен ӛзара әрекеттесуінің 

сипатына байланысты. Бала - цифрлық қҧралдарды пайдаланатын отбасы мҥшелерінің 

бірі, ақпарат тҧтынушысы. Мәселе, ол цифрлендіру қҧралдарын қалай пайдаланып 

отырғандығында. Яғни, цифрлендіру жағдайында отбасы тәрбиесінің ҥлкен мәселесі - 

баланың цифрлық  қҧралдарды  ҧтымды, тҧлғалық даму ҥшін, пайдалануға баулу. Бҧл 

оңай педагогикалық міндет емес. Ата-ана балаларының интернетті, цифрлық қҧралдарды 

қашан, қандай мақсатта пайдаланып отырғандығын қадағалауы, оларды пайдалы  

ақпараттар табуға, ақпараттарды ӛңдеуге және қолдануға ҥйретуі, дер кезінде тәрбиелік 

тҧрғыдан теріс ақпараттарға «иммунитет» қалыптастыруы  керек.  

Мектеп оқушылардың ақпараттық қҧзыреттіліктерін қалыптастырады. 

«Информатика» сабақтарында, компьютерлік қҧралдарды пайдаланудың техникалық 

қырларын меңгереді. Басқа оқу пәндері сабақтарында, интернет және баспасӛз ақпараттық 

қҧралдарынан алынған медиа мәтіндермен жҧмыс істейді, ӛзі ақпарат іздейді, оны 

ӛңдейді, әр тҥрлі оқу-танымдық міндеттерді шешу ҥшін пайдаланады [2]. 

Дегенмен, ақпараттық қҧзыреттілікті қалыптастыру отбасында баланың цифрлық 

қҧралдармен ӛзара әректтесуін дҧрыс бағыттау мен байланысты ата-ананың да мақсатты 

іс-қимылдарын талап етеді.  

Ата-ананың баланың цифрлық мәдениетін қалыптастырудағы қызметі, мына 

педагогикалық іс-қимылдарды қамтиды: 

- балаға цифрлық қҧралдарды пайдалану ережелерін, цифрлық қҧралдармен 

жҧмыстағы оқу еңбегі гигиенасының қарапайым қағидаларын ескерту және оларды 

орындауды ҥнемі қадағалау; 

- баланың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын білу және қолдану 

[3]; 

- баламен бірге тәрбиелік, дамытушы бағыттағы қызықты, тҧлғалық дамуға және 

пайдалы іс-әрекетке мотивациялайтын қосымша ақпараттарды табу және олар туралы 

басқа отбасы мҥшелерінің қатысуымен ӛзара пікір алмасу [4]; 

- ҥйдегі оқу жҧмысына (ҥй тапсырмаларын орындауда) ақпарат іздеуде, ӛңдеуде 

және пайдалануда кӛмектесу;  

- онлайн оқуды ҧйымдастыруға қажетті жағдайлар жасау және кӛмектесу, ата-

аналардың қашықтықтан оқу саласында білікті болуы; 

- баланың сабаққа дайындалу және демалыс уақытында цифрлық қҧралдарды 

пайдалануда қандай ақпараттар мен жҧмыс істеуін бақылау, теледидардан не кӛретіндігін 

қадағалау; 

- баланың цифрлық қҧралдар арқылы  қарым-қатынастарын назарда ҧстау; 

- компьютерлік тәуелділікке жол бермеу, баланың қызығушылықтарының 

әртараптылығына қол жеткізу; 

- баланың оқудағы жетістіктерін және мектептегі тәртібін қашықтықтан қадағалай 

келе, оның ӛзімен туындаған мәселелерді, алдағы даму міндеттерін бірге талқылау; 

- мҧғалімдер және сынып жетекшілерімен әрдайым байланыста болу. 

Қорыта келе, цифрлық қоғамда отбасындағы бала тәрбиесі ӛзіндік ерекше 

сипаттарымен айрықшаланады. Бҧл ерекшеліктер цифрлендіру қҧралдарының отбасы 

ӛміріне кҥн сайын терең кіруімен, отбасы мҥшелерінің ақпарат тҧтынушылары ретіндегі 

ерекше іс-әрекеттері, балалардың оқу-танымдық және оқудан тыс жҧмыстарын 

ҧйымдастыруда цифрлық қҧралдардың ҥлесінің артуымен байланысты. Ата-аналардың 

цифрлық сауаттылығы мен қатар медиа тәрбие бағытындағы білім мен икемділіктерінің 

орны мен рӛлі арта тҥседі. 
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Аннотация. В статье с точки зрения влияния цифровизации на все сферы 

жизнедеятельности современного общеста, в том числе важного социального института - семьи,  

рассматривается проблемы семейного воспитания и некоторые возможности их  решения. 

Цифровизация, в первую очередь, оказывает влияние на жизнедеятельность семейных 

воспитателей - родителей и старших, на их сознание и поведение, воспитательные действия. В то 

же время, постояннные взаимодействия с цифровыми источниками информации включает детей в 

круг их воздействия. В связи с этим, с трудностями воспитания цифрового поколения 

сталкиваются не только воспитательная система школы, но семейное воспитание. Цифровые 

средства вызывают новые проблемы семейного воспитания детей, но открывают новые 

возможности для его совершенствования. С этой позиции охарактеризованы новые проблемы 

семейного воспиания и их новые возможности для родительской педагогики. 

AbstractIn the article, from the point of view the impact of digitalization on all spheres of the 

modern community life, including the important social institution - the family, the article discusses the 

problems of family education and some ways to solve them. Digitalization, in the first place, has an 

impact on the life of family educators - parents and elders, on their consciousness and behavior, 

educational activities. At the same time, constant interaction with digital sources of information includes 

children in their circle of influence. In this regard, not only the educational system of the school, but 

family upbringing face the difficulties of educating the digital generation. Digital tools cause new 

problems in the family education of children, but open up new opportunities for its improvement. From 

this position, new problems of family upbringing and their new opportunities for parental pedagogy are 

characterized. 

Keywords: family upbringing, digital society, digitization, family pedagogy, digital generation, child 

upbringing in the family. 
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ӘОЖ 377. 

Смағҧл Х.Ж., Алтынбекова А.Р. 

магистр оқытушы, М.О.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

магистр аға оқытушы, М.О.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАЙЫНДАҒЫ ИДЕЯ 

 
 Тҥйін: Мақалада Қазақстандағы білім беру жҥйесіндегі қазақ ҧлттық музыкалық 

педагогикасының қазіргі кездегі жағдайы қарастырылады. Мақала кіріспе, теориялық талдау, 

тәжірибелік бӛлім, нәтижелер мен талқылау, қорытынды бӛлімдерінен тҧрады. Кіріспе бӛлімде 

кӛрсетілген мақаланың мақсаты, яғни  Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Рухани жаңғыру 

бағдарламалық мақаласын ғылыми қолдай отырып, ӛз саламыздағы ӛткен тәжірибе мен қазіргі 

инновация салыстырылып, талданып, нәтижеде музыка саласын таңдаудағы баланың қабілеті мен 

талабы, ерте жастан музыка мектебіне қабылдаудың салдары, музыкалық оқу орындарында балаға 

берілетін артық білім мен тапсырмалар, балалық шақта сахнаға емес ӛнерді меңгеруге, тәрбиеге 

дайындау, баланың ӛнерін асыра бағаламау (алғашқы жарқын қабілеттер ҥшін асыра мақтамау), 

кҥй орындау ӛнерін меңгеруде нотаны дҧрыс қолдану, парақтан оқу дағдысы мен шығарманың 

(кҥйдің) рухын тануды біртҧтастандыру сынды ӛзекті мәселелер анықталды. Әлемдік мәдениетке 

кӛптеген шебер орындаушыларымен танылған Ресей музыкалық педагогикасының озық 

тәжірибесінің ізімен келе жатқан Қазақстандағы музыкалық білім беру жҥйесіндегі мәселелердің 

кейбірі бойынша практикалық маңызы бар ҧсыныстар айтылды.  

 Кілттік сӛздер: білім, нота, кҥй ҥйрету, ҧстаз бен оқытушы, кҥй рухы, байқау   

  

 Кіріспе. Білім - рухани жаңғырудың басты алғышарты, ӛйткені ой жҥйесі терең, 

алыстан пайымдап, тереңнен тамырланған дҥниетанымы кең адам ғана бәсекеге тӛтеп 

береді деген ауқымды ҧғымды білдіреді. Тәуелсіз еліміздің болашағы - жастарымыздың 

интеллектуалды кӛрсеткіштері. Олардың тек білім деңгейімен ғана емес, сонымен бірге 

олардың ҧлттық тәрбиесімен, рухани жаңғыруымен де тікелей байланысты [1,213 б ]. 

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев 2020 жылы 02 қыркҥйектегі  парламент палаталарының 

бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдаған жолдауында атаған «бәсекеге 

қабілетті мемлекет, зияткер ҧлт қалыптастыратын «терең білім», «еңбек», «кәсіби дағды», 

«темірдей тәртіп», «жоғары жауапкершілік», «әділдік, адалдық» сияқты қағидаттары осы 

ойды толықтырып, қуаттай тҥседі [2]. Біз әлемдік мәдениетке ҧмтылып жатқан жас 

мемлекет болғандықтанРеспубликадағы білім беру жҥйесі қашан да кҥн тәртібіндегі 

мәселелердің қатарында тҧруы заңды. Жоғарыдағы қағидаттарды жҥзеге асыру әрбір 

оқытушыдан ӛз саласындағы ӛткен тәжірибе мен қазіргі жетістікті бір сәт ой елегінен 

ӛткізіп, дискурсивтік дәстҥрде ойланып отыруды талап етеді. Себебі тҧрмыстың майда-

шҥйдесінен тҧратын шеңберден бір сәтке болсын тысқа шығып  дҧрыс ойлану және әрекет 

етудің нәтижесінде ғана адам бойында рухани жаңғыру процесі жҥреді.      

 Теориялық талдау. Белгілі кҥйші, зерттеуші Т.Әсемқҧловтың музыкалық 

педагогиканы оқу-ағарту жҥйесінің ең негізгі ҧлт мәдениетінің болашағына тікелей 

қатысы бар саласына теңеген пікірі орынды. Себебі, ӛзі айтпақшы ХХІ ғасырдың 

музыкалық мәдениетін жасаушылар- қазіргі оқушылар. Ал біздің жағдайда, яғни ЖОО да 

білім алушы (студент еді) болғандықтан жеке сабақ тҥрінде ӛткізілетін «Музыкалық 

аспап» (домбыра) пәнінде де жоғарыда аталған автордың ҧлттық музыкалық педагогика 

туралы ҧсыныстарын ескеріп, оқу процесінде жҥзеге  асыру  маңызды деп санаймыз. Ең 

алдымен  домбырада орындау ӛнерін ҥйрету саласындағы бағыттарды анықтап алайық. 

Олар: 

1 Қҧйма-қҧлақ әдісі; 

2 Сан жҥйесімен ҥйрету; 

3 Нотамен ҥйрету;   

 Домбыра ҥйрету әдісі жеке пән ретінде 1980 жылы Консерваториямыздың Халық 
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аспаптар факультеті жеке отау тігуіне байланысты қолға алынып, жҧмыс бағдарламасы 

қабылданса, 2000 және 2003-жылы типтік бағдарлама баспадан жарық кӛріпті [3, 8-9 бб.].   

 Тәжірибелік бӛлім. Ең алдымен байырғы музыкалық тҥсінік пен қазіргі талғамның 

арасындағы айырмашылықты анықтайық. Қазақ мәдениетінде Еуропадағыдай салаланып, 

бӛлініп шыққан музыкалық педагогика болмағанымен кҥй, ән немесе жыр ӛнеріне баулу -

жалпы адам тәрбиесінің бір қыры болып қана саналған.Адам елдің басты қазынасы 

саналып, рухани тҧлғаны, қауымның белсенді мҥшесін тәрбиелеп шығару - негізгі мақсат 

ретінде алдыңғы орынға шығарылғандықтан саз ӛнеріне баулитын арнайы мектепке 

сҧраныс бола қоймаған. Кҥйшінің, әншінің, не жыршының ӛз ҥйі мектеп саналса, ал оқу 

мерзімі ҧстаз бен шәкірттің жарасу қалпына орай әртҥрлі болған. Әдетте баласының кҥй 

ӛнеріне елткенін байқаған әке (халықтық педагогиканың есебіне сай) асықпайды. Адам 

жас кезінде әр нәрсеге әуес болатындықтан ересектер жағы баланың қҧмарлығын «ет пен 

терінің арасындағы желік болуы мҥмкін» деп елемегенсіп жҥре береді, ӛйткені баланың 

алғашқы аусар тілегін орындап, балаңызды мҥлдем басқа ӛмір жолына тҥсіріп жіберуіңіз 

ғажап емес. Уақыт оза бала басқа бір ӛнерді қуып кетуі мҥмкін немесе алған бетінен 

айнымауы да мҥмкін. Міне, перзентінің ӛнерге қыры бар екенін аңдаған әке осы кезде 

барып кҥйшіге жҥгінеді. Оның ӛзінде кҥйшімен екі арадағы әңгіме ақылдасудан аспайды. 

Әдетте баланы (немесе, Алла жазса - болашақ шәкіртін) сынамақ болған кҥйші сол 

шаңыраққа ат басын тіреп, қонақ болады. Кҥйші бола ма, жоқ па - баланың тағдыры сол 

кҥні шешіледі. Себебі, ӛз ғҧмырында талай талқыны кӛрген, ӛмірдің ҥлкен тәжірибесінен 

ӛткен кҥйші, басқа кҥйшіні (бҧл ретте - алдында отырған баланы) жҥрегімен таниды. 

Классикалық музыкалық мәдениетіміздің негізін қалаушы музыканттарымыздың барлығы 

осындай шығармашылық жолдан ӛткен.  

 Нәтижелер мен талқылау. Қазіргі кезде музыкалық мәдениетке баулу, аспапта 

орындауды ҥйрету, музыкант тәрбиелеу ісімен кәсіби музыкалық білім беру мекемелерінің 

қызметкері интенсивті айналысады. Олардың еңбегінің нәтижесін отандық, шетелдік 

сахналарда шебер ӛнер кӛрсетіп жҥрген музыканттарымыз дәлелдеуде. Енді музыкалық 

педагогикамыздың кемшілік тҧсына сын кӛзбен қарайық. Музыка мектебіне балалардың 

ӛте ерте жастан қатысатыны ойланарлық дҥние. Кӛп жағдайда балалардың музыкаға 

баруына (оқушының талабы емес) ата-ана себеп болады. Музыка мектебінде балалар оқу 

бағдарламасын меңгеріп ҥлгергеніне қарамастан тӛменгі сыныптардан бастап сахнада 

орындап, емтихандар тапсырады. Бҧл балаларымыздың сахнаға ерте шығуына жол 

ашқанымен, олардың бір-бірімен жарысуына, ерте бастан бақталастық кӛзқарас 

қалыптастыруына ҥйретеді деп санаймыз. Осындай психологиялық климатты 

қалыптастыруға себеп болатын тағы бір мәселеге генийлер мен вундеркиндтер туралы 

аңызды жатқызамыз. Бҧл ҧзақ дискуссияға татитын тақырып, себебі зерттеушілер 

генийлікке жауап беретін ген бар десе келесі топ мҥлдем теріске шығарады. Бірақ, 

вундеркинд болуға жауап беретін ген әлі табылған жоқ. Соған қарамастан қоғамдық 

ӛмірде, әсіресе музыка саласында (Жас музыканттардың байқауларында ғана емес 

әлеуметтік желілерде) жас генийлер кездесіп жатады. Бҧндай балалармен дҧрыс жҧмыс 

жасап, шығармашылық даму жолына салудың орнына орынсыз патетикалық мақтау сӛздер 

кӛбірек айтылатыны ащы шындық. Мҧның соңы не болатыны бізге дейін ӛмір сҥрген 

генийлердің тағдырынан біле аламыз (шоу-бизнестің қарқынына шыдамай денсаулығына 

зақым келіп, карьерасын тоқтатқандар болған). Ҧстаздарымыз шығармашылық ӛсу мен 

рухани дамудың біртҧтастығын баланың бойына сіңірген жағдайда ғана шебер музыкант 

қалыптасады. Бҧдан шығатын қорытынды  музыкалық білім беру жҥйесінде 

орындаушылық шеберлікке ҥйрету мен тәрбие беру ісі бір-бірінен ажыратылмауы керек 

(музыкалық мектептерде басымдық орындаушылық ӛнерге баулу ісіне берілмеуі керек). 

Сонда ғана жҧлдыз ауруына шалдықпаған, шығарманы рахаттанып орындайтын 

музыканттарды сахнадан кӛп кездестіреміз деп ойлаймыз [4]. 

 Кҥй маманы кӛтерген келесі мәселе артық ақпарат. Бҧл барлық саланы қамтиды деп 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

144 

 

 

айтуға болады. Осы мәселе ескерілгендіктен біздің жоғары оқу орнымызда «Музыкалық 

аспап» пәнінен оқу бағдарламасында кҥрделі тапсырмалар енгізілмеген.  

 Т.Әсемқҧлов ҧстаз бен оқытушының ара жігін ажыратады. Дәріс беруші - кҥнделікті 

кҥйбең, кҥйкі тіршіліктің бір бӛлігі, сізге, сізде жоқ мәліметті беруші болғандықтан ол 

білім алушыдан кӛп біледі, немесе шамалы ғана кӛп біледі (кейде одан аз білуі де мҥмкін). 

Мәлімет игеру тҧрғысынан алғанда дәріс беруші студенттен аз ғана озып тҧрғанымен 

оның тіршілігінде ҧқсастықтар кӛп, сондықтан екеуі де бір дистанцияда тҧруы ғажап емес. 

Ал ҧстаз білім алушыдан аз білуі, тіпті оның білгенін білмеуі мҥмкін. Бірақ болмысының 

биіктігімен ҧстаз екендігін байқата алады. Ҧстаз бен шәкірттің арасында сапалық 

айырмашылық болады екен. Қысқасы, шәкіртті рухани жетілудің жолына салатын адамды 

ҧстаз деп атаған жӛн болады  [4]. Мектеп оқушыларына білім берумен айналысатын маман 

мҧғалім деп аталса, ӛмірлік, кәсіптік мол тәжірибе жинап, айналасына оң ықпал еткен  

шағында ҧстаз деңгейіне кӛтеріледі [5].  Ал ЖОО да дәріс берушілердің тізіміне кӛз 

жҥгірткен жағдайда, п.ғ.к, доцент, профессор сияқты ғылыми атақты білдіретін 

жалғауларды кӛптеп кездестіресіз. Жоғарыдағыдай, университетте дәріс беретін маманды, 

яғни оқытушыны да ғылыми жетістіктеріне қарамастан, студент немесе білім алушы 

алдындағы сый-қҧрметіне қарай ҧстаз деп атаған жӛн сияқты.  

 Шәкірттің кҥй орындауға ҥйренуінде нота жазуын пайдаланудың дҧрыс жолы да 

айтылыпты. Кҥй ҥйренуші ноталық мәтінді меңгерместен бҧрын кҥйдің ӛзін кӛп рет 

тыңдауы керек. Содан соң кҥйді ҥйрену барысында нотаны кӛмекші қҧрал ретінде 

пайдалануы керек. Олай жасалмаса нота жазуы математикалық формула болып қана 

қалады. Кҥйдің рухы тірі орындаушыны (шын шеберді)  тыңдағанда ғана танылады. 

Кҥйдің рухын танығаннан кейін техниканы меңгеру қиын емес» - депті Т.Әсемқҧлов [4]. 

Кӛптеген музыканттар музыкалық колледжде шығарманы парақтан оқу (читка с листа) 

дағдысын меңгереді.  

 Қорытынды. Әрбір баланың ӛз ерекшелігіне байланысты бойында тҧнып жатқан 

дарынын ашып, талантын дамыта білу ҧстаздың қасиетті парызы [6]. Ілгеріде айтылып 

кеткендей,Отандық музыкалық педагогика бойынша тәрбиеленіп шыққан 

музыканттарҧстаздарының тӛккен терін, еселі еңбегін ақтап, облыстық және 

республикалық, тіпті халықаралық байқаулардыңжеңімпаздары атанып келуде.   

 Мақаламыз Рухани жаңғыру бағдарламасын ғылыми қолдау мақсатында жазылып 

отырғандықтан еліміздегі музыкалық білім беру жҥйесінің, ҧлттық педагогиканың 

кемшіліктерін анықтап, ҧсыныс айтуға арналған кҥйші, зерттеуші Т.Әсемқҧловтың «Кҥй 

ӛнерінің болашағы» тақырыбында жазылған мақаласындағы негізгі, қҧнды ойларға ҥн 

қосуды және оқу процесінде қолдануды жӛн санадық. Жоғарыдағы бӛлімдерде музыка 

саласын таңдаудағы баланың қабілеті мен талабы, ерте жастан музыка мектебіне 

қатыстырмау, музыкалық оқу орындарында балаға артық білім мен тапсырмалар бермеу, 

балалық шақта сахнаға емес ӛнерді меңгеруге, тәрбиеленуге дайындау, баланың ӛнерін 

асыра бағаламау, кҥй орындау ӛнерін меңгеруде нотаны дҧрыс қолдану, парақтан оқу 

дағдысы мен шығарманың (кҥйдің) рухын тануды біртҧтастандыру сияқты ӛте ӛзекті 

мәселелер жайлы қҧнды идеялар айтылыпты. Мақаламызды осы жазушының ой салар 

сӛзімен аяқтағымыз келеді. Руханият интеллекттен озық тҧруы керек!.  
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 Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояниие казахской 

национальной музыкальной педагогики в системе образования Республики Казахстан. Статья 

состоит из вводной части, теоретического анализа, практической части, выводов  и обсуждений, 

заключительной части. В вводной части статьи определена цель, то есть выявлены были 

актуальные проблемы, такие как унификация навыков чтения с листа и распознавания духа 

произведения (кюя), сопоставление, анализ прошлого опыта и современных инноваций в данной 

сфере, а также способности и  требования к ребенка по выбору музыкальной сферы, последствия 

раннего поступления в музыкальную школу, избыточные знания и задачи, передаваемые ребенку в 

музыкальных учебных заведениях, подготовка детей не к сцене, в к узучению искусства и 

воспитанию, недооценка искусства ребенка (не переоценивание за первые яркие способности), 

правильное использование нот в овладении искусством исполнения кюя,  анализируется и 

сопоставляются прошедшие практики и современные инновации, научное сопровождение 

программной статьи Главы государства Н. А. Назарбаева «Рухани жаңғыру». Изложены 

предложения практического значения по некоторым проблемам системы музыкального 

образования в Казахстане, идущим по стопам передового опыта российской музыкальной 

педагогики, признанной мировой культурой многими мастерами-исполнителями. 

Ключевые слова: знание, нота, обучение кюю, учитель и преподаватель, дух кюя, 

наблюдение.  

Abstract: This article examines the current state of the Kazakh national musical pedagogy in the 

education system of the Republic of Kazakhstan. The article consists of an introductory part, a theoretical 

analysis, a practical part, conclusions and discussions, and a final part.In the introductory part of the 

article, the goal is defined, that is, actual problems were identified, such as the unification of reading 

skills from a sheet and recognizing the spirit of a work (kui), comparison, analysis of past experience and 

modern innovations in this field, as well as the child's abilities and requirements for choosing a musical 

field, the consequences of early admission to music school, excessive knowledge and tasks transmitted to 

a child in music schools, preparing children not for the stage, but for learning art and education, 

underestimating the child's art (not overestimating for the first bright abilities), the correct use of notes in 

mastering the art of performing kuya, analyzes and compares past practices and modern innovations, 

scientific support of the program article of the Head of state N.A. Nazarbayev «Rukhanizhangyru» 

(«Modernization of public consciousness»). Practical recommendations were made on some of the 

problems of the music education system in Kazakhstan, which follow the best practices of Russian music 

pedagogy, recognized by many talented performers in the world culture.   

 Keywords: knowledge, note, kyu training, teacher and teacher, kui spirit, observation.  
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БОЛАШАҚ МАЛ ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ТӘРБИЕСІ:  

«ЖОО – ЖҦМЫС БЕРУШІ» СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАҢА МҤМКІНДІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада болашақ мал дәрігерлерін дайындауда студенттерге кәсіби тәрбие берудің 

мәні мен маңызы қарастырылып, оны жҥзеге асырудағы «Жоғары оқу орны – жҧмыс беруші» 

серіктестігінің педагогикалық әлеуеті айқындалған. Кафедралардың жҧмыс берушілер мен 

серіктестігі болашақ ауыл шаруашылығы мамандарын дайындауда кәсіби қҧндылықтарға бағыт-

бағдар алған білім беру мазмҧнын қҧрастыруға оң әсерін тігізеді, еңбек нарығындағы бәсекелестік 

ортада табысты кәсіби қызметке даяр маман тҧлғасын сипаттайтын кәсіби-тҧлғалық қасиеттерді 

анықтауға мҥмкіндік ашады. «Жоғары оқу орны – жҧмыс беруші» серіктестігі  білім беру 

қызметтері тҧтынушылары болған жҧмыс берушілердің сҧраныстарына қарай оқу-тәрбие ҥдерісін 

ҧйымдастыруға жағдай жасайды. Жҧмыс берушілардың қатысуымен жоғары оқу орнында және 

тікелей ӛндіріс орындарында студенттерге кәсіби тәрбие беру жҥзеге асырылады. Осы тҧрғыдан,  

мақалада болашақ мал дәрігерлеріне кәсіби тәрбие берудің ӛзекті бағыттары анықталып, осы 

бағыттарда тәрбиелік іс-әрекетке жҧмыс берушілерді тартудың тиімді формалары, әдістері 

айқындалған. Мҧнда ауыл шаруашылығының басшы және менеджер мамандарының пікірлерін 

білу бойынша ӛткізілген сауалнамалар нәтижелері пайдаланылған. Болашақ мал дәрігерлеріне 

кәсіби тәрбие беруде жҧмыс берушілердің серіктестік қатысуын белсендірудің шарттары 

мінезделген. 

Кілт сӛздер: болашақ мал дәрігерлері, кәсіби тәрбие, «ЖОО - жҧмыс беруші» серіктестік 

жҥйесі, ауыл шаруашылығы мамандарын даярлау, болашақ мал дәрігерлерін дайындау, жҧмыс 

берушілер, кәсіби тәрбие бағыттары. 

 

 Кіріспе. Жоғары кәсіби білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде жоғары оқу 

орындарының академиялық еркіндігінің артуы, ӛндіріс пен әлеуметтік салалардағы ҧдайы 

ӛзгерістерге орай шапшаң тҥрде әрекет жасаудың қажеттілігі, білім беру бағдарламаларын 

ҥнемі жаңғыртудың, икемділігін қамтамасыз етудің ӛзектілігі, еңбек нарығындағы 

сҧраныстарды қалыптастырудағы «негізгі ойыншылардың» рӛлін кҥшеюі  «ЖОО  - жҧмыс 

берушілер» серіктестігін нығайту мәселесін алдынғы қатарға қояды.  

 «Кәсіби стандарттар мен тәжірибелік бағдарланған білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуде жоғары оқу орындарымен жҧмыс берушілер бірлестіктерінің әлеуметтік 

серіктестігін дамыту жоғары мектепті жаңғыртудың негізгі векторы болуы тиіс... Бір 

мамандық бойынша қитын әртҥрлі жоғары оқу орындарының студентері тҥрлі базалық 

және бейіндік пәндерді және модулдерді оқып-ҥйренеді. Оның нәтижесінде бітірушілер 

әртҥрлі білімдер мен кәсіби қҧзыреттіліктерді меңгерген болуы мҥмкін. МЖМБС–да әр 

мамандық бойынша кәсіби қҧзыреттіліктер кәсіби стандарттар негізінде жҧмыс 

берушілардың талаптары және қоғамның әлеуметтік тапсырысы негізінде әзірленетіндігі 

атап кӛрсетілген»[1]. 

Теориялық талдау. Бҥгінгі таңда ЖОО даярлайтын мамандарға деген қажеттілік 

жоғары білім беру ҧйымының  алдағы мақсаттарын, бҥкіл ӛмірлік қызметін, даму 

стратегиясын анықтайды. Енді ЖОО қызметінің тиімділігінің ӛлшемшарты оның қанша 

маман даярлағыдығы, немесе бітірушілердің біліктілігі мен ғана айқындалмайды. Еңбек 

нарығы ӛзінің талаптарын қоюда. Білім саласындағы саясат да ЖОО қызметінің 

тиімділігін жаңаша индикаторларын талап етеді. Бітірушілердің кәсіби қҧзыреттіліктері, 

олардың жҧмысқа орналасуы кӛрсеткіштері, яғни нарықта нақты мамандықтар бойынша 

мамандарға деген сҧраныс кӛп мәселелерді шешеді.  

Соңғы жылдары отандық жоғары кәсіби білім беру тәжірибесінде жҧмыс 
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берушілермен  серіктестік қатынастарына ерекше назар аударылуда. Жоғары оқу 

орындарының жҧмыс берушілермен серіктестігінің бір неше бағыттары кеңінен іске 

асырылуда, мысалы: 

- мамандықтардың білім беру бағдарламаларын әзірлеу, яғни жоғары кәсіби білім 

беру мазмҧынны жобалау және қҧрастырудағы жҧмыс берушілердің белсенді қатысуы; 

-  мамандықтарға, мамандарға деген қажеттіліктің сандық және сапалық 

кӛрсеткіштерін анықтауда жҧмыс берушілердің  пікірін зерделеу; 

- жоғары оқу орнының оқу ҥдерісіне білікті тәжірибешіл мамандарды тарту 

(практикалық, лабораториялық сабақтар жҥргізу, кеңестер ӛткізу т.б.); 

- жҧмыс орындарында, әсіресе озық ҧйымдарда жоғары оқу орныдары 

студенттерінің кәсіби іс-тәжірибеден ӛтуіне жҧмыс берушілердің  мҥдделілігі мен 

қызығушылығының артуы; 

- дуальды оқыту; 

- білім алушыларды мемлекеттік аттестаттауда жҧмыс берушілердің қатысуы (МАК 

тӛрағалары тәжірибешіл мамандар, жҧмыс орындарының басшыларынан тҧрады); 

-  жҧмыс берушілер тарапынан студенттер мен бітіруші мамандарды жҧмысқа 

шақыру, олардың еңбек ҧйымдарында тҧрақты жҧмыс істеулеріне, кәсіби ӛмірдің 

бейімделу кезеңінен сатты ӛтуіне қолғабыс кӛрсетілуі;  

- жаңа, перспективті мамандықтарды ашуды жҧмыс берушілердің кеңестік және 

сараптамалық қолдауы; 

Дер кезінде, жҧмыс берушілердің жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды 

дайындаудағы белсенділігі тек жоғары кәсіби білім беру, яғни оқу ҥдерісі шеңбері мен 

шектелмейді. Соңғы жылдары кәсіби салада  тҧлғалық фактордың кҥшеюі байқалуда. 

Мҧны ғылыми зерттеулер де, тәжірибелік байқауларда толық дәлеледейді. Яғни, тәжірибе 

жҧмыс берушілердің бітіруші маманды жҧмысқа қабылдауда кәсіби біліктілгі мен қатар, 

оның жеке кәсіби тҧлғалық бейнесіне, қасиеттеріне ерекше басымдық беруін кӛрсетеді. 

Жҧмыс берушілер маманның біліктілігінен гӛрі оның қҧнды іскерлік қасиеттеріне – 

жауапкершілігі, қарым-қатынас мәдениеті, адалдығы, ӛзгерістерге бейімділігі, 

эмоционалды тҧрақтылығына кӛбірек назар аударатындығын дәлелдейді. 

Сондықтан, жҧмыс берушілердің сҧраныстары кәсіби біліктілік пен қатар бітіруші 

маманның кәсіби-тҧлғалық сапаларына бағдар алатындығына жоғары оқу орны ерекше 

назар аударуы керек. Осы тҧрғыдан болашақ мамандарды дайындаудың тәрбиелік 

аспектісінің маңызы мен ӛзектілігі ерекше. Біздің зерттеу жҧмысымыз ауыл 

шаруашылығы факультеттерінде болашақ мал дәрігерлерін даярлаудың тәрбиелік 

аспектілеріне арналған және осы мәселені шешуде жҧмыс берушілер мен серіктестік 

қатынастардың жаңа мҥмкіндіктерін ашуды болжайды.  

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде «кәсіби тәрбие» ҧғымының әртҥрлі 

анықтамалары бар. Л.К.Иванованың пайымдауынша, «кәсіби оқыту мен тәрбиелеу кең 

педагогикалық мағынада тҥсінілетін кәсіби тәрбие ҥдеріс болып табылады. Тар 

мағынадағы кәсіби оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісі тҧтас кәсіби білім беру ҥдерісінің жҥйе 

қҧрушылары болып табылады. Кәсіби оқыту актінде логикалық, когнитивтік қҧрамдас, ал 

кәсіби тәрбиеде – қҧндылық-бағдарлық, қатынастық, мотивациялық, эмоционалдық, 

мінездік қҧрамдастар басымдық етеді» [2]. 

 Автор «кәсіби оқыту мен тәрбиелеу ӛзара байланысты, ӛзара шартталатындығына, 

олар органикалық бірлікте жҥзеге асатындығына» назар аударады. «Оқытусыз тәрбиені 

жҥзеге асыру мҥмкін емес», - деген пікірді айтады. Дегенмен «кәсіби тәрбиенің мазмҧны 

мамандықты тәжірибелік меңгеру міндеттерімен шектелмейді. Белгілі кәсіби біліктілікті 

алған маман кәсіпқой маман қарай даму жолын, оның кәсіби қалыптасуы тек дағдылар 

мен икемділіктерді емес, рухани сапалар мен бағдарларды қалыптастыруды қамтиған 

жағдайда ғана ӛтуі мҥмкін» [2].  

«Жоғары оқу орнындағы кәсіби тәрбие ҥдерісі рнаулы ҧйымдастырылған, 
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бақылататын ҥдеріс. Оның барысында маманның кәсіби қалыптасуы, оның тҧлғасының 

кәсіби қҧрылымының дамуы, кешегі оқушынан ӛзіндік кәсіби еңбек субъектісіне қарай 

біртіндеп ӛтуі жҥзеге асады», - жазады Л.К.Иванова [2].  

Е.В.Манченко «кәсіби тәрбиені руханиятты қалыптастыратын, яғни әсемділікке, 

ізгілікке, әлемді тҧтас пайымдауға, әлемдік және ҧлттық мәдени қҧндылықтарды 

меңгеруге, сондай-ақ кәсіби шеберлікті – терең кәсіби білімдерді, икемділіктерді, 

қалыптасқан педагогикалық мәдениетті, ӛзін-ӛзі жетілдіруге қажеттілікті меңгеруді 

кірістіретін кӛп ӛлшемді және кӛп жоспарлы ҥдеріс ретінде» сипаттайды. «Кәсіби тәрбие 

адамның тҧлғалық сапалары  маманның кәсіби маңызды қасиеттерімен байланысқан 

жағдайда ӛзінің апогеясына жетеді», - жазады автор [3].  

В.И.Беловтың пікірінше, «кәсіби тәрбие  тҧлғаға, оның шеберлігі мен адамгершілік 

келбетіне, қызығушылықтарына ықпал ететін кҥрделі ҥдеріс. Ол ақыл-ой тәрбиесіне 

мҥмкіндік береді, оқыту, тәрбиелеу және еңбекке дайындалуыдың элементтерінің барлық 

жиынтыңын қамтиды». Автордың кәсіби тәрбие ҥдерісі қазіргі заманғы тәрбие 

тҧжырымдамалаырна негізделуі қажеттілігі, бҧл тҧжырымдамалардың мына ерекшліктері 

туралы ойлары негізге алу мҥмкін: 

- тәрбие нысаны саласында –  кӛбірек оқушылар мен студенттер; 

- тәрбие ҧғымыны анықтау саласында – тҧлғаны әлеуметтендіру бағытында 

шығармашылық қабілеттерді дамытудың басымдығы; 

- тәрбиенің макқсаттары саласында – жан-жақты дамиған тҧлғаны қалыптастыру; 

- тәрбие тетігін таңдау саласында – тәрбиені ізгілендіру; 

- теориялық негіздер саласында – ізгілік және адамгершілік идеялары [4]. 

Тәжірибелік бӛлім. Болашақ мал дәрігерлерін дайындауда студенттерге кәсіби 

тәрбие беруді білім алушылардың ауыл шаруашылығы саласындағы табысты кәсіби 

қызметін алғышарттары болатын кәсіби-тҧлғалық қҧнды сапалар мен қасиеттерді 

тәрбиелеуге бағытталған, ЖОО-ында оқу-тәрбие ҥдерісі, аудиториядан тыс және жҧмыс 

орындарындағы кәсіби тәжірибе және басқада кәсіби білім беру тҥрлері аясында іске 

асырылатын ҥдеріс, деп қарастырамыз. 

Болашақ мал дәрігерлерін дайындауда студенттерге кәсіби тәрбие берудің 

перспективалық формаларыны бірі – жҧмыс берушілермен серіктестік. «ЖОО – жҧмыс 

берушілер мен серіктестік» қатынастар жҥйесінде болашақ мал дәрігерлерін кәсіби 

тәрбиелеудің педагогикалық әлеуеті жоғары екендігін қазіргі тәжірибе айқын кӛрсетеді. 

Болашақ мал дәрігерлерін дайындауда студенттерге кәсіби тәрбие берудің мәні 

мен маңызы қарастырылып, оны жүзеге асырудағы «Жоғары оқу орны – жұмыс беруші» 

серіктестігінің педагогикалық әлеуеті мыналармен айқындалады: 

- студент – болашақ маманға кәсіби тәрбие беру, яғни оның қҧндылық бағдарларын, 

кәсіби мотивтерін, қатынастарын, адамгершілік және әсемділік сапаларын 

қалыптастыруда болашақ ӛндіріс орындары ҧжымының қатысуы, демек тәрбиелеудің 

ӛмірмен, тәжірибемен байланстылығы принципті жҥзеге асырылады; 

- студенттерді тәрбиелеуде кәсіби мамандар, шеберлер қатысады; 

- болашақ мамандарды тәрбиелеуді практиктер кӛзімен бағалауға мҥмкіндік болады; 

- болашақ мал дәрігерлерінің кәсіби-тҧлғалық сапаларын жобалау, тәрбие жҧмысы 

мазмҧнын жаңғырту жҧмыс берушілердің кӛмегімен жҥзеге асырылады; 

- ӛндіріс орындарында студенттердің кәсіби іс-тәжірибесінің тәрбиелік бағыттылығы 

мен маңыздылығ бір неше рет артады. 

- Кафедралардың жҧмыс берушілер мен серіктестігі болашақ ауыл шаруашылығы 

мамандарын дайындауда кәсіби қҧндылықтарға бағыт-бағдар алған білім беру мазмҧнын 

қҧрастыруға оң әсерін тігізеді, еңбек нарығындағы бәсекелестік ортада табысты кәсіби 

қызметке даяр маман тҧлғасын сипаттайтын кәсіби-тҧлғалық қасиеттерді анықтауға 

мҥмкіндік ашады. Бҥгінгі таңда университет кафедралары ӛндірісмен тығыз байланыс 

орнату бағытында белсенді жҧмыс атқаруда. Маман дарялау саласын бойынша озық 
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ҧйымдарды анықтау, олармен келісім шарттар жасау, жҧмыс берушілерді кафедра 

қызметінің тҥрлі бағыттарына, мысалы білім беру бағдарламаларын әзірлеу, оқу-тәрбие 

ҥдерісін ҧйымдастыру, студенттердің оқу және кәсіби іс-тәжірибесін ҧйымдастыру 

жҧмыстарына кірістіру осы бағыттағы іс-шаралар. Дер кезінде, жҧмыс берушілер, егер 

кафедралар олармен жҧмысты дҧрыс ҧйымдастыратын болса, білікті сарапшылар. Жҧмыс 

берушілер кафедралардағы оқу ҥдерісіне, мамандар даярлау сапасына, оқу 

бағдарламаларының нарық талаптарына сай қҧрылғандығына шынайы практикалық 

тҧрғыдан баға бере алады.  

Ӛндіріс орындарымен әріптестіктің тағы бір, әлі де толық пайдаланылмай отырған 

бағыты - болашақ мамандарды тәрбиелеу. Жҧмыс берушілер, ӛндіріс орындары 

ҧжымдарының студенттер – болашақ ветеринар мамандарға кәсіби тәрбіие берудегі 

мҥмкіндіктеріне кӛбірек мән беру керек. Әріне, бҧл жҧмыс кафедралардың профессор-

оқытушылары, топ кураторлары, эдвайзерлер, университет тәрбие бӛлімінің қатысуымен 

жҥзеге асырылуы керек. Ӛндіріс орындарының қызметкерлері университет қабырғасында 

студенттермен тәрбиелік іс-шараларға қатысып, олармен мотивациялаушы бағдардағы 

кәсіби тақырыптарды сҧқбаттар  жҥргізуі, кейбір пән сабақтарында (мысалы, кеңес дәріс) 

кеңесші-оқытушы ретінде қатысуылары мҥмкін. Жҧмыс берушлірер жҧмыс орындарында 

да студенттерді тәрбиелеу жҧмыстарын жҥргізуі жақсы нәтиже береді. Унтверситеттің 

кәсіби практикаға жауапты оқытушылары ӛндірістік жағдайдағы тәрбие жҧмысын 

жоспарлауы және оны іске асыруға кӛмек кӛрсетуі қажет.  

«Жоғары оқу орны – жұмыс беруші» серіктестігі  білім беру қызметтері 

тұтынушылары болған жұмыс берушілердің сұраныстарына қарай оқу-тәрбие үдерісін 

ұйымдастыруға жағдай жасайды, яғни: 

- білім беру бағдарламаларын жҧмыс берушілердің сҧраныстарына және 

талаптарына бейімдеу; 

- болашақ маман моделін, оның кәсіби қҧзыреттіліктерін, оқыту нәтижелерін 

жобалауда жҧмыс берушілердің пікірлерін тыңдау және есепке алу; 

- квазикәсіптік тҧғыр, яғни ветеренария саласындағы шынайы ӛндірістік 

ҥдерістердің болашақ мамандар дайындау ҥдерісінде модельдеуші  сипатта кӛрініс 

табуына қол жеткізу (рӛлдік және іскерлік ойындар, ӛндірістік жағдаяттар, оқу кейстері 

т.б. арқылы тәжірибешіл ветеринарлардың қызметін модельдеуші жағдайлар жасау); 

- болашақ ветеринарларды даярлаудың аралық және қорытынды нәтижелерін 

бағалау ӛлшемшарттарын анықтауда, бағалау ҥдерістерінде жҧмыс берушілердің 

қатысуы. 

Жұмыс берушілардың қатысуымен жоғары оқу орнында және тікелей өндіріс 

орындарында студенттерге кәсіби тәрбие беру жүзеге асырылады. Бҧл мынандай 

жҧмыс формалары арқылы іске асырылады: 

- жҧмыс берушілердің жоғары оқу орындары студенттері – болашақ 

ветеринарлармен кездесулер, кеңестер, сҧқбаттар ӛткізуі; 

- 1,2 курстар студенттерін жҧмыс беруші ҧйымдардың қызметкерлеріне бекіту; 

- жҧмыс орындарына экскурсиялар ҧйымдастыру; 

- ЖОО-ындағы тәрбиелік іс-шаралардың кәсіби бағдарланғандығы, оларды 

ҧйымдастыру мен ӛткізуе жҧмыс берушілерді тарту; 

- ЖОО-ында жҧмыс орындарының «кҥндерін», «апталықтарын» ӛткізу, мысалы 

«агрофирманың апталығын» ҧйымдастыру. Оған жҧмыс орындарының  басшылары, 

білікті мамандарының қатысуы, кӛрмелер, кездесулерді ҧйымдастыру; 

- оқу және ӛндірістік іс-тәжірибе барысында  студенттермен тәрбиелік жҧмыстың  

Болашақ мал дәрігерлеріне кәсіби тәрбие берудің өзекті бағыттарыретінде: 

- қоғамдық-саяси тәрбие (ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатті 

тҥсіну, мемлекеттік бағдарламалармен танысу, ауыл шаруашылығы саласындағы саяси 

сауаттылық); 
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- қҧқықтық тәрбие (мал шаруашылығы саласындағы заңнамалық және қҧқықтық-

нормативтік актілерді оқып-ҥйрену, қҧқықтық сауаттылық, жауапкершілік, қҧқықтық сана 

мен заңдарға қҧрмет сезімдерін тәрбиелеу); 

- адамгершілік тәрбиесі (адал еңбек ету, кәсіби қарым-қатынас мәдениеті, ҧйымның 

қҧндылықтарын, дәстҥрлерін қҧрметтеу т.б.); 

- санитариялық-гигиеналық тәрбие (кәсіби ветеринарлық қызмет барысында 

тазалық, санитария ережелерін сақтау әдеттері мен икемділіктерін  қалыптастыру); 

- дене тәрбиесі жәе салуатты ӛмір салтын қалыптастыру (кәсіби еңбек гигиенасы 

талаптарын ҧстану, салауатты ӛмір сҧру дағдыларын нығайту). 

Болашақ мал дәрігерлеріне осы бағыттарда тәрбиелік іс-әрекетке жұмыс 

берушілерді тартудың тиімді формалары, әдістері: 

- пәндер бойынша дәріс, семинар, практикалық және лабораториялық сабақтарды 

ӛтуге ӛндіріс орындары мамандарының тікелей немесе фрагментарлық (онлайн тәртіпте) 

қатысып, студенттермен тағылымдық-тәрбиелік сҧхбаттар, кеңестер жҥргізуі; 

- студенттердің жҧмыс берушілер мен кездесулері; 

- ӛндіріс орындарының университетте студенттер мен огқытушылар ҥшін 

апталықтар, кҥндерді ӛткізу (бҧл шаралар аясында басшылар, менеджерлер, білікті және 

жас мамандармен кездесулер, кӛрмелер, байқаулар, таңдаулар ҧйымдастырылады); 

- ӛндіріс орындарындағы іс-тәжірибе барысында студенттермен нақтылы 

тақырыптарда немесе кеңестік тәрбиелік сҧхбаттар; 

- жас мамандар – университеттің тҥлектері мен сҧхбаттар; 

- жҧмыс берушілердің тәрбие жоспарларын, білім беру бағдарламаларын қҧруда 

сарапшы ретінде қатысуы; 

- жҧмыс орындарында кафедра оқытушылары мен студенттердің ветеринар 

маманның еңбегін, оның тиімділігін арттыру жолдарын, маман тҧлғасына қойылатын 

жаңа талаптар, жас мамадардың кәсіби ортаға бейімделуі, мамандардың кәсіби ыдырауын 

алдын алу, кәсіби шеберлікті қалыптастыру туралы кәсіби тәрібиенің ӛзекті мәселелерін 

зерттеуі; 

- ЖОО-ында тәрбие жҧмысының тиімділігін бағалауға жҧмыс берушілерді тарту; 

- студенттер – болашақ ветеринарларды даярлаудың перспективалық бағыттары 

туралы біріккен жобаларды әзірлеу және іске асыру. 

Болашақ ветеринар мамандарды тәрбиелеуде «ЖОО – жҧмыс берушілер» 

серіктестігінің маңызы және оны жҥзеге асырудың тиімді тәсілдерін анықтау мақсатында 

біз Тҥркістан облысы аудандары мал шаруашылығы ӛндіріс орындарының мамандары, 

менеджерлері және басшы кадрларымен сауалнама жҥргіздік. «Сіз ҥшін болашақ 

маманның кәсіи біліктіліг маңызды ма, немесе кәсіби-тҧлғалық қасиеттері ма?», деген 

сҧраққа 65% респонденттер  кәсіби-тҧлғалық сапаларды алдынғы қатарға қоятындығын 

атап кӛрсетті. Респонденттердің 89%  болашақ мамандарды кәсіби тәрбиелеуді «ӛте 

маңызды» деп есептесе, сауалнамаға жауап бергендердің 79% мҧнда «жоғары оқу 

орындары жҧмыс берушілермен тығыз байланыста жҧмыс дасау керек», - деген пікріді 

білдірген. 73% жҧмыс берушілер студенттер - мал дәрігерлерін дайындаудың сапасынан 

«толық қанағаттанбауын» білдірген. Оның себептері ретінде, «студенттердің теориялық 

білімдері практикамен аз байланыста», «практикалық даярлық деңгейі тӛмен», 

«бітірушілер ӛндіріс орындарының шынайы жағдайларын қиындық пен бейімделеді», 

«жауапкерлік жетіспейді», деген жауаптарды жазған. «Болашақ мамандарды кәсіби 

тәрбиелеудің қандай бағыттары мен әдістерін атап кӛрсетесіз?», - деген сҧраққа жҧмыс 

берушілер «университет кафедралары жҧмысының әртҥрлі бағыттарында біздермен 

байланысты кҥшейтуі керек», «бағдарламалар ҧрудан әуелі ӛндірісті зерттеу керек», 

«студенттерді ӛндіріс орындарымен ҧдайы байланыста болуын қамтамасыз ету керек», 

«университеттің ӛндіріс орындарына, ӛндіріс лорындарының университетке берері кӛп, 

тек бҧл мҥмкіндіктер толық пайдаланылмай отыр», - деген пікірлерді жазған. 
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Респондеттердің 92%  университеттермен тығыз байланыс жасауға даяр екендігін 

білдірген. 

 Нәтижелер мен талқылау. Зерттеу жҧмысымыздың теориялық және тәжірибелік 

нәтижделерін талдау және қорыту арқылы  болашақ мал дәрігерлеріне кәсіби тәрбие 

беруде жұмыс берушілердің серіктестік қатысуын белсендірудің мынандай шарттарын 

анықтадық: 

- кафедралар мен ауылшаруашылығы ӛндіріс орындарының ӛзара пайдалы 

серітестіктен мҥдделілігін қамтамасыз ету, оның  оң  нәтижелерінің айқындығына қол 

жеткізу; 

- кафедралардың  тәрбие жҧмысы жоспарларында ауыл шаруашылығы ӛндіріс 

орындары, жҧмыс берушілардың қатысуымен тәрбиелік іс-әркетті ҧйымдастыру 

шараларының қарастырылғандығы; 

- жҧмыс берушілерді университеттегі тәрбиелік бағыттағы оқу ҥдерісі мен арнаулы 

тәрбиелік іс-шараларды ҧйымдастыру және оларда белсенді қҧатысуға тарту; 

- жҧмыс орындарында студенттердің оқу және ӛндірісітік іс-тәжірибесі 

бағдарламаларына тәрбиелік бағыттағы іс-шаралар, тапысрмалар, әртҥрлі жҧмыс 

формаларын кірістіру; 

- кафедралар оқытушы-профессорлары мен жҧмыс орындарының мамандары 

тарапынан  бітіруші курс студенттерінің кәсіби-тҧлғалық сапаларын қалыптасқан деңгейін 

мониторинглеу, сараптамалық бағалау, талдау, кәсіби тәрбие ждҧмыстарының 

перспективалық бағыттарын анықтау бойынша жҧмыстардың жҥргізілуі; 

- болашақ кәсіби ветеринар маманды тәрбиелеу бағытындағы біріккен жобалар 

әзірлеу және іске асыру; 

- жҧмыс орындарында жас мамандардың кәсіби-тҧлғалық дамуы мәселелеріне 

зерттеулер жҥргізу. 

Корытынды. Қорыта келе, «ЖОО – жҧмыс беруші»  серіктестік жҥйесінің болашақ 

ветеринар мамандарды даярлау, олардың кәсіби-тҧлғалық қалыптасуындағы мҥмкіндіктері 

кең. Жҧмыс берушілердің жоғары оқу орындарымен тәрбиелік бағыттағы байланыстары 

бір жағынан, ЖОО-ында студенттерді кәсіби тәрбиелеу тиімділігін арттырады, екінші 

тараптан, ӛндіріс орындарының маман даярлау сапасына қызығушылығын арттырады, 

жҧмыс орындарында да жас мамандарды тәрбиелеу, оларды жаңа жағдайларға кәсіби 

бейімдеу жҧмыстарын жоғары деңгейге кӛтереді. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и содержание профессиональной 

подготовки будущих ветеринаров и выявлен педагогический потенциал партнѐрства «ВУЗ – 

работодатель» в ее реализации. Отмечается, что партнѐрство кафедр вуза с работодателями 

положительно сказывается на построении образовательных программ, открывает новые 

возможности для определения профессионально-значимых качеств личности будущего 

специалиста-ветеринара. Партнѐрство «ВУЗ-работодатель» создает условия для организации 
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учебно-воспитательного процесса с ориентацией на запросы потребителей образовательных услуг, 

которыми являются работодатели. При участии работодателей организуется деятельность по 

профессиональному воспитанию студентов в вузе и непосредственно в производственных 

условиях. С этой точки зрения, в статье определены актуальные направления профессионального 

воспитания будущих ветеринаров, эффективные формы и методы привлечения работодателей к 

воспитательной деятельности. При этом использованы данные опроса руководящих и 

менеджерских кадров сельскохозяйственной отрасли. Охарактеризованы условия активизации 

партнѐрского участия работодателей в профессиональном воспитании будущих ветеринаров. 

Abstract: The article considers the essence and content of professional training of future 

veterinarians and reveals the pedagogical potential of the partnership «University – employer» in its 

implementation. It is noted that the partnership of the departments of the university with employers has a 

positive effect on the construction of educational programs, opens up new opportunities for determining 

the professionally significant personality traits of a future veterinarian. The partnership «University-

employer» creates conditions for the organization of the educational process with a focus on the needs of 

consumers of educational services, which are employers. With the participation of employers, activities 

are organized for the professional education of students at the university and directly in the workplace. 

From this point of view, the article defines the current directions of of future veterinarians’professional 

education, effective forms and methods of attracting employers to educational activities.  

 

 

 

УДК 378.14.015.62 

 

Абдижаппарова Б.Т., Ханжаров Н.С., Садырбаева И.Р. 

к.техн.н., доцент ЮКУ им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан 

к.техн.н., доцент ЮКУ им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан 

старший преподаватель, ЮКУ им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан 

ПРИНЦИПЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: Реализация программы «Рухани жаңғыру» является основой для качественного 

преобразования всех сфер нашего государства, модернизации общественного сознания всех 

казахстанцев и, в особенности, образованности молодого поколения. Реализацию преобразований 

в сфере образования возможно осуществить в процессе компетентностного обучения, на основе 

грамотного формулирования  результатов обучения в образовательных программах бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. Основные европейские документы, описывающие 

квалификационный уровень выпускников – Дублинские дескрипторы, Рамки для квалификаций 

Европейского пространства высшего образования, Европейские квалификационные рамки для 

обучения в течение всей жизни также базируются на результатах обучения.В статье описаны 

требования, предъявляемые к результатам обучения: ясная и четкая формулировка, измеримость и 

достижимость. Для формулирования результатов обучения предлагается использование 

таксономии Блума. Описаны характеристики когнитивной, аффективной и психомоторной 

областей таксономии Блума. Приводится перечень глаголов для всех вышеперечисленных 

областей. Сформулированы рекомендации по практической разработке результатов обучения. 

Показана взаимосвязь результатов обучения и студентоцентрированного подхода в обучении. 

Приводятся примеры результатов обучения, составленных на основе рамочных стандартов «Eur-

ACE», «Eurobachelor», «Euromaster». Также приводятся результаты обучения для PhD-

докторантуры. 

 

Введение: В сентябре 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО казахстанская делегация 

презентовала программу «Рухани жаңғыру». Суть которой была представлена как то, что 

если прежде все государственные реформы в нашей стране были направлены на 

конкретные сферы – политику, экономику, то с этой даты речь будет идти о модернизации 

сознания целого народа такой крупной страны как Казахстан [1].  

В процессе обсуждения этой программы и глобальности предстоящих работ, 
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профессор университета Франции А.Фишлер отметил наше образование особенно:  

«Знания и образование являются давней традицией в Казахстане». 

Реализация программы «Рухани жаңғыру» продолжается всех сферах деятельности 

нашего общества. И еще многие годы эта программа будет представлять основу 

национальной политики нашегогосударства. 

Так, например, в подтверждение этого председатель регионального экспертного совета 

по программе «Рухани жаңғыру» Е.Б.Аймагамбетов в июле 2019г.интервьюируя о сути 

программы и еѐ реализации в Карагандинской области, отметил «…это особенно 

относится к образованности молодого поколения казахстанцев» [2]. Внимание проблемам 

программы уделяется и на правительственном уровне – 22.09.2020 г. Президент РК К-

Ж.Токаев и госсекретарь К.Кушербаев обсудили необходимость продолжения программы 

«Рухани жаңғыру» как программы национального возрождения [3]. 

В связи со сказанным в сфере современного образования, ее целью должно стать 

обеспечение обучающимся высокого личностного потенциала, активной жизненной 

позиции; привитие им высокого профессионализма в предстоящей профессиональной и 

социальной деятельности. Реализацию преобразований в сфере образования возможно 

осуществить только в процессе компетентностного обучения молодежи путем грамотного 

формулирования результатов обучения в образовательных программах бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. 

Следует отметить, что принципы Болонского процесса [4] нашли отражение во многих 

аспектах образовательного процесса. Достижение большей сравнимости и 

сопоставимости учебных программ, реализуемых в странах, подключившихся в сфере 

образования к Болонскому процессу, является одной из ее основных задач. Такая 

корреляция возможна при правильно сформулированных результатах обучения  и 

использования кредитов ECTS. 

Основные значимые европейские документы, описывающие квалификационный 

уровень выпускников – Дублинские дескрипторы, Рамки для квалификаций Европейского 

пространства высшего образования (QF-EHEA), Европейские квалификационные рамки  

для обучения в течение всей жизни (EQF-LLL) базируются на результатах обучения.  

Разработка образовательных программ начинается  именно с формулирования результатов 

обучения (рисунок 1). Приведенные в европейском приложении к диплому Diploma 

Supplement результаты обучения позволяют определить знания, умения и навыки его 

владельца.  

 

 
 

Рисунок 1. Перечень и порядок работ по разработке образовательной программы. 

Формулировка ожидаемых результатов 
обучения образовательной программы
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Разработка комплекса практических заданий 
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Студентоцентрированная модель обучения фокусируется на том, что будут уметь 

делать студенты, магистранты, докторанты по освоению изучаемого модуля или по 

освоению образовательной программы. Для достижения этого в процессе обучения и 

подтверждения этого после завершения обучения и формулируются  результаты обучения.  

Таким образом, результаты обучения в принципе должны представлять собой 

совокупность знаний, умений, навыков и компетенций, которые должен освоить 

обучающийся, и которые должен уметь продемонстрировать по завершении обучения [6-

11]. 

Обобщая, можно сделать общий вывод: в целом  результаты обучения любой 

образовательной программы должны отвечать следующим требованиям: 

• результаты обучения должны быть формулированы весьма тщательно; 

• результаты обучения должны быть ясными, понятными и не содержащими 

громоздкую формулировку; 

• результаты обучения должны быть объективны и измеримы.  

Правильно сформулированные результаты обучения могут: 

• конкретизировать то, что студент, магистрант или докторант должен уметь делать и 

поэтому могут помочь им понять, что ожидается от них; 

• быть достигнуты в пределах времени и ресурсных ограничениях изучаемого 

модуля, дисциплины или образовательной программы соответствующего уровня 

подготовки специалистов. 

 

Методы: Большую  помощь  при  написании  результатов  обучения оказывает работа 

«Таксономии  образовательных  задач» Б.Блума,  где предполагается, что мышление 

можно подразделить на шесть уровней по возрастающей сложности: от простого 

воспроизведения фактов на нижнем уровне до оценки на высшем уровне [11].   

Таксономии описывают, как, опираясь на предшествующее обучение, у обучающихся 

развиваются более сложные  уровни  понимания.   

Основные принципы формулировки результатов обучения были также 

сформулированы в [12]. В данной работе осуществляется дальнейшее развитие этой темы.  

Результаты  обучения описывают  наличие  обученности  в  таких  областях  как  

знание,  понимание,  применение, анализ, синтез и оценка [13].  

Эти области относят к так называемым когнитивной или познавательной областям, 

основанным на мыслительных процессах. Существуют также две другие важнейшие 

сферы  -аффективная сфера – сфера, в которой описываются ценности, отношения или 

чувства; психомоторная сфера - сфера, в которой, соответственно, описываются 

физические навыки будущего специалиста.  C помощью этих сфер и выражаются 

результаты обучения. И если аффективная область связана с принятием и описанием 

моральных ценностей, то в психомоторной сфере описываются результаты обучения, 

характеризующие взаимодействие между мозгом и мускулатурой. При составлении 

формулировок глаголы, описывающие результаты  обучения, должны принадлежать как к 

когнитивной, так и аффективной и психомоторной областям. 

С практической точки зрения таксономии Блума представляют интерес в том 

отношении, что они включают в себя списки глаголов, постоянно, по мере развития науки 

и системы образования, дополняемые новыми, необходимыми для правильной 

формулировки результатов обучения. 

Формулирование результатов обучения всегда начинается с глагола действия. 

Составленные предложения должны быть лаконичными и ясными. При этом составленные 

результаты обучения должны позволять оценивать уровень их достижения. Другими 

словами, четкость формулировки каждого результата должна позволить определить, 

добился ли обучающийся студент, магистрант или докторант конкретного результата или 
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нет. Использование неясных глаголов: знать, понимать, представлять, учить не позволяет 

оценить уровень достижения результатов обучения. Также уровень достижения 

результатов обучения не позволит оценить или вызовет затруднения очень общее их 

описание. А узкий характер их описания приведет к излишне длинному и подробному 

списку, результатов обучения, трудно воспринимаемых обучающимся.  

В литературе рекомендуется описывать до шести результатов обучения на каждый 

модуль или дисциплину, но с учетом всех трех познавательных областей предлагается 

следующая структура результатов обучения (рисунок 2). 

Результаты обучения вузовских образовательных программ для гарантии 

совместимости должны ссылаться на определенные рамки, например:  

• Европейские квалификационные рамки; 

• Секторные (специализированные по предметам) рамки, например - рамочные 

стандарты аккредитации инженерных программ EUR-ACE, рекомендации Ассоциации 

европейской тематической сети по химии (ECTNA) по оцениванию заявок на получение 

лейбла «Евробакалавр», Рамочные стандарты EURO-INF и критерии аккредитации для 

образовательных программ по информатике, разработанные Европейской сетью 

обеспечения качества образования по информатике (EQANIE); 

• Национальные квалификационные рамки; 
• Профессиональные стандарты. 

 
Рисунок 2. Рекомендуемая структура результатов обучения. 

 

 

Различают следующие уровни результатов обучения (рисунок 3). 

5 результатов обучения - когнитивная область

2 результата обучения - аффективная область

1 результат обучения - психомоторная область
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Рисунок 3. Результаты обучения на разных уровнях. 

 
Для вузов при разработке образовательных программ стоит задача разработки 

результатов обучения на программном уровне и уровне дисциплины или модуля. Иногда 

результаты обучения могут разрабатываться на уровне отдельной темы занятия.  

 

Результаты: С учетом описанных требований, составлены результаты обучения на 

программном уровне, составленные на основе рамочных стандартов «Eur-ACE», 

«Eurobachelor» и «Euromaster», приведены ниже. 

Пример результатов обучения по действующей образовательной программе 

бакалавриата «Автоматизация и управление»: 

- объяснить способы математического описания и алгоритмы расчета типовых 

процессов систем управления, протекание физико-химических процессов в 

автоматизируемых технологических системах; 

- самостоятельно проводить расчеты систем управления с  нахождением 

оптимальных характеристик; 

- разрабатывать техническое задание на проектирование автоматизированных систем 

и комплексов, оформлять проектные схемы автоматизированных  комплексов с помощью 

программ автоматизированного проектирования; 

- осуществлять моделирование програмных комплексов и алгоритмов для  

микроконтроллеров и SCADA-систем при выполнении функции измерения, 

регулирования, отображения информации, сигнализации  и блокировки; 

- анализировать надежность систем управления и качество  регламентного 

эксплуатационного обслуживания программно-технических комплексов и сетей систем 

автоматизации и управления; 

- использовать теоретические знания при выборе и обосновании средств контроля, 

измерения и управления при проектировании, монтаже и пуско-наладке систем 

автоматизации производственных процессов 

- сотрудничать со специалистами из смежных областейпо построению передаточных 

функций и оптимальных параметров настроек регулирования систем автоматического 

управления объектами; 

Результаты обучения (РО)  - Европейский уровень 

- Рамки для квалификаций Европейского пространства высшего образования (QF-EHEA)

- Рамки европейских квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF-LLL)

- Секторные рамки или рамочные стандарты

Результаты обучения (РО) – Национальные квалификационные 
рамки

Результаты обучения (РО) – уровень программы 

РO: Курс 1/
дисциплина 1

РO: Курс 2/
дисциплина 2

РO: Курс .../
дисциплина ...

РO: Курс n/
дисциплина n
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- демонстрировать владение вопросами производственной безопасности, понимание 

юридических аспектов и ответственности за свою инженерную деятельность. 

Пример результатов обучения по действующей ОП бакалавриата «Химическая 

технология органических веществ»: 

- объяснить главные аспекты химической терминологии, номенклатуры, условных 

обозначений и единиц; 

- иметь фундаментальные знания по химии, включая умение их применения при 

изучении свойств материалов и механизма химических процессов переработки нефти, газа 

и угля; 

- демонстрировать понимание закономерностей протекания химических реакций в 

процессах переработки и производства органических веществ; 

- осуществлять технологический процесс переработки нефти, газа и угля в 

соответствии с нормами технологического регламента; 

- проводить различные химические опыты и эксперименты на приборах и пилотных 

установках по изучению физико-химических, эксплуатационных свойств сырья и 

продуктов нефтепереработки, нефтехимии; 

- выбирать оптимальные методы физико-химического анализа, включая умение 

составления на их основе рациональных схем анализа.  

- демонстрировать умение оценивания, интерпретирования и синтезирования 

полученных в ходе экспериментов данных; 

- соблюдать правила безопасного обращения с химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств; 

- развивать навыки планирования и управления временем, в том числе  

технологическими процессами; 

- эффективно работать индивидуально, корректно отстаивая свою точку зрения и 

используя различные методы. 

Пример результатов обучения по действующей образовательной программе 

магистратуры «Химическая технология органических веществ»: 

- анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области техники и технологии 

нефтеперерабатывающих производств, высокотехнологичных процессов химической 

технологии органических веществ; 

- использовать в практической деятельности нормативные документы по 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа; 

- разрабатывать альтернативные варианты модернизации и реконструкции 

существующих установок, создания новых проектов для обеспечения выпуска продукции 

в соответствии с экологическим стандартом качества 

- управлять технологическими процессами нефтепереработки с учетом 

экологических норм; 

- планировать ассортиментную политику предприятия  по выпуску нефтепродуктов  

в зависимости от потребности рынка; 

- составлять технико-экономическое обоснование внедрения дорогостоящих 

инновационных технологий и рисков при их использовании; 

- руководить командой специалистов с принятием ответственности за постановку 

задачи и полученные результаты. 

Также учетом описанных требований, приводятся результаты обучения по 

разрабатываемой ОП докторантуры «Инновационные технологии в производстве 

функциональных продуктов питания»: 

- использовать навыки составления академического письма при написании и 

рецензировании научного текста; 
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- обладать практическими навыками применения современных методов научных 

исследований и компьютерных технологий; 

- предлагать аргументированные, научно-обоснованные подходы для разработки 

новых пищевых продуктов и продуктов функционального назначения; 

- применять инновационные технологии при производстве  и хранении пищевых 

продуктов; 

- реализовывать на практике современную теорию и практику обогащения продуктов 

питания; 

- владеть современными педагогическими технологиями высшего и послевузовского 

образования; 

- применять профессиональные знания и умения для мониторинга и обеспечения 

безопасности пищевых продуктов; 

- демонстрировать знания законодательства Европейского и Таможенного Союзов в 

области пищевой безопасности. 

- демонстрировать способность решать актуальные в производстве пищевых 

продуктов теоретические или прикладные задачи и проблемы. 

Обсуждение: Как видно, во всех действующих образовательных программах, 

реализуемых на всех уровнях вузовской и послевузовской подготовки специалистов в НАО 

ЮКУ имени М. Ауэзова, разработанные результаты обучения охватывают когнитивную, 

аффективную и психомоторную области таксономии Блума. При составлении результатов 

обучения в разрабатываемой образовательной программе докторантуры «Инновационные 

технологии в производстве функциональных продуктов питания», учтены тенденции, 

предъявляемые в последние годы: обеспечение четкости и лаконичности составления 

результатов обучения; обеспечение легкости их оценивания. 

Результаты: Анализируя вышеприведенные результаты обучения образовательных 

программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры следует заключить, что правильно 

сформулированные результаты обучения на уровне образовательной программы являются 

основанием для ориентира при разработке результатов на уровнях дисциплин или 

отдельной темы занятия. 

Результаты обучения облегчают признание квалификаций, способствуя значительному 

упрощению разработки программ на совместные степени и интегрированные учебные 

программы, а также упрощают учет кредитов. 
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Тҥйін: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру – мемлекетіміздің барлық салаларын 

сапалы ӛзгеруін, барлық қазақстандықтардың қоғамдық санасын жаңғыртудың, атап айтқанда, 

жасҧрпақты тәрбиелеудің негізі. Білім беру саласындағы ӛзгерістерді қҧзыреттілікке негізделген 

оқыту процесінің негізінде жҥзеге асыруға болады, яғни бакалавриат, магистратура және 

докторантураның білім беру бағдарламаларында оқытудың нәтижелерін сауатты тҧжырымдау 

арқылы.  

Тҥлектердің біліктілігін сипаттайтын негізгі еуропалық қҧжаттар – Дублин дескрипторлары, 

Еуропалық жоғары білім беру аймағына арналған біліктілік шеңбері, ӛмірбойы білім алуға 

арналған Еуропалық біліктілік шеңберіде оқыту нәтижелеріне негізделген. Мақалада оқыту 

нәтижелеріне қойылатын талаптар сипатталған: нақты және айқын тҧжырымдау, ӛлшенімділік 

және қолжетімділік. Оқыту нәтижелерін тҧжырымдау ҥшін Блум таксономиясын қолдану 

ҧсынылады. Блум таксономиясының когнитивті, аффективті және психомоторлы бағыттарының 

сипаттамалары келтірілген. Жоғарыда аталған барлық салаларға арналған етістіктер тізімі 

ҧсынылды. Оқыту нәтижелерін практикалық дамыту бойынша ҧсыныстар тҧжырымдалған. Оқыту 

нәтижелері мен білім алушының оқуға бағытталған тәсілі арасындағы байланыс кӛрсетілген. «Eur-

ACE», «Eurobachelor», «Euromaster» шеңберлік стандарттарына негізделген оқыту нәтижелерінің 

мысалдары келтірілген. PhD-докторантураның оқу нәтижелері де ҧсынылған. 

Кілт сӛздер: Рухани жаңғыру, сананы жаңғырту, еуропалық біліктілік шеңбері, оқыту 

нәтижелері, білім беру бағдарламалары, Блум таксономиясы, когнитивтік, психомоторлық, 

аффективті аймақтар. 

Abstract: The program «Rouhani Zhangyru» is the basis for a qualitative transformation of all 

spheres of our state, modernization of public consciousness of all people of Kazakhstan and, in particular, 

education of the younger generation. The implementation of transformations in the field of education can 

be carried out in the process of competence-based learning, on the basis of literate formulation of learning 

outcomes in educational programs for bachelor, master and doctoral studies. 

The main European documents describing the qualifications of graduates such as Dublin 

Descriptors, Qualifications Framework for the European Higher Education Area, European Qualifications 

Framework for Lifelong Learning also based on learning outcomes. The article describes the 

requirements for learning outcomes: clear and precise formulation, measurability and attainability. The 

use of Bloom's taxonomy is proposed to formulate learning outcomes. The characteristics of cognitive, 

affective and psychomotor areas of Bloom's taxonomy are described. A list of verbs for all of the above 

areas is provided. Recommendations for the practical development of learning outcomes are formulated. 

The relationship between learning outcomes and student-centered approach to learning is shown. 

Examples of learning outcomes based on the framework standards "Eur-ACE", "Eurobachelor", 

«Euromaster». Learning outcomes for PhD doctoral studies are given as well. 

 Key words: Rouhaniи Zhangyru, modernization of consciousness, European qualifications 

framework, learning outcomes, educational programs, Bloom's taxonomy, cognitive, psychomotor, 

affective areas. 
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Спабекова Р.С., Баубекова Г.М., Абдуалиева М.А. 

химия ғ.к., доцент М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

оқытушы М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

PhD, доцент М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Білім беру саласында заманауи компьютерлік және телекоммуникациялық 

технологияларды қолдануға байланысты оқытуда айтарлықтай ӛзгерістер болып жатыр, оның 

негізгі функциялары білім беру процесіндегіоқытушының орны мен рӛлін ӛзгертеді.Бастапқы 

ӛзгерістер ретінде келесі жағдайларды атап ӛтуге болады: курстарды дамытудың кҥрделенуі, 

оларды дамытудың жаңа дағдылары мен әдістеріне қажеттіліктің туындауы; оқу материалдарының 

сапасына қойылатын талаптардың артуы; білім беру процесінде білім алушының рӛлінің ӛсуі; әр 

білім алушымен оқытушының кері байланысын орнату арқылы білім алушыларды қолдау 

функциясын кҥшейту. 

Қашықтықтан оқыту әдістемесінің негізгі идеясы - ақпараттық ортаны қҧру, оның ішінде 

компьютерлік ақпарат кӛздерін, электронды кітапханаларды, видео және аудио кітапханаларды, 

кітаптар мен оқу-әдістемелік қҧралдарды қолдану.Мҧндай оқыту ортасы білім алушыларға ӛз 

бетінше де, оқытушының басшылығымен де білім алудың ерекше мҥмкіндіктерін ҧсынады. 

Кілттік сӛздер: қашықтықтан білім беру,инновациялық формалар,интерактивті оқыту 

әдістері,оқытудың жаңа технологиялары,оқытудың компьютерлік және тораптық жҥйелері. 

 

Кіріспе. Қазіргі уақытта жедел даму дәуірінде және әлемдік індеттің ӛршуіне 

байланысты телекоммуникациялық технологиялар, соның ішінде интернет желілері және 

компьютерлер, оқытудың қашықтықтан оқыту тҥрі халық арасында барған сайын кең 

тҥрде қолданылуда. 

Теориялық талдау. Қашықтықтан оқыту - бҧл білім берудің ерекше тҥрі, мҧнда 

білім алушы мен оқытушының ӛзара әрекеті ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы жҥзеге асырылады.  

Интернет-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту ӛз мҥмкіндіктерін 

кеңейтуде және ол болашаққа бағдарланған оқыту жҥйесі ретінде қарастырылуда. 

Қашықтықтан оқыту - бҧл нақты білім беру, теледидар және халықаралық интернет 

технологияларының синтезі. Интернет жоғарыда аталған қҧралдардың барлық 

артықшылықтарын біріктіріп, бейнелерді, мәтінді, дыбысты, іздеуді және нақты қарым-

қатынасты қолдана отырып, қашықтықтан білім беруде жҥйелі, аралас тәсілмен ӛте сәтті 

қолданылады [1].  

Білім берудің басқа тҥрлеріне қарағанда,қашықтықтан оқытуда интернетті 

пайдалану жоспарлауды және ҥлкен дайындықты қажет етеді.  

Интернет арқылы білім алушылармен жҧмыс жасайтын оқытушыларға 

қашықтықтан оқытудың тиімділігі тікелей байланысты. Бҧл –білімді, әмбебап дайындығы 

бар, заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды игере алатын, жаңа білім 

беру-танымдық желілік ортада студенттермен жҧмыс істеуге психологиялық тҧрғыда 

дайын оқытушылар болуы керек. 
Қашықтықтан оқыту арқылы білім алу ӛте пайдалы және ыңғайлы екендігі сӛзсіз. 

Қашықтықтан оқыту алдағы уақытта дәстҥрліге қосымша болуы да мҥмкін, бірақ білім 

берудіңдәстҥрлі процесін толығымен ауыстыру мҥмкін емес [2]. 

Кӛптеген ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушылары электронды білім 

беру жҥйесіне кӛшу, жоғары кәсіби деңгейдегі мамандарды даярлауда тиімділіктің 

айтарлықтай артатындығы туралы айтады.Олардың пікірінше, қашықтан білім 

берудеңгейінің нәтижелері дәстҥрлі сабақтарда студенттер қабылдайтын білім деңгейінің 
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нәтижелерінен кем емес, немесе онан да жоғары болады деп есептейді. 

Жоғары оқу орындарында қолдануда тиімді болатын инновациялық формалар – онлайн 

немесе қашықтықтан оқытудың артықшылықтары иен кемшіліктерін қарастырған және 

талдаған жӛн. 

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқытуда екі негізгі технология қолданылады:  

- классикалық - оқулықтар, оқу қҧралдары, әдістемелік нҧсқаулар, аудио және видео 

материалдарды қолдану.Оқытушы білім алушылардың пошта арқылы жіберілген 

жҧмысын тексереді, телефон арқылы кеңес береді. Олардың бетпе-бет сӛйлесуі емтихан 

сессиясы кезінде ғана жҥзеге асады. 

- инновациялық - интернет технологиясын қолдану. Оқытудың осы тҥрі кӛбірек сҧранысқа 

ие болуда [3]. 

Тәжірибелік бӛлім. Қашықтықтан оқытуда интернет технологиясын қолданудың 

артықшылықтары келесідей: 

1. Көптеген білім алушыларға қол жетімділігі.Әртҥрлі жас топтарындағы 

адамдарға білім алу мҥмкіндігінің болуы.Физикалық қабілеттері шектелген жандарға, 

мҥгедектерге, сондай-ақ оқу мен жҧмысты бірге алып жҥретін адамдар ҥшін қашықтықтан 

оқыту- іс жҥзінде білім алудың жалғыз жолы. 
2. Жоғары өнімділігі.Оқыту процессі соңғы бағдарламалық-техникалық қҧралдарды 

қолдана отырып жҥргізіледі.Жаңа технологиялар кӛрнекі ақпаратты жанды және 

динамикалық етуге мҥмкіндік береді.Интернет желілерінің дамуы және жоғары 

жылдамдықты қол жетімділігі, мультимедиялық технологиянықолдану оқыту ақпаратын 

қызықты етеді, бҧл оқу процесінің тиімділігін арттыруға кӛмектеседі. 

3. Оқу құнының төмендігі - басқа қалада тҧру, жол шығындары, оқу бӛлмелерін 

жалға алу, университеттің кітапхана қорын пайдалану ҥшін және т.б., қысқартуға 

байланысты шығындар азаяды. 

4. Университетті таңдау еркіндігі.Қай аймақта болсаңыз да, сіз ҥйден шықпай-ақ, 

тіпті басқа елде де оқи аласыз.Бҧл ӛте ыңғайлы, білім берудің танымал тҥрі. 

5. Өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын дамыту қазіргі кезеңде сҧранысқа ие.Бҧл 

оқытудың икемді тҥрі: білім алушы ӛзі оқу қарқынын анықтайды, жеке тақырыптарға 

бірнеше рет орала алады және т.б.Сонымен қатар, білім алушылар сабақ уақытына және 

оқытушыға байланысты болмайды, яғни олар ӛздеріне ыңғайлы уақытта білім ала алады. 

6. Біліктілігін үздіксіз арттыру мүмкіндігі.Қазіргі қоғамның даму қарқыны тез 

арада кәсіби ақпараттың едәуір мӛлшері ескіретіндігін тудырады.Бҥгінде адамдар 

ӛздерінің білімін тҧрақты тҥрде және ӛмір бойы жаңартып отыруы керек. 

7. Зерттелетін материалды сапалы игеруде әр білім алушыға жеке тұлға ретіндегі 

көзқарас кӛп ықпал етеді. Білім алушылардың интелектісінің деңгейі, практикалық 

білімдері мен тәжірибелері бірдей емес, сондықтан дәстҥрлі сабақтарда кейбір білім 

алушылар сабақты ҥлгермейді, ал басқалары топтан озып кетеді.Олардың даму деңгейін 

ескере отырып, оқытушының жеке тҧлғаларға арналған әдіс- тәсілінің арқасында, осы 

қырларды жоюға болады [4]. 

Жоғарғы оқу орындары жҥйесіне қазіргі кезде қашықтықтан оқытуды белсенді 

енгізу процессінде, келесідей уақытша қиындықтар туындайды.  

1. Білім алушылар мен оқытушылар заманауи дербес компьютерлермен, 

бағдарламалық қҧралдармен қамтамасыз етілуі жәнеинтернетке ақысыз қол жетімділік 

болуы керек. 

2. Оқытушылар мен білім алушылардың компьютерлік сауаттылығының 

жеткіліксіздігі. Оқытудың бҧл тҥрінде олар техникалық және бағдарламалық қҧралдарды 

шебер игеруі керек. 

3. Білім алушылар мен оқытушыларда қашықтықтан оқыту тәжірибесінің 

жеткіліксіздігі. Олар оқытудың бҧл әдісіне дайын емес, сондықтан классикалық білім 

берудің артықшылығын жақтайды. 
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4. Қашықтықтан оқыту ҥшін оқу материалдарының жетіспеуі және сондай-ақ 

сапалы мультимедиялық курстарды дамыту ҥшін, оқытуды жҥргізе алатын білікті маман 

оқытушылар қҧрамының болмауы. 

Қашықтықтан оқытуда интернет технологияларын қолдануды енгізудің 

қарастырылған қиындықтары уақыт ӛткен сайын жойылады, бірақ жоғары білім 

жҥйесінде тек классикалық оқыту әдістерін қолдана отырып шешілетін мәселелер де бар.  

Қашықтықтан оқытудың классикалық оқыту формаларынан салыстырмалы тҥрдегі 

негізгі кемшіліктері. 

1. Техникалық және технологиялық, медицина салаларындағы мамандарды 

даярлауда қашықтан білім беру кҥмән тудырады және мҥмкін емес бағыттарға жатады.  

2. Жоғарғы оқу орындарының тҥлектері болашақ кӛшбасшыларжәне олардың жеке 

тҧлға болып қалыптасуы ҥшін тәрбие жҧмысына кӛп кӛңіл бӛлу керек. 

3. Университетте оқу мерзімі - бҧл жеке тҧлғаны қалыптастыру, іс-шараларға 

бағытталған тәрбие жҧмысы, болашақ кӛшбасшының азаматтық позициясын 

қалыптастыру кезеңі.Академиялық және сабақтан тыс уақыттағы командалық жҧмысосы 

бағыттажеке тҧлғаны дамытуда айтарлықтай ықпал етеді. 

4. Білім алушылардың білімін тексеру кезінде, негізгі мәселелердің бірі - 

аутентификация (ақпаратты растау). Сымның «екінші жағында» кім екенін анықтау 

мҥмкін емес. 

5. Зертханалық және практикалық жаттығулардың болмауы, сонымен қатар 

берілген тапсырмалардың орындалуын ҥнемі бақылаудың болмауы жатады. 

Нәтижелер мен талқылау. 

1. Білім алушылар мен оқытушылар арасында нақты байланыстың болмауы. 

Тікелей байланыста оқытушы материалды эмоционалды тҥрде ҧсына алады, 

шығармашылық атмосфераны қҧрады, бҧлқашықтан оқу процесін жҥргізуде мҥмкін емес. 

2. Оқытушылардың сурет салу, графиктер, кестелер, анимацияны қолдану, видео, 

дыбыс және басқалар медиа компоненттері қолдану дағдыларының жетіспеуі.Сонымен 

қатар, білім алушылардың білімін бақылауда автоматтандырылған тестілеу жҥйесін, тест 

тапсырмаларын қҧрастыру ережелерін білуі керек. 
Қазіргі ақпараттық технологиялар дәуірінде дәл осы технологияларды оқу 

процесіне енгізу мәселесін ескермеу мҥмкін емес, және қандай технологиялар енгізілуі 

мҥмкін және олар қандай қажетті нәтиже беретінін ескеру қажет. 

3. Қазіргі уақытта қашықтан оқыту ҥшін қолданылатын материалдармысалы, 

мәтіндер, суреттер, графиктер және фотосуреттер тҥріндегі дәрістер,оқытудың 

классикалық (пассивті) әдістерін қолдануға мҥмкіндік бермейді;сабақты жҥргізетін 

оқытушы басты болып табылады, ал білім алушылар пассивті рӛл атқарады, бҧл оқу 

сапасын жақсартуға ықпал етпейді. 

4. Оқытудың белсенді әдістерін қолдану ҥшін, әр тҥрлі мамандықтағы мамандар: 

бағдарламашылар, бейнені ӛңдеу бойынша, анимация және т.б. мамандар тартылуы керек. 

Сонымен қатар кәсіби мамандар, ақпараттық қолдау саласындағы әзірлеушілер қажет. 

5. Пән бойынша оқыту жҥйесін дайындау - кӛп уақытты қажет етеді. Қазіргі 

заманауи компьютерлер мен бағдарламалық лицензиялық қамтамасыздандыруды және 

ӛтілетін сабақтардың барлық тҥрлері ҥшін, электронды материалдарды қҧру, курстық 

жобалау, тесттер және бағалау қоры  ҥшін қосымша қаражат керек. 

6. Қашықтықтан білім беру студенттерге қазіргі кездегі қиыншылықтарға 

бейімделуге кӛмектеседі, тәуелсіздіктерін дамытады және кӛптеген мҥмкіндіктер береді 

деп санаймын.Кӛптеген кемшіліктерге қарамай, бҧл оқыту форматы жыл сайын сҧранысқа 

ие бола бастайды. 

Қорытынды. Сонымен білім алудың кез келген басқа формасы сияқты, 

қашықтықтан оқытудың кӛптеген артықшылықтары мен кемшіліктері бар.Осындай сан 

қырлы, әрі кҥрделі мәселелерді жҥзеге асыруда оқытушының атқарар рӛлі орасан. Оған әрі 
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ауыр, әрі жауапты міндет жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын дайындап, 

оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып бейімдейді, оқу ҥрдісінің барысын 

қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, ӛз бетімен бақылау-пысықтау 

жҧмыстарын орындау жӛнінде ҧсыныстар береді. Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша 

жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың компьютерлік және 

тораптық жҥйелерін жетік біліп, олармен іс жҥргізе білуі шарт [5]. 

Оқу платформасын таңдау ӛте маңызды. Материалды игеру сапасы білім мазмҧны 

бар платформаға байланысты. Жаңа материалды зерттеу, оқытуды неғҧрлым жан-жақты 

жҥзеге асыру, оны жинақтау және тестілеу тек білім беру порталының кӛмегімен жҥзеге 

асырылады. 
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Аннотация. В связи с применением современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят существенные изменения в 

преподавательской деятельности, его основных функциях меняются место и роли преподавателя в 

учебном процессе. В качестве первостепенных можно отметить следующие изменения: – 

усложнение деятельности по разработке курсов, необходимость новых навыков и приемов их 

разработки; – повышение требований к качеству учебных материалов; – возрастание роли 

обучаемого в учебном процессе; – усиление функции поддержки студента за счет установления 

обратной связи преподавателя с каждым обучающимся. 

Основной идеей методики дистанционного обучения является создание учебной 

информационной среды, включающей компьютерные информационные источники, электронные 

библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия. Такая учебная среда предоставляет 

уникальные возможности обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и под 

руководством преподавателей. 

Abstract: In connection with the use of modern computer and telecommunication technologies in 

the field of education, there are significant changes in teaching, its main functions are changing the place 

and role of the teacher in the educational process.The following changes can be noted as the primary 

ones: - the complication of the development of courses, the need for new skills and techniques for their 

development; - increasing requirements for the quality of educational materials; - the growing role of the 

student in the educational process; - strengthening the student support function by establishing teacher 

feedback with each student. 

The main idea of the distance learning methodology is the creation of an educational information 

environment, including computer information sources, electronic libraries, video and audio libraries, 

books and teaching aids.This learning environment provides unique opportunities for learners to gain 

knowledge both independently and under the guidance of teachers. 
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ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

МАМАНДЫҒЫНА МАМАНДЫҚ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Тҥйін: мақалада мамандық пәндерін оқытудың жаңа шығармашылық тәсілдері 

қарастырылады. Білім берудің маңызды бӛлігі білім алушыларды ӛз бетінше ойлауға, қабылдауға 

және берілген материалды игеруге ҥйрету болып табылады. Біздің еліміздің әлеуетті 

мамандарының болашағы негізінен білім алушылардың ӛзіндік сабақтарына және оқытушылардың 

қҧзыреттілігіне байланысты. Жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқыту тaңдaлғaн пәндеpдi 

кәсiби деңгейде oқытудың мҥмкiндiктеpi мен тәсiлдеpін зеpделеудi, oқытудың қaзiргi зaмaнғы 

әдiстемелерiн зерделеудi және олaрды қолдaнудың қолжетiмдi дaғдылaрын aлу мҥмкiндiгiн, 

сондaй-aқ магитранттардың білімін қорытынды бaқылaу әдістерін, aрнaйы пәндерді әзірлеуді 

қaмтиды. Химияның aрқaсындa біз қылмыскeрлeрді ҧстaп қaнa қоймaй, олaрды тaбa aлaмыз жәнe 

әлeмнің мaңызды сҧрақтарына жaуaптaр aлaмыз. Бiлiм алушылар дәлeлдeр жинaуды ҥйpeнeдi, 

сонымен қатар, логикaлық қорытынды жaсaуды жәнe шeшiм тaбуды ҥйрeну ҥшін экспeримeнттeр 

жҥргiзудi ҥйpeнeдi. Бҧл ғылыми зepттeулeр мeн ғылыми экспeримeнттeрдe ӛтe мaңызды. Әрбір 

дәлел және оның кейінгі зертхaнaлық тaлдaулaры, яғни, қылмысты орындaушы кім екенін 

шешудің кілтін бере aлaды. Оқытудың бҧл әдісі білім aлушылaрдың жaлпы химияғa деген 

қызығушылығын aрттырaды. 

Кілт сӛздер: кәсіби дaму, оқыту әдістемесі, техникaлық пәндер, инертті әдіс, қaрқынды 

әдістер, білім, химия, инновaция. 

 

Кipiспe. Біздің дәуірімізде адамзат прогресінің негізгі кӛзі жаңа технологиялар мен 

әзірлемелер саласына ауысады. Шығармашылық және зияткерлік әлеуеттің маңызы 

айтарлықтай артады. Талантты және креативті жастармен жҧмыс қазіргі заманғы білім 

берудің алғашқы позицияларына шығады. 

Aдaмзaттың әлемнің мaтериaлдық мәнін тҥсінуі, aтaп aйтқaндa, химия сaлaсындaғы 

білімімізге негізделген. Химиялық білім беру және химия турaлы білімді тaрaту жaһaндық 

климaттың ӛзгеруі сияқты мәселелерді шешуде, тaзa судың, aзық-тҥліктің және 

энергияның сенімді кӛздерін қaмтaмaсыз етуде және бaрлық aдaмдaрдың әл-aуқaтының 

мҥддесі ҥшін қоршaғaн ортaның сaу кҥйін сaқтaудa ӛте мaңызды. Химия ғылымының 

іргелі және қолдaнбaлы бaғыттaрының aрқaсындa дәрілік препaрaттaр, отын, метaлдaр 

және ӛнеркәсіптік тaуaрлaрдың бaрлық дерлік тҥрлері ӛндіріледі [1]. 

Бҥгінгі оқыту әдістері жaрты ғaсыр бҧрын болғaн әдістерге қaрaғaндa әлдеқaйдa 

жaқсы екені aнық, бірaқ сонымен бірге aдaмдaрдың кӛпшілігі ғылымдa ештеңе 

тҥсінбейтіндерін мойындaйды. Сондықтaн оқыту деңгейінде проблемaлaр бaр деп 

болжaуғa болaды. Егер сіз Мaри Кюридің идеялaрынa қaйтa орaлсaңыз, ондa оның 

«ғылым кітaптaрдaн зерттелмейді, ол іс жҥзінде ҥйренеді» деген ойы турaлы ойлaну 

керек» [2,3]. 

Элен Лaнгевен Жоли (ядролық физик және Пьер мен Мaри Кюридің немересі) ол 

былaй дейді: «Ғылым теориялық деңгейде жaңa қҧбылыстaрды aшaды, жaңa идеялaрды 

дaмытaды, бірaқ олaр не істей aлaтындығын кӛрсетпейді. Aзaмaттaр жaңa білімді қaлaй 

қолдaну турaлы шешімге қaтысa aлуы керек. Егер бҧл орын aлмaсa және шешім 

aзaмaттaрдың қaтысуынсыз қaбылдaнсa, гумaнизм мен ғылым бaррикaдaлaрдың әр тҥрлі 

жaғындa болуы мҥмкін деп aйтуғa болaды». «Aдaмдaр химиядaн қорқaды, бірaқ химия 

бaрлық жерде екенін тҥсіну керек. Тaбиғи ӛнім мен жaсaнды aрaсындa тҥбегейлі 

aйырмaшылық жоқ. Бaсқaшa aйтқaндa, химияғa нaқты кӛзқaрaс қaлыптaстыру мaңызды». 

Теориялық талдау. Химия - бҧл бaсқaлaрғa қaрaғaндa қызықты және тaңқaлaрлық 

ғылым. Әр тҥрлі елдердің оқытушылaры ғылыми білімнің осы кҥрделі сaлaсын зерттеудің 

жaңa шығaрмaшылық тәсілдерін игеруге тырысудa. 2011 жылы, Хaлықaрaлық химия 

жылы осы бaғыттың дaмуынa серпін берді [1]. 
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Оқыту әдістемесі қолдaнбaлы ғылым болып тaбылaды, яғни оқыту процесінде 

теория мен прaктикa ӛздігінен емес, aқылғa қонымды пропорциялaрмен біріктірілуі керек. 

Егер кҥрделі мaтериaл зерттелсе, ондa оның жҧмысындa теория бaсым болaды: тҥсіндіру, 

пaйымдaу, әңгіме және теорияны зерттеудің бaсқa әдістері. Зерттелетін жaңa мaтериaл 

бекітілген кезде білім алушыларда тиісті дaғдылaрды қaлыптaстыру оның прaктикaлық 

дaмуын, жaттығулaрын қaжет етеді [2-5]. 

Қоғaмдaғы жaғдaйлaрдың қaрқынды дaмуы жоғaры оқу орындaрындa мaмaндaрды 

дaярлaу сaпaсы мен кәсіби дaмуынa жоғaры тaлaптaр қояды. Оқытудың негізінде ҥш 

негізгі элемент бaр, aтaп aйтқaндa техникaлық әдебиеттерді оқып-ҥйрену aрқылы 

жинaқтaлғaн білім, ӛз ойын дҧрыс жеткізе білу және кәсіби дaғдылaр. Бҧл элементтер 

оқытушы тaрaпынaн мaзмҧнның бaстaпқы компоненттері, aл білім алушылар тaрaпынaн 

— aссимиляция ӛнімдері ретінде әрекет етеді. Білім, шеберлік, дaғдылaр бір-бірімен тығыз 

бaйлaнысты және оқу процесін тaбиғи тҥрде жетілдіреді. Бҧл элементтер оқытудa қaлaй 

қолдaнылaды? Техникaлық пәндер гумaнитaрлық пәндерден ерекшеленеді, олaр 

ҧсынылғaн кезде формулaлaрдaн, диaгрaммaлaрдaн, сызбaлaрдaн бaстaп грaфиктер мен 

мәліметтер бaзaлaрынa дейін әр тҥрлі деңгейдегі терминологиялық және иллюстрaциялық 

мaтериaлдaрғa жҥгіну керек.  

Тәжірибелік бӛлім. Білім алушыларда білімді қaлыптaстыру кезінде қaжетті білімді, 

мәліметтерді білім алушыларға жеткізе білу мaңызды. Мысaлы, зертхaнaлық 

зерттеулердің aрқaсындa, тaстaрдың ерекше қҧрылымдaры мен олaрдың химиялық қҧрaмы 

осы мaтериaлдaрдың пішінін, тҥсі мен пaйдaлылығын aнықтaйды. Олaрдың 

сипaттaмaлaрынa бaйлaнысты олaр, қҧрылыстa немесе зергерлік бҧйымдaрды жaсaу ҥшін 

қолдaнылaды. Геологиялық мҧрaжaйғa бaру тaу жыныстaрымен, минерaлдaрмен және 

aсыл тaстaрмен тaнысуды дa қaмтиды. Осы бaйлықтaрдың ішінде білім алушылар 

химияның тaбиғи сҧлулығымен бетпе-бет кездеседі [6-8]. 

Білім берудің мaңызды бӛлігі білім алушыларды ӛз бетінше ойлaуғa, қaбылдaуғa 

және берілген мaтериaлды игеруге ҥйрету болып тaбылaды. Біздің еліміздің әлеуетті 

мaмaндaрының болaшaғы негізінен білім алушылардың ӛзіндік сaбaқтaрынa және 

оқытушылaрдың қҧзыреттілігіне бaйлaнысты. Жоғaры оқу орындaрындa aрнaйы пәндерді 

оқыту тaңдaлғaн пәндерді кәсіби деңгейде oқытудың мҥмкіндіктері мен тәсілдерін 

зерделеуді, oқытудың қaзіргі зaмaнғы әдістемелерін зерделеуді және oлaрды қoлдaнудың 

қoлжетімді дaғдылaрын aлу мҥмкіндігін, сондaй-aқ білім алушылардың білімін 

қорытынды бaқылaу әдістерін, aрнaйы пәндерді әзірлеуді қaмтиды. Жоғaры оқу 

орындaрындa оқу процесі студенттерді (бaкaлaврлaрды, мaмaндaрды, мaгистрлерді және 

т.б.) aлғaн білімдерін прaктикaдa және олaрдың aлдынa қойылғaн міндеттерді шешуде 

пaйдaлaнуғa ынтaлaндыруы тиіс. Сондaй-aқ, мҧғaлімнің жоғaры оқу орнындa оның 

пәндерінің тaқырыптaрын сaуaтты кӛрсетуі мaңызды. Мҧғaлім білім алушылардың жеке 

ерекшеліктерін және жҥктеме дәрежесін ескеруі керек [9-11] . 

Техникaлық пәндерді оқытудa біз бӛліп кӛрсететін және қолдaнaтын екі негізгі әдіс 

бaр. 

- Бaрлық курстaр мен мaмaндықтaрдың білім алушыларын оқытудa қолдaнылaтын, 

дәрісті aудиториялық тыңдaуғa бaғыттaлғaн инертті әдіс, білім алушылар 

тыңдaушылaрдың пaссивті рӛлін aтқaрaды, aл мҧғaлім aктер болып тaбылaды және 

сaбaқтың бaрысын бaсқaрaды. Қaзіргі педaгогикaлық технологиялaрдың бaғaлaуы 

бойыншa оқытудың бҧл әдісі ең тиімсіз болып тaбылaды, бірaқ кейде бҧл әдіс жaқсы 

тәжірибесі бaр мҧғaлімдер ҥшін және болжaлды пәндерді терең зерттеуге бaғыттaлғaн 

мaқсaттaры бaр білім алушылармен жҧмыс жaсaу кезінде жaқсы жҧмыс істейді 

- Интенсивті әдіс, ондa білім алушылар пaссивті тыңдaушылaр емес, осы сaбaқтың 

белсенді қaтысушылaры. Сaбaқтың бҧл тҥрінде оқытушы мен білім алушылар тең 

қҧқылы. Білім алушылар сҧрaқтaр қойып, оқытушымен белсенді диaлог жҥргізе aлaды. 

Әрбір оқытушы жылдaр бойы ӛзі ҥшін бірнеше жaқсы оқыту әдістемелерін 
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тaңдaйды, олaрды білім алушыларды оқыту ҥшін пaйдaлaнaды, сондықтaн білім алушылар 

оқу пәндерінен ӛткеннен кейін oлaрды прaктикaдa қoлдaнa aлaды, сoнымен қатaр, 

қoйылғaн міндеттердi тез шеше aлaды, қaжеттi экстремaлды шешiммен дҧрыс шешiмдi тез 

тaбa aлaды. 

Мен негiзiнен инерттi әдiс пен жoбaлық әдiстi қoлдaнaмын, дегенмен кӛптеген 

сaрaпшылaр инерттi әдiс бiлiм алушылaрдың бiлiмiн oқытудa және жеткізуде ең тиімсіз 

деп сaнaйды, бірaқ мен ҥшін бҧл әдіс ең оңтaйлы болып тaбылaды, бҧл әдіс бірнеше 

жылдaр бойы пәндерді тереңдетуге бaғыттaлғaн. Екінші әдіс-бҧл жобa әдісі, мҧндa білім 

алушылар оқытушының тікелей қaтысуынсыз ӛз бетінше жҧмыс істейді, мҧғaлім тек 

реттеуші болып тaбылaды, білім алушыларды қaжетті бaғытқa бaғыттaуғa кӛмектеседі, aл 

білім алушылар пәндер тaқырыбын дaйындaу бойыншa бaрлық жҧмыстaрды ӛз бетінше 

дaйындaйды. 

Мен жоба әдісін білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы барысында қолдануым туралы 

айтқым келеді. Білім алушылар әлеуметтік бағыттағы ғылыми-зерттеу жобаларымен 

жҧмыс істейді және біздің барлық жҧмыстарымыздың тҥпкі мақсаты олардың 

практикалық маңыздылығы болып табылады. 

Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы барысында жобалық қызметті ҧйымдастырудың 

бірқатар артықшылықтары бар. Жобалардың тақырыптарын таңдауда еркіндік кӛп, оларды 

орындау уақытына шектеулер жоқ. Менің сабақтарымда немесе басқа мҧғалімдердің 

сабақтарындағы жобалар әдісімен танысқаннан кейін студенттер әртҥрлі тақырыптар 

бойынша ғылыми-зерттеу жҧмыстарын батыл жҥргізеді, оны біліммен орындайды және ӛз 

жобаларын кез-келген деңгейде сәтті қорғайды. Жобалық дағдыларды анықтау ҥшін 

сауалнама жҥргіземін, сауалнаманың мәтіні 1-кестеде келтірілген. 

 

1-кесте. Жобалық дағдыларды анықтауға арналған сауалнама 

 

Жоба әдісін қолдануда ӛз дағдыларыңызды келесі критерийлер бойынша бағалаңыз: 

3-мен жақсы білемін; 2-кейде шығады; 1-кӛбінесе жҧмыс істемейді; 0-Мен білмеймін; 

 

Білім алушының А.Ж.Т., тобы __________________________ 

Оқу жобасы   __________________________ 

 

Жобалық дағдылар Жобаның басталуы Жобаның аяқталуы 

1.Мәселені тҧжырымдай білу   

2. Мақсат қоя білу   

3. Міндеттерді қоя білу   

4. Есептерді шешу әдістері мен тәсілдерін 

таңдай білуі 

  

5.Жҧмысты жоспарлай білу   

6.Топ жҧмысын ҧйымдастыра білу   

7. Бірлескен іс-шараларға қатысу 

мҥмкіндігі: басқалардың пікірін тыңдау; 

ӛз пікірін қорғау; біреудің кӛзқарасын 

қабылдау және т. б. 

  

8. Жобаның соңғы ӛнімінің тҥрін таңдау 

мҥмкіндігі 

  

9.Соңғы ӛнімді ҧсыну формасын таңдау 

мҥмкіндігі 

  

10. Жобаны сәтті орындауға кӛмектескен 

жҧмыстағы сәттерді бӛліп кӛрсету 
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мҥмкіндігі 

11. Жоба бойынша орындалған жҧмыстан 

"әлсіз" жақтарын таба білу 

  

12. Жобаны орындау маған не бергенін 

талдау мҥмкіндігі 

  

 

Жҥргізіліп жатқан сауалнаманың практикалық бағыты келесідей: 

- тақырыптық жобаны орындау кезінде білім алушылармен дәлелді, мақсатты және 

жеке жҧмысты жоспарлау; 

- білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы барысында жобалық негіз болып табылатын 

жалпы білім беру дағдылары мен қҧзыреттіліктерін қалыптастыруды ҧйымдастыру. 

Осылайша, білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы барысында жобалық қызметті 

ҧйымдастырудың жалпы идеясы келесідей — бҧл теориялық ғылыми ақпарат саласында 

да, қолданбалы әдістерді игеру дағдыларын қажет ететін қызықты "ӛмірлік" мәселенің 

шешімін іздеу. 

Нәтижелер мен талқылау: Оқытудың жaқсы әдістемесі aрнaйы пәнді оқу 

қaжеттілігін осы курсты игеруге оң мотивaциямен бaйлaныстыру негізінде оқытушының 

дa, білім алушылардың да мҥдделерін біріктіруді қaмтaмaсыз етеді. 

Пән бойыншa сaбaқтың тиімділігі мен сaпaсы оқытушының кәсіби тaлaнты мен 

әдістемелік шеберлігімен aнықтaлaды. Ол әрбір нaқты жaғдaйдa қолдaныстaғы оқыту 

формaлaрының, әдістері мен қҧрaлдaрының бaрлық тҥрлерінен білім алушылар 

контингентінің ерекшеліктерін, жеке дaйындық деңгейін және прaктикaлық тәжірибесін 

ескере отырып, ең ҧтымды тaңдaй білуі керек. 

Жобаға дейін және одан кейін білім алушылардың жобалық дағдыларын бағалау 

нәтижелерін салыстырмалы талдау тӛмендегідей нәтиже береді: 

-жобаны орындау салдарынан жобалық дағдыларды дамыту динамикасы (оң немесе 

теріс) туралы қорытынды жасау; 

-қиындық тудыратын жобалық дағдыларды мақсатты тҥрде дамыту. 

Алайда, зерттеу жобасын дайындау әрдайым оңай емес: білім алушыларды 

қызықтыру керек (қызықты тақырыпты таңдауға кӛмектесу керек), олармен бірге тиісті 

ғылыми әдебиеттерді таңдап, кітаптармен жҧмыс істеуге ҥйрету, интернеттегі 

материалдарды қарау керек. Ең бастысы-жасӛспірімдерді ӛз кҥшіне сенуге, оның 

қойылымы ең қызықты болатынын дәлелдеуге, олардың жобасын практикалық 

қолданудың маңыздылығы мен пайдасын жеткізуге, дҧрыс уәжді табуға мәжбҥрлеу. 

Мен ӛзімнің мақаламда жобалармен жҧмыс жасаудың классикалық сәттерін 

қарастырмадым, олар жақсы танымал және менің әріптестерім ҧзақ уақыт бойы 

қолданған, мен ӛз кӛзқарасымның ерекшелігіне қажетті мәселелерді ғана атап ӛттім: 

сауалнама кӛмегімен жоба бойынша жҧмыстың басында және соңында зерттеу, сонымен 

қатар студенттер жҥргізген зерттеуді практикалық қолдану. 

Блім алушылар жҥзеге асырған және олар жҥзеге асыратын әлеуметтік жобалар 

шығармашылық дамумен бірге жеке және адамгершілік қасиеттердің ӛсуіне кӛмектеседі, 

дәстҥрлердің ҧрпақтан-ҧрпаққа берілуіне ықпал етеді. Ең бастысы пайда әкеледі. Жобаны 

студенттердің ӛздері жҥзеге асырған кезде, жоба тақырыбы бойынша барлық ақпарат: 

оның шеңберіне кіретін алдын-алу шаралары, зерттеулер, сабақтар, оқу сәттері, іс-

шараларға қатысушылар ӛздерінің қҧрдастарынан алады. Демек, сенім дәрежесі және 

жобаларды іске асыру нәтижелері айтарлықтай жетістіктерге әкеледі, яғни студенттердің 

жҧмысы олар ҥшін де, басқалар ҥшін де кӛрінетін нәтижелерге әкеледі. 

Қорытынды: Химияның aрқaсындa біз қылмыскерлерді ҧстaп қaнa қоймaй, олaрды 

тaбa aлaмыз және әлемнің мaңызды жҧмбaқтaрынa жaуaптaр aлaмыз. Білім алушылар 

дәлелдер жинaуды ҥйренеді, логикaлық қорытынды жaсaуды және шешім тaбуды ҥйрену 

ҥшін эксперименттер жҥргізуді ҥйренеді. Бҧл ғылыми зерттеулер мен ғылыми 
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эксперименттерде ӛте мaңызды. Әрбір дәлел және оның кейінгі зертхaнaлық тaлдaулaры, 

яғни, қылмысты орындaушы кім екенін шешудің кілтін бере aлaды. Оқытудың бҧл әдісі 

білім aлушылaрдың жaлпы химияғa деген қызығушылығын aрттырaды. 

Химияның aрқaсындa біз қылмыскерлерді ҧстaп қaнa қоймaй, ғaлaмның мaңызды 

жҧмбaқтaрынa жaуaп тaбa aлaмыз. 
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Aннотaция: в стaтье рaссмaтривaются новые творческие подходы к преподaвaнию 

дисциплин специaльности. Вaжной чaстью обрaзовaния является обучение учaщихся 

сaмостоятельному мышлению, восприятию и усвоению зaдaнного мaтериaлa. От сaмостоятельных 

зaнятий обучaющийся и компетентности преподaвaтелей во многом зaвисит будущее 

потенциaльных специaлистов нaшей стрaны. Преподaвaние специaльных дисциплин в высших 

учебных зaведениях включaет изучение возможностей и способов преподaвaния выбрaнных 

дисциплин нa профессионaльном уровне, изучение современных методик преподaвaния и 

возможность получения доступных нaвыков их применения, a тaкже методов итогового контроля 

знaний обучaющийся, рaзрaботку специaльных дисциплин. 

Блaгодaря химии мы сможем не только ловить преступников, но и нaходить ответы нa сaмые 

вaжные зaгaдки мироздaния. Oбучaющийся учaтся собирaть докaзaтельствa, проводить 

эксперименты, чтобы нaучиться делaть логические выводы и нaйти решение. Это очень вaжно при 

нaучных исследовaниях и нaучных экспериментaх. Кaждaя уликa и ее последующие лaборaторные 

aнaлизы могут дaть ключ к рaзгaдке: кто является исполнителем преступления. Тaкaя методикa 

обучения увеличивaет интерес обучaющийся к химии в целом. 

Abstract: the article discusses new creative approaches to teaching specialty disciplines. An 

important part of education is to teach students independent thinking, perception and assimilation of a 

given material. The future of potential specialists in our country largely depends on the independent 

studies of students and the competence of teachers. Teaching special subjects in higher education 
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institutions includes studying the possibilities and methods of teaching selected subjects at the 

professional level, studying modern teaching methods and the possibility of obtaining available skills for 

their application, as well as methods for final control of students ' knowledge, and developing special 

disciplines. 

Thanks to chemistry, we can not only catch criminals, but also find answers to the most important 

mysteries of the universe. Students learn to collect evidence, conduct experiments to learn how to draw 

logical conclusions and find a solution. This is very important in scientific research and scientific 

experiments. Each piece of evidence and its subsequent laboratory analysis can provide a clue: who is the 

perpetrator of the crime. This method of teaching increases the student's interest in chemistry in General. 
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Тҥйін: Мақалада генетикалық бҧзылыстардан басқа, нәзік Х хромосомамен (FRAXA, FXS) 

байланысты ақыл-ойдың артта қалу синдромы белгілі фенотиптік ерекшеліктермен, сондай-ақ 

психикалық даму ерекшеліктерімен және әлеуметтік бейімделудегі қиындықтармен сипатталады. 

Бҧл мақалада Мартин-Белл синдромы бар балаларға оларды бейімдеу және ӛмір сҥру сапасын 

жақсарту ҥшін қажетті психологиялық-педагогикалық қолдауды ҧйымдастырудың негізгі тәсілдері 

сипатталған. Алынған деректерді осы адамдарға арнайы бҥкіл отбасын сҥйемелдеудің кешенді 

тәсілі негізінде арнайы тҥзету бағдарламаларын қҧру кезінде пайдалануға болады. Мартин - Белл 

синдромымен ауыратын адамдардың барлығы іс жҥзінде визуалды-кеңістіктік және визуалды-

моторлы ҥйлестіру, сандармен операциялар, субтесттер, олардың орындалуы ақпаратты ӛңдеудің 

дәйекті әдісіне, жоспарлауға және зейінді ауыстыруға арналған тапсырмаларға байланысты 

айтарлықтай қиындықтарға тап болуы жайлы қамтылған. 

Кілт сӛздер: Мартин-Белл синдромы, психикалық сынғыш X хромосомасымен байланысты 

артта қалушылық, психологиялық қолдау, педагогикалық қолдау, аутизм спектрінің бҧзылуы, тірек 

моделі. 

 

Кіріспе. Нәзік X-байланысты психикалық артта қалу синдромы (Мартин-Белл 

синдромы, FXS) - FMR1 генінің дисфункциясымен байланысты моногенді ауру. FMRP 

ақуызының жетіспеушілігі интеллектуалды мҥгедектікке, белгілі бір фенотиптік 

сипаттамаларға және әлеуметтік бейімделудің қиындықтарына әкеледі. Бҧл ауруға 

шалдығу жалпы халықтың 4500 баланың 1-ін қҧрайды, ауыр психикасы бар ер балалар 

арасындаартта қалушылықпен, ол 6–10% жағдайда байқалады [1]. Мҧндай балалардың 

ақыл-ой дамуының ерекшелігі олармен тҥзету-психологиялық-педагогикалық жҧмыс 

қҧруға ерекше кӛзқарасты қажет етеді. 

Мартин Белл синдромы бар адамдардың психологиялық сипаттамалары Мартин Белл 

синдромы бар адамдарда белгілі бір мінез-қҧлық фенотипі бар. Бҧл назардың 

нашарлауымен, эмоционалды проблемалармен, мазасыздықтың жоғары деңгейімен, 
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әлеуметтік ӛзара әрекеттесуде айтарлықтай қиындықтармен, когнитивті бҧзылулармен 

және жоғары сезімталдықпен ауыр гиперактивтіліктен кӛрінеді 

Теориялық талдау. Когнитивті бҧзылудың ауырлығы негізінен FMRP ақуызының 

мӛлшерімен анықталады. Сонымен, ер науқастарда, егер ақуыз мҥлдем синтезделмеген 

болса, интеллект орта есеппен 50 баллдан аспайды. Басқа жағдайларда, ақуыздың белгілі 

бір мӛлшері ӛндірілгенде, IQ жоғары болатындығы байқалды [2]. Әйелдерде интеллект 

деңгейі ақыл-ойдың артта қалуынан стандартты кӛрсеткіштерге дейін кеңінен ӛзгереді, 

бірақ, ереже бойынша, бҧл ерлерге қарағанда жоғары болып келеді. Вандер Фриздің айтуы 

бойынша, толық мутацияға ҧшыраған әйелдердің 21% -ының IQ деңгейі 85,29% -дан 

жоғары болған - 70-тен 85 баллға дейін және 50% - 70 баллдан тӛмен. Ерлердегі сияқты, 

когнитивті бҧзылу деңгейі ген жҧмыс істейтін және ақуыз ӛндіретін жасушалардың белгілі 

бір санының болуына байланысты болуы мҥмкін. 

Мартин - Белл синдромымен ауыратын адамдардың барлығы іс жҥзінде визуалды-

кеңістіктік және визуалды-моторлы ҥйлестіру, сандармен операциялар, субтесттер, 

олардың орындалуы ақпаратты ӛңдеудің дәйекті әдісіне, жоспарлауға және зейінді 

ауыстыруға арналған тапсырмаларға байланысты айтарлықтай қиындықтарға тап болады 

[3]. Осы фонда сӛздік, ҧзақ мерзімді есте сақтау, бет-әлпет пен эмоцияны тану қабілеті 

және аяқталмаған бейнелер салыстырмалы тҥрде бҥтін болуы мҥмкін. 

Когнитивті бҧзылыстардан басқа, Мартин-Белл синдромы бар балалардың 

кӛпшілігінде сӛйлеу қабілеті бҧзылған. Фразальды сӛйлеу айқын кідіріспен кӛрінеді, 

әдетте тӛрт жылға созылады, 15% жағдайда 7 жастан асқан адамдарда болмайды. Сӛйлеу 

жиі шатастырылады және «кҥңкілдейді», сӛздік қоры нашар, айқын табандылық және 

жеке сӛздердің автоматты тҥрде қайталануы [4,5,6,]. 

Осы синдроммен ауыратын балалар мен ересектер әлеуметтік қарым-қатынаста 

айтарлықтай қиындықтарға тап болады. 60% жағдайда балалар аутизм спектрінің 

бҧзылуын диагностикалауға қажетті мінез-қҧлық белгілерін толығымен кӛрсетеді, ал 

балалардың 30% -ының мінез-қҧлық фенотипі аутизм диагностикасы критерийлеріне 

толық сәйкес келеді [7]. 

Аутистикалық симптомдардың динамикасы 

ӛмір барысы. Осылайша, Ли және басқалардың бойлық зерттеуінде 8,5-9 жас 

аралығындағы аутистикалық бҧзылуларды диагностикалау кезінде толық мутацияға 

ҧшыраған ер балалардың 54,8% -ы және қыздардың 41,5% -ы АСД диагностикалық 

тобына (аутизм спектрінің бҧзылуы) тағайындалды [8]. ... Қайталама диагноздан кейін (2,5 

жылдан кейін) ер балалардың 80,6% -ы осы диагностикалық топқа тағайындалды. 

Сонымен бірге ASD тобындағы қыздардың саны айтарлықтай ӛзгерген жоқ. Сол зерттеуде 

FXS-те аутисттік бҧзылулардың профилі басқа генездегі ASD-мен ерекшеленетіндігі 

кӛрсетілген. Біздің мәліметтерге сҥйенсек, аутистикалық кӛріністер 8-12 жаста айқын 

кӛрінеді, ал егде жаста аутизм белгілерінің ауырлығы жас жас топтарымен салыстырғанда 

айтарлықтай тӛмендейді [8]. Аутизмнің кҥшеюімен байланысты болуы мҥмкін жыныстық 

жетілу кезеңімен, қалыпты балаларда ми қыртысының фронтальды аймақтарының 

функционалдық белсенділігі де тӛмендейді. 

Тәжірибелік бӛлім. Жоғарыда сипатталған бҧзылыстардан басқа, толық мутацияға 

ҧшыраған адамдарға импульсивтілік, мазасыздықтың жоғары деңгейі, экспрессивті және 

жазбаша байланыстың тапшылығы, ауыр гиперактивтілік, импульсивтілік және зейіннің 

бҧзылуы тән [9]. Алайда, жуу, тарау және т.б. сияқты әлеуметтік және тҧрмыстық 

дағдылар, сонымен қатар тҧрмыстық дағдылар (тамақ дайындау, жинау), әдетте, танымдық 

жастан да жоғары болуы мҥмкін [9]. 

Мартин-Белл синдромымен ауыратын ерлердің басқа сипаттамалары арасында 

кӛбінесе әлеуметтік мазасыздық, кӛзге тҥсуден аулақ болу, мазасыздықтың бҧзылуы 

байқалады. Мартин Белл синдромымен ауыратын екі жыныстағы балалардың, 

жасӛспірімдердің және ересектердің 82% -ында ҥрей аурулары бар екендігі кӛрсетілген. 
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Олардың ішінде ең кӛп кездесетіні - нақты фобиялар, әлеуметтік фобиялар және 

селективті мутизм [10, 11]. 

Мартин-Белл синдромы бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау 

Еріп жҥру - ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың қоғамға енуіне ықпал 

ететін балаларға арналған ҧйымдастырушылық, диагностикалық, тәрбиелік және 

дамытушылық іс-шаралар жҥйесі; мҧғалімдер, тәрбиешілер және ата-аналар ҥшін бҧл 

білім беру жағдайындағы балалар мен ересектер арасындағы қатынастардың оң дамуына 

мҥмкіндік беретін оңтайлы жағдай жасауға бағытталған шаралар жҥйесі. 

Біздің модельде қолдау тӛрт блоктан тҧрады: диагностикалық, тҥзету, 

психотерапиялық және тәрбиелік. 

Бастапқы кезеңде бҧл синдромның дифференциалды диагностикасы маңызды. 

Аурудың салыстырмалы тҥрде кең таралуына қарамастан, ол туралы хабардарлық әлі де 

тӛмен. Мартин Белл синдромына тән фенотиптік белгілер балалардың 30% -ында ерте 

балалық шақта немесе бҥкіл ӛмірінде байқалмауы мҥмкін. Осыған байланысты бҧл 

синдромды диагностикалау кез-келген баланың дамуында айтарлықтай кешеуілдеуі, ақыл-

ойының артта қалуы, аутизм спектрінің бҧзылуы, сондай-ақ сӛйлеу бҧзылыстары бар кез-

келген балада жҥргізілуі керек.Бастапқы кезеңде бҧл синдромның дифференциалды 

диагностикасы маңызды. Аурудың салыстырмалы тҥрде кең таралуына қарамастан, ол 

туралы хабардарлық әлі де тӛмен. Мартин Белл синдромына тән фенотиптік белгілер 

балалардың 30% -ында ерте балалық шақта немесе бҥкіл ӛмірінде байқалмауы мҥмкін. 

Осыған байланысты бҧл синдромды диагностикалау кез-келген баланың дамуында 

айтарлықтай кешеуілдеуі, ақыл-ойының артта қалуы, аутизм спектрінің бҧзылуы, сондай-

ақ сӛйлеу бҧзылыстары бар кез-келген балада жҥргізілуі керек. 

Негізгі диагностикалық әдіс - генетикалық анализ, оны білікті генетик жҥргізуі 

керек. Оның қойған диагнозы барлық мамандардың жҧмысына тікелей әсер етеді, ӛйткені 

Мартин-Белл расталған синдромы баланы және бҥкіл отбасын бейімдеу мен қолдауға 

ерекше тәсілдерді қажет етеді.Негізгі диагностикалық әдіс - генетикалық анализ, оны 

білікті генетик жҥргізуі керек. Оның қойған диагнозы барлық мамандардың жҧмысына 

тікелей әсер етеді, ӛйткені Мартин-Белл расталған синдромы баланы және бҥкіл отбасын 

бейімдеу мен қолдауға ерекше тәсілдерді қажет етеді. 

Диагноз қойылғаннан кейін интеллектуалды даму деңгейін және аутистикалық 

белгілердің болуын анықтау ҥшін психологиялық тексеру қажет. Сонымен қатар, адаптивті 

дағдыларды бағалау және әр тҥрлі бағыттардың психикалық дамуын талдау қажет, ӛйткені 

клиникалық кӛрініс әртҥрлі генетикалық сипаттамаларға байланысты болуы мҥмкін. 

Толық кӛріністі қалыптастыру ҥшін нейрофизиологиялық ЭЭГ зерттеулеріне сҥйену керек 

[12].Диагноз қойылғаннан кейін интеллектуалды даму деңгейін және аутистикалық 

белгілердің болуын анықтау ҥшін психологиялық тексеру қажет. Сонымен қатар, адаптивті 

дағдыларды бағалау және әр тҥрлі бағыттардың психикалық дамуын талдау қажет, ӛйткені 

клиникалық кӛрініс әртҥрлі генетикалық сипаттамаларға байланысты болуы мҥмкін. 

Толық кӛріністі қалыптастыру ҥшін нейрофизиологиялық ЭЭГ зерттеулеріне сҥйену керек 

[13]. 

Сол кезеңде клинико-генеалогиялық диагностика толық мутацияның ықтимал 

тасымалдаушыларын және алғышарттың тасымалдаушыларын анықтау ҥшін жҥргізіледі, 

егер кӛрсеткіштер болса, генетикалық зерттеулер жҥргізу ҧсынылады. 

Тҥзету блогын жҥзеге асыру кезеңінде психолог, невропатолог, психиатр, логопед, 

арнайы педагог және әлеуметтік қызметкер сияқты мамандарды қамтитын пәнаралық топ 

алдыңғы диагноздың нәтижелері бойынша жоспар қҧрып, баланың психикалық-

педагогикалық қолдауын жҥзеге асырады, когнитивті және эмоционалды жақтардың әлсіз 

және әлсіз жақтарын ескере отырып. жеке салалар. Қажет болса, терапевт 

патогенетикалық бағытталған терапияны тағайындайды. Осылайша, бҧл блоктың мақсаты 

Мартин-Белл синдромы бар баланы емдеудің кешенді тәсілі болуы керек.Тҥзету блогын 
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жҥзеге асыру кезеңінде психолог, невропатолог, психиатр, логопед, арнайы педагог және 

әлеуметтік қызметкер сияқты мамандарды қамтитын пәнаралық топ алдыңғы диагноздың 

нәтижелері бойынша жоспар қҧрып, баланың психикалық-педагогикалық қолдауын жҥзеге 

асырады, когнитивті және эмоционалды жақтардың әлсіз және әлсіз жақтарын ескере 

отырып. жеке салалар. Қажет болса, терапевт патогенетикалық бағытталған терапияны 

тағайындайды. Осылайша, бҧл блоктың мақсаты Мартин-Белл синдромы бар баланы 

емдеудің кешенді тәсілі болуы керек. 

Мҧндай балаға тиімді кӛмек кӛрсету ҥшін, ол ӛсіп жатқан отбасына 

психотерапиялық қолдау кӛрсету қажет. Мартин-Белл синдромы бар баласы бар 

отбасыларға аурудың ӛзіндік ерекшеліктерін де, жеке отбасылық жағдайды да ескеретін 

қолдау тҥрі қажет. Мҧндай адамның анасында басым кӛп жағдайда FMR1 генінің 

премутация синдромы болуы мҥмкін, кем дегенде бҧл геннің толық мутациясы. 

Отбасының басқа мҥшелерінде де осы геннің жҧмысында ауытқулар болуы мҥмкін. 

Осыған байланысты отбасы баланың диагнозын қабылдаудың қиын жағдайына тап 

болады, оның тҧқым қуалайтын табиғаты, ата-анасының біреуінен диагнозды қабылдайды, 

сонымен қатар басқа туыстарында премутация немесе толық мутация фактісі кездеседі. 

Аурудың тҧқым қуалайтын табиғатын қабылдаудың бҧл жағдайы отбасылық әлемнің 

әдеттегі кӛрінісін ӛзгертеді және бейімделуге уақыт пен ресурстарды қажет етеді. 

Бҧл кезеңде отбасымен психотерапиялық жҧмыс қажет. Ғылыми зерттеулерге және 

ӛз тәжірибемізге шолу әлеуметтік және психологиялық қолдау отбасымен жҧмыс істеудің 

негізгі компоненті болып табылады деп айтуға мҥмкіндік береді. Ол қызметтің тҥзету 

бағытын жҥзеге асыруға қажетті жағдайлар жасайды. Ана мен баланың арасындағы 

алғашқы ӛзара әрекеттесуді және олардың ӛзара байланысын дамытуды қолдау балаға 

тиімді тҥрде педагогикалық кӛмек кӛрсетуге мҥмкіндік береді. 

Нәтижелер мен талқылау. Осы кезеңнің негізгі міндеттеріне ата-ана мен бала 

арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыру немесе тҥзету кіреді, отбасын ӛзара қолдау 

топтарына тарта отырып, ҧқсас аурулары бар отбасылар тәжірибе алмасуға мҥмкіндік 

алады. Отбасында психологиялық кеңес беру және отбасында ата-ананың белсенді 

позициясын қалыптастыру маңызды, соның арқасында бала болашақта дамып, бейімделе 

алады. Сонымен бірге, отбасыдан кҥнделікті жоспар қҧруда, тапсырмаларды орындауда 

және кҥнделікті және тҧрмыстық дағдыларға машықтануда мамандардың ҧсыныстарын 

қолдану талап етіледі. Отбасылық ақпараттық қолдау да қажет. 

Бірқатар шарттар бар, олардың орындалуы отбасының тиімді болуына кӛмектеседі. 

Олардың негізгілері: 

• отбасымен жҧмыс істеуге ерте кірісу; 

• диадтың әр мҥшесінің ерекшеліктерін ескере отырып, ана мен баламен бір уақытта 

жҧмыс жасау; 

• ата-аналар мен балалар ҥшін қолайлы ортадағы кездесулердің жҥйелілігі; 

• отбасымен ҧзақ мерзімді ӛзара әрекеттесу мҥмкіндігі, отбасы ресурстарын қолдау 

және белсендіру деңгейінің біртіндеп тӛмендеуі; 

• ата-аналардың балалармен жҧмысының жеке және топтық тҥрлерін ҥйлестіру; 

• тҥзету педагогикалық бағдарламасын жҥзеге асыруға отбасының белсенді қатысуы. 

Топтық және жеке психотерапиялық жҧмыстарды сҥйемелдеу процесіне қосу 

баланың даму проблемаларын тиімді шешуге, сондай-ақ отбасын барлық кезеңдерде 

қолдауға мҥмкіндік береді. Алайда, бҥгінгі кҥнге дейін Мартин-Белл синдромы бар 

балалар тәрбиеленетін отбасылардағы балалар мен ата-аналардың қарым-қатынасы 

мәселелеріне арналған зерттеулер іс жҥзінде жоқ. 

Отбасын толыққанды ақпараттық қолдау ҥшін, сондай-ақ медициналық-

педагогикалық ҧйымдардың мамандарын ақпараттандыру ҥшін ғылыми-әдістемелік білім 

мен практикалық әзірлемелерді тарату қажет. Біз бҧл жҧмыс кезеңін тәрбиелік деп 

анықтаймыз. 
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Ол балалармен жҧмыс істеуге арналған білім беру бағдарламаларын, диагностика 

және тҥзету бойынша семинарларды жҥзеге асырады, арнайы ақпараттық мақалалар мен 

буклеттерді қолданады. Балабақша тәрбиешілеріне, мҧғалімдеріне және ерекше 

қажеттіліктері бар балалар тобымен жҧмыс жасайтын басқа мамандарға, оның ішінде 

Мартин-Белл синдромымен ауыратын балаларға кәсіби қолдау бірінші кезекте қалады. 

Мартин Белл синдромы бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау 

моделін жҥзеге асырудың барлық тӛрт кезеңі бір-бірінен бӛлінбейді. Олар диагностикаға, 

тҥзетуге және баланы және оның отбасын одан әрі қолдауға кешенді тәсілді 

қалыптастырады, бҧл осындай балаларға кӛмек кӛрсетуді тиімді ҧйымдастыруға 

мҥмкіндік береді. 

Бір қызығы, шетелдік зерттеулерге сәйкес, Мартин-Белл синдромы бар адамдардың 

ӛмір сҥру сапасы, әдетте, синдромның фенотиптік кӛріністерінің санымен және 

ауырлығымен байланысты. Бҧл синдроммен ауыратын баланың отбасында болуы сӛзсіз 

отбасының ӛмірін ӛзгертеді, ал кейбір жағдайларда бҧл даму басқа дамуында кемістігі бар 

балалар бар отбасыларға қарағанда анағҧрлым кҥшті сезіледі [14]. Зейін тапшылығының 

гиперактивтілігі, агрессивтілігі, аутизм спектрінің бҧзылуы немесе мазасыздық болған 

жағдайда ата-аналар балаларының ӛмір сҥру сапасын тӛмен деп бағалайтындығы 

кӛрсетілген [15; 16]. Францияда денсаулық кӛрсеткіштерімен ӛлшенген ӛмір сапасы 

Мартин - Белл синдромымен ауыратын балалар ҥшін кҥнделікті белсенділігі мен 

ҧтқырлығы жағынан тӛмен балл алған адамдар ҥшін едәуір тӛмен болды [17]. 

Тағы бір зерттеу (Бэйли және басқалар.) Мартин-Белл синдромымен кем дегенде бір 

баланы тәрбиелейтін 1000-нан астам отбасын қамтыды. Ата-аналарға баланың жалпы ӛмір 

сапасын бес балдық жҥйемен бағалауды сҧрады (ӛте жақсы, ӛте жақсы, жақсы, ӛте жақсы 

емес, қанағаттанарлықсыз). Барлық пәндер арасында Мартин-Белл синдромы бар ер 

балалардың ата-аналарының 61% -ы және қыздардың ата-аналарының 70% -ы 

балаларының ӛмір сапасын «ӛте жақсы» немесе «ӛте жақсы» деп бағалады. Ҧлдардың ата-

аналарының тек 9% -ы және қыздардың ата-аналарының 8% -ы ғана ӛз балаларының ӛмір 

сапасын ӛте жақсы емес немесе қанағаттанарлықсыз деп бағалады [18]. 

Мінез-қҧлықтың бҧзылуы сӛзсіз Мартин - Белл синдромымен ауыратын балаларды 

тәрбиелеп отырған отбасылардың ӛмір сапасының тӛмендеуімен байланысты [19] және 

олар ең алдымен терапиядан мінез-қҧлық қиындықтарын шешеді деп кҥтеді [20]. 

Қорытындылар. Осылайша, бҧл балалардың ата-аналары кӛптеген қиындықтарды 

бастан ӛткергеніне қарамастан, зерттеулер олардың ӛмір сҥру сапасын тӛмен деп бағалауға 

бейім екендігін кӛрсетеді [20]. Распа және басқалардың зерттеуінде ата-аналардың 53% ӛз 

отбасында Мартин Белл синдромы бар баланың болуын жағымды оқиға деп бағалады, ал 

78% отбасылар ӛздерінің ӛмірлік жағдайларын жақсы немесе ӛте жақсы деп сипаттады 

[21]. Мартин-Белл синдромы бар балаларды дамыту мен тәрбиелеудің жоғарыда аталған 

барлық ерекшеліктерін, сондай-ақ осындай балаларды тәрбиелейтін отбасылардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, оларды бейімдеу мен ӛмір сҥру сапасын жақсартудың 

ерекше тәсілдерін қалыптастыру қажет. Отбасын тҧтастай сҥйемелдеудің кешенді 

тәсілдемесіне негізделген арнайы балалар тобына арнайы мамандандырылған тҥзету 

бағдарламаларын қҧру қажет. 
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Аннотация: Помимо генетических нарушений, в статье описан синдром умственной 

отсталости, связанный с нежной Х-хромосомой (FRAXA, FXS) с определенными 

фенотипическими особенностями, а также особенностями умственного развития и трудностями в 

социальной адаптации. В статье описаны основные способы организации необходимой психолого-

педагогической поддержки детей с синдромом Мартина-Белла с целью адаптации к ним и 

повышения качества их жизни. Полученные данные могут быть использованы для создания 

специальных программ коррекции для этих людей, основанных на комплексном подходе к 

поддержке всей семьи. Практически все люди с синдромом Мартина-Белла имеют значительные 

трудности с зрительно-пространственной и зрительно-моторной координацией, операциями с 

числами, субтестами, выполнение которых связано с последовательным методом обработки 

информации, планирования и задач по переключению внимания. 

Ключевые слова: синдром Мартина-Белл, синдром умственнойотсталости, сцепленной с 

ломкой хромосомой Х, психологическое сопровождение, педагогическое сопровождение, 

расстройства аутистического спектра, модель сопровождения. 

Abstract: In addition to genetic disorders, the article describes a syndrome of mental retardation 

associated with the delicate X chromosome (FRAXA, FXS) with certain phenotypic characteristics, as 

well as mental development and difficulties in social adaptation. The article describes the main ways of 

organizing the necessary psychological and pedagogical support for children with Martin-Bell syndrome 

in order to adapt to them and improve their quality of life. The data obtained can be used to create special 

correction programs for these people, based on an integrated approach to supporting the whole family. 

Almost all people with Martin-Bell syndrome have significant difficulties with visual-spatial and visual-

motor coordination, operations with numbers, subtests, the implementation of which is associated with a 

sequential method of information processing, planning and tasks for switching attention.  

Key words: Martin – Bell syndrome, mental retardation syndrome linked to a fragile X 

chromosome, psychological support, pedagogical support, autism spectrum disorders, support model. 
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АБАЙ МҦРАСЫ – ДАНАЛЫҚТЫҢ ДӘНЕГІ, АҚЫЛДЫҢ КЕНІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада Абай мҧрасындағы ҧлттық таным, терең философиялық ойлар 

адамның ішкі кҥйінің кӛрінісі ретінде сипатталады. «Әсемпаз болма әрнеге» ӛлеңі талдана 

отырып, адам бойындағы ақыл, қайрат, жҥрек, әділет, рақым сезімдерінің алар орны мен адам 

болмысының қалыптасуына тигізетін әсері туралы айтылады. Тілге жеңіл, кӛңілге қонымды 

ӛлеңнің астарында жасырылып жатқан тегеурінді ойлар мен тҥйінді тҧжырымдар Абайдың басқа 

шығармалары - қарасӛздерімен салыстырыла отырып талданады. Абай даналығының ҧрпақ 

тәрбиесіндегі орны, жақсыға асық, жаманнан қашық болуға ҥйреткен тәлімді ойларынан кӛптеген 

оң тҧжырым тҥйіндеуге болады. Қазіргідей ғылым мен білім, техника мен электроника саласы 

қарыштап дамыған кезеңде мейірімді жҥрегімізді тыңдап, әр сәтте дҧрыс таңдау жасай алмасақ, 

суық ақылымыз адамзатқа зиянын тигізіп, ҥлкен апатқа алып келері хақ. Қҧр ақылдың жетегінде 

кетпей, адам баласы жҥрегіңің ҥнін тыңдауға ден қойса, нағыз рухани болмыс, қҧрыштай 

қашалған тау тҧлға болып қалыптасары анық. 

Кілт сӛздер: ақыл, жҥрек, қайрат, рақым, қҧмарлық, даналық, тҧжырым, толық адам, 

адамдық борыш, тҧлға. 

 

Кіріспе. Бір қарағанда тілі жеңіл, жаттауға да оңай болып кӛрінгенімен, айтар ойы, 

ҧқтырар ҧлағаты терең Абай қазынасы қазақ жастарының санасына сілкініс жасап, ҧлт 

сапасын арттыруға қызмет етеді. Кеңестік таныммен бойымызға сіңген таптық санадан 

бас тартып, Абай ілімін жаңаша танып, болмыс ретінде оның тереңіне бойлай алсақ, әр 

қазақтың баласына ӛрлік пен батылдық, қайсар рух пен білмекке ҧмтылыс, ӛмір сҥруге 

деген талпыныс сезімдерін сіңіре аламыз. Себебі, Президент Қ.К.Тоқаев айтқандай: 

«…хакім Абай еңбектерінің нәрін ӛскелең ҧрпақтың санасына сіңіру және ӛмірлік азығына 

айналдыру – ҧлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды қадамның бірі [1]».  

Теориялық талдау. Абайдың әр сӛзі тани білген адамға даналықтың дәнегі, 

ақылдың кені, тҧнып тҧрған тәрбие кӛзі десек болады. Бірақ ол терең талдауды, зерттеп 

тануды, салыстыра тҥсіндіруді қажет етеді. Бір қарағанда оңай ҧйқасқа қҧрылған жеңіл-

желпі ӛлең ӛрнегі секілді кӛрінетін шумақтардан атан тҥйеге жҥк болардай ой салмағын 

байқауға болады. Мысалы: 

«Әсемпаз болма әрнеге, 

Ӛнерпаз болсаң арқалан. 

Сен де бір кірпіш дҥниеге, 

Кетігін тап та бар қалан[2,15]!» 

Мҧндағы Абайдың насихаты әр нәрсенің басын бір шалатын, дәмін татып кӛруге 

тырысатын кӛрсеқызар дарақылық пен ешкімге зияным тимесе болды дейтін мақсатсыз 

әрекетке қарсы бағытталған. Яғни, ӛмірдің бар қызығын кӛріп, жаманды да, жақсыны да 
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байқап, шектен шықпай ащының да, тәттінің де дәмін татамын дейтін мағынасыз рақат 

іздеуді сынға алады. Қандай іспен айналыссаң да, ең алдымен адамдық борышты ҧмытпа, 

ӛмірден тәжірибе жинаймын деп жҥріп, кетігін тауып қалана алмай далада қалған 

кірпіштей ӛміріңді бос ӛткізбе дейді. Бәрінің дәмін татып кӛргісі келетін, әр нәрсеге 

еліктегіш адам бар кірпіштің орнына қаланып кӛргісі келетін ақымақ кірпішке айналады. 

Адамның мақсат-мҧраты айқын болғанда ғана бір бағытқа бағытталған даму болады, 

адамдық борышы да нақтыланады. Абайдың айтып отырғаны да осы – адам әр нәрсеге 

емес, бір нәрсеге әсемпаз болуы керек. Басқа қызықшылықтары осы ҧлы мҧрат 

жолындағы баспалдақтар ретінде қалануы тиіс. Егер адам бір-біріне кереғар қҧндылықтың 

соңынан тҥсіп, мағынасыз ізденіске ден қойса, тек баға жетпес уақытын жоғалтып, ӛзінің 

даралығынан айрылады.  

Тәжірибелік бӛлім.«Біреулер «ӛмірде ащының да, тҧщының да, жақсының да, 

жаманның да дәмін татып кӛру керек. Шектен шықпай бәрін кӛруге болады» дейді. 

Адамның мҧндай типін Маслоу да сипаттаған. Бҧл – әсіресе ауылдан қалаға келген 

студенттің басында болады. «Шектен шықпай, бәрінің дәмін татып кӛру керек» деп 

ойлайды. Бір қарасаң, ол ӛмірден тәжірибе жинап жатыр. Есейе келе ащының да, 

тҧщының қадірін білетін азамат қалыптасатындай кӛрінеді. Алайда адамдық борышы 

ҧмыт қалады. Тағы да тетігін тауып қалана алмай қалған кірпіш», – дейді «Логотерапия 

немесе ӛмірге қҧштарлық»кітабында [3,62].  

Ӛмірден тәжірибе жинаймын деп қҧмарлықтың соңынан тҥскен «ақымақ 

кірпіштер» ӛзін-ӛзі тоқтата алмай, шектен шығып кетсе, қҧмарлыққа салынғаны 

соншалық отбасы, жҧмыс, адамдар арасындағы сыйластық, адамдық қасиетінің 

барлығынан айрылады. Есепсіз  қарызы мен шетсіз-шексіз ӛтіріктері соңынан қуғанда, 

басын тауға да тасқа да ҧрып, гомеостазға батып, оңай ғана ӛле қалғысы келеді. Ӛмірден 

тәжірибе жинаймын деп жҥргенде ӛмірінің ӛтіп кеткенін де сезбей қалатыны жаман. 

Сондай-ақ, бҧл ӛлеңде мынадай қызықты ойлар бар: 

«Қайрат пен ақыл жол табар, 

Қашқанға да, қуғанға. 

Әділет, шапқат (аяу, рақым ету) кімде бар, 

Сол жарасар туғанға [2,15]», – деген жолдарға мән беріп қарасақ, қайрат пен ақыл 

бәрімізде болғанымен, толық адам болуымыз ҥшін ол жеткіліксіз екендігін байқаймыз. 

Себебі, ақыл жамандықтың да, жақсылықтың да бастаушысы бола алады. Жҥрегіңді 

тыңдап, ар-ҧят пен әділетке бас қоймасаң, бір-ақ сәтте ҥйренген ӛнер-білім, ғылымың 

қиянаттың қызметшісі болып кетуі мҥмкін. Сондықтан да әл-Фараби бабамыз «Тәрбиесіз 

берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген екен. Яғни, ата-бабамыздан бізге жеткен 

дәстҥр мен кие, қасиетті қҧндылықтарға бас имесек, «обал болады, ҧят болады, жаман 

болады» деген қарапайым тәрбие бастауынан сусындамасақ, суық ақылмен қауіпті адамға 

айналып кетуіміз әп-сәтте. 

Абайдағы толық адам танымының тӛркініне ҥңілсек, тҥп-тамыры сопылық 

әдебиетке жалғанатынын оңай байқауға болады. Шығыс шайырлары мен сопылық 

сарындағы ақындардың шығармаларына арқау болған, тҥрлі талқыға тҥскен толық адам 

және пенделіктің кәмалаттығы жӛніндегі ойларды ӛзіндік ой елегінен ӛткізіп, ӛзінің ой-

сезім дҥниесіне әсер еткен ағымдардың бәрін қорытып, ӛзіндік етіп алады деген М.Әуезов 

пікірінің шындығына кӛз жеткіземіз. Сопылық танымдағы толық адам ілімі ХІІІ-ХІҤ 

ғасырларда жан-жақты дамып, шығыс шайырлары мен ғалымдарының шығармаларында 

сопылықтың адамгершілік мҧраты ӛркен жайса, кейінірек бҧл ҥрдіс еуропалық ғалымдар 

арасында да жалғасып, тҥрлі пікір білдіріп жатқандар болды. Ал, Абай ӛзінің 38-қара 

сӛзінде Алланы тану жӛнінде пікірін келтіре отырып, Жаратушының бойындағы сегіз 

сипатқа (хаят, ғылым, қҧдырет, кӛру, есіту, тілек, сӛз, болдыру) қосымша нақылия, ғақылия 

дәлелдерге сҥйене отырып, әділет пен рақымды қосып, он сипатқа толтырады. Бастапқы 

сегіз сипаттың ішінен ғылым мен қҧдыреттің символы ретінде ақылды ерекше бӛліп алып, 
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ӛзі ҧсынған екі сипатпен біріктіріп, ҥш сипатқа жіктеп шығады: ақыл, әділет, рақым. Тек 

осы ҥш сипатты бойына сіңірген адамды ғана Абай танымында толық адам деп 

қабылдауға болады. Осы ҥш сипаттың бірі – рақымды ерекше саралап жҥректің баламасы 

ретінде ҧсынады [4,86]. 

Нәтижелер мен талқылау. Абайдың он жетінші қарасӛзінде дәл осы ойлар 

жалғасады. Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуі айтысып-айтысып, ғылымға жҥгінеді. Қарап тҧрсаң 

ҥшеуінің де айтқаны жӛн, уәждері орынды. Алайда, ғылымның шешімі барлық дауға 

нҥкте қояды.  

Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінің басын қосу менің міндетім деп санаған ғылым, 

бәрінің әміршісі, билеушісі – жҥрек болғанын қалайды. Ақылдың қыры кӛп болғанымен 

жҥрек оның бәрін қҧптай бермейді. Жақсылыққа жаны қҧмар, жамандыққа жаны қас ар-

ҧяттың мекені нәзік жҥрек адамды әрдайым игі іс пен орайлы әрекетке жетелейді. 

Адамзатқа зиянын тигізіп, кісіге қылдай қиянат жасаудан әманда сақтап отырады. 

Сондықтан да ғылым бҧл ҥшеуінің тартысын жҥректің пайдасына шешіп беріп, ақырында 

ар-ҧятқа жҥгіндіреді. 

Осы жолдарда Абай әрдайым ақылыңа сен, қайратыңды жаны, бірақ оларды 

жҥрегіңе билет депті. Кез келген жағдайдан жол табар тапқырлық осы қасиеттерге 

жасырылған, әділет пен аяушылық сезімдері бойынан айқын кӛрініп тҧрған адамның бар 

жерде беделі артып, мерейі де ҥстем болады. Неге жҥректі билеткен десек, жҥрек – ар-

ҧяттың мекені екені анық. Қазақтағы «ардан аттамаған, ардың ісі, арлы адам» деген 

тіркестер ҧятын тыңдаған, ҧяттың жетегінде жҥрген адамның қҧрметін арттырып тҧр. 

Жҥрегің кең болса, мейірімге толы болса, бҥкіл әлемге шуақ шаша аласың. Сондықтан да 

рақымшылық пен мейірбандық, барлық адамзатты бауырындай кӛретін ақжҥректік ақын 

мҧрасындағы нҧрлы ақыл ҧғымын айшықтап тҧрғандай. 

Абайдың «толық адам» іліміндегі адамның ҥш сипаты – ақыл, әділет, рақым болса, 

осы жолдарда жҥрегіне рақым мен әділет ҧялаған жан ізгілікті жанның кӛрінісіндей 

сипатталады. Әрдайым ақылыңа сен, қайратыңды жаны,  кез келген ситуациядан жол 

табар тапқырлық осы қасиеттерге жасырылған дейді. Әділет пен аяушылық сезімдері 

бойынан айқын кӛрініп тҧрған адамның бар жерде бәсі артып, мерейі де ҥстем болып 

тҧрады. Сондай-ақ, осы жерде 17-қарасӛзде айтылған ақыл мен қайраттың жақсылыққа да, 

жамандыққа да қҧмбыл болатын айнымалы қҧбылыс екенін, оларды тізгіндеп, әділ 

шешімін беріп, шындықты ту ететін жҥректің әмірін ҥстем ететін Абай танымы сан 

ғасырлық қазақы таныммен астасқан рухани ілімнің бастауындай дей келіп: «Абайда 

жҥрек культінің басым жатуы оның ой-танымының болмысында жатыр деп ҧғынамыз» 

[4,131], – деген абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметҧлының пікірімен толықтыра 

кетуге болады. Бҧл жолдардағы ой тӛркіні ақын ҥлгі еткен нҧрлы ақыл иесі толық адам 

әрекетінің ізгілікті кӛрінісін насихаттау болмақ.Бойындағы ақыл мен қайратына ғана 

сенген адам толық адам болып саналмайды, адамшылығы толымсыз жарым адам десек те 

болады. Ол екеуіне жҥректі тыңдатып, әділетпен дос болса ғана ақын ойындағы толық 

адам дәрежесіне жетеді. Ӛлеңде былай дейді: 

«Бастапқы екеу соңғысыз 

Біте қалса қазаққа. 

Алдың –жалын,  артың – мҧз. 

Барар едің қай жаққа?[2,15]» 

Бҧл жерде «бастапқы екеу» деп ақыл мен қайратты, «соңғы» деп әділет, шапқатты 

айтып тҧр. «Шапқат» сӛзін рақымшылық, аяу сезімі деп тҥсіндірген екен, бҧл сезімдердің 

тҧрағы жҥрек екенін ескерсек, барлығын тағы да сол жҥрекке бағындырып тҧр. Бірақ 

мҧнда қасына әділетті де қосып береді. Яғни, адам баласы әділет пен рақым сезімдерін 

жҥрегіне жиып, ақыл мен қайратымен іс қылса, кемелдікке жетіп, қазіргі сӛзбен айтқанда 

интеллектуалды ҧлт қҧраушы тҧлғаға айналады.Қайратты кісі дәулет жинауға ықыласты 

болса, ақыл жан мен рухтың тамағы – білім кӛздері мен рухани қазынаға ден қояды. Абай 
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қолданған «шапқат» сӛзін мейірімділік пен рахымдылықтың, сезімнің бейнесіндей 

сипаттап келіп, М.Мырзахметҧлы: «Әділет – Абай танымында барлық ізгілік атаулының 

анасы болмақ»[4,180], – деп тҥйіндейді.  Яғни, абайтанушы ғалымның ойынша, бойына 

ақыл, қайрат қана біткен адам әділет пен рақымды сіңірмесе, Абай танымында 

адамшылығы толымсыз жарым адам саналады. Абай армандаған толық адам дәрежесіне 

жету ҥшін ақыл мен қайратқа ҥстемдік ету жеткіліксіз, сонымен бірге әділет пен рақымды 

бойына ҧялатса ғана барлық ізгі қасиеттері ҥйлесім тапқан кемел кейіпке ене алады. 

«Пайданы кӛрсең бас ҧрып, 

Мақтанды іздеп, қайғы алма. 

Мініңді ҧрлап жасырып, 

Майданға тҥспей, бәйгі алма [2,15]», – деген жолдары дәл қазіргі кезде қазақ 

қоғамындағы бітеу жарадай кҥлбілтеленіп, жазыла алмай тҧрған дертіне арналғандай. 

Яғни, бас пайда мен ӛтірік мақтанға семіріп, артық әрекетке аяқ басып, кейін басыңа 

қайғы бҧлтын ҥйіретін әрекетке жолама дейді. Ӛз мініңді жасырып, кӛзбояушылық пен 

жағымпаздықтың арқасында талас-тартыссыз, анық бәсекесіз, жан қиналмай келген оңай 

олжаға қызықпа дегені.  

«Ӛзіңде бармен кӛзге ҧрып, 

Артылам деме ӛзгеден. 

Кҥндестігін қоздырып, 

Азапқа қалма езбеден [2,15]».  

Яғни, бойыңдағы болмашы артықшылығыңды ӛзгенің кӛзін қыздырып, кҥндестігін 

арттыру ҥшін, қызғанышы мен кӛреалмаушылығын туғызу ҥшін қолданушы болма дейді. 

Лажы болса, «топырақ сипатыңды» жоғалтпа дейді.  

Яссауи хикметтеріндегі «Топырақ бол, ғалам сені таптап ӛтсін» [5], – деген 

даналық адамды кішіпейілділікке, мейірмандыққа, қарапайымдылыққа ҥндейді. Абай 

шығармаларының Яссауи ілімімен ҥндестігін осындай мысалдардан оңай байқауға 

болады. Барыңмен мақтанбай, даналар сияқты «әр нәрсені білген сайын тҥк білмейтініңді 

тҥсініп», білімнің шектеулі екендігін мойында, Сократша айтқанда, «Мен тҥк 

білмейтінімді ғана білемін!» деген ҧстанымнан тайма дейді. 

«Ақырын жҥріп, анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға. 

Ҧстадтық (үйретуші, ұста, профессор) қылған жалықпас, 

Ҥйретуден балаға [2,15]», – деп қорытындылайды. 

Қорытындылар. Жалпы, жас ҧрпаққа ҥлгі етерлік кемелдіктің белгісін, толық 

адамның бейнесін Абай осылайша сипаттайды. Біреуге жасаған жақсылығыңды міндет 

етпей, ешқашан асылық жасамай, білгеніңмен бӛліс, қоғамға, елге пайдалы тҧлға бол деп 

насихаттайды.  

Ӛткен ғасырда Абай қашап шығарған «толық адамы» бейнесі әр адамның бойынан 

табылса, Президент айтқан бҥгінгі «интеллектуалды ҧлт» қалыптастырудың алғышарты 

солар болмақ. Әрбіріміз бойымыздағы ақыл мен қайратты әділет пен рақымға жҥгіндіре 

білсек, қай сәтте де жол тауып, адамзаттың бәрін сҥйетін ӛркениетті тҧлғаға айналамыз. 

Еліміздің дамуына, ҧлтымыздың жаңа болмысын қалыптастыруға ықпал етеміз. Кітап – 

ақыл қайрағы. Абай шығармаларынан тҥйіндеген осындай ой-тҧжырымдарымызды 

амалымызға асырсақ, ділімізге сіңіріп, әрекетімізге айналдырсақ ҧлтымыздың нағыз 

жаңғыруы, тарихи тізбекке жалғануы да сол болмақ. Абай даналығы әр сәт тҧнығына 

ҥңілген сайын жаңа жауһарларын, соны таным, тың тҥсінік ҧсына береді. Сондықтан оның 

тереңіне бойлап, ой маржандарын тере білу, ондағы рухани қазына бойына сіңіре білу – әр 

адамның рухани қуатын арттырып, намысын жанып, тҧлғасын биіктете тҥседі. 
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Аннотация: В данной статье национальное познание в наследияях Абая, глубокие 

философские мысли описываются как отражение внутреннего состояния человека. Анализируя 

стихотворение «Әсемпаз болма әрнеге», в котором рассказывается о роли человеческого разума, 

силы, сердца, справедливости, сострадания и влиянии на формирование человеческой натуры. 

Подсознательные мысли и ключевые идеи, скрытые под простым стихотворением, анализируются 

в сравнении с другими произведениями Абая –слова назиданиями.Роль мудрости Абая в 

воспитании будущего поколения можно понять во многих положительных мыслях из его 

произведении, которые учили нежно относиться к добру и избегать зла. В сегодняшнем быстро 

развивающим мире науки, образования, технологий и электроники, если не прислушаемся к своим 

добрым сердцам и не сделаем правильный выбор в любое время наши  умение и навыки могут 

быть обречены на катастрофу. Если человек следует не только за разумом, а прислушивается к 

голосу сердца, он станет настоящим духовным человеком. 

Abstract: In this article, national knowledge in the heritage of Abai, deep philosophical thoughts 

are described as a reflection of the inner state of a person. Analyzing the poem «Әсемпазболмаәрнеге», 

which tells about the role of human mind, strength, heart, justice, compassion and influence on the 

formation of human nature. Subconscious thoughts and key ideas hidden under a simple poem are 

analyzed in comparison with other works of Abai - words of edification. The role of Abai's wisdom in the 

upbringing of the future generation can be understood in many positive thoughts from his work, which 

taught him to be gentle with good and avoid evil. In today's rapidly developing world of science, 

education, technology and electronics, if we do not listen to our good hearts and make the right choice at 

any time, our skills and abilities can be doomed to disaster. If a person follows not only the mind, but 

listens to the voice of the heart, he will become a real spiritual person. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЖҤРЕК КУЛЬТІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада Абай шығармаларында кӛрініс тапқан жҥрек сӛзінің семантикалық, 

психо-физиологиялық мағыналары, дҥниетанымдық мәні талданады. Ҧлы ақынның бҥкіл 

еңбектерінде орын тапқан, бірін-бірі толықтырған жҥйелі ойларына арқау болғанбҧл сӛздің 

символдық мәні ашықталады. Тҧтас желі қҧрайтын ӛрелі ойларынан адамның жҥрек кӛзін ашуы, 

бойына қҧндылық дарытып, хикмет ӛрнегін шашуы туралы айтылады. Адам бойында кӛрініс 

табатын «іштегі кірден» тазарып, толық адам болудың кілті ҧсынылады. Абай мҧрасын зерттеудегі 

соны ізденіс, тың бетбҧрысқа бет алған қазіргі абайтану ғылымының жай-кҥйіне шолу жасалады. 

Тәуелсіз елдің жаңа болмысын, интеллектуалды ҧлт қалыптастырудағы Абай ілімінің алар орнын, 

ҧрпақ тәрбиесіне тигізер әсеріне жан-жақты тоқталады. Адами дамудағы рухани болмыстың ӛзін 

танып, ӛзін шыңдауы, ӛз ішіне ҥңіле білуі – сана жаңаруының бастауы ретінде сипатталады. 

Кілт сӛздер: қазақ әдебиеті, рухани жаңғыру, абайтану, дҥниетаным, ғылым, ҧлттық сана, 

рухани болмыс, инттеллектуалды ҧлт, символ, ҥдеріс. 

 

Кіріспе. Абай мҧрасы – қазақ әдебиетіне тың екпін, жаңа сапа, нәтижелі ізденіс 

алып келген соны соқпақ еді. Сондықтан да жылжып ӛткен жылдар да, толқындай 

сырғыған ғасырлар да «қазақтың бас ақыны», терең ой мен даналықтың кені ҧлы Абайдың 

бізге қалдырған қазынасын ескірте алмады. Қайта уақыт ӛткен сайын қҧны арта беретін 

саф алтындай жаңа заманда жаңа таныммен оқып-білуді, сырына ҥңіліп, мәнін ашуды 

ҧрпағынан талап етеді. Әдебиет тарихында Абайды ескіліктің қалдығын жырлаған 

байшыл, феодал таптың немесе ҧлт буржуазиясының ӛкілі деп те бағалаған кездер болды. 

Заман талабы мен кеңестік билік жҥйесі Абайды терең тануға, оның даналық ой 

маржандарын терген терең философиясының сырын ашуға, мҥмкіндік бермеді. Адамның 

рухани болмысын жырлаған, ішкі кҥйлері мен экзицтенциялық ӛзгерістеріне бағытталған 

ақынның терең шығармалары кеңес заманында таным тҧрғысынан ӛз дәрежесінде зертеп 

талданбады десек, артық айтқандық емес. Тек абайтанушы ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметҧлының еңбектерінен ғана бҧл 

мәселенің оң жауабын таба аламыз. Абай туралы қазақ баласының кеудесінде жинақталған 

сансыз сҧрақтың жауабын да дәл осы ғалым ағамыздың ғылыми ізденістерінен 

кездестіреміз. 

Мекемтас Мырзахметҧлы абайтану ғылымының қалыптасу мен дамуын кезең-

кезеңге бӛліп, Абай мҧрасын барынша жан-жақты, терең танытуға, толық зерттелуіне 

ӛлшеусіз ҥлес қосып келе жатыр. Абай танымын тәуелсіз ҧлт танымымен қазіргі заманға 

сай соны кӛзқараспен саралап таныту, ҧрпағына тҥсінікті тілде тәпсірлеп беру – нағыз 

ғалымның ғана қолынан келеді. Ғалымның жҥйелі зерттеулерінен кӛп нәрсенің мәнін 

тҥсініп, бҧрын айтылмаған, халқына жеткізілмеген нәбір тың мәліметпен танысып, ақын 

бейнесін одан бетер жаныңызға жақындата тҥсесіз. Қарап отырсақ, Абай атамыз 

әрбірімізге ҥн қатып, жол кӛрсетіп, бағыт сілтеп тҧрғандай. 

Теориялық талдау. Қазақ ҧлтының жаңа болмысын қалыптастыратын соңғы 

кездері жиі айтыла бастаған интеллектулды ҧлт идеясын Абайдың «толық адам» ілімінен 

таба аламыз деп ел Президенті Қ.К.Тоқаев ерекше атап айтты [1]. Ӛз ҧлтын ӛнер игеруге 

шақырған ақынның қамқорлығы мен жанашырлығын жоғары бағалап, заман талабына сай 

халқына ертерек ҥндеу жасаған кӛрегендігіне баса назар аударған. Сондай-ақ, дәл қазіргі 

уақытта айтылып жҥрген «интеллектуалды ҧлт» қалыптасуы туралы ой тізбегін де Абай 

мҧрасынан кездестіре аламыз дей келіп, ҧлы ақынның әр сӛзі уақыт кеңістігіне бағынбай 
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ҧлтының санасына сілкініс жасап, кӛңіл кӛзін ашуға бағытталған рухани қуат кӛзі екеніне 

тоқталып ӛткен. 

Ел басшысының ақын мҧрасына деген ерекше кӛзқарасы, жоғары бағасы Абайды 

тануға бағытталған тҧтас мемлекетіміздің бҥгінгі қадамындай кӛрінеді. Еліміздің білім 

сапасын дамытудағы ендігі меже – рухани қҧндылықтарды бойына сіңірген халқымыздың 

жаңа болмысын қалыптастырып, ҧлт сапасын арттыру болса, бҧл жолда Абай тағылымы 

кереметтей ҥлгі бола алады. Себебі ол – ҧлы ойшыл, ғҧлама, ақын, ағартушы, аудармашы, 

композитор, ел тарихында орны бӛлек, ҧлтымыздың жаңаша әдебиетінің негізін салған 

дара тҧлға. Абай шығармаларынан қазақ халқының ҧлттық болмысы, тҧрмыс-тіршілігі, 

қазақы дҥниетаным мен мінезі, ҧлттық рухы, тілі мен ділі еркін кӛрініп, «Абай әлемі деген 

бірегей қҧбылыс ретінде бағаланады» [1] дейді. Иә, бҥкіл болмысымен біртҧтас 

қҧбылысқа айналып кеткен Абай тағлымы жас ҧрпақты тәрбиелеуде, ҧлттық 

қҧндылықтарды ҧлықтайтын тарихи тізбекке жалғауда таптырмас темірқазық бола алады. 

Тәжірибелік бӛлім. Заманалар толқынында тербетіліп, ҧрпағына жол кӛрсетер 

шамшырағына айналған ҧлттық рухтың кені, сананы жаңғыртудың бірден-бір кепілі, 

теңдессіз қазына – қайталанбас тҧлға Абай мҧрасы. Ҧлттық қҧндылықпен суарылып, 

терең ой, ӛткір тіл, асыл сӛзбен кӛмкерілген Абай шығармасы қаншама уақыт ӛтсе де, ӛз 

маңызын жоғалтпайды, мәнін жоймайды. Ел қамын жейтін ҧландарды тәрбиелеуде, 

ҧлттық кодты оятуда, намысыңды қамшылап, ақылыңды жануда ең басты тәлімгерің боп 

тҧра береді.  

ПрофессорМекемтас Мырзахметҧлы Абай қалдырған «Толық адам» ілімін «рухани 

монолитті қазаққа айналудың жолына қызмет еттіру» – барлық кӛзі ашық зиялы қауымның 

басты рухани міндеті дей келіп, дәл қазір біздің қазақи болмысымызға сай келетін одан 

ӛзге жолды да, танымды да кӛріп тҧрмағанын айтады [2,61]. Иә, бҥгінгідей қоғам дамып, 

адам мҥмкіндігі артып, жҧтып жіберуге дайын ӛркениеттер қақтығысы жҥріп жатқан мына 

әлемде рухани тҧғырымыз берік болмаса, ӛзге танымның жетегіне еріп, әп-сәтте жоғалып 

кетуіміз оңай. Сондықтан да, тірек етер таяныш, дәтке қуат, кӛңілге демеуді Абайдан 

іздейміз. Тереңіне бойлап, ой маржандарын теріп, қажетімізге жаратуға асығамыз. Абай 

шығармалары арқылы жан-дҥниеңе бойлауды, ӛзіңді тануды, кӛзқарасыңды 

қалыптастырып, бағытыңды тҥзеуді ҥйренесің. Кӛңіліңе тоқып, дала данышпанының бір 

мысқал ойын жҧқтырып, даналығын бойыңа сіңіре алсаң, Абай жаққан бір шырақ сенің 

жҥрегіңде де маздап, дауыл да ӛшіре алмастай боп лаулай бермек. 

«Жҥрегіңнің тҥбіне терең бойла», «Жҥректе қайрат болмаса», «Жҥрегім, нені 

сезесің», «Жҥрегім, ойбай, соқпа енді», «Жҥрек – теңіз, қызықтың бәрі – асыл тас»,«Ауру 

жҥрек ақырын соғады жай», «Жҥрегім менің қырық жамау», «Жҥректің кӛзі ашылса…» 

деген ӛлеңдерінен ӛз халқының жҥрек кӛзі ояу, кӛңілі сергек, кӛзі ашық болса екен деген 

ҥкілі ҥмітін, жанашыр ҥнін естігендей боласың. Дегеніне ҥн қосып, сенімін тірілтіп, ҥмітін 

жалғағың келеді. Мҧның бәрі Абай шығармашылығында кӛрініс тапқан жҥректі мадақтау, 

яғни жҥрек культі – иманигҥл танымы екені аңғарылады. Абайдағы жҥрек танымы 

Қ.Жҧмалиев еңбектерінде поэтикалық тіл тҧрғысынан зерттелгенімен, адамгершілік 

болмысына жете мән берілмеген. Абайдың ӛзі мҧны қарасӛзінде: «…Біздің қазақтың 

жҥректі кісі дегені – батыр кісі дегені» [3], –деп сынап, сӛз тыңдаушы халықтың жҥрек 

табиғатын тым тӛмен дәрежеде танитындығына кейіс білдіреді. Абайтанушы 

М.Мырзахметҧлы бҧл туралы былай дейді: «Абай жҥректі – рақым, шафағатының қайнар 

кӛзінің баламасы ретінде қарайды» [2,116].  

Абайтанушы ғалым ҧлы ақынның 1886 жылдан бастап жҥрек сырына ҥңілу, 

жҥректің дегенін тыңдап, сезінген, тҥйген таным-тҥсінігінуақыт ӛткен сайын толықтырып 

ӛз еңбектерінде жҥйелі тҥрде насихаттап отырғанын, сол уақыттағы шығармаларының 

дені жҥрек тақырыбын айналып ӛтпегенін баса айтады. М.Әуезовтің абайтану дәрісінде 

адамгершілік неден қҧралады дегенге Абайдың ақыл, қайрат, жҥрек ҥшеуін ғылымға 

жҥгіндіретінін, жҥрекке бірінші орын беретіндігін айтады. Жҥректің сезгіштігіне ерекше 
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мән беріп, ақыл байқағанды жҥрек сезетіндігін, сондықтан да ҧлы ақынның шабыт адамы 

болғандықтан қарасӛздері мен ӛлеңдерінде жҥрек сезімі кҥшті болатындығын айтып 

ӛткен.  

Біреуінің кҥні жоқ біреуінсіз, 

Ғылым сол ҥшеуінің жӛнін білмек, – деп ақыл, қайрат, жҥректің бірлігін ғылымға 

жҥгіндереді. Ӛз заманындағы надандық, жат қылықтарды барынша сынаған ақын 

замандастарының бойына адамзат баласының ҥш ізгі қасиетін сіңіруді жӛн кӛреді: 

Ҥш-ақ нәрсе адамның қасиеті: 

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек, – деп тҥйеді. 

Нәтижелер мен талқылау. Абай шығармаларындағы жҥрек культі туралы 

ойларының тҥп тамыры әл-Фараби трактаттарына жалғанатынын байқауға болады. Онда 

жҥректі ішкі табиғи жылылықтың кӛзі, басқа мҥшелерге жылулық пен нәр беретін бас 

мҥше ретінде сипаттайды. Және де жҥректің бҧл қызметін адам денесінің басқа бірде-

біреуі атқара алмайтындығын айтып ӛткен. Нақ осы таным жҥйесі, яғни адамның кірпіш 

тәніне жҥректің ҥстемдігі Абай шығармаларының ӛн бойына желі тартып, айқын 

танылады. Адамның жан сыры, оны танып-білу, зерттеу тақырыбында ой қозғаған ӛзіне 

дейінгі кӛне деректер мен ӛз заманындағы ой толғамдарға сын кӛзімен қарап, ой елегінен 

ӛткізеді. Нәтижесінде қайталанбас ӛзіндік ой-танымын жҥйелеп, жантану ілімі туралы 

кӛзқарасын қалыптастырды. Бҧл ҥдеріс Шәкәрім шығармаларында кӛрініс тауып, адам 

жанының жҧмбағын шешу ізденісі, ішкі әлемінің сырларына ҥңілу Абайдан кейін де 

жалғаса берді.  

Абай шығармаларынан бізге жеткен иамнигҥл, яғни «ҥш сҥю» танымынан ойшыл 

ақынның ішкі нанымын, рухани кӛзқарасын байқауға болады. 

Махаббатпен жаратқан адамзатты 

Сен де сҥй ол Алланы жаннан тәтті, – деп, ең алдымен адам Жаратушы иесін ҥлкен 

махабатпен шексіз сҥю керектігін айтып, бірінші сҥюді нақтылайды.  

«Адамзаттың бәрін сҥй бауырым деп» деген ерекше ойынан ӛзіне дейін айтыла 

қоймаған, адамды дініне, тіліне, нәсіліне, ҧлтына, жынысына бӛлмей, тең дәрежеде сҧхбат 

қҧра алатын ӛркениетті адам бейнесін кӛреміз. Мҧны екінші сҥю деп қабылдап, Абайдан 

басқа арқау етпеген тың дҥние, соны пікір ретінде танимыз. 

«Және сҥй Хақ жолы деп әділетті» дей келіп, шыншылдық пен туралыққа терең 

мән берген ҥшінші сҥюді паш етеді. Осы ҥш сҥюді толассыз насихаттап, ӛлеңдері мен 

қарасӛздеріне жҥйелі тҥрде арқау етуінің мәні – қазақ қауымының рухани тазарып, жетілу 

жолы осы деп қабылдауы болса керек. 

Осы ҥш сҥю болады иманигҥл, 

Иманның асылы ҥш деп сен тақиқ біл. 

Ойлан-дағы ҥшеуін таратып бақ, 

Басты байла жолына малың тҥгіл, – деп нақты жол кӛрсетеді. 

Иманигҥл ілімін жан-жақты тҥсіндіріп берген зерттеуші-ғалым М.Мырзахметҧлы, 

бҧл ілімнің астарында «адамды моральдық тҧрғыдан рухани жетілдіру» идеясы 

жатқанына тоқталады. М.Мырзахметҧлы адам баласының дамып-жетіліп, тҧлғалану 

жолында бҧл ҥш сҥюдің (Алланы сҥю, адамзаттың бәрін сҥю, әділетті сҥю) орны ерекше 

екендігіне тоқталады. Адам бойында осы ізгі қасиеттер бҥр жарып, кӛктеп-кӛркейер 

болса, рухани кемелденіп, адами болмысын қалыптастыра бастайды. Абай ілімі, Абай 

даналығы қарапайым кӛзбен бір қарағанда тҥсіне салатын оңай дҥние болмағандықтан, 

ғалымның тәпсірі, жылдар бойғы зерттеудің нәтижесінде тҥйген ой-тҥйіні баршамыздың 

кӛкейімізге қонып, кӛңіліміздегі тҥйткілді дӛп басады. Рухының дертіне дауа іздеген талай 

жанның жҥрегіне жылулық сыйлап, ӛмір жолын дҧрыс арнаға бҧруына, ӛз ішіндегі 

арпалысын тҥсініп, кӛңіл кӛзінің ашылуына тҥрткі болады. Тек, ғылыми пайым, мықты 

зерттеу мен ҧзақ ізденістің нәтижесінде жасалған М.Мырзахметҧлы ағамыз 

қалыптастырған Абайтану ғылымының негізінде ой тҥйіп, бағытымызды айқындасақ 
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болғаны. Әйтпесе, дәл осы кҥні Абай арқылы ӛзін танытуды кӛздеген талайлардың атҥсті 

кӛзқарасы мен біржақты ой-пікірлері ҧлы дананың ҧлағатын жастарымыздың дҧрыс 

тҥсінбей қалуына себеп болуда. Бҧл жерде ақпарат беттерінде, әлеуметтік желіде «Абайды 

дҧрыс танымай келген екенбіз» деп, еш қисынға келмейтін қате тҧжырымдарын жариялап 

жҥрген авторлар да бар екені туралы айтқым келеді. Қалыптасқан ғылыми жҥйе, сан 

жылдарға созылған Абайтану ілімінің зерттеу нәтижелері таным ӛзегіміздің негізі болуы 

тиіс. Абай даналығы, ақын мҧрасы – әр қазақ ҥшін қымбат қазына, рухани ілімнің, жоғары 

танымның бастауы ретінде әрдайым ӛз биігінде қалуы тиіс.  

Абай шығармалары адамны ӛзін танудағы мықты ізденіске жетелейді. Ӛзінің 

рухани болмыс екенін тҥсініп, ішкі сырына ҥңілуді ҥйретеді. Сыртағы кез келген адам 

басқа жанның ішінде не бар екенін байқай алмайды. Іштегі сырды кӛрудің бір ғана шарты 

– адамның ішкі кірінен арылып, кіршіксіз таза, мӛлдір болуы. Сонда ғана іштегі асыл 

тастарды тамашалап, ой маржандарын тере аласыз. Адам жанына барынша тазалықпен 

ҥңілген сайын қҧдыретті болмыстың шын бейнесі айқындала береді. Осы таным жеке 

басына табынуға ҧласып кетпесе,  қабілет ретінде арта бермек. Себебі мақтану сезімі 

адамның ӛзінің ішкі әлемін танитын жҥйені тҧтасымен жойып жібереді дейді 

«Логотерапия немесе ӛмірге қҧштарлық» кітабында. Бҧл ойды Абай ӛлеңімен жақсы 

жеткізуге болады: 

Іштегі кірді қашырса, 

Тҥседі хақтың сәулесі. 

Жҥректің кӛзі ашылса, 

Адамның хикмет кеудесі. 

Жҥйке жҥйесі сау, ақыл-есі бҥтін адам ешқашан жан тыныштығы мен 

физиологиялық қалауларын орындауға емес, кӛкірегіне хикмет жинап, ӛмірден мән табуға 

асығады. «Қҧндылық пен мәнді кӛкірекке қҧйғанда адам тҧлғаға айналады»[4,79].  

Қорытындылар. Адамның ӛзін-ӛзі тануы, ӛзін-ӛзі тануға деген ҧмтылысы кӛп 

мәселенің тҥйінін шешеді. Ӛзін тану ҥшін адам тарихи тамырына терең бойласа, сол 

жолдағы бҥкіл рухани мҧраларды бойына сіңіріп, кемелденіп, дараланып, тҧлғаланып 

шығары анық. Ал, ӛзін таныған, ӛзін сыйлаған адамзат әрқашанда пенделіктен ада болып, 

кімге болса да қылдай қиянат жасаудан аулақ болады. Сондықтан да Абай бабамыздың 

ілімін терең тҥсіне отырып ӛзімізді тану жолын кӛрсетіп, оны психологиямен терең 

байланыстырып, мектеп оқушыларына меңгерте алсақ, нағыз болашақтың иесі, еліміздің 

ертеңін тәрбиелеріміз даусыз. 

Абай таныған жҥрек, Абай жырлаған ілім бҧлағы дәл бҥгінгі кҥні де ӛзектілігін 

жойған жоқ. Сондықтан да, мемлекет басшыларының қолдауымен Абай танымын зерттеп, 

зерделеп, ҧрпақ санасына сіңіру мәселесі кҥн тәртібінен тҥспек емес. Бҥгінгі рухани 

жаңғырудың ӛзегі, ҧлт сапасын арттырудың жолы, халқымыздың жаңа болмысын 

қалыптастырудың іргетасы Абайды танудан басталады. Абай феномені (Абайдың 

қайталанбас тҧлғасы) сапалы қазақ ҧлтын қалыптастырудың бірден-бір қайнар кӛзі болып 

қала береді. Әр адам ӛз жҥрегінің ҥнін тыңдап ақылы мен қайратын денесіндегі ар-ҧяттың 

мекені, осы бір жҧдырықтай мҥшесіне бағындыра алса, хикмет кеудесі ашылып, 

айналасына шуағын шашқан тҧлғаға айналары хақ. Бҧл ретте тынымсыз ізденіс пен 

адамның ӛз ішіне ҥңілуі, мақтан мен кӛреалмаушылықтан, іштарлық пен алауыздықтан 

ада боп, рухын қайрап, намысын жанып, қайраты мен ақылының билігін жҥректің 

меншігіне тапсыруы керек-ақ... 
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Аннотация: В статье анализируются смысловые, психо-физиологические и 

мировоззренческое значение слова сердце, которое отражено в творчестве Абая. Раскрывается 

символическое значение этого слова, лежащее в основе дополняющих друг друга систематических 

мыслей, присутствующих во всех произведениях великого поэта. Говорят, что можно открыть глаза 

сердца, вселить в себя ценность и распространить образец мудрости. Ключ к тому, чтобы стать 

полноценным человеком, - это очиститься от «душевной грязи», которая проявляется в человеке. 

Также дается краткий обзор состояния современного абаеведения, направленный на прорыв в 

изучении наследия Абая. Новый характер независимой страны, роль учения Абая в формировании 

интеллектуальной нации, влияние на воспитание будущих поколений. Способность духовного 

существа в развитии человека узнавать себя, укреплять себя, заглядывать в себя описывается как 

начало обновления сознания. 

Abstract: The article analyzes the semantic, psycho-physiological and ideological meaning of the 

word heart, which is reflected in the work of Abai. The symbolic meaning of this word is revealed, which 

underlies the systematic thoughts that complement each other, present in all the works of the great poet. It 

is said that one can open the eyes of the heart, instill value, and spread a pattern of wisdom. The key to 

becoming a full-fledged person is to cleanse yourself of the «dirt» that manifests itself in a person. It also 

provides a brief overview of the state of modern Abay studies, aimed at a breakthrough in the study of the 

heritage of Abai.The new character of an independent country, the role of Abai's teachings in the 

formation of an intellectual nation, the impact on the upbringing of future generations. The ability of a 

spiritual being in the development of a person to recognize himself, to strengthen himself, to look into 

himself is described as the beginning of the renewal of consciousness. 
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ТАРИХИ СӚЗ ЖАСАМНЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Тҥйін: Синтетикалық тәсіл сӛзжасамда ҥлкен қызмет атқарады, тіл сӛз тудырушы жҧрнаққа 

ӛте бай, сӛзжасам жҥйесі жҧрнақтар арқылы толыққан, бірақ сӛзжасамдық жҧрнақтардың тілге 

қосылғанын жазба ескерткіштер тілі мен қазіргі тілді салыстыру арқылы байқауға 

болады.Жоғарыда атап ӛткендей, тҥркi тiлдерiндегi сӛз жасаушы негiзгi тҧлға – жҧрнақтар. Тiлдiң 

сӛзжасам теориясындағы басты әдiс ретiнде танылған синтетикалық жолмен iске асатын сӛздер 

тобы - сӛзжасамдағы ҥлкен арна. Сондықтан сӛз жасауды, сӛз еткенде олардың морфологиялық 

жақтан ӛзгерiске ҧшырауы (деривация), нәтижесiнде пайда болатын жаңа сӛз бен жаңа тҧлғаның 

iшкi тiлдiк заңдылықтар арқылы сӛз жасалатынын есепке алып отырған дҧрыс. Морфологиялық 

тәсiлмен жасалатын жаңа сӛз арнайы сӛз жасаушы жҧрнақтардың кӛмегiне сҥйенедi. Ал сӛз 

жасаушы жҧрнақтар тҥбiрлерге жҥйесiз жалғана бермейдi олар ӛзiндiк белгiлер мен 

ерекшелiктерге сай арнайы нормада жалғанады.  

Кілт сӛздер: Тарихи лексикология, сӛзжасам, синтектикалық, аналитикалық тәсіл. 

 

Кіріспе. Тiл-тiлде сӛз жасаушы жҧрнақтардың тҥрлерi, олардың бiлдiретiн 

грамматикалық мағыналары сан алуан. Әрбiр сӛз тудырушы жҧрнақ ӛзi жалғанатын тҥбiр 

талғай отырып, сол тҥбiр сӛздiң лексикалық мағынасының негiзiнде, жаңа лексикалық 

мағына тудырып, туынды сӛз жасайды.  

Тҥркi тiлдерiнде сӛз жасаушы жҧрнақтар әрбiр жекелеген сӛз таптарына тән болады. 

Мҧндай жҥйе немесе қатар тiлiмiзде ӛте кӛне заманнан келе жатқан жалғаспалы қҧбылыс. 

Сонымен қатар, әрбiр сӛз табындағы жҧрнақтардың тек бiр сӛз табына ғана телiнiп қана 

қоймай, басқа да сӛз таптарына қатысты, оларға ортақ сӛз жасау процестерiн саралап, 

екшеп қолданылуы жиi кездеседi. Бiз мҧндай қҧбылысты жҧрнақтардың қалыптасуы, 
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дамуындағы қолдану ерекшелiгiн артып, мағыналық белгiлерiнiң кӛбеюiнен деп бiлемiз. 

Тiл жҥйесiнде жҧрнақтар әр кезеңге, әр дәуiрге сай ӛзiндiк ерекшелiктерiмен, тiлдiк 

заңдылыққа ортақ қасиеттерiмен кӛрiнiп, арнайы қалыптасу формасында дамып отырады. 

Кейбiр қосымшалар тiлдiң дамуында ӛзiнiң аясының тарылуына, пассив жҧрнақ болуына 

байланысты мағыналық жақтан кӛнеленiп, тiлдiң жҥйесiнен ығыстырылады. Мҧндай 

тiлдiк қҧбылыстардың ҥнемi орын алуы мағынасы айқын қолданылу ӛрiсi кең актив 

формалардың тiлге бiртiндеп мағыналық реңк берiп, қызметiнiң ҧлғаюынан деп қараған 

дҧрыс[1]. Жаңа функцияға ие болған форма ӛзiнiң дамуында, ӛзгеше ерекшелiкпен кӛрiне 

бастайды. Граматикалық қатынасқа кӛбiрек тҥсiп, жаңа сӛз, жаңа мағына жасауда белгiлi 

жҥйеге ие болады. 

Туынды сӛз жасауда сӛзжасам жҧрнақтарының рӛлi ерекше. Бҥкiл тҥркi тiлдерiнде 

жҧрнақтардың 4 тҥрi қолданылады: 1.Негiзгi тҥбiрге тiкелей жалғанған жҧрнақтар; 

2.Негiзгi тҥбiрге тiкелей емес, арасына жҧрнақ салып барып жалғанған жҧрнақтар; Демек 

олар екiншi кезектегi жҧрнақтар. Тҥбiр сӛздерден кейiнгi тҧлғалармен бiрiгiп кҥрделi 

тҧлғаға да айналуы мҥмкiн; 3.Тҧлғалық жҧрнақтар. Ол сӛздiң тек грамматикалық 

тҧлғасын ғана айқындап тҧрады да, тҥбiрге реляциялық мағына бередi; 4.Кҥрделi жҧрнақ. 

Ол тҥбiрге жалғанатын бiр емес, бiрнеше жҧрнақтардан қҧралады [2].  

Демек, тҥркi тiлдерiндегi жалпы жҧрнақ атаулылар жалаң және кҥрделi болып екi 

ҥлкен топқа бӛлiнедi. 

Бҧл топқа тҥбір сӛзге жҧрнақ жалғану арқылы, яғни сӛзжасамның синтетикалық 

тәсілі арқылы жасалған аталымдар жатады. Кәсіби, мәдени мәнді сӛз жасайтын жҧрнақтар 

аз емес. 

-са, -се: жеңсе (жеңнің сыртынан киетін киімнің бӛлшегі, жең) топса (есік –терезе 

бӛлшектерін біріктіріп, ашылып-жабылуын қамтамасыз ететін жылжымалы темір), 

мҧрынса (ҧршықтың мҧрындығы). 

-сақ, -сек: жапсақ (іс, жҧмыс: ―Екі жапсақ, бір епсек‖), терсек (тарамыс жасайтын 

кепкен мал сіңірі; тарамыс ширататын сіңір; тарамыс. Кепкен сіңірді тарамыс немесе 

терсек дейді. Тіліміздегі тері-терсек деп айтылатын қос сӛз қҧрамындағы терсек сӛзі осы 

ҧғымда қолданылған). 

-сық: торсық (сусын қҧюға арналған тері ыдыс). 

-т: жалат-(алтын яки кҥмістің суын жалату, жағу), жҥгірт: алтын жҥгірт (аздап алтын 

суын жҥгірту, жҥргізу), су жҥгірт-(табақ сияқты оюдың сыртын айналдыра нақыштау), 

сирексіт-(ӛрмек тоқығанда ҧйысқан жіп арасын тоқпақпен тҥйгіштеп, арасын ажырату). 

Осы сияқты қарайт-, ҧзарт- т.б. атаулар жасалған. Бҧл жҧрнақ арқылы жасалған сӛздердің 

бәрі де ӛңдеу тәсілдерін білдіреді [3]. 

-та, -те, -да, -де, -ла, -ле. Бҧл жҧрнақ есімдерден материалдарды ӛңдеуге байланысты 

іс-әрекет атауларын тудырады: жҧмырла-, бедерле-, безеуле-, алтында-, кҥмісте-, қобызда-

(қобыздау-әшекейлеу), нақышта-, кепсерле-, дәнекерле-, кепте-(кептеу-қаптау), қақта-, 

шимайла-, мәймӛңкеле-(мәймӛңке-кілемнің, алашаның жіптерін теріп отыратын қайқы 

басты, жҧқа ағаш қалақша), мәнерле-, була-(алтынмен булау), бағдарла-, бҥршікте-(сірке 

салу), кавказда-(қара ала ою жҥргізу), кҥмбезде-, кҥпсе-(кҥптеу), қылаула-(алтын 

ерітіндісін тҥтікпен ҥріп, аздап жағу), лажыла-(сҧйықтық жалату), тыныкеле-(сҧйықтық 

жалату, ―эмальдау‖), шабақта-(кҥміс қақтау ҥшін ойма сызықтар жҥргізу), шекетуле-

(кҥмістеу), шыжыбайла-(шимайлау, ӛрнектеу), сақинала-(заттың сабын шығыршықпен 

бекіту), ҥзбеле-, шілтерле-, тапта-, морла-(қозға салып жҧмсарту), әдіпте-(матаның 

жиегіне жіңішке мата қойып тігу), асықта-(кӛрпе, киім т.б. жиектеу, кӛмкеру) т.б. 

-тай, -тей: жапатай (бас киім тҥрі, тӛмендеу елтіріден тігілген бӛрік), кебентай (диал. 

жҧқа басылған киізден істелген, малшылар киетін сулық), кӛздей (кішкентай тостаған), 

кӛзгентай (кішкентай сырлы тостаған). 

-тақ, -тек, -дақ, -дек, -лақ, -лек: бауыртақ // бауырдақ (диал. тӛс айыл; мал жабуының 

астыңғы бауы аймақтық қолданыста бауырынтақ деп аталады. Бауырдақ – сонымен бірге 
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жҥзіктің саусақ сҧғатын бӛлшегінің, қамшы сабына оралған жездің, таспаның да аты). 

Теміртек (кӛне. жай темірден соққан пышақ), кӛйлек (кӛн деген тҥбірден), жауырынтақ 

(диал. иініш; кӛйлектің жауырын, иық тҧсынан, ішкі жағынан қосымша тігілетін мата), 

доғалақ (арба дӛңгелегі), кҥпілдек (диал. піспектің басына бекітілген тесік-тесік 

тақтайша).  

-тау: жақтау (жҥгеннің екі жақ бойы), қаттау (сауыттың ішінен киетін киім, ол 

бірнеше қабат жібектен сырылып тігілген). 

-ты, -ті, -ды, -ді, -лы, -лі: алтынды (алтынмен әшекейленген: алтынды ер, алтынды 

кҥрме (киім тҥрі), алтынды камзол), кҥмісті (кҥміспен әшекейленген: кҥмісті ер), 

айшықты (әшекейлі: айшықты ер, айшықты кҥмбез), шекетулі: шекетулі белбеу 

(кҥмістелген сәнді белбеу), қоңыраулы: қоңыраулы сырға, ҥзбелі: ҥзбелі білезік 

(шығыршық, ілмек сияқты соғып, оларды байланыстырып жасаған білезік), ҥкі аяқты:ҥкі 

аяқты шаштеңге (кҥміспен кҥптелген ҥкі аяғы бар шолпы) т.б. 

-тық, -тік, -дық, -дік, -лық, -лік: алқалық (ӛңіржиек), шекелік (сырға тҥрі), тҥндік, 

желдік, киімдік, ҧлтандық, иіндік (екі иықтың екі жағынан тағатын әшекей), желкелік 

(жҥгеннің екі жағының ҧшы), сыздық (етіктің, терінің тігісінің арасына салып тігетін 

жіңішке таспа), жамбастық (сықаурынның орта  тҧсы), сірілік(етік ӛкшесінің сірі тҧратын 

жері), аттық (ердің адам отыратын тҧғырлығы, кей жерде бҧл кісілік, керсен деп аталады), 

омыраулық (ӛмілдірік), сулық (1) шелектің тҧтқасы; 2) ауыздықтың бӛлшегі), терлік (терді 

сіңіріп тҧру ҥшін тоқым астына салынатын жҧмсақ киіз) т.б. Бҧл жҧрнақ арқылы жасалған 

атаулар заттық, ӛлшемдік, мекендік ҧғымдарын білдіреді, кҥндік (1) диал. орамал; 2) 

белбеу, мата белбеу). 

туқ // -тҥк, -дуқ // -дҥк жҧрнақтары ӛзi жалғанған тҥбiрдiң лексикалық мағынасын 

ӛзгертiп жiбергенмен, туынды тҥбiр сӛздiң негiзгi тҥбiрмен байланысы әнтек байқалып 

тҧрады, яғни ӛзi жалғанып жасалған ӛздiң тҥбiр сӛз мағынасына байланысты екендiгiн 

кӛрсетедi. Мысалы: қол (қол) – қолтуқ (қолтық). Бурундҧқ (мҧрындық). Тас – бурундҧқ 

(стерженок, тоненькая палочка которую одевают через хрящи под ноздрями верблюда, за 

которую привязывают поводок). Тҥркi – қыпшақ тiлдерiнде тҥгел айтылады, әртҥрлi 

аллофондары бар [4]. 

-тыр, -дыр: қаңылтыр, шылдыр (қауғаның кергішіндегі арқан байлайтын темірі 

шығыршық).  

-уық, -уік: зырылдауық (шойын тесетін қҧрал), шырмауық (ілгекті оқа; салыстыр. 

шырмаулы – байлаулы; иректелген ою-ӛрнек те шырмауық, кей жерде шырмауыт деп 

аталады), тістеуік (шеге суыратын қҧрал), тырнауық (диал. тырма) т.б. Жҧрнақ у және ық 

деген екі бӛлшектен тҧрады. 

-уыш, -уіш: жануыш, ӛлшеуіш, безеуіш, шайқауыш (диал. елек), тҥйреуіш, 

кҥлдіреуіш // гҥлдіреуіш. 

-ша, -ше: қоңырауша, омырауша, ӛңірше, шақша (шақ-мҥйіз), дҥңгенше: дҥңгенше 

арба, кҥпекше (кҥпек, кҥпекше – кҥмбез тәрізді әшекей), бҧрмаша (ҧршықтың 

мҧрындығындағы жіпке арнап қиған жері), маңдайша (есіктің ҥстіңгі жағындағы екі 

босаға жақтауын бекітіп тҧратын кӛлденең ағаш), ӛреше (1) ас-су тҧратын жерді қоршап 

қойған ши; 2) шананың қанаты), қашқарша (қҧман, салыстыр. қашқар шәйнек), 

жауырынша (диал. жаңа тҥскен келіншектің қайнысына тігіп беретін алғашқы кестелі 

кӛйлегі) [5]. 

-шақ, -шек: моншақ, салпыншақ, қыпшақ (кӛне. қайшы, кӛне тҥркі тілінде кіфту), 

қауашақ (қорытылған металды қҧйып суытатын ыдыс, сауыт), қҧмыршақ (қҧмыра), 

жҧмыршақ (диал. местің кішкене тҥрі). 

-чақ // -чек, -чық // -чiк жҧрнағы кӛне тҧлғалы  ч + ақ, ч + ық деген екi жҧрнақтан 

қҧралған. Бҧл жҧрнақ жалғанған тҥбiрге ҥш тҥрлi мағына ҥстейдi: а) кiшiрейту мағынасы; 

ә) сӛз мағынасын кiшiрейте  отырып, бӛтен ҧғым беретiн жаңа сӛз, яғни зат атауын жасау; 

б) кәсiптi кӛрсетедi[6]. Мысалы, бiрiншi мағынада: сығыр ( ӛгiз ) – сығырчық ( ӛгiзше ); 
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екiншi мағынада: iч (iш) – iччек (iшек); ҥшiншi мағынада: ӛрҥм ( ӛрiм ) - ӛрҥмчiк 

(ӛрмекшi). 

Балчық – балшық (лай), есенлiк – есендiк (амандық, саулық, аман - есендiк, есен - 

саулық), чузув және йазмақ – жазу – сызу, ашлық – астық, турумчақ - ескi жастағы тайлақ, 

бурундық – мҧрындық (тҥйенiң мҧрындығы), қарындаш - туған-туысқан, ҥрiм- бҧтақ 

(туған ағайындас адамдар).  

Балчық (балшық). Қыпшақ жазба жадыхаттары мен тiлдерiнiң кӛбiнде  кездесетiн 

танымалды сӛз: балчық // балчуқ // балчых // балшық (грязь, глина, тина, ил, тас);  

Турумчақ (екi жасар тайлақ). Зайончковский: турумчақ (-чах // - чақ, кiшiрейту 

мағынасын беретiн аффикс жалғанып тҧр. Қазақша: тоқты – торым; ДТС- турум // торум 

(верблюжонок). 

-шы, -ші: ҥйші, шаңырақшы, ӛрімші, етікші, алтыншы, кҥмісші, темірші, бӛрікші, 

тоншы, кӛзеші, қайысшы, қырғышы (ағашты қырып, ыдыс-аяқ жасайтын адам), ӛрмекші 

(бҧл да ӛрім ӛруші, қайыс ӛрудің шебері, ӛрімші), керегеші, уықшы, кілемші, кестеші, 

ерші, сандықшы, балташы, иші (тері илеудің шебері, маман), тасшы, қҧрылысшы, тігінші, 

оюшы, бояушы, қышшы, арбашы, бақыршы, кестеші т.б. 

Сӛзжасам жҧрнағының бҧл тҥрімен жасалған атаулар адамның қандай материалмен 

жҧмыс істейтінін, қандай ӛнім дайындаумен айналасатынын, қолӛнер ішіндегі және оның 

жеке салаларының ішіндегі еңбек бӛлінісін (мәселен, ҥйшілер (киіз ҥй сҥйегін жасайтын 

шеберлер) ӛз ішінде уықшы, керегеші, шаңырақшы болып бӛлінеді) білдіреді де, кәсіби, 

мәдени мәнді ерекшеліктерді кӛрсетеді [7]. Аталған жҧрнақ аймақтық лексикада дайын 

ӛнім, зат атауы болып та жҧмсалған: жамылшы (сулық, жауында киетін сырт киім).   

-шық, -шік: шығыршық, тҥймешік, айшық (жарты ай бейнелі әшекей), айдаршық 

(кебеженің, сандықтың қҧлып салатын жері), дҥңгіршік (ашпалы-жаппалы қаңылтыр 

қҧты), ҧршық(шҥйкеленген жҥннен  жіп иіретін қҧрал), белшік (диал. кҥрек; кей жерде 

белше). 

-шыла: асықшыла-(диал. жас балалар киетін жадағай шетін жиектеп, кӛмкеріп тігу; 

салыстыр. асықтау – киім т.б. заттарды кӛмкеру, жиектеу). 

-шылық, -шілік. Бҧл қҧранды жҧрнақ (шы+лық) қолӛнерінің тҥрін, саласын 

білдіретін атаулар жасайды: ершілік, кӛншілік, ҧсташылық, тоқымшылық, ӛрімшілік т.б. 

-ы, -и: қазақы ер, қазақы етік, қалмақы ер, арабы: арабы кілем (Арабиядан шыққан 

кілем), асфаһани қылыш, бҧхары кілем, балдақы:балдақы пышақ (сақинек салынған 

пышақ), қожанты (ҥлкен пышақ, бҧл Ходжент қаласының атымен байланысты), сапы: 

сапы меруерт (таза меруерт; салыстыр. сап алтын – таза алтын) т.б. Есіктің жергілікті 

қолданыстағы бір атауы – қапы. Кӛне тҥркі тілінде есік, қақпа қапуғ деп аталған. Қазіргі 

тҥрік тілінде есікті қапу дейді. Ал «есікті жабу» дегенді қапыйы қапатмак деп айтады [8]. 

-ық, -ік: кертік, уық, тістеуік, торсық, ҥзік, кӛрік, ҥскірік(ҥріп ойналатын музыкалық 

аспап), сызық т.б.  

-ым, -ім, -м: ӛрім, киім, сыдырым (таспаның, тарамыстың жіңішке бір талы), тоқым, 

жолым: жолым ҥй // жӛлім ҥй (кӛшіп-қонуға ыңғайлы тік уықты, керегесіз кішкене ҥй;  

-ынды, -інді: ерітінді, кесінді, қосынды (қоспасы бар). 

-ыншақ, -іншек: салпыншақ (қҧйысқанның сауыр жақтауы, боқтық, салпыншақ 

аталатын ҥш бӛлшегінің бірі; зергерлік бҧйымдардың салбырап тҧратын әшекейлері, 

бӛлшегі), жалпыншақ (диал. ат жабуы, сырттық желпіншек. 

-ыр, -ір: ӛңір (ӛңір әшекейі, алқа, тӛстік), дҥмбір: дҥмбір сырға (кҥбі, кеспек тәрізді 

сырға тҥрі), ыңғуыр (ағаш оятын қҧрал), желбір (1) сән ҥшін кӛйлек етегіне, иығына 

тігілетін бҥрме; 2) қос етек кӛйлектің ҥстіңгі, екінші бҥрмесі; желбір кӛйлек деген атау да 

бар) т.б. 

-ыс, -іс, -с: тігіс, ӛріс (ӛрмек жібінің ҧзындығы), тарамыс (мал сіңірінен талшықтап 

ширатқан, етік т.б. тігуге қолданатын жіп), тҥйіс: қоқан тҥйіс (қайыс тҥюдің тҥрі) т.б. 
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-ылдырық, -ілдірік, -дырық, -дірік: кӛзілдірік (диал. аттың басына кигізетін 

жамылғы), ӛмілдірік (ердің бӛлшегі), тӛбілдірік (жҥгеннің тӛбеге келетін бӛлшегі) [9], 

тҧмылдырық(ат тҧмсығына кигізілетін торлы қайыс), тығылдырық (ер батқан кезде қаптал 

астына қабаттап қойылатын киіз), сағалдырық (аттың сағағына дәл келетін, жҥгеннің 

астыңғы жағынан байланған қайыс бау). 

Жҧмыста сӛзжасамның синтетикалық тәсіліне байланысты 100-ден астам сӛз 

тудырушы жҧрнақтар қамтылды.   

Қорытынды. Тҥркi тiлдерiндегі сӛз жасаушы жҧрнақтардың жасалу жолдарын 

саралай келе, барлық тҥркі жазба ескерткіштері тілінде жекелеген сӛз таптарына тән 

қызмет атқаратындығына жоғарыда келтірілген мысалдар дәлел. Тарихи сӛзжасамның 

жасалу жолдарын әрбiр сӛз табындағы жҧрнақтардың тек бiр сӛз табына ғана қатысты 

болмай, ӛзге де сӛз таптарының сӛзжасамдық ҥрдістеріне қатысып, жиі 

қолданылатындығы мысалдар арқылы анықталды.Мысалдарды салыстыра зерттеу 

барысында бҧл қҧбылыстарды сӛзжасамдық жҧрнақтардың дамып, қалыптасуындағы 

ӛзіне тән белгілерінің бірі екендігі нақтыланды.Сӛзжасамдық жҧрнақтар тілдің дамып, 

қалыптасу барысына сәйкес кейбір қосымшалардың қолданыстан шығып, ал кейбірінің 

мағыналық тҧрғыдан ӛзгерістерге ҧшырағандығы зерттеу барысында мысалдер негізінде 

дәлелденді. 
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Аннотация: Синтетический подход выполняет большую функцию в словообразовании, язык 

очень богат словообразовательными суффиксами, словообразовательная система наполнена 

суффиксами, но добавление словообразовательных суффиксов в язык можно проследить путем 

сравнения языка письменных памятников и современного языка. Как мы уже отмечали, ключевая 

фигура в тюркских языках-суффиксы. Группа синтетически реализуемых слов, признанных 

главным методом в теории словообразования языка, является большим каналом в 

словообразовании. Поэтому целесообразно учитывать словообразование, то, что при 

словообразовании происходит их морфологическое изменение (деривация), в результате чего 

создается новое слово и новое лицо посредством внутренних языковых закономерностей. Новое 

слово, составленное морфологическим способом, опирается на помощь специальных 

словообразовательных суффиксов. А суффиксы-словообразователи не системно соединяются с 

корнями, так как они соединяются в специальной норме по своим признакам и особенностям. 

Ключевые слова: историческая лексикология, словообразовательный, синтектический, 

аналитический метод. 

Abctract: The synthetic approach performs a great function in word formation, the language is 

very rich in word-forming suffixes, the word-forming system is filled with suffixes, but the addition of 

word-forming suffixes to the language can be traced by comparing the language of written monuments 

and the modern language. As we have already noted, suffixes are a key figure in the Turkic languages. A 

group of synthetically realized words, recognized as the main method in the theory of language word 

formation, is a large channel in word formation. Therefore, it is advisable to take into account word 

formation, the fact that during word formation their morphological change (derivation) occurs, as a result 

of which a new word and a new face are created through internal language patterns. A new word 

composed in a morphological way relies on the help of special word-forming suffixes. And word-forming 

suffixes are not systematically connected to the roots, since they are connected in a special norm 

according to their characteristics and features. 

Keywords: historical lexicology, word-formation, syntectic, analytical method. 
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КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДЕ CLIL 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Қазіргі таңда шет тілін ҥйренуге деген кӛзқарас тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап отыр. 

Бҧл кҥндері тіл сапалы білім алудың халықаралық талаптарына сай келетін негізгі қҧрал болып 

отыр. Осындай ӛзгерістердің бірі пән мен тілді кіріктіріп отыту (CLIL). Бҧл терминді алғаш рет  

1994 жылы кӛптілді білім беру саласын зерттеуші Дэвид Марш Еуропадағы тілдік білім берудің 

жағдайын зерттеуді ҥйлестіру кезінде ендірген болатын. CLIL «пәндерді екінші немесе ҥшінші 

тілді қолдану арқылы тілді ҥйренуді пәннің мазмҧнын ҥйрену арқылы жетілдіру, яғни пәндік және 

тілдік мақсатқа бір мезгілде қоль жеткізу деген сӛз» CLIL концепциясы (Content and Language 

Integrated Learning) шет тілі сабақтарында оқу материалдарын оқу пәніне қатысты проблемалық, 

ӛзектілікке байыту арқылы кәсіби бағытталған орта қҧру; білім беру бойынша бағдарламалар мен 

курстар дайындау т.б. Мҧндай қадам оқушылардың меалингвистикалық, метакогнитивтік 

дағдыларын дамытуда орасан зор ҥле қосады, сондай ақ оқушылардың кӛз алдына әлемде болып 

жатқан қҧбылыстар жайлы ҧғымының қалыптастуына кӛмектеседі. CLIL оқыту технологиясының 

кӛмегімен оқытудың, дамыту ментәрбие беру мәселелері жаңа сапалы деңгейде шешіліп жатыр.   

Ключевые слова: технология, кіріктіру, кіріктірілген, қалыптасу, коммуникация, тіл, 

модуль, тәсіл, пән, ҧстаным.  

  

Кіріспе. Заманауи ӛмірдің даму қарқыны әрбір маманға жоғары талаптар қоюда, 

ӛйткені қоғам біліктілігі жоғары мамандарды даярлауға деген мҧқтаждықтан арыла қойған 

жоқ. Ерекше атап айтатын жәйт, еңбек нарығында шет тілін жетік меңгеру маманның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыра тҥседі. 

Зерттеудің өзектілігі - қазіргі таңда ағылшын тілі әлемнің әртҥрлі халықтарының 

мәдениет аралық коммуникация жҥйесінде ҥлекен маңызға ие, ол халықаралық аренада 

мәдени, білім беру,саяси және әлеуметтік экономикалық байланыстардың қалыптасуына 

тікелей әсер етеді. Осыған байланысты шет тілін ҥйренуде заманауи әдіс тәсілдерді 

қолдану қажеттілігі пайда болды, бҧл тақырыптың да қозғалуына осы жәйт себеп болып 

отыр.  

Зерттеудің мақсаты пәнді кіріктіріп оқытуды  шет тілін ҥйретудің әдісін белсендіру 

тәсілі ретінде теориялық тҧрғыдан негіздеу. 

Шешілуге тиісті мәселелер:  

-CLIL технологиясының принциптерін және болашақ мамандардың шет тіліндегі 

кәсіби - коммуникатвитік қҧзіреттілігі деген ҧғымның мазмҧнын тҥсіну; CLIL 

технологиясының концептуалды негізін анықтау; 

Зерттеу пәні: CLIL технологиясын пайдалана отырып орыс тілін, математика, 

биологияны оқыту әдістемесі. 

Ғылыми жаңалығы: мамандардың шет тіліндегі кәсіби  -  коммуникатвитік 

қҧзіреттілігі деген ҧғымның мазмҧны анқталды.   

Практикалық маңызы: зерттеу нәтижелері  CLIL технологиясын пайдалана отырып 

орыс тілін, математика, биологияны оқыту кезінде пайдалы болады.  

Бҥгінгі таңда ҥш тілде оқыту - жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына  жол 

ашатын, әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін тануына мҥмкіндік беретін 

қажеттілік. Ҥш тілде оқыту - заман талабы десек, оны жҥзеге асыру  - ҧстаздардың 

міндеті. Сондықтан да заманауи ҧстаздарға тоқтаусыз ізденіс қажет.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning) - пәндері  шет тілдерде  жҥргізілетін 
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кездегі оқыту әдістемесін бейнелейтін термин. CLIL екі мақсатты кӛздейді, нақтырақ 

айтсақ -пәнді шет тілі арқылы ҥйрену, және шет тілін сол оқытатын пәні арқылы ҥйрену. 

CLIL білім берудің әртҥрлі салаларында қолданылады - мектепке дейінгі дайындық 

кезеңінен бастап,  жоғарғы оқуға дейін.   

 

Теориялық талдау. Бҧл терминді Дэвид Марш сонау 1994 жылдары ойлап тапқан 

(Ювяскюля университеті, Финляндия) ол былай деді: «CLIL пәндердің немесе пәндердің 

бір бӛліктерінің шет тілде оқытылуына және олардың екі тҥрлі мақсатты 

кӛздейтіндіктеріне, солай бола тҧра олардың шет тілін ҥйренетініне қатыстылығы бар» [1]. 

Ағылшын тілінде ол былайша тарқатылып оқылады: Content and Language Integrated 

Learning. Мҧндағы Content - білім беру мазмҧны (немесе жай ғана пән), ал Language - тіл. 

Сәйкесінше, орысша нҧсқасында бҧл термин пәндік және тілдік аралаас оқыту болып 

саналады. Бҧл технологияны кӛптілді топтарда қолдану пайдалы болып келеді. Ең 

алдымен осы технологияны пайдаланатын сабақтың ӛзінің моделін, оның компоненттерін  

қарастыру қажет [2]. Әр сабақ 4 «С» дан тҧрды, осылайша олар мыналардан тҧрады: - 

content (мазмҧн) - бҧл белгілі бір пән саласы бойынша білім - дағдыларын дамыту; - 

communication (қарым қатынас) - оқыту кезінде, тілді қалай пайдалануды зерттей отырып, 

шет тілін пайдалану; - cognition (таным)- бҧл жалпы тҥсінікті қалыптастыратын танымдық 

және ойлау қабілеттерін арттыру; - culture (мәдениет) - ӛзіңді мәдениеттің бір бӛлшегі 

іспетті сезіну, сондай ақ балама мәдениеттердің бар екендігін сезіну (сондай ақ пәнаралық 

байланыс, азаматтыққа тәрбиелеу т.б.).  

Студенттерді CLIL сабақтармен таныстырған кезде ақпаратты біліп, оны талдау ҥшін 

тілді оқытудың барлық тӛрт тҥрі де қолданылады: жазу, тыңдау, оқу, сӛйлеу. Студент 

тарапынан CLIL сабақ алған ақпаратты сыни ойлау арқылы талдау және бағалауды 

білдіреді [3]. Бҧл білім алушыларға ақпаратты тҥсініп, жақсы меңгеруге мҥмкіндік береді. 

Кӛптеген CLIL сабақтар студенттерді әртҥрлі мәдениетпен байланыс орнатуға, сол арқылы 

мәдениетаралық дағдыларды дамытуға ыңғайланып жасалған. CLIL сабақтарда ең 

бастысы сол, олар тілді шынайы ӛмірмен байланыстырады. Осылайша студенттер 

ағылшын тілінің лексикасы мен грамматикасын жай қарапайым тҥрде шынайы ӛмірдегіше 

сҧрақтар қойып, оларға жауаптар тауып, барлығын сол ӛз ана тілінде сабақ ӛткендегідей 

меңгереді [4].  

CLIL сабақтар кӛптілді топтар мен арнайы тілдік топтарда бірдей табысты нәтижеге 

жететінін атап айту қажет. CLIL сабақтарын оқытудың мазмҧнына байланысты әртҥрлі 

етіп  қҧруға болады. CLIL сабақтарын жоспарлауға кӛмектесетін бірнеше кезеңді атап 

кӛрсету қажет: Тақырыпты қызығушылығына қарай таңдау (тіл мамандары ҥшін), басқа 

пәндер ҥшін ол бағдарламада қарастырылады. Оқытушылардың студент назарын 

аударғысы келген лексиканы таңдау.   

CLIL сабақтарының сабақ жоспарын жасаудағы тағы бір маңызды қадам ол  -  

графикалық органайзер. Графикалық органайзер дегеніміз не? Графикалық органайзер 

дегеніміз - графикалық, яғни кӛзбен кӛруге болатын, органайзерлер жазбаша қарым  

қатынас жасау құралдары, олар білімін, ұстанымын, идеяларын сондай ақ олармен ара 

қатнасын көрсетуге қолданатын графикалық белгілер. Бҧл қҧралдың тиімділігі 2003  

жылы АҚШ та білім беруді зерттеуді алға тарту институтында Американың білім 

саласында жұмыс жасайтын ғалымдары 30 дан астам көрнекіліктердің түрлерін 

жариялады. Олардың басым көпшілігі Графикалық органайзерлерге арналған [5]. 

Графикалық органайзерлер иллюстрациялық, коммуниктаивтік және когнитивтік 

қызметті дидактикалық қҧрал ретінде атқара жҥріп, ақпарат сақтаушы ғана емес, сонымен 

қатар білім алушылардың  білім беру жобаларын жоспарлау кезінде олардың жҧмысына 

қолдау кӛрсету мақсатында, мәселелерді шешуде, шешім қабылдауда, зерттеулер жҥргізуде 

қолданылады. Графикалық органайзерлердің бірнеше тҥрлері бар. Олар біріншіден 

дәйекті органайзерлер (уқыт шкаласы, блоктік диаграммалар), графикалық 
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салыстырулар мен салғастырулар (логикалық ӛзара байланысқан диаграммалар), 

иерархиялық органайзерлер (пирамидаға ҧқсас диаграммалар, ағашқа ҧқсаған 

диаграммалар т.б.), концептуальді органайзерлер (карта концепті). Оқытушы тарапынан 

мақсат алынған ақпараттарды толықтай визуализациялау, студенттер оны талдай 

алатындай болу керек, материалдарды қайталау кезінде, ҥй тапсырмасын орындаған кезде  

сол визуализацяға сҥйене алатын болуы шарт. Алтыншы қадам ҥй тапсырмасына, немесе 

тапсырманы уақытына қарай сабақта орындауға  тікелей қатысты. Жобалар, кейстер, эссе 

— мҧның барлығы студенттердің ақпаратты психологиялық жағынан алғанда жақсы 

қабылдауға мҥмкіндік береді. 

Тәжірибелік бӛлім. Органайзер «Пайымдау» Әдетте 2-4 бос ҧяшықтары бар 

таблицаның бос ҧяшықтарын толтыру қажет. Пайымдауды ҧйымдастырудың ең тиімді 

әдістері: SWOT сараптама, PEST сараптама, RAFT кесте ЗХУ (Білемін, Білгім келеді, 

Білдім), «Журнал кітапша», «Идеялар дӛңгелегі». Бҧл органайзерлер пайымдап әрекет ету 

нәтижелері болып саналады, дегенмен оларды  жоспарлауға, зерттеуді жобалауға 

пайдалануға болады. 

CLIL сабақтарындағы әртҥрлі жҧмыс формаларын және осы технологияны 

пайдалана отырып сабақты тиімді етіп ҧйымдастрыруға арналған оқыту тәсілдерін 

қарастырамыз. CLIL сабақтарында жҧмысты ҧйымдастырудың бірінші  әдісі ағылшын 

тілінде «5 Minute Interview Activity», қазақшада «бес минуттық интервью» дегенді 

білдіреді. Әдетте бҧл әдіс ең алғашқы сабақтарда, студенттер бір бірімен таныс емес 

кезінде қолданылады. Жҧмысты ҧйымдастырудың бҧл тҥрі сабақта жақсы атмосфера 

қҧруға, сондай ақ студенттерді онан арғы жҧмысқа дайындауға мҥмкіндік береді. Бҧл 

әдістің мәні мынада: қатысушы студенттердің әрқайсысы стикерлерге ағылшын тілінде 

ӛзінің тобындағы студенттерге немесе оқытушыға қойғысы келген сҧрақтарын жазады, 

(жҧмыс жайлы, оқу, жанҧя, қызығушылықтары т.б.). Сҧрақ жазылған  барлық стикерлер 

бір қағазға салынады, немесе тактайшаға. Студенттер кезегімен стикерді ашып, сҧрақтарға 

жауап береді. Бҧл әдіс студенттердің «еркін сӛйлеуіне» кӛмектеседі, тыңдау мен сӛйлеу 

дағдыларын дамытады, сондай ақ зейінді дамытады. 

CLIL технологиясы ағылшын тілін басқа пәндерді  (мысалы биология пәнін) оқыту 

қҧралы ретінде қарастыра отырып, оқушылардың басқа пәндерді оқуға деген, 

биологиялық терминдерді ағылшын тілінде меңгеруге деген қажеттіліктерін 

қалыптастырады, ӛздерінің қарым - қатынас жасаудағы мҥмкіндіктерін қайта ойластрыуға 

мҥмкіндік береді. Келесі кӛп таралған анықтамада былай делінген: CLIL - бҧл 

дидактикалық әдіс, ол оқушылардың лингвистикалық, коммуникативтік  

қҧзіреттіліктерінің ӛз ана тілінде емес, олардың жалпы оқу - білімдерінің қалыптасуы 

жҥріп отырған тілде қалыптасуына жағдай жасайды. Қазіргі таңда білім берудің мазмҧны 

жаңартылып отырған кезде жаратылыс тану, математика пәндерін ағылшын тілінде оқуға 

кӛшіп отыр. Сонымен қатар, CLIL технологиясының негізгі ҧстанымдарын анықтаған 

кезде тӛрт тҥрлі «С» әдістердін атап кӛрсетеді, олардың әрқайсысы әртҥрлі жҥзеге 

асырылады: жас ерекшелігіне, әлеуметтік – лингвистикалық ортасына жән 

CLIL әдісін тҥсінуіне қарай. Бҧл келесі әдістер: 1. Content (Мазмҧн) 2. 

Communication (Қарым-қатынас) 3. Cognition (Ойлау қабілеті) 4. Culture (Мәдентеттанудан 

білімі). Бҧл әдісті пайдалану оның ҧтымды тҧстарын айқындап береді. Әрине, алғашқы 

кездері CLIL технологиясын оқу ҥрдісіне ендіру оңай болмайтыны белгілі, бірақ жылдар 

ӛте тәжірибе жинақталып, мәселер шешімін табады. Оның ең ҧтымды тҧсы оқушыларды 

биологияны ағылшын тілінде оқуға қызықтыруы. Сондай ақ ағылшын тілін ҥйрену 

мақсатты тҥрде жҥргізілетін болады. Оқушылар оқып жҥрген тілдерін тҥсініп, оның 

мәдениетіне мән бере бастайды, нәтижесінде оқушылар мен мҧғалімдердің әлеуметтік 

мәдени қҧзіреттіліктері қалыптасады [3,с.8].  

Пәнді ағылшын тілінде жҥргізетін мҧғалім ағылшын тілін жетік меңгерген болуы 

тиіс, әсіресе, шет тілінде сӛйлегенде ғылыми тіл стилін меңгерген болуы шарт. Пән мен 
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тілді кіріктріп оқытуды қолға алмас бҧрын биология пәнінің мҧғалімдері мен 

оқытушылары білім алушыларының тілдік білім деңгейін анықтап алғаны жӛн. Ол ҥшін 

ағылшын тілі сабақтарына қатысып, пән мҧғалімімен пікірлескен дҧрыс. Осыдан кейін 

ғана биологияны ағылшынша оқытуға болатынына кӛз жеткізіледі. Пән мен тілді 

кіріктіріп оқыту кезінде оқытушының індетіне кіретіндер: әрекеті:  

1.Пән мен тілді кіріктіріп оқытудағы олардың әрекетінің алгоритмін тҥсіндіру. 

2.Тақырыптық (пәндік) материалдарды ағылшын тілінде тауып беру (ауызша әңгіме, 

пікірлесу,жазбаша мәтін, видеоматериалдар т.б.). 

3.Физика, химия, биология, информатикадан қажетті оқу қҧралдарын тауып беру: 

сӛздіктер, дидактикалық кеспе қағаздар, салыстыру схемалары, визуалды қолдау 

карталары т.б.  

4. CLIL технологиясын пайдаланып жҧмыс жасау барысында оқушыларға кӛмек 

беру.  

5.Пән мен тілден жасаған жҧмыстарының нәтижелерін тексеру.  

6.Жҧмысты қорытындылау.  

Практикалық  иллюстрация ретінде биология сабақтарында тӛмендегі СLIL 

белсенділігін пайдалануды мысалға алуға болады:  

1.Белсенділік «Сҧрақтар циклы» Ағылшын тілінде сҧрақтар мен жауаптар жазылған 

қағаздар таратылады. Қағаздың бір бетінде сҧрақ, ал екінші бетінде басқа сҧрақтың 

жауабы жазылған. Біреу сҧрақты оқыған кезде барлығы зейін қоя тыңдайды, жауабын 

тапқан оқушы жауапты оқиды да ӛзінің сҧрағын оқиды, солай  жалғаса береді. Бҧл 

Белсенділік зейінді және дҧрыс айта білуді дамытады. 

2. Белсенділік «Ағзаны тап» Оқушылар топқа бӛлінеді. Әр топқа сткерлер 

жабыстырылған ҥлкен қағаздар таратылады. Стикердің астыда ағзаның суреті 

жасырылған. Қағказдың ортасында сҧрақтар мен терминдер орналасқан.Әрбір қатысушы 

сҧраққа жауап бередінемесе сӛздің ағылшын тіліндегі мағынасын ашады, осылайша бір 

бірлепстикерлерді ала береді. Барлық сҧрақтарға жауап берген соң оқушылар ағзаның 

атын айтып, оның адам организмінде атқаратын ролін кӛрсетуі тиіс. 

3. Белсенділік «Сыртқы және ішкі шеңбер» Оқушылар бірінші және еінші деп 

санайды да, ағылшын тілінен қткен сабақтар бойынша сҧрақтартҥзеді. Онан соң екі 

шеңбер жасайды: сыртқы және ішкі.  Балалар бір біріне бетпе бет  тҧрып бір біріне сқрақ 

қояды. Ішкі шеңберге қатысушылар жылжи отырып, басқа жаңа жҧптар қҧрады. 

Сҧрақтармен жҧмыс жалғаса береді.   

 4. Белсенділік «FLOWER» «Гҥлдер» деп аталады. Ҥйге тапсырма гҥлдің суретін 

салып, оның әрбір элементінің атауын ағылшынша жазып келу болатын. Оқушылар 

жауқазын гҥлінің суретін салып, оның әрбір элементіне ағылшынша атауын жазып келеді. 

Мҧғалім оқушылардан: Гҥлдің біз ҥшін қандай маңызы бар?  

Біз оны не ҥшін пайдаланмыз? Гҥлдер қайда ӛседі? деген сҧрақтарға ағылшынша 

жауап алады. Оқушылар гҥлдің ірбір элеметін кӛрсетіп, оларды ағылшын тілінде атап 

береді  (сабақ, жапырақ, жапырақша, ӛзек т.б.) Мҧғалім оқушыларға гҥлдің муляжын 

кӛрсетіп, элементтерін атап беруді тапсырады. Оқушылар ағылшынша атап береді.  

Бҧл арқылы оқушылардың эстетикалық ҧғымын кеңейтіп, әдемілікке және адамдарға 

сый қҧрмет жасау артық болмайтынын тҥсіндіруге болады.  

CLIL әдісі оқытуға жаңаша кӛзқараспен қарауды талап етеді. Әсіресе қазіргі таңда 

білім берудің мазмҧны жаңартылып отырған тҧста мҧғалімдер мен оқытушылар білмі 

берудің тҥрлі әдістерін пайдалана отырып материалды тҥсіндірулері қажет, оқушылармен 

жеке, топпен және шығармашылық  жҧмыстаржасауға баса назар аударған жӛн.   

Оқытудың келесі тәсілі  ABC dictation» деп аталады, немесе жай ғана «диктант». 

Атауының қарапайымдылығына қарамай, диктант пен бҧл тәсілге ортақ ештеңе жоқ. Бҧ 

әдіспен жҧмыс барысында қатысушыларға тақтадағы суретті кӛрсетіп: «Сіз мына суретті 

неге ҧқсаттыңыз» деген сҧрақ қойылады. Барлық қатысушылар тез арада біле қояды да 
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жауап бере бастайды, мысалы «Чарли Чаплин». Әрі қарай әрбір қатысушыға әріптерден ат 

қояды мысалы: А, В, С и D. Әр топтан қатысушыға  А, В, С и D оқытушы Чарли Чаплин 

мәтінінен екі сӛйлемнен оқып шығады.  Ӛз топтарына оралған оқушылар естігендерін 

талқылай  бастайды, осы әртістің ӛмір деректерімен алмасады, тапсырманы берілген мәтін 

бойынша орындауға тырысады (сҧрақтармен, тҥсіп қалған сӛздермен, даталармен). 

Оқытушы сабақтың белгілі бір тақырыбы бойынша кез келген мәтіндерді және суреттерді 

пайдалана алады. Мҧндай жҧмыс тҥрі студенттердің лексикалық және грамматикалық 

дағдыларын жақсартады, материалды сауатты таңдай білген жағдайда ӛздері оқып 

(ҥйреніп) жатқан елдің мәдениетімен де таныстырады.  

Нәтижелер мен талқылау. CLIL технологияның жетістіктеріне келер болсақ, ол ең 

алдымен, студенттерді шет тілін ҥйренуге қҧлшындыруы. Шет тілін ҥйрену мақсатты 

тҥрде жҥретін болаады, ӛйткені ол қарым қатынас мәселелерін шешуде кӛмектеседі. 

Кәсіби контексте шет тілінде сӛйлесе білу басымдылықты білдіреді. Сонымен қатар 

оқушылар ҥйреніп отырған тілінің мәдениетін тҥсіне бастайды, ол оқушылардың 

әлеуметтік мәдени қҧзіреттілікетрін қалыптастырады. Әртҥрлі тақырыптарда жҧмыс 

жасау арнайы терминдерді жаттап алуға мҥмкіндік береді, ол ӛз кезегінде оқушылардың 

сӛздік қорының молаюына алып келеді және алған білімдерін іс жҥзінде қолдана білуді 

ҥйретеді. 

Оқытудың CLIL технологиясының дуальді оқыту әдісімен де жақындығын 

байқаймыз. Бҧл технология бойынша тілді тек тіл білу ҥшін ғана емемс, сол тілде пәнді 

меңгеру ҥшін оқитын болса, тіл бойынша алған білімін тез арада практикада қолдану 

мҥмкіндігі туындап тҧратсны болса, дуальді оқыту жҥйесінде де университетте алған 

білімін ізін суытпай іс жҥзіндегі әрекетке жаратып ҥйрену.  

Бҧдан шығатын қорытынды: оқыту технологиясының қайсыбірі болса да теориялық 

білімді практикамен ҧштастыра білуге кӛп назар аударады, соған қарай бағыттайды.  

Сондықтан да бҧл ӛте бір маңызды ӛзектілігі бҥгінгі таңда артып тҧрған 

мәселелердің бірі болғандықтан бҧл проблема соңғы кездері жас ғалымдардың зерттеу 

жҧмыстарының тақырыбына айналып отыр. Тек қана мақаламен шектелмей, магистрлік, 

докторлық диссертациялар жазылуда.  
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Аннотация: В настоящее время  произошли изменения подходов к изучению иностранного 

языка. Язык рассматривается как основной инструмент для получения качественных знаний, 

отвечающих международным требованиям. Одним из таких подходов является предметно-

языковое интегрированное обучение (CLIL). Данный термин был впервые введен исследователем в 

области многоязычного образования Дэвидом Маршем в 1994 г. в процессе работы по 

координации исследований о состоянии языкового образования в Европе. CLIL представляет собой 

«изучение предметов посредством второго или третьего языков и совершенствование владения 

языками через изучение предметных областей, т. е. достижение предметных и языковых целей 

одновременно». Концепция CLIL (Content and Language Integrated Learning) предполагает создание 

на уроках иностранного языка профильно и профессионально  ориентированной среды за счет 

насыщения учебного материала проблематикой, актуальной для изучаемой дисциплины, 

разработку программ и курсов по обучению языку, основанных на контенте конкретной учебной 

дисциплины[1]. Данный подход играет важную роль в развитии металингвистических и 

метакогнитивных навыков учащихся, а также способствует формированию у учащихся целостного 

представления, о явлениях, происходящих в мире. С помощью CLIL обучения на качественно 

новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся.   

Ключевые слова: технология, интеграция, интегрированное ,формирование, коммункация, 

язык, модуль, подход, дисциплина, принцип. 

Abstract: Currently, there have been changes in approaches to learning a foreign language. The 

language is considered as the main tool for obtaining quality knowledge that meets international 

requirements. One such approach is subject-language integrated learning (CLIL). The term was first 

coined by multilingual education researcher David Marsh in 1994 as he coordinated research on the state 

of language education in Europe.  CLIL is "the study of subjects through a second or third language and 

the improvement of language skills through the study of subject areas, that is, the achievement of subject 

and language goals at the same time." This concept is sometimes called the "umbrella concept", including 

in a broad sense the following aspects: international projects, study abroad, modular training system, 

bilingual education, etc. The CLIL concept (Content and Language Integrated Learning) implies creation 

in the classroom a foreign language in a profile and professionally oriented environment due to the 

saturation of educational material with problems relevant to the discipline being studied, the development 

of programs and courses for language teaching based on the content of a specific academic discipline. 

This approach plays an important role in the development of students' metalinguistic and metacognitive 

skills, and also contributes to the formation of a holistic view of the phenomena taking place in the world 

in students. With the help of CLIL teaching, the tasks of teaching, development and education of students 

are solved at a qualitatively new level.  

Key words: technology, integration, integrated, formation, communication, language, module, 

approach, discipline, principle 
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БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 

VISUAL ARTS AND DESIGN 
 

ӘОЖ 747.012:746 

Жолдасбекова Қ.А., Ораз Б.Н. 
педагогика ғ.к., аға оқытушы, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

магистрант, М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ КОСТЬЮМДЕРІНІҢ ЖАС АРАЛЫҚ ТҤРЛЕРІ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ ЗЕРГЕРЛІК БҦЙЫМДАРЫМЕН АССОЦИАЦИЯСЫ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада Қазақстан Республикасының Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы 

Назарбаевтың – «Рухани жаңғыру» бағдарламасын басты мақсат етіп, қазақ халқының 

материалдық мәдениетін дамытуды алға тартып, тақырыптың зерттелу қажеттілігін, сондай-ақ 

ӛзектілігін айта отырып, қазақ ҧлттық костьюмдерінің жас аралық тҥрлері және олардың зергерлік 

бҧйымдарымен ассоциациясын ашып, сипаттап береміз. Қазақ халқының ерте уақыттан бергі келе 

жатқан зергерлік ӛнері – халық тынысымен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста 

дамып келді. Қазақ халқының жас ерекшелігінің алаундығымен ҧлттық киім тҥрлері де алуан 

болғандығын жеткізе отырып, материалдық мәдениетінің қайнары бай болғандығын айтамыз. 

Ҧмыт қалған ертеден бергі келе жатқан қазақ халқының зергерлік бҧйымдары мен ҧлттық 

киімдерінің атауларымен таныстырып, осы орайда тақырыптың теориялық және әдістемелік 

тҧрғыдан қарастырылуымен қамтамасыз етеміз. 

Кілт сӛздер: Дизайн, стилизация, камзол, тақия, пешпент, белбеу, жырға, қапсырма, 

сәукеле, кимешек, сҧлама, кҥндік, ілгек, қасаба. 

 

Кіріспе. Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын 

әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керектігін айтқан. «Әрбір 

қазақстандық жҥргізіліп жатқан реформалардың мәнін, мағынасын, олардың Отанымызды 

ӛркендету жолындағы маңызын жете тҥсінуі тиіс. Оны біз жеткізе білуіміз керек.  

Реформаларды жҥзеге асыру ҥшін қоғамның ортақ мақсатқа жҧмылуы аса маңызды. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолдауға ие болады. Қоғамдағы жаңғыру 

ҥрдістеріне тың серпін берді.  Бҧл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қоймай, оның 

аясын жаңа мазмҧнмен және бағыттармен толықтыру қажет. Жастар мен отбасы 

институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуға тиіс», - деді 

Елбасы[1]. 

Бҥгінгі таңда қазақтардың рухани мәдениет мәселесіне тҥрлі ғылыми-теориялық 

деңгейде жасалған кӛптеген еңбек арналған. Дегенмен, қазақстандық ғылым саласына бҧл 

ӛз бетінше бастапқы жол болып табылады. Қазақ халқының ерте заманнан бастау алған 

зергерлік ӛнері халық ӛмірімен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста дамып 

келеді. Адам баласы ежелден әшекей бҧйымдарды киімнің ажырамас бӛлігі ретінде 

санаған. Кез келген қыз-келіншектің зергерлік бҧйымдары, асыл тастары, онда 

бейнеленген ою-ӛрнек әсем келбетіне әдемі ҥн қосып, сымбатын одан әрі ажарландырып, 

тартымдылығын арттыра тҥседі. Осыған сәйкес қазақ ҧлттық костюмдеріндегі зергерлік 

бҧйымдардың жаңаша стилизациялануы, ою–ӛрнек элементтерінің қолдану мәселелері 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

196 

 

 

бойынша жоғары кәсіби даярлығы бар мамандарға деген қоғам сҧранысының  ӛсуі  мен 

бҧл мәселенің ӛз дәрежесінде шешілмеуі, сонымен қатар қазақ ҧлттық киімдердің 

сапасына қойылатын талаптардың ӛсуі мен оның ғылыми–теориялық және әдістемелік 

негіздерінің ӛз дәрежесінде дайындалмауы арасындағы қарама-қайшылықтар анықталды. 

Мәселенің ӛзектілігі, оның қойылып отырған теориялық және әдістемелік тҧрғыдан 

қарастырылмауы одан әрі зерттеуді қажет етті. 

Теориялық талдау. Қазақ халқының материалдық мәдениетінің ерекше кӛрінісі 

ретінде – әртҥрлі температураның айырмашылығын ескере отырып пайда болған қазақтың 

халық костьюмын атап ӛтуге болады. Онда халықтың эстетикалық мҧраттары, оның ӛмір 

салты, әлеуметтік баламалары айқындалады. Этникалық костьюмдер ӛзіндік айқын 

кӛрінісімен ерекшеленеді және халықтың ӛзіндік болмысын сақтау мен нығайтуда белгілі 

бір рӛл атқарады, сӛйлеу, сондай-ақ антропологиялық кӛрсеткіштерімен қатар, олар 

ӛздерін ӛзге елдерден ерекшелейтін айқындаушы ретінде қызмет етті. Халықтың барлық 

топтары арасында белгілі жас мӛлшерін кӛрсетіп отырған. 

Киімнің композициялық шешімі әртҥрлі болған, ол кӛшпелі халық ҥшін атқа мінуге 

ӛте ыңғайлы, денені суықтан, ыстықтан, қатты желден қорғайтын етіп, жҥнмен, кестемен, 

әшекейлердің тҥр-тҥрін қолданумен ерекшеленіп отқан. Сондай-ақ ҥнемі кӛші-қонда 

жҥретін кӛшпелі халықтардың киімін әшекейлеуге мҥмкіндігі болмаған, сондықтан 

олардың киімі қарапайымдау кӛрінген. Киімді әртҥрлі оюлату, кестелеу әдістері –  

кейіннен кейбір халықтың белгілі бір жерге тҧрақтап орныққаннан соң қолданылған. 

Киімді кӛбінше Ҥндістаннан кӛпестер әкелген қағазды талшық мақтасынан, Қытайдың 

жібек, барқыт, парча, Орта азияның шҧға жҥнінен тіккен. Қазақ ҧлттық киім жасау ӛнері 

ғасырлар бойы жоғары талғаммен жалғасып келді, сондай-ақ кӛптеген шеберлердің 

еңбегімен: қымбат жҥнменмен әрлеу, кестелеу, немесе айталық – ӛрнекті тоқымалы 

люрексті жапсырмалармен ғана безендірілмеген, сонымен қатар алтын және кҥмісті 

әшекейлермен безендірілген белбеу, бағалы және жартылай бағалы моншақты тастардан 

жасалған аспалар, әйелдер киімінің жиынтығына бекітілетін маржандар және т.б. тҥрлерін 

қолданумен ерекшеленіп келген [2]. 

Қазақ әйелдерінің костьюмі жас еркшеліктеріне қарай бӛлінеді. Тҧрмыс қҧрмаған 

қыздар киімінің жиынтығына мыналар кіреді: 

Бес немесе алты сантиметрлі белден тускен жеңіл "қосетекті" кӛйлек, ол екі немесе 

ҥш қатардан желбезекті болып жиналады, ал ішінен тығыз матадан "ішкӛйлек" киген. 

Сондай-ақ жеңдері де қосетек секілді ҧзынша етіп тігілген; 

Камзол, кӛбінше бархыттан, ашық тҥстен жеңсіз етіп тігіледі. Оның екі тҧсы 

кестеленіп, ою-ӛрнек салынып, тҥймерлі сәнді жапсырмалар мен әртҥрлі бисерлермен 

сәнделген. Камзолдың етегі әдетте кең болып келеді. Кмзолды кейде "пешпент" деп те 

атайды;  

Тақия – алтын жіптермен кестеленген, асыл тастардан, сондай-ақ маржандармен 

және ҥкі қауырсындармен безендірілген қатты негіздегі баскиім; 

Белбеу. Белбеудің композициялық шешімі әртҥрлі болғандықтан: былғарыдан 

жасалған және бархыттан жасалған, беті металлмен әшекейленген тҥрлері болады. Немесе 

металлдың ӛзінен филигрань технологиясымен қҧрастырылып жасалған белдіктің тҥрі де 

болады; 

Етік – кӛркем ӛңделген жеңіл сапты аяқ-киім. Ол биік ӛкшелі және табаны жай кебіс 

тҥрі, кейде ҧш жағы жоғары қарай иілген тҥрлері болады. Ол арнайы жіптермен, немесе 

кҥміс сымдарымен кестеленіп тігіледі [3], [4]. 

Ішкі кӛйлектер ақ матадан: жеңсіз, иықтары жіңішке және айыр етіп, тесемекпен 

байланатындай етіліп тігілген. Дамбал – ер адамдардың ішкі шалбарынан аса 

айырмашылығы жоқ, оны да ақ матадан тіккен, кейде тҥрлі-тҥсті матадан да тігілген. Ол 

кең белді, тізеден сәл ғана тӛмен тҥскен. 

Осы аталған қыздардың барлық жиынтық костюмдерінен тақияны және белбеуді 



«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 4 (8) 12 / 2020  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal 4 (8) 12 / 2020  

197 

 

 

ерекше сәндеп жасаған. Себебі бҧл екеуінде де қыздарға байланысты ескі ҧғымдарды беру 

ҥшін, сондай-ақ тҧрмыс қҧрған әйелдерде қайталанбайтын символдар кездескен. Қазақ 

халқы ҥшін қыздың белбеуін жоғалтуы ар-намысынан айырылғанмен тең болып саналған. 

Қыз он ҥшке келген кҥннен бастап белбеу таққан, ӛзінің бой жеткендігін және тҧрмыс 

қҧрмағандығын білдіру ҥшін. 

Ал тақияға келгенде, «жырға» туралы міндетті тҥрде айта кетуіміз керек. Жырға 

дегеніміз – қазақ қыздарына арналып жасалған қымбат тақия тҥрлерінің атауы. Жырғаның 

қолданылу мақсаты – тіл кӛзден және зиянкес кҥштерден қорғау, яғни сақтандыру 

қызметін атқарғанын кӛрсетеді. Тақияның тысына, сыртына жҧмсалатын материалдар 

әртҥрлі болып келеді. Бірақ кӛбінесе, пҥліш, барқыт сияқты әдемі, сәнді кӛрінетін, әрі 

берік маталарды қолданатын. Бҧл тақияларды кезінде әшекейлеп безендірілетін. 

Жырғаның маңдайша тҧсы мен екі жағына, кейде артына асыл тастардан жасалған 

салпыншақтардан басқа ақық, гауһар, жақҧт, маржан секілді асыл тастар орнатылады. 

Тағы бір қыздардың бас киіміне жататыны – ол сәукеле. Бас киімнің тӛбесіне ҥкі тағылып, 

кҥміспен сәнделген, сонымен қатар салпыншақтармен әшекейленген, ал оның тӛмен 

жағында стилизацияның жалғасы ретінде ою ӛрнектер мен асыл тастарды пайдаланған. 

Кейбір сәукелелерге екі қатар тізбектелген салпыншақтар арасында ҥш немесе тӛрт 

жерден кӛз салынған дӛңгелекшелер орналастырылады. Сәукеле әдетте мол 

салпыншақтардан қҧралып, әртҥсті асыл тастардың жарқылдауық сәулесімен қҧбылып, 

адамның бет бейнесін сҧлуландырып, бетмоншақ, шҧбыртпа, жақ, алқа тәрізді тізіліп, бас 

киімнің етегін әдемілендіріп, әсем кӛрік беріп тҧрады.  

Жаңадан тҧрмыс қҧрған әйелдің киім тҥрлері қыздардың тақиясы мен белбеуін алып 

тастағандағы қалған бӛліктерінің бәріне ҧқсаған. Тақия орнын «сәукеле» басқан. Ҥйлену 

комплектісінің басты объектісі – «сәукеле» бас киімі болды. Оны коралл немесе інжу 

жіптерімен бекітілген ҧзын барқыт ленталармен толықтырған. Бҧл ленталар  кҥміс 

салбырақтармен  аяқталады, сондықтан әрбір қадам немесе қыздың қозғалысы кезінде 

кҥміс қоңырау дыбысын береді. Сәукелеге сырға, бірақ ҥлкен ӛлшемге ҧқсайтын арнайы 

«сәукеленің сырғасы» ілмесі орнатылады. Мысалы, тҧмаршадан басқа қалыңдықтың 

кеудесін бір уақытта алқа немесе ӛңіржиекті безендіре алады, ал кей кезде қалыңдықтың 

қамзолына бірнеше қалпақшалар немесе монеталар тігеді. Бҧл әшекейлердің барлығы 

тҥрлі салпыншақтар мен ілгектермен бірге, кҥміс жыпылықтайтын панцирмен, 

қалыңдықтың бас киімінен және етікке дейін киімін жабады.  Қазақтар әшекейлерінің 

салмағы ауырлығының астында қалыңдықтың қозғалу қиын болғанын еске алады. Алайда, 

қалыңдықтың зергерлік әшекейлерінің ҥйлену киімнің ансамблін талдаған кезде, қазақ 

зергерлік ӛнерімен қатар, бҧл жағдайда жас қыздың сҧлулығын атап қана қоймай, оның 

ӛмірінің ең маңызды және жауапты сәттерінің бірі ретінде оны қауіпсіздендіруге арналған 

әшекейлердің кҥрделі семантикалық, сиқырлы және діни мәні туралы ҥнемі есте сақтау 

қажет. Бҧл тҧрғыда әйел тҧрмыс қҧрудың бірінші жылында - ҥйлену кҥнінен бастап бала 

туғанға дейін әшекейлері де басқа. Оларда пішін мен декор арқылы толық қҧндылық, 

ҥлкен ҧрпақтық идеясы кӛрсетілген.  

Ең кӛрнекті, бағалы сәукелені заманауи стильде қазақ зергерлері де жасайтын. 

Соның ішінде атап ӛтуге болатын зергерлер. Кӛкенов  Серікқали Байғалиҧлы. 1964 жылы 

Шығыс Қазақстан облысының, Ҧржар аудандағы, Қаракӛл ауылында дҥниеге келген. 

Алматыдағы Н.Гоголь атындағы кӛркемсурет училищесін тәмамдаған. Тоқсаныншы 

жылдардан бері қолӛнерлік жолын жалғастырып келеді. Отыздай оқушы тәрбиелеген. 

Қазақстанның қалаларында, шет мемлекеттерде кӛрмелерге қатысқан. 2008 ж. – Қазақ 

халқы қолӛнерінің дамуына ҥлес қосқаны ҥшін мәдениет министрлігінің қҧрмет 

грамотасымен марапатталған; ЮНЕСКО сапа белгісінің иегері; Қазақстанның «Шебер» 

байқауының, «Асыл ҧстаз» номинациясының жҥлдегері; «Қарағанды Зергер» 

байқауының, осы заманғы дизайн номинациясы бойынша ҥшінші орын жҥлдегері; Бесінші 

«Шебер» байқауының, «Жоғарғы шеберлік» номинациясының жҥлдегері;  
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номинациясының жҥлдегері; 2013 ж. – ҚР қолӛнершілер одағының мҥшесі; 2016 ж. – 

сегізінші «Шебер» байқауының, «Жоғарғы шеберлік» номинациясының жҥлдегері. 

Тәжірибелік бӛлім. Зергерлік әшекейлермен безендірілген саукелені жасаушы  

Сарманбеков Тӛлепберген Рахымҧлы. Қазақстан Суретшілер одағының мҥшесі, ҚР 

Мәдениет қайраткері. 1958 ж. 30 желтоқсанда, Алматы облысы Жамбыл ауданы, Ҥмбетәлі 

ауылында дҥниеге келген. Батыс Украинадағы В.И.Касиян атындағы Косово қаласының 

халықтық қолданбалы ӛнер ӛндірісінің кӛркемсурет техникумының металды кӛркемдеп 

ӛңдеу бӛлімін аяқтаған. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Қолданбалы 

сәндік ӛнер» мамандығы бойынша ҥздік бітірген. ЮНЕСКО-ның қолдауымен БҦҦ кҥніне 

арналған «Қазақстанды мекендеген халықтардың дәстҥрлі ӛнері» атты аймақтық кӛрмеге 

ІІ дәрежелі лауреат атанды, атап айтқанда Атырау қаласы 10 маусым 1997 жылы [5]. 

Сәукеле қалындыққа арналған бас киім, оның биіктігі 70 сантиметрге дейін болады. 

Бҧл баскиім барқыт, велюр сияқты қымбат матадан тігіледі, бҧлғын, қҧндыз терілермен 

жиектеліп, алтын, кҥміс жіптермен кестелеп және кҥміс, алтын, мельхиор металдармен, 

неше тҥрлі асыл тастармен безендіріледі, ал тӛбесіне ҥкі тағылып, сәукеленің екі жағынан 

қосымша салпыншақтар ілінеді. Олар – жақтау, жақмоншақ, бетмоншақ деп аталады. 

Сәукеленің арт жағына кестелі ақ желек орнатылады. Бас киімнің жарқын тҥсі, алуан 

тҥрлі пішінді, ою ӛрнекпен жарасым тауып зергерлік әшекейлер, жарқыраған алтын, 

кҥміс, асыл тастардың сәулелері арқылы адамға ерекше салтанатты әсер етеді. Жаңа 

тҥскен келіннің ҥйлену тойлары біткен соң, келінніңмшашын жасыру мақсатында сәукеле 

орнына – «кимешек», «сҧлама», «кҥндік» деп аталатын, иыққа дейін жауып тҧратын бас 

киімдерді киген. Бертін келе олар ақ жаулыққа айналған. Ал камзолға келсек, ол тҧрмыс 

қҧрған әйелдерде етегі ҧзыннан болған, және алдыңғы тҧсынан «қапсырма» 

әшекейлерімен қапсырылған.[6]  

Қапсырма – әйел камзолына, шапан секілді киімдеріне тағылатын тҥйме қызметін 

атқаратын кҥмістен, я болмаса алтын, т.б материалдардан жасалған бҧйым. Кейде әдемілік 

ҥшін бірінің астына бірі, бірнешеуі қатар тігілетін болған. Кейбір жерлерде қапсырманы 

«ілгек» деп те атайды. 

Егде жастағы әйелдер де еркін пішілген кӛйлектің ҥстінен ҧзын камзол киген, жең 

жақ бӛлігі кеңінен тҥскен, ал басына кимешек киген, кейде тюрбанмен байланған ақ 

орамал таққан. Әйелдер костьюмының жинағына сонымен қоса белдемше кірген. 

Белдемше – дененің тӛменгі жағын жауып тҧратын киім-кешек. Ол әртҥрлі жібек 

маталардан, бархыттан тігіліп, жиегі айнала кестемен, болмаса қҧндыз терісімен 

кӛмкеріледі. Белдемше тҥрлі әшекейлермен безендіріліп, белі қапсырмамен тҥймеленген. 

19 ғасырдың аяғына дейін қазақ әйелдерінің белдемшесі ойын-сауық кезінде кӛйлек 

сыртынан киілген. Белдемшенің алдыңғы ӛңірлері бір-біріне тҥйісіп тҧрады да, белінен 

тӛмен қарай кеңи береді. Белдемшені кӛйлектің етегін тҥгел жаппайтындай етіп тігеді. 

Кӛне бас киім қатарына «қасабаны» кіргіземіз. Қасаба – қазақ қыз-келіншектері 

киетін бас киім. Қасаба кҥрең немесе кӛгілдір тҥсті жібек, ши бархыт, пҥліш, шҧға, дҥрия, 

парша секілді маталардан тігілген. Оның сҧлбасы дӛңгелек етіліп тақияға ҧқсастырып 

тігіледі де, артқы жағына немесе желкесіне қарай бірте-бірте ойытқи тҥскен қҧламасы 

болады, оның ҧшы әйелдің арқасына қарай тӛгіліп жатады. Айдыны зерлі жіптермен 

кестеленіп, қиылысқан жерін алтын жолақпен жауып, зерлі әшекеймен безендіріледі. 

Қҧламасына шашақтар тағылады. Қасабаны кӛбіне жас келіндерге арнайы тіккен. 

Қасабаның маңдай тҧсына тҥрлі қымбат тастармен: перуза, ақық, лағыл, т.б. тізілген 

дӛңгелек металл табақшаларымен бекітілген қыстырма ілінеді. Ал самай тҧсына ҧзынырақ 

кҥміс қоңыраушалармен ҧшталған 5-6 тізбек салпыншақ қыстырылады [7]. 

Соңғы жылдары жҥргізілген ғылыми-прогресстік зерттеулерге қарасақ, қазіргі сәнде, 

халық костьюмінде материалдар мен әшекейлердің ӛзгерістері болып жатқанын кӛрсетеді. 

Тіпті мемлекеттік мҧражайлардың коллекцияларын ғылыми мақсатта толықтыру ҥшін 

халықтан сатып алынған дәстҥрлі киімдерде кейде байқалмайтын, бірақ белгілі бір 
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эволюцияны, формалардың ӛзгеруін байқау қиын емес. 

Қорытынды. Қорыта айтқанда, халық костюмының тарихы одан әрі де зерттеуді 

қажет етеді. Егер біз оны болашақ ҧрпақтары ҥшін  ӛткеннің материалдық-тҧрмыстық 

мәдениетінің кӛрінісі ретінде сақтағымыз келсе, онда неге жеке дәстҥрлі маталарды, 

мысалы: шекпен, маута, масаты, батес, бедерлі, атласты ӛндіруді жолға қоймасқа?! 

Сондай-ақ, неге алтын ӛрнекті маталарды қалпына келтірмеске және неге кең ауқымда 

металл әшекейлерін, моншақтардан, жартылай бағалы тастардан, маржандардан алқалар 

шығармасқа?! Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйіні – "Ел болам десең бесігіңді тҥзе!" – дей 

отырып, ӛзіміздің материалдық мәдениетімізді қайта жаңғыртуда бҥкіл отандық 

дизайнерлер ат салысса, нҧр ҥстінен нҧр болар еді. 
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Аннотация: Статья о материальной культуре казахского народа, основная цель которой 

является программа Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру». 

Пропагандируя развитие казахского исскуства, подчеркивая необходимость исследований а также 

актуальность открытия и описания национальных костюмов и их тесную связь с украшениями. 

Древнее ювелирноеисскуство казахского народа тесно связано с историей, бытом и культурой 

казахов. Отметим что разнообразие национальных костюмов зависило от разности возраста и было 

разнообразным. Источник материальной культуры тоже был очень богат. Знакомство с забытыми с 

незапамятных времен украшениями и национальными костюмами казахского народа в этом 

случае, мы предлогаем теоритический и методологический подход к этой теме. 

Abstract: Article on the material culture of the Kazakh people, the main purpose of which is the 

program of the president of the Republic of Kazakhstan NursultanNazarbayev «Ruhanizhangyru». 

Promoting the development of Kazakh art, emphasizing the need for research, as well as the relevance of 

the discovery and description of national costumes and their close connection with jewelry.The ancient 

jewelry art of the Kazakh people is closely connected with the history, life and culture of the Kazakhs. 

Note that the variety of national costumes depended on the age difference and was diverse.The source of 

material culture was also very rich. Familiarity with the forgotten from time immemorial ornaments and 

national costumes of the Kazakh people in this case, we offer a theoretical and methodological approach 

to this topic. 
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ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚ КОСТЮМІНДЕ  

ОЮ-ӚРНЕКТЕРІНІҢ РУХАНИ ҚҦНДЫЛЫҒЫ 

 
Тҥйін: Мақалада қазақтың ою-ӛрнектерінің байлығы мен олардың рухани және тарихи 

тәжірибесін сақтай отырып, ҧлттық талғаммен киім ҥлгілерін жасаудағы рӛлі ашылады. Қазақтың 

халықтық ою-ӛрнектерінің тілі және оның рәміздері ӛте бай, оның ҥлгісі қазақ халқының тарихын 

баяндай алады, оның негізгі мотивтері фауна мен флораның стильдендірілген және қайта ӛңделген 

тҥрлері болды. Ою-ӛрнек ӛнері ҧлттық қазына, қазақ халқының ӛмір шежіресі болып саналады. 

Дәстҥрлі қазақ костюмінде ғасырлар бойы қалыптасқан стилистикалық бірліктің тҥрлері мен 

формалары сан алуан. Тігін материалдарының сәндік дизайны бҥгінгі кҥні ӛзекті және сәннен 

шықпайды. Біздің заманымызға дейін киімдерді бай декорациямен және ҧлттық сәндік-

қолданбалы ӛнерін қолдана отырып безендіру дәстҥрін сақтап келген ежелгі кӛшпенділердің 

ҧрпақтары болды. Этникалық мотивтер қазақстандық дизайнерлердің тенденциясын тануға, 

ӛзіндік ерекшелікке, этникалық, аймақтық сәйкестендіруге, сән индустриясы әлеміндегі 

позициясына ие етеді. Бҥгінде ҧлттық дизайндағы этникалық сызықтар әр сән коллекциясына 

ежелгі экзотикалық және бай декорациялық ерекше сән беріп, ӛздерінің қазақ ою-ӛрнектерінің 

сирек кездесетін элементтерімен кӛңіл-кҥй сыйлайды және ӛмір салтына айналады. 

Кілттік сӛздер: ою-ӛрнек, ҧлттық киім, семантика, кесте ӛнері, кескіндер (аппликация), этно-

тенденция, этникалық стиль, фэшн индустриясы, ҧлттық бренд, рухани қҧндылықтар 

 

Кіріспе. Сын ғасырлар бойы қазақ ҧлтымыздың мәдени дамуының шежіресі, 

халқымыздың ӛткен тарихы  мен мәдени материалдық ӛмірінің кӛзі – бҧл қазақтың ою-

ӛрнек ӛнері болып келеді. Ою-ӛрнектің эстетикалық қҧндылығы адамзатқа ҥлкен рахат 

сыйлайды. Сҧлулыққа, әсемдікке баулитын қазақ ою-ӛрнек сыры тереңдікте жатыр. 

Мӛлдір және таза тҥбіне жеткен жан қоршаған орта мен жан дҥниесінен кӛп нәрсе 

алатынына кҥмән жоқ. 

Теориялық талдау. Ою-ӛрнектердің ежелгі атаулары халықтың тарихы мен 

мәдениеті, ҧлттық ерекшелігі мен ежелгі дҥниетанымы туралы қҧнды ақпарат кӛзі болып 

табылады.  

Ою-ӛрнектің барлық элементтері бір ырғаққа бағынғанымен, ою-ӛрнектердің ӛзіндік 

кӛркемдік мәні мен сюжеті бар. Ою-ӛрнек элементтерінде бір ерекше бірегейлілік 

болмайды, олардың барлығы ӛзіндік мазмҧнға ие. 

Қазақ халқы әр ою-ӛрнекке ерекше назар аударып, оны қай жерде, қандай бҧйымда 

немесе киім ҥлгісінде қолдану керектігіне мҧқият қарап, қателіктер болмауын қадағалап 

отыратын. Бҧл, сондай-ақ, қолданылған тҥстерге, ою-ӛрнектің затқа сәйкес келуіне, 

ҥйлесімділікті табуына байланысты. Ӛрнектердің композициялық қҧрылымына, бояу 

тҥрлерін біріктіріп, дҧрыс ҥйлесімді таңдау мҥмкіндігіне кӛп кӛңіл бӛлген. 

Заманауи сән әлемінде және фэшн индустриясында кӛптеген ҧлттық киімде ою-

ӛрнектерді жаңа стилизацияланып қолдануда. Ол киімдер әртҥрлі эмоциялар, сезімдер мен 

кӛңіл-кҥйді білдіреді. Киімді модельдеу ӛзінің алғы мақсаты ретінде  заман талабына сай, 

дене пішіміне қонымды жаңа формаларды табу болса,  киім дизайны бҧл ҧстанымды кейде  

бҧзып,  басқа да бір формаларды іздеп, жаңа сырт пішін ӛрнектер тҥрлерін  ҧлттық 

ҧстанымға жеткізеді.  

Ою-ӛрнектер - халық шығармашылығының ҥлкен саласы. Маңдайына ілулі тҧрған 

қазақтың киіз ҥйін кӛрсе, басы мен желбауын, тіпті аяқ киімін басқа елдің әшекейлерімен 

безендіру бекер болар еді. Біздің аналарымыз бен апаларымыздың әдемі және әсерлі 

кестелері сіздердің жҥректеріңіз бен кӛздеріңізбен  қарағанда жылы болатыны анық. 
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Қазіргі замандағы киімді модельдеуге ҧлттық дәстҥрлердің алуы кең таралған. Заман 

талабына сай киім жасауға ҧмтылған дизайнерлер дәстҥрлі киімнің нақты бӛліктерін емес, 

костюмді қҧрудың жалпы қағидаларын, кӛркемдік шығармашылығын кӛрсетуде бейнелік-

ассоциативтік шешімдерді негізге алады. 

Тәжірибелік бӛлім. М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан университетінің «Сән 

дизайны» мамандығының студенттері, болашақ дизайнерлер рухани мҧраға ӛз ҥлесін 

қосып отырады. «Сән дизайны» мамандығының бітірушілері диплом жҧмысына осы 

бағытта сәнді, заманауи костюм жиынтығын орындайды. Костюмді жобалаудан басқа, 

киім аксессуарларын, ою-ӛрнектелген камзолдар, ҧлттық зергерлік бҧйымдар жасалады. 

Ҧлттық қазақ киімі - бҧл қазақ халқының дәстҥрлері мен тарихи ерекшеліктерінің 

кӛрінісі. Қазақтың ҧлттық киімдерінің тарихы ӛте бай, осының барлығымен осы киімдер 

ӛзекті және заманауи ҥлгіде сҧранысқа ие. Қазақтардың мерекелік ҧлттық киімдерінде 

кесте тігу, кӛптеген ою-ӛрнектермен бай безендіру қолданылған. Костюм матадан, 

былғарыдан, ҥлбірден немесе киізден, ал қазақ байлары ҥшін - импорттық маталардан, 

жібек және барқыттан т.с.с тігілген. Ҧлттық талғаммен киім жасау арқылы рухани-тарихи 

тәжірибені ҧрпақтан- ҧрпаққа беру қажеттілігі қазіргі заманда бірінші мәселе болып тҧр. 

Әдетте киімдерді ҧлттық ою-ӛрнектермен безендіру кезінде кӛбінесе кестелеу, 

люрекстермен кӛркемдеуде, ӛрнекті тоқуда және сондай-ақ әртҥрлі зергерлік бҧйымдарда 

кездеседі. 

Киімге арналған дәстҥрлі материалдар кӛбінесе бҧрыңғы заманнан келе жатқан 

былғары, жҥн, жҧқа киіз, қозы немесе тҥйе жҥнінен тоқылған маталар пайдаланады.  

Қазақ халық ою-ӛрнектер ӛнерінің тілі бай да әрі ерекше болып келеді, мысалы, 

әртҥрлі ою-ӛрнек ӛз тарихын айта алады, мҧндағы тҥпнҧсқа мотивтер әрқашан флора мен 

фаунаның мағыналы және стилизациялық ӛңделген тҥрі болған. Олардың ішінде, 

стилизацияланған жануарлардың бастары, мҥйіздері мен тҧяқтары, қҧстардың 

тҧмсықтары тәрізді ою-ӛрнектер болған. Әр тҥстің ӛзіндік символикасы болған: кӛк – 

аспан мағынаны береді, ақ - қуаныш, бақыт, сары - білім, даналық, қызыл - от, кҥн, жасыл 

- жастық, кӛктем, қара тҥс - жер. 

Қазақ ою-ӛрнектерінің барлық тҥрлеріне тән жалпы сипаттамалар: фон мен ӛрнек 

алып жатқан жазықтық арасындағы тепе-теңдік, тік осьтер бойымен симметриялы 

орналасу, оюдың контурлық айқындылығы, тҥстердің қарама-қарсылығы. Ою-ӛрнектерді 

жасау – ол ҧлттық қазына, қазақтардың ӛмір шежіресі болып саналады. 

Ою-ӛрнек - сәндік-қолданбалы ӛнердің ежелгі тҥрлерінің бірі. Латын тілінен 

аударғанда, «Ornamentum» - безендіру деген мағынаны білдіреді. Сәндік бейнелер зҧлым 

кҥштердің тҧмары ретінде қызмет еткен, олар бақыт пен сәттілік әкеледі деп сенген. 

Ою-ӛрнек ҧғымына анықтама бере отырып, бҧл ырғақты кезектесуге және ҧқсас 

элементтердің ҧйымдасқан орналасуына негізделген сәндік композиция деп айта аламыз. 

Әр ҧлт дәуірге байланысты ӛзінің ерекше сәндік стилін жасайды. Ӛзіндік ерекшелігі 

мен ҧлттық дәмі, оның сол немесе басқа топқа жататындығын қатесіз анықтауға мҥмкіндік 

береді. Шығыс елдерде ою-ӛрнек ӛнері мейлінше кең дамыды және бҧл, ең алдымен, 

ежелгі дәстҥрлермен, сондай-ақ исламға тірі жанды бейнелеуге тыйым салумен 

байланысты. Қазақстанның бейнелеу ӛнерінде ою-ӛрнек ӛнері кӛнеден қазақ қалыптасқан 

кезден бастап басым болды. 

Адамзат қоғамының дамуымен бірге сәндік-қолданбалы ӛнердің кейбір тҥрлері жаңа 

келбетке, жаңа формаларға ие болды, олардың барлығы терең ҧлттық дәмге ие және олар 

бҥгінгі кҥнге дейін қолданылып келеді. 

Дәстҥрлі қазақ костюмінде, оның тҥрлері мен формаларының әртҥрлілігі, оның 

ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи кӛркемдік-стилистикалық бірлігін бҧзбайтын 

декоративті безендірулер таңқаларлық болып табылады. 

Қазақ әйелдері арасында костюмдер мен тҧрмыстық заттарды безендірудің ең ежелгі 

және кең таралған тҥрлерінің бірі кесте болды. Ою-ӛрнек ӛнері қазақ халқының қоршаған 
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шындыққа деген кӛзқарасын бейнелеп, ҧлттық мәдениеттің сиқырлы және эстетикалық 

жақтарын кӛрсетті. Сонымен бірге, әр тҥрлі кӛркем және конструктивті техникалар 

қолданылды: кӛйлектің кӛптеген ҥлпектері - қосетек,  белдемшелер мен белбеуде декор 

сыртқы киімнің (шапан, шалбар және бас киім) жиектерінде орналасқан. Осы немесе 

басқа практикалық қҧндылығы бар кестеленген бҧйымдар жоғары кӛркемдігімен және 

ҧлттық ерекшелігімен ерекшеленді. Олар барқыт, мақта, жібек және жҥн маталарын киізге 

кестелеп, кӛбінесе импортталған жҥн, мақта, контрастты тҥсті немесе негізгі материал 

тҥсіндегі жібек жіптермен кестелеген, бірақ жіптерден басқа олар кесте жасау ҥшін ӛзен 

інжу-маржандарын, кӛгілдір реңктерін қолданған. Негізгі әдістер - тізбекті тігіс және 

атлас тігісі болды. 

Біз білетіндей, кейінірек XIII - XIV ғғ. Қазақстанда Таяу Шығыс, Тҥркия, Иран, 

Византия елдерінен шыққан ӛрнектің алтын кестелеу ӛнері кең тарады. Тігін тігу, кҥміс 

және алтындатылған сымдармен ӛрілген жібек жіптермен оюлар жҥзеге асырылды және 

бай дайын бҧйымдарда болды. 

Сәндік- қолданбалы ӛнердің бір тҥрі -матада кескіндермен (аппликация) кӛркем сурет 

жасау сол кезеңдерде ӛте танымал болды. Аппликацияға арналған сурет ҥлкен және 

қарапайым тҥрінде қолданылған. Қазақ ҧлттық киімдерін әрлеудің осы тҥрінің ерекшелігі, 

оның басты сапасымен: декоративті және графикалық мҥмкіндіктерді біріктіретін кӛркем 

образ контурының айқындылығымен қамтамасыз етіледі. Киім бір тҥсті және тҥрлі-тҥсті 

мата бӛліктерімен, киізбен, кҥдерімен, былғарымен, ҥлбірмен безендіріліп, ою-ӛрнек 

контуры бойымен фон ретінде қызмет ететін негізгі матаға қолданылды. Аплликацияны 

аяқтау ҥшін ою контурларын атлас тігісімен немесе тізбекті тігіспен безендіріліп бекітілді. 

Қазақ оюлары - Тәңір мәдениетінің пиктограммалары, олардың әрқайсысы белгілі бір 

мағынаға ие. Мысалы, ӛлілерге, тірілерге арналған оюланған әшекейлер бар. 

Қазақ халқының мәдени мҧрасы қазақстандық сән дизайнерлеріне шабыт береді. 

Қазақ костюмінің заманауи дизайнында қазақтың ҧлттық киімдерінің рәміздерін 

пайдалану негізінен тамыры Еуразия далаларында ежелгі қоныстанушылар кӛшпелі 

мәдениетінің ғарышына сіңген ӛте танымал этно-тенденция шеңберінде жҥреді. 

Этникалық мотивтер тану, ӛзіндік ерекшелік, этникалық, аймақтық сәйкестендіру, сән 

индустриясының кӛп жақты әлемінде қазақстандық дизайнерлердің тенденциясы ҥшін 

ерекше позицияны қамтамасыз етеді. Бҥгінде, этно фольклорлық желілер кез-келген сән 

коллекциясына ежелгі экзотикалық, жарықтық, сәнді сән береді, сирек кездесетін 

бӛлшектерімен кӛңіл-кҥй қалыптастырады, тіпті ӛмір салтына айналады. Этностильдің 

тартымды кҥші кез-келген этностың халықтық костюмінің эстетикасы, функционалдығы, 

мақсаттылығы, кесу мен орындау ҧтымдылығы сияқты таптырмас принциптерінде жатыр. 

Сонымен қатар, этникалық стиль эксперименттің қуанышын ешбір жағдайда жоққа 

шығармайды, онсыз ғылыми-техникалық жетістіктерге, технологиялар мен материалдарға, 

ең заманауи сән ҥрдістеріне, тҧтынушылардың ең кҥрделі қажеттіліктеріне бағытталған 

дизайн болуы мҥмкін емес. 

Этникалық стильді әдетте фольклор деп атайды. Фольклорлық киім ӛзіңіздің ішкі 

кеңістігіңізді қҧруға, болмыстың бастауларын қозғап, еркіндік пен кҥш сезінуге 

кӛмектеседі. Киімде этникалық дәстҥрлерді пайдалану қазақ халқының мәдениеті мен 

ӛнеріне тҧрақты қызығушылықты қалыптастырады, интерпретацияға және халықаралық 

диалогтың дамуына ықпал етеді, қазақстандық дизайнерлер ӛз халқының қҧндылықтарын 

кӛрсетуге, сондай-ақ ҧлттық киімнің этникалық сәйкестігінің кӛркем синтезін кӛрсете 

отырып, жоғары сәннің халықаралық «платформаларына» кіруге мҥмкіндік алады, 

заманауи тенденциялармен ҥйлеседі және жас ҧрпақты тәрбиелейді. 

Ҧлттық ою-ӛрнек - қазақ халқының кӛркем шығармашылығының жарқын 

бӛлімдерінің бірі, ол оның рухани ӛмірінің ажырамас бӛлігі болды. Ол ҧрпақ 

сабақтастығы, ҥздік дәстҥрлі және кӛркем формаларды сақтау және дамыту негізінде 
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дамыған халық ӛмірімен, оның ырым-тыйымдары мен әдет-ғҧрыптарымен тығыз 

байланысты болды. Оның бастауы ежелгі дәуірден басталады. 

Қазақстанда ҧлттық ою-ӛрнектер жасаудың ежелгі қҧпияларын білетін және оларға ие 

шеберлер жоқтың қасы, қазақтың халық ӛнерін сақтау мәселесі ӛте ӛткір, сәндік-

қолданбалы және сәндік ӛнерде қолданылатын бай дәстҥрлер мен дағдылар жоғалады. 

Қазақ ою-ӛрнегінің мотивтері ӛте кӛп және алуан тҥрлі, олар әртҥрлі дәуірлер мен 

стильдердің ерекшеліктерін формасында ғана емес, орындау техникасында да сақтайды. 

Біз, семантикаға - қазақтар ҧлттық киім мен зергерлік бҧйымдарда қолданатын сәндік 

ӛрнектердің мағыналық мағынасына ерекше назар аударғымыз келеді. Ежелгі шеберлер 

ою-ӛрнектің адамға қатты эмоционалды әсер ететінін білген, оған қуаныш пен қайғы, 

махаббат пен бақыт сезімдерін беру ерекше болған. Сәндік ою-ӛрнектердің барлығы 

дерлік ӛз уақытында «оқылды». Кез-келген кӛшпенді бала кезінен ою-ӛрнектің 

символикасын білетін және оның мағынасын оңай ашатын. Мәселен, киіз ҥйге кіріп, ол 

есіктің пердесінің ҥстінде ою-ӛрнекті кӛрінсе, бҧл: «Бҧл ҥйде от ешқашан сӛнбесін!» - 

деген мағынаны білдіреді. 

Ою-ӛрнек жомарттықпен ерлер, әйелдер және балалар киімдерімен безендірілген. 

Киімдер әрдайым әлеуметтік мәртебеге сәйкес безендірілген - жомарт немесе қарапайым, 

ауқатты адамға арналған және адамды жасына қарай сипаттайтын, «қай тайпадан», 

нақтырақ айтқанда, кӛршілес тҧратын адамдар бір-бірімен қарым-қатынас орнатуға 

кӛмектесті. 

Әдетте, киімдер қандай материалдардан жасалғанына байланысты кестемен немесе 

аппликациямен безендірілген. Ою-ӛрнектің табиғаты әрдайым киім ҥлгісімен немесе оған 

ӛрнек салынған затпен ҥйлесімді болды, ол жасалған материалға сәйкес келді: әр ӛрнек ӛз 

тарихын айта алатын, мҧнда оған бастапқы мотивтер әрқашан қоршаған әлемнің, 

табиғаттың немесе кеңістіктің мағыналы, ӛңделген формалары болды. Мәселен, мысалы, 

ромб - қҧнарлылықтың белгісі - киімді безендірудің қалыптастырушы негізі.  

Стильдендірілген ӛсімдіктердің ҥлгісі даланы, ал ӛсімдік тҧқымының бейнесі ҥлкен 

ҧрпақ алуға деген ниетті білдірді. Сондай-ақ, декоративті ӛнер туған ӛлкенің байлығы мен 

әсемдігін, қоғамдық ӛмірдің бҧралаңдығын тамаша жеткізгені белгілі. Киімнің әр 

ҥлгісінде, әр ӛрнекте ӛзіндік халық тарихы бейнеленді. Әр деталь терең мағынаны, ӛмір 

философиясын қамтыды. 

Дизайнерлер заманауи қазақ киімдерін жасау ҥшін ҧлттық ою-ӛрнектерді қолданатын 

кӛптеген мысалдар бар. Оның ішінде Қазақстан дизайнері Ая Бапани. Ҧлттық қазақ 

киімдері халықтың әдет-ғҧрыптарымен бірге тығыз байланысты. Бҧл, таңғажайып қыз - 

жас дизайнер, әйгілі Бапановтар киіз шеберлерінің қызы. Ол, ӛзінің шабытын тарихтан, 

этнографиядан және қазақ ӛнерінен алатынын айтты. Жас дизайнер Ая Бапани  әдемі 

ҧлттық нақыштар мен табиғи материалдарды пайдалану арқылы халықтың болмысын 

жеткізуді ҧнатады.  

SAMIDEL - бҧл Динара Абдуллина басқаратын жаңа қазақстандық бренд. Мҧнда 

киімнің стилі этникалық ҥлгілермен де ерекшеленеді, бірақ қазіргі заманғы ҥрдістер де 

қолданылады. Соңғы «Этногипноз» жинағында киім формалары мен кӛңіл-кҥйлердің 

араласуы, текстуралар мен материалдар ойыны, ҧлттық костюм ою ӛорнек элементтері 

мен заманауи стильдердің ҥйлесімімен ерекшеленді. 

Қорытынды. Халық ҧлттық костюмі - заманауи сән саласының дамуының негізгі 

кӛзі. Костюмнің сәндік жиегі, оның этникалық стилін ерекше атап ӛтуі мҥмкін. Ҧлттық 

киімнің дәмін сақтай отырып, әлемдік сәннің стильдері мен тенденцияларын ескере 

отырып, халықтың дәстҥрлері мен мәдениетін жарнамалай отырып, «Сымбат» костюмдер 

дизайнының қазақ мектебі әлемдік кеңістікте замандастарының талғампаз бейнесін және 

сҧлу мҥсінін жасайды. Қазіргі уақытта дизайнерлердің есімдері мен сән ҥйлерінің тізімі 

айтарлықтай кеңейді: ол «Мақпал» сән ҥйі, «OXI» жоғары сән ҥйі, «Ерке Нҧр» сән театры, 

дизайнерлер Мҥсілім Жҧмағалиев, Берік Исмаилов, Аида Кауменова, Жанар Мирзажа 
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соңғы жылдары - Ақкенже Девятко, Сергей Шабунин, Айгҥл Қасымова сияқтылар 

кӛптеген сінді этникалық дҥниелер жасауда. Авторлар дәстҥрлі емес және дәстҥрлі 

әдістермен дизайнға, тҥсті бейнені қалыптастыруға ӛзіндік ҧлттық кӛзқарасын дамытты.  
Қазіргі таңда,қазақстандық киім дизайнерлері дәстҥрлі мәдениеттің сипаттамаларын 

қазіргі сәннің заманауи ерекшеліктерімен бірге ҥйлесетін ӛзгеше стиль іздейді. Дәстҥрлі 

және қазіргі заманғы синтез, біздің ойымызша, ҧлттың ішкі қҧндылығын сезінуге, оның 

рухани бірлігін нығайтуға ықпал етуі керек. Бҧл қазіргі заманғы әлемдік дизайнның негізгі 

тҧжырымдамаларына сәйкестік мәселесімен, дәстҥрлі рухани-эстетикалық негіздері бар 

кӛркем бейнені қалыптастыру арқылы дҥниетанымдық қатынастарды білдіру мәселесімен 

тікелей байланысты. 

Қазақстан жастарына ҧрпақтан-ҧрпаққа беріліп келе жатқан қазақ халқының ең бай 

мҧрасы ою-ӛрнектер болмысын, ҧлттық сәндік-қолданбалы ӛнерін жоғалтпай, қазақ 

халқының мәдени мҧрасын рухани жаңғырту мақсатында сақтау, зерттеу және насихаттау 

болып табылады. 
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Аннотация: В статье раскрываются богатство казахских орнаментов и их роль в создании 

моделей одежды с национальным колоритом, сохраняющий свой духовный и исторический опыт. 

Очень богат язык казахского народного орнамента и его символика, узор которого может 

рассказать историю казахского народа, основными мотивами которых являлись стилизованные и 

переработанные формы фауны и флоры. Орнаментальное искусство считается национальным 

богатством, летописью жизни казахского народа. В традиционном казахском костюме 

присутствует разнообразие видов и форм стилевого единства, выработанного веками. 

Орнаментальное оформление швейных материалов являются актуальными на сегодняшний день и 

не выходят из моды. Казахи являлись потомками древних кочевников, которые до наших времен 

сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором. Этно-мотивы обеспечивают 

трендам казахстанских дизайнеров узнаваемость, самобытность, этническую, региональную 

идентификацию, положение в мире fashion-индустрии. Сегодня народные линии этнодизайна 

придают каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают 

настроение своими редкими элементами казахского орнаментаи становятся стилем жизни. 

Abstract: The article reveals the wealth of Kazakh ornaments and their role in the creation of 

clothing models with a national flavor, preserving its spiritual and historical experience. The language of 

Kazakh folk ornament and its symbolism are very rich, the pattern of which can tell the history of the 

Kazakh people, the main motives of which were stylized and processed forms of fauna and flora. 

Ornamental art is considered a national treasure, a chronicle of the life of the Kazakh people. The 

traditional Kazakh costume contains a variety of types and forms of stylistic unity developed over the 

centuries. Ornamental design of sewing materials are relevant today and do not go out of fashion. 

Kazakhs were the descendants of ancient nomads who up to now have kept the tradition of decorating 

clothes with rich decoration and decor. Ethnic motives provide the trends of Kazakhstani designers with 

recognition, originality, ethnic, regional identification, position in the world of the fashion industry. 

Today, folk lines of ethnic design give each fashion collection an ancient exoticism, brightness, 

glamorous chic, create a mood with their rare elements of Kazakh ornament and become a lifestyle. 
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МӘДЕНИ - ТЫНЫҒУ ЖҦМЫСЫН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТУ ЖҤЙЕСІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада бҧқаралық – саяси және мәдени – тынығу жҧмысын жетілдіру 

ҥрдісінде тҧтастай жалпы мемлекеттік әдістемелік басқару жҥйесі қарастырылған. Жан – жақты 

қамқорлық пен жетекшіліктің  арқасында бҧл жҥйе нақты әлеуметтік – мәдени және ҧйымдастыру 

– әдістемелік арнаға бағытталатындығы зерттелген. Бҧрынғы кеңестік мемлекет мәдени – ағарту 

мекемелерінің мәдени – тынығу қызметіне басшылық етудің  ҧйымдастыру - әдістемелік негізін 

жасайтындығы дәне бҧл жҧмыс мәдени - ағарту жҧмысы мен халық шаруашылығына әдістемелік 

басшылық жасау мақсатын жҥзеге асыратын арнаулы басқару органдарын қҧруды қажет ететіндігі 

турасында сӛз ӛрбиді. Мҧндай әдістемелік жетекшілік ету органын ҧйымдастыру мен қҧруда бҧл 

жҥйенің мақсаты мен міндеттерін, қҧрылымын, тҥрлері мен әдістерін, қҧралдарын, жҥйеге қажетті 

атрибуттарды нақты анықтау қажеттігі қарастырылған. Халық шығармашылығы мен мәдени - 

ағарту жҧмысына мемлекеттік деңгейде әдістемелік басшылықтың тҧтас жҥйесін қҧру ғана емес, 

сондай – ақ бҧл жҥйенің негізгі жалпы  идеологиялық, педагогикалық және арнайы қызмет ету 

принциптерін анықтау да маңызды мәселе екені зерттелді. Бҧл жҥйесіз халық шығармашылығы 

мен мәдени - ағарту жҧмысының жоспарлы, мақсатты және жҥйелі дамуы, оның айқын идеялық - 

саяси және әлеуметтік - педагогикалық бағыттылығы мҥмкін емес екендігі тереңірек 

қарастырылды. 

Кілт сӛздер: Әдістеме, жетекшілік, орган, ҧйым, мәдени, мемлекет, әлеуметтік, 

шығармашылық. 
 

Кіріспе. Мәдениет мекемелерін әдістемелік басқару жҥйесінің қалыптасуы мен даму 

тарихы ТМД елдеріндегі мәдени – ағарту жҧмысының тарихымен тығыз байланысты. 

Ресей мен Қазақстанның кӛрнекті қайраткерлерінің есімдеріне қатысты әдістемелік 

орталықтардың қызықты және қҧнды тарихы бар. 1909 жылы Бурмакино ауылы шаруалар 

театрының жетекшісі Н. В. Скородумовтың бастамасымен Бҥкілресейлік театр 

қайраткерлері одағының жанынан ауыл театры комиссиясы ҧйымдастырылды. 1911 

жылдың басында комиссия Орыс техникалық қоғамының қарамағына ӛтіп, фабрикалық 

және ауылдық театрға кӛмек беру бӛлімі болып атала бастады. Бӛлімнің мҥшелері мен 

қызметкерлері кәсіби әртістер, суретшілер, әдебиетшілермен қатар жҧмысшылар, 

студенттер, ауылдық мҧғалімдер, шаруалар болды
1
. Алдыңғы қатарлы шығармашылық 

интеллигенция тобының бастамасымен 1911 жылдың басында орыс техникалық 

қоғамының Москва бӛлімінде «Ауыл және фабрикалық театрларға кӛмек беру бӛлімі» 

қҧрылды. Ол ҥш комиссиядан тҧрды: репертуарлық, режиссерлық және кӛркем – 

техникалық. 

Комиссиялар әуесқой халық театрларын пьесалармен, нҧсқаулық репертуарлық 

пікірлермен, режиссерлік талдамалармен қамтамасыз етті. Жалға беру пункті қҧрылып, 

декорациялар, костюмдер, бутафория, жарықтандыру қҧрылғыларымен қамтамасыз етті. 

Комиссия мҥшелері халықтық әуесқой шығармашылыққа ҥлкен кӛмектер кӛрсетті, тіпті 

комиссия тӛрағасы, живопись академигі, белгілі орыс суретшісі В. Д. Поленовтың 
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сызбаларымен кӛркемделген, Н. В. Скородумов қҧрастырған  «Сахнаны қҧру және 

жабдықтауға басшылық» атты алғашқы әдістемелік қҧралды жарыққа шығарды. В.Д. 

Поленовтың айтуынша бҧл бӛлім « Ресей ҥшін театр зертханасы» болды.  

1915 ж В. Д. Поленовтың жобасымен оның ӛзінің, сондай – ақ С. Т. Морозов  пен 

Москва кіші және кӛркем театрының кӛптеген шеберлерінің қаржысына Поленов ҥйі атын 

иемденген арнаулы ғимарат тҧрғызылды. Онда фабрика – заводтық және ауылдық 

жҧмысшылар театры, ықшам декорациялар, сахна костюмдері мен фабрикалық – заводтық  

және ауылдық театрларды безендіруге қажетті ӛзге де  қҧралдар мҧражайы, жалға беру 

қоймасы қҧрылды.[1] 

Қазан тӛңкерісінен кейін қоғамымызда болған тҥбірлі ӛзгеріс нәтижесінде  мәдени – 

ағарту мекемелеріне әдістемелік басшылықты мемлекеттік деңгейде жҥргізу ҥшін алғы 

шарттар мен жағдайлар туды. 

Ӛзгерген әлеуметтік – саяси жағдайлар, қоғамның рухани ӛміріндегі қалыптасқан 

жаңа тәртіп ҧйымдастыру - әдістемелік жҧмысты қалыптастыру мен дамытуға кең 

мҥмкіндіктер тудырды.  

«... бҧқаралық шығармашылықтың жаппай дамуы мен  оның «қанат жая» ӛсуіне, 

әлеуметтік функцияларды нәтижелі атқаруына қажетті жағдайлар, алғышарттар мен 

факторлар жасалды. Мҧндай маңызды факторлар мен жағдайлар қатарына: кӛркем 

шығармашылыққа әдістемелік және мемлекеттік басшылық ету жҥйесін қалыптастыру, 

әуесқойлық пен еңбекшілер бастамасының тірек базасы ретінде клуб мекемелері жҥйесін 

жетілдіру, басшы мамандарды дайындау жҥйесін қалыптастыру, ҥйірмелерді репертуармен 

қамтамасыз ету жатады».
1
 

Бҧқаралық – саяси және мәдени – тынығу жҧмысын жетілдіру ҥрдісінде тҧтастай 

жалпы мемлекеттік әдістемелік басқару жҥйесі қалыптасты. Жан – жақты қамқорлық пен 

жетекшіліктің арқасында бҧл жҥйе нақты әлеуметтік – мәдени және ҧйымдастыру – 

әдістемелік арнаға бағытталды. 

Бҧрынғы кеңестік мемлекет мәдени – ағарту мекемелерінің мәдени – тынығу 

қызметіне басшылық етудің  ҧйымдастыру - әдістемелік негізін жасады. Бҧл жҧмыс 

мәдени - ағарту жҧмысы мен халық шаруашылығына әдістемелік басшылық жасау 

мақсатын жҥзеге асыратын арнаулы басқару органдарын қҧруды қажет етті.  

Мҧндай әдістемелік жетекшілік ету органын ҧйымдастыру мен қҧруда бҧл жҥйенің 

мақсаты мен міндеттерін, қҧрылымын, тҥрлері  мен әдістерін, қҧралдарын, жҥйеге қажетті 

атрибуттарды нақты анықтау қажет болды. Халық шығармашылығы мен мәдени - ағарту 

жҧмысына мемлекеттік деңгейде әдістемелік басшылықтың тҧтас жҥйесін қҧру ғана емес, 

сондай – ақ бҧл жҥйенің негізгі жалпы идеологиялық, педагогикалық және арнайы қызмет 

ету принциптерін анықтау да маңызды болды. Бҧл жҥйесіз халық шығармашылығы мен 

мәдени - ағарту жҧмысының жоспарлы, мақсатты және жҥйелі дамуы, оның айқын 

идеялық - саяси және әлеуметтік - педагогикалық бағыттылығы мҥмкін емес еді. 

Кеңестік биліктің алғашқы кҥнінен бастап – ақ Поленов ҥйі революцияшыл халық 

мәдениетін қҧруға қосылды, жаңа бӛлімдері ҧйымдастырылды (әдеби, музыкалық, мектеп 

театры, кӛркем техникалық). Ал, 1925 жылдан бастап басты бағыты ауылдық әуесқой 

кӛркем шығармашылықты дамыту болды.[2]  

«Әдістемелік басқарудың ҧйымдастыру қҧрылымы  әдістемелік жҧмыстың 

ерекшеліктерін, оның ішкі заңдылықтарын есепке алудан гӛрі ӛзге салалардың 

ҧқсастығына, ҥйреншікті схема мен интуицияға арқа сҥйей отырып, бірте – бірте 

қалыптасты».
1 

1929 жылдың шілде айында ауылдық саяси - ағарту жҧмыстары бойынша 

Бҥкілресейлік конференцияда Поленов ҥйін қаладағы және ауылдағы Н.К.Крупская 

атындағы әуесқой ӛнердің орталық ҥйі деп қайта атау жӛнінде мәселе кӛтерілді; 1930 

жылдың 19 ақпанында Поленов ҥйі жаңа атау алды. Халық ағарту комиссариаты 

коллегиясының шешімімен аймақтық және облыстық ӛнер ҥйлерін қҧру жӛніндегі жоба 
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мақҧлданды. 1931 жылы он тоғыз ӛнер ҥйі халық шығармашылығына әдістемелік 

жетекшілік ету жҥйесінің негізі болды. Бҧл әдістемелік орталықтардың 

ҧйымдастырушылары Орталық ҥйдің ҥш жылдық шеберханаларының тҥлектері болды.  

1936 жылы әуесқой ӛнердің орталық ҥйі КСРО халық ағарту комитеті жанындағы 

ӛнер мәселесі бойынша комитеттің Н.К. Крупская атындағы халық шығармашылығы ҥйі 

болып қайта қҧрылды. Бҥкілодақтық халық шығармашылығы ҥйі 1958 жылға дейін 

(РСФСР мәдениет министрлігінің қарамағына кӛшіп, Орталық халық шығармашылығы 

ҥйі атанғанға дейін) еліміздегі кӛркемӛнер шығармашылығына әдістемелік жетекшілік ету 

жҥйесін басқарды.  

1936 ж. елімізде мәдени - ағарту жҧмысының орталық ғылыми әдістемелік кабинеті 

(ОҒӘК) қҧрылды. Бҧл кабинеттің атсалысуымен клуб мекемелерінің жҧмысын 

жақсартуға, әуесқой кӛркемӛнер шығармашылығының дамуына ықпал еткен кӛптеген іс – 

шаралар жҥргізілді. Мәселен, ауылдық мәдениет мекемелерінің кҥзгі – қысқы кезеңдегі 

жҧмысқа дайындығын тексеру мақсатындағы І және ІІ Бҥкілресейлік рейдтер: 

кӛрсетілімдердер, конкурстар және әуесқой шығармашылық фестивальдері (1932, 1949, 

1947, 1954, 1957, 1965, 1973, 1975 – 76 ж.ж.) ӛткізілді.[3] 

Одақ, республика, облыс деңгейіндегі Халық шығармашылығы Ҥйлері мен мәдени - 

ағарту жҧмысы әдістемелік кабинеттері жемісті қызметтер атқарды. Олардың әдістемелік 

басшылығымен кӛптеген мәдениет мекемелерінде кеңестік ӛмір салтын насихаттау 

жҧмысына барынша кӛңіл бӛлінді, клуб мекемелерінің оқу- әдістемелік қоры байыды 

және тҥрленді, мәдени - ағарту жҧмысы дамуында музыка, әдебиет, кӛрнекі ҥгіт, кино – 

фото ӛнері т.б. бейнелі қҧралдар жемісті пайдаланылды. 

Дегенмен, жетпісінші жылдардың аяғына қарай халық шығармашылығы Ҥйлері мен 

мәдени - ағарту жҧмысы әдістемелік кабинеттерінің қызметі ҥнемі ӛсіп отырған уақыт 

талабына сай келмеді. Атқарылған жҧмыстарда терең ғылыми негіз болмады, жҥйелілік 

пен мақсаттылық қағидасы (принципі) сақталмады, жҧмыстың неғҧрлым келелі тҥрлерін, 

қҧралдары мен әдістерін қарастыру жеткілікті дәрежеде жҥргізілмеді, жарық кӛрген 

басылымдар абстрактылы – суреттемелік сипатта болды, конструктивті шешімдер 

жетіспеді және т.б. Әдістемелік жетекшілік теория мен практика арасындағы 

байланыстырушы буын қызметін атқармады. Ғылыми - зерттеу жетістіктері, тәжірибелік-

экспериментальдық жҧмыс нәтижелері және ӛзге де эмпирикалық мәліметтердің клуб 

мекемелері тәжірибесіне енгізілуі тӛмен деңгейде болды. Мемлекеттік, сондай-ақ 

кәсіподақтық жҥйедегі және ӛзге де ведомостволардағы әдістемелік қызмет жҧмысындағы 

параллелизм ӛте ҥлкен кемшілік болды. 

Осындай мәселелердің салмақтылығы мен кӛптігін есепке ала отырып, қолда бар 

ғылыми - зерттеу потенциалын кешенді және тиімді пайдалану, мәдени - тынығу жҧмысы 

саласындағы ҧйымдастыру - әдістемелік жҧмысын ҥйлестіру мақсатында елімізде мәдени 

- ағарту жҧмысы мен халық шығармашылығының ғылыми - әдістемелік орталықтарын 

қҧру жҧмыстары басталды.  

Ҧзақ жылдар бойы елімізде халық шығармашылығы Ҥйлері мен мәдени - ағарту 

жҧмысы әдістемелік кабинеттерін ғылыми - ағарту жҧмыстарына, ғылыми - әдістемелік 

орталықтарға біріктіру бойынша эксперименттік жҧмыстар жҥргізілді (Армян КСР-нда, 

Бурят АКСР-нда, Ресей Федерациясының Брянск, Пермь облыстарында). Эксперимент 

жҧмыстарының қорытындысы оң нәтижелер беріп, осы іс-әрекеттер негізінде жаңа 

орталықтардың айқын ҧйымдастыру қҧрылымы анықталды.  

Олардың қҧрылуына сондай-ақ, бҧрынғы КСРО мәдениет министрлігі, Бҥкілодақтық 

халық шығармашылығы ҥйлері тарапынан жҥргізілген ҥлкен ҧжымдық және 

шығармашылық жҧмыстар да ықпалын  тигізді.  

Мәдени - ағарту мекемелерін ғылыми - әдістемелік басқаруды жетілдіру мәселесі 

1978 ж Краснодарда ӛткен Бҥкілодақтық кеңесте қаралды. Бҧл мәселелер сондай - ақ, 

мәдениет қызметкерлерінің Бҥкілодақтық кеңесінде (қаңтар 1979 жыл, Мәскеу қаласы) де 
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кҥн тәртібіне енгізілді. Мҧнда ауылдық жерлердің әлеуметтік - экономикалық мәселелерін 

шешудегі мәдени - ағарту мекемелерінің рӛлін кӛтеру, ондағы тҧрғындарға қызмет 

кӛрсетуді жақсарту мәселелері қаралды. 1979 жылдың тамыз айында Мәскеуде мәдени - 

ағарту мекемелері жҥйесіне ғылыми әдістемелік басшылық   ету мәселесіне арналған 

бҥкілодақтық семинар - кеңес ӛткізілді. 

Жиынға бҧрынғы СОКП орталық комитеті, БЛКЖО Орталық комитеті, мәдениет 

министрлігі мен ведомстволар, шығармашылық одақтар, мемлекеттік телерадио және 

баспасӛздің жауапты қызметкерлері, сондай – ақ, Одақтас Республикалардың, аймақтар 

мен облыстардың жетекші және жауапты қызметкерлері, қалалық және аудандық мәдениет 

бӛлімдерінің меңгерушілері, аудандық және ауылдық мәдениет ҥйі директорлары қатысты. 

Бҧрынғы СОКП Орталық комитетінің «Халық шығармашылығын одан әрі дамыту, 

кӛркемӛнер шығармашылығы мен бҧқаралық жҧмыстарды жетілдіруге әдістемелік 

басшылық ету жағдайын талдау шаралары» қаулысына сәйкес бҧрынғы КСРО мәдениет 

министрінің 28.05.1975 жылғы №413 бҧйрығы негізінде сол жылы елімізде әдістемелік 

басшылық жҥйесі қайта қҧрылды. Халық шығармашылығы Ҥйлері мен мәдени - ағарту 

жҧмысы әдістемелік кабинеттерінің бірігуі негізінде халық шығармашылығы және мәдени 

- ағарту жҧмысы орталықтары ӛзіндік мәні бар байланыстырушы буын, қажетті ғылыми - 

әдістемелік ақпаратты шоғырландырушы «ми орталығы» ретінде қызмет ете бастады.  

Қоғамымыздың бҥгінгі даму кезеңінде де ғылыми - әдістемелік орталықтар 

қҧрылымдық, сондай - ақ мазмҧндық және ҧйымдастыру аспектілерінде қайта қҧруды 

қажет етеді.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена система государственного методического 

управления в целом в процессе совершенствования культурно – массовой и политической работы. 

Исследовано, что благодаря всесторонней заботе и руководству эта система будет направлена на 

конкретное социокультурное и организационно – методическое русло. 

Речь идет о том, что бывшее советское государство создает организационно – методическую 

основу руководства культурно – досуговой деятельностью культурно - просветительных 

учреждений, и эта работа требует создания специальных органов управления, реализующих цели 

методического руководства культурно - просветительной работой и народным хозяйством. 

В организации и создании такого методического руководящего органа предусмотрена 

необходимость четкого определения целей и задач, структуры, видов и методов, средств, 

необходимых системным атрибутам. Исследовано, что важным вопросом в народном творчестве и 

культурно - просветительской работе является не только создание целостной системы 

методического руководства на государственном уровне, но и определение основных общих 

идеологических, педагогических и специальных принципов функционирования этой 

системы.Более глубоко рассматривалось, что без этой системы невозможно планомерное, 
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целенаправленное и системное развитие народного творчества и культурно - просветительской 

работы, ее четкая идейно - политическая и социально - педагогическая направленность. 

Abstract: This article examines the system of state methodological management in General in the 

process of improving cultural, mass and political work. It is investigated that due to comprehensive care 

and guidance, this system will be aimed at a specific socio-cultural and organizational – methodological 

direction. 

The point is that the former Soviet state creates an organizational and methodological basis for the 

management of cultural and leisure activities of cultural and educational institutions, and this work 

requires the creation of special management bodies that implement the goals of methodological 

management of cultural and educational work and the national economy. 

In the organization and creation of such a methodological governing body, it is necessary to clearly 

define the goals and objectives, structure, types and methods, and tools necessary for system attributes. It 

is investigated that an important issue in folk art and cultural and educational work is not only the 

creation of an integral system of methodological guidance at the state level, but also the definition of the 

main General ideological, pedagogical and special principles of the functioning of this system. 
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