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ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫНАСӘЙКЕС 8-СЫНЫПТА 

МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА «ДӘРЕЖЕ ЖӘНЕ ТҮБІР» ТАҚЫРЫБЫН 

ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Алгуатов А.Ж. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 

Қостанай қ. 

 

Ғылыми жетекші: Фазылова А.А. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 

Қостанай қ. 

 
Аннотация: «Дәреже және түбір» ұғымы санды натурал дәрежеге дейін 

көтерудің және саннан натурал дәреженің түбірін алудың екі өзара әрекеттесуінің 

негізінде жатыр. Сондықтан «Дәрежелер мен түбірлер» тақырыбын зерттеудің маңызды 

мақсаты - осы операцияларға байланысты бірдей түрлендірулердің дағдыларын 

қалыптастыру. Дәрежелер және санды дәрежелеумен таныспай, көпмүшеліктерді және 

көрсеткіштік теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін зерттеу мүмкін емес.  

Түйінсөздер: дәреже, түбір, оқыту әдістемесі, алгебра, әдіс, ереже, мысал. 

Аннатоция: Понятие «степень и корень» лежит на основе двух 

взаимодействий от повышения числа до натурального уровня и получения корня 

натурального уровня от числа. Поэтому важная цель изучения темы "степени и корни" - 

формирование навыков одинаковых преобразований, связанных с этими операциями. Не 

знакомясь с степенями и степенью, невозможно исследовать многообразие и 

показательные уравнения, неравенства и их системы. Без формирования понятия о 

корне невозможно исследовать иррациональные уравнения, неравенства и их системы.  

Ключевые слова: степень, корень, методика преподавания, алгебра, метод, 

правило, пример. 

Annotation: The concept of "degree and root" is based on two interactions from raising the 

number to the natural level and getting the root of the natural level from the number. 

Therefore, an important goal of studying the topic "degrees and roots" is the formation of 

skills of identical transformations associated with these operations. Without getting acquainted 

with degrees and degrees, it is impossible to study the variety and exponential equations, 

inequalities and their systems.  

Keywords: degree, root, teaching method, algebra, method, rule, example 

 

"Дәрежелер мен түбірлер" тақырыбын оқу алдында сандарды салу сияқты 

операция туралы қарапайым түсініктер және натурал дәрежесі оқытылады. Бұл 

операциямен танысу математиканы оқытудың бастапқы кезеңінде жүзеге 

асырылады . 7-сынып алгебра барысында натурал экспоненті бар дәреже туралы 

түсінік енгізіледі, дәрежелердің қасиеттері және дәрежелері бар сәйкестік өзгерістері 

зерттеледі. 8- сыныпта рационалды бөлшектер мен дәрежелердің бүтін көрсеткіштері 

бар түрлендірулеріне баса назар аударылды . Иррационал өрнектердің бірдей 

түрленулерін зерттеудің басталуы (квадрат түбірлер) . 9-сыныпта ұтымды дәреже 

туралы түсінік көрсеткіші . Түбір туралы түсінік алгебра курсында 8 сыныптан 

бастап қалыптасады. Бұл жағдай дәрежелер мен түбірлерді зерделеудегі қажетті 

логикалық жүйелілікке негізделген. Алдымен білім алушыларды дәреже 

ұғымымен таныстырады, оларда дәрежелердің қасиеттері туралы білімді және 

дәрежелері бар ұқсас қайта құрулар дағдыларын қалыптастырады; одан кейін түбір 

ұғымы оқытылады . 

Дәреже және түбір туралы білім математикалық орталықтандырылған 

тестілеу шеңберінде тексеріледі. "Дәрежелер мен түбірлер" алгебра курсында 
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оқылатын білім алушыларға ЕНТ-да ұсынылатын тапсырмаларда қамтылған 

Сонымен қатар, кейбір тапсырмалар оқушылардың осы ұғымдар туралы ойларын 

анықтауға бағытталған, кейбір тапсырмалар сәйкес өзгерістерде дәрежелер мен 

түбірлерді қолдану дағдыларын анықтауға бағытталған. Емтихандарда сонымен 

қатар дәреже мен түбір ұғымдарын қолдана отырып, теңдеулерді, теңсіздіктерді 

және олардың жүйелерін шешуге мүмкіндік беретін тапсырмалар берілген. Сонымен, 

«Дәрежелер мен түбірлер» тақырыбы негізгі мектеп алгебрасы курсында жетекші 

орын алады. 

Берілген дәреженің мәні иен көрсеткіші бойынша дәреженің негізін табуды 

түбір шығару деп атайды. 

Теріс емес а санының квадраттүбірі деп квадраты а-ға тең b санын атайды. 

Мысалы:  64 санының квадрат түбірі 8 және - 8, өйткені       және 

Түбірдің оң мәнін арифметикалық квадрат түбір деп атайды. Қарастырылған 

салда 8 саны арифметикалық квадрат түбірді береді. 

Квадраты а- ға тең кез келген теріс емес b саны теріс емес а санының 

арифметикалық квадрат түбірі деп аталады. 

а санынан алынған арифметикалық квадрат түбір √   деп белгіленеді. 

Мұндағы √   таңбасы арифметикалық квадрат түбірдің белгісі немесе радикал, а – 

түбір белгісінің ішіндегі өрнек. 

√  өрнегі « а санының арифметикалық квадрат түбірі» деп оқылады. 

Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы бойынша : 

√  = b теңдігі  a =   , a ≥ 0, b ≥ 0 болғанда орындалады. 

Мысалы:  1) √      2) √      өрнегінің мәнін табайық. 

Шешуі: Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасын қолдаңамыз: 

1) √   = 7, өйткені         және  7 > 0 ; 

2) √      = 0, 5 , өйткені            және 0,25  > 0. 

Жауабы : 1) 7; 2) 0,5 ; 

Кез келген санның квадраты теріс емес болғандықтан ,√  өрнегінің  a < 0 

жағдайында мағнасы болмайды. 

 

Мысалы , √ 
 

 
 , √     өрнектерінің мағынасы жоқ. 

 

Арифметикалық кварат түбірдің анықтамасынан  √   өрнегінің мағынасы 

болатын кез келген а үшін 

                                                                           (1) 

теңдігінің дұрыс екені шығады. 

Мысалы: Арифметикалық түбірдің анықтамасын қолданып, √      = 7 

теңдеуін шешейік. 

Шешуі: √   = b теңдігін a =   және a ≥ 0 , b ≥ 0  болғанда орындалатыны 

белгілі. Демек, √      = 7 теңдеуінен     – 51 = 49 немесе    = 100 екенін аламыз. 

Соңғы теңдеуде 100 > 0, демек квадрат түбірдің анықтамасы бойынша  х =± √     

немесе х =± 10. Сонда          және         екі түбір шығады. Тексеру жүргізу 

арқылы х – тің екі мәні де берілген теңдеудің түбірі болатынын аламыз. 

Жауабы: ± 10 

Қазіргі заманғы білім беру мұғалімдердің сапалы кәсіби 

даярлығын талап етеді,өйткені тәрбие мен оқытудың мазмұны оқушылардың 

дамуы көп жағдайда тек оқылатынына ғана емес, сонымен қатар қалай 
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зерттеледі. Білімді, шеберлікті және дағдыларды тиімді беру және игеру үшін 

оқыту әдістері қолданылады."Оқыту әдісі-берілген оқу мақсатына жетуге 

бағытталған педагог пен оқушылардың реттелген қызметі". Математикада осы 

пәнді оқытудың нақты жағдайларында жасалған көптеген жалпы дидактикалық 

әдістер мен жалпы әдістер қолданылады. 

Дидактикада оқыту әдістері негізгі үш топқа бөлінеді: - оқу-танымдық 

қызметті ұйымдастыру әдістері; 

- оқу-танымдық мотивация және ынталандыру әдістері; 

- оқыту процесінде бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері . 

Оқу-танымдық қызметті ұйымдастыру әдістері өзін-өзі тану: мұғалімнің 

бақылауымен оқушылардың жұмыс істеу әдістері, оқу-танымдық қызметті басқару 

құралдарын қолдану арқылы жұмыс істеу әдістері (оқулық, ТСО), өзіндік жұмыс 

әдістері. 

Педагогика мен математиканы оқыту теориясын дамыту барысында оқыту 

әдістерінің мәселесі әртүрлі көзқараспен қалыптасты: 

- қызмет нысаны тұрғысынан; 

- қызметтің логикалық құрылымы мен функциялары тұрғысынан; - танымдық 

іс-әрекет сипаты тұрғысынан . 

Мысал ретінде математиканы оқыту әдістерінің жіктелуі Г. И. 

Саранцевпен ұсынылған оқу-танымдық іс-әрекетінің сипаты және оқу процесінің 

мазмұнын ұйымдастыру бойынша топтастыру. 

Ол құрамында: 

- индуктивті-репродуктивті әдіс; - дедуктивті-репродуктивті әдіс; - 

жалпылама-репродуктивті әдіс; - индуктивті-эвристикалық әдіс; - дедуктивті-

эвристикалық әдіс; - эвристикалық жалпылау; 

- индуктивті-зерттеу әдісі; - дедуктивті-зерттеу әдісі; - жалпылама зерттеу. 

"Дәрежелер мен түбірлер" тақырыбын оқу кезінде жоғарыда аталған әдістерді 

қолдану пайдалы. Индуктивті-репродуктивті әдіс мұғалім қажет деп болжайды 

оқушы түсінігін немесе теоремасын ойнату үшін осындай жағдайды жасау жеке 

жағдайларды қарастыру барысында, мысалы, теорема шартын қанағаттандыратын 

міндеттерді шешу арқылы немесе тапсырманы шешу (теореманы зерттеу) мұғалім 

ұсынған жоспар бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Жалпылама - репродуктивті әдіс 

кезінде мақсатқа қол жеткізу зерттелген фактілерді жаңғырту. Индуктивті-

эвристикалық әдіс кезінде жеке жағдайларды қарау барысында фактілерді өз 

бетінше ашу. Мысалы, бірдей негіздегі дәрежелерді көбейту жаттығулары бірдей 

негіздегі дәрежелердің туындысын анықтауға әкеледі. Дедуктивті-эвристикалық әдіс 

жиілікті ашу болып табылады жалпы жағдайды қарау кезінде қандай да бір фактіні 

анықтау. Мысалы, жалпы формула бойынша нақты квадраттық теңдеуді шешу 

кезінде берілген коэффициенттердің, және осы теңдеудің бос мүшесі мен 

тамырларының арасындағы тәуелділікке әкеледі.Эвристикалық жалпылау мұғалім 

өз бетінше немесе оның азғана көмегімен жалпылауға келетін жағдайды жасауы 

тиіс деп болжайды.Оқытудың дедуктивтік-зерттеу әдісінің мәні оқу процесінің 

дедуктивтік дамуы арқылы зерттеулерді ұйымдастыру болып табылады. Ол 

аксиоматикалық әдіс, модельдеу әдісі, теоремаларды қолдану есептерін шешу сияқты 

нысандарда көрінеді. Математиканы оқыту әдістерін таңдау сабақтың 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі, нақты мүмкіндіктерге сәйкестігі

 сияқты критерийлерге байланысты оқу - тәрбие жұмысын ұйымдастыру 

формаларына сәйкестігі. Бұл ретте мұғалімнің басты міндеті - әр түрлі әдістерді 

қолдану және біріктіру. "Мұғалімнің алуан түрлілігін қолдануы

 оқушылардың     ойлау     қабілетін қалыптастыруға,     ойлау белсенділігінің 
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механизмдерін дамытуға мүмкіндік береді". Оқушылардың оқу материалын меңгеруі 

оқытудың әр түрлі формаларында жүргізіледі. Оқыту нысаны мақсатты, нақты 

ұйымдастырылған, мазмұнды және әдістемелік жабдықталған, танымдық және 

тәрбиелік қарым-қатынас, өзара іс-қимыл жүйесі мұғалімдер мен оқушылар" .Ол 

оқытудың мазмұнына, мақсаттарына, әдістері мен құралдарына, оқушылар 

ұжымына және оқу үдерісін өткізу орнына байланысты. 

Сабақта "дәрежелер мен түбірлер" тақырыбын өту кезінде оқулықтар, 

кестелер, үлестірме материалдар, сабақ тақырыбы бойынша презентация және т. б. 

оқыту құралдары қолданылады. 

Қорытындылап айта кетсек, тақырыпты оқыту барысында жаңа 

технологияларды енгізе отырып анықтамалар мен мысалдарды және есептерді 

шығаруды түсінікті де әрі оңай қылып оқушыларға жеткізіу болып табылады. 

Осыған сүйене отырып мұғалімдер сабақ жоспарларын құрып , оны пайдала бәлу 

қажет. 
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Аннотация 

Мақалада мектеп оқушыларын физика пәнінен олимпиадаға дайындау кезінде 

жіберетін қателіктеріміздің мәселелері қарастырылады. Студентосы бағыт бойынша 

зерттеу - жұмыс тәжірибесімен бөліседі, оқушыларды олимпиадаға дайындау 

жоспарын ұсынады, сондай-ақ олимпиадаға қатысушылардың сәтсіздігінің себептерін 

талдайды. 

Түйінді сөздер:Олимпиада, физика пәнінен олимпиада, дайындауда жіберетін 

қателіктер, олимпиадаға дайындау жоспары, тапсырманың орындалу сәтсіздігінің 

себептері 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы наших ошибок при подготовке 

школьников к олимпиаде по физике. Студент делится опытом исследовательской 
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работы по данному направлению, представляет план подготовки учащихся к 

олимпиаде, а также анализирует причины неудачи участников олимпиады. 

Ключевые слова:Олимпиада, олимпиада по физике, ошибки в подготовке, 

план подготовки к олимпиаде, причины неудачи выполнения задания 

Abstract 

The article deals with the problems of our mistakes in preparing students for the 

physics Olympiad. The student shares their research experience in this area, presents a plan 

for preparing students for the Olympiad, and analyzes the reasons for the failure of 

participants in the Olympiad. 

Keyword: Olympiad, physics Olympiad, mistakes in preparation, preparation plan 

for the Olympiad, reasons for failure to complete the task 

 

Қазіргі заманғы білім беру процесі білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, өзін-өзі дамыту мен өздігінен білім алу дағдыларын 

қалыптастыруға,  жәрдемдесуге бағытталған жаңа, тиімді технологияларды ойлап 

табуды көздейді. Бұл талаптарға физика пәнінің күнделікті жұмысында өткізілетін 

олимпиада материалдары толық көлемде жауап береді. 

Олимпиада - оқушылардың оқу–танымдық қабілеттерін ынталандыру, пәндік 

білімдерін тереңдету, ғылымға деген қызығушылығын дамытуда бұл маңызды және 

жауапты іс-шара.Физика пәні бойынша өткізілетін олимпиаданың негiзгi мақсаттары 

мен мiндеттерi: оқушыларадың шығармашылық қабілеттерін дамыту, теориялық білімі 

мен тәжірибелік шеберлігін тереңдету, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына ықпал ету, 

дарынды балаларды анықтау үшін жағдай жасау, аймақтық олимпиадарға қатысатын 

оқушыларды iрiктеу және даярлау, мектептегі білім берудің беделiн көтеру болып 

табылады. Физика пәнінен өткізілетін олимпиада  4 кезеңнен және 2турдан тұрады. 

Кезеңдері:1. Мектепішілік кезең 2 Аймақтық кезең 3. Облыстық кезең  4. 

Республикалық  Қорытынды кезең.  Теориялық және эксперименттік тур болып 

бөлінеді. Олимпиаданың келесі кезеңге өтуі үшін осы 2 тур бойынша берілген 

тапсырмаларды орындау арқылы өтеді. Оқушы Теориялық турдан өтсе эксперименттік 

турға өте алады. Дәл солай эксперименттік турдан өту арқылы олимпиаданың келесі 

кезеңіне өтеді.[1] Енді біздердің, яғни мұғалім тарапынан болатын қателіктерді 

ұсынамын. 

Алғашқы қателігіміз: Жаңартылған білім беру формасына көше алмай 

жүргенімізде. Көптеген мұғалімдер әлі күнге дейін дәстүрлі бағдарламамен білім беру 

формасынан шыға алмай жүр. Яғни ең әуелі осы көзқараста жаңартылған білім берудің 

ерекшелігі байқалады. Мен өз сабақтарымда, демонстрациялармен, 

эксперименттермен, тапсырмаларды шешумен, осындай әдістемені қолданып уақытты 

тиімді пайдалануды көздеймін, бұл тұжырымды өзге ұстаздар материалды берудің 

дәстүрлі еместігін айтып таң қалады, себебі мен балалармен бірге әзірленген көптеген 

бейнематериалдарды, есептерді жазуға және ресімдеуге қойылатын ерекше талаптарды 

қолданамын (білім алушыларды есептің шарты мен сұрағын нақты белгілеуді, 

физикалық және математикалық тұрғыда шешуді сұраймын). 

Дарынды оқушылармен физиканы тереңдетіп оқытатын сыныптарда жұмыс 

істеу өте қызықты. Мұндай балалар үшін қосымша эксперименталды және теориялық 

тапсырмаларды, бейнефрагменттерді, тәжірибелерді және т. б. таңдап аламын.Бұл 

күрделі тапсырмалар және олардың орындалуы мектеп бағдарламасының шеңберін 

кеңейтетін білім қажет болатын конкурстарға дайындық болып табылады. 

Екінші қателігіміз: Оқушыларды іріктеубарысында оқушының дарындылығы 

мен таланттылығын ажырата алмауымызда. Балалардың жұмыс қарқыны мен ойлау 

деңгейлері әртүрлі. Көбінесе жаратылыстану бағытындағы сыныптың (10-11 
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сыныптар) жартысы –  дайындығы бар балалар. Оларды да физиканы зерттеп жұмысқа 

тарту, өзіжетістікке жетуіне мүмкіндік беру керек.  Мұндай топ үшін тапсырмалар өте 

көп. Мен оқушыларға жеткілікті түрде мәліметтер айтып, түсіндіріп, қызығушылық 

тудыруы үшін жағдай жасауға тырысамын. Қиын тапсырмалар ұсынылғанда оларға 

қорықпау керектігін айтып, оларды мақтап отырамын. Көбінесе қабілеті бар 

оқушыларға сабақта уақыт жетіспейді. Әдетте, мұндай балалар баяу ойлайды,бірақ жиі 

қателеседі. Бұл қиын емес, сабақтан кейін қосымша уақыт бөліп, жұмысты аяқтауға 

болады. Себебі мұндай сипаттағы оқушылар дарынды болып табылады. Ең бастысы-

әрбір оқушыға білім ұшқынын жағу мүмкіндігін жіберіп алмау. 

Үшінші қателігіміз: Олимпиада туралы дұрыс түсінігіміздің қалыптаспауында 

болып отыр.Олимпиадаға дайындық-бұл оқушы мен мұғалімнің білім алу барысында 

атқаратын үлкен жұмысы. Мұғалімнің міндеті оқушының білімін дамытуы үшін іс-

әрекет жоспарын құру және қызығушылығын арттыру, жаңа әдістерді, жаңа дайындық 

көздерін іздеу. 

Егер оқушы Теориялық турынан өтпеген жағдайда эксперименттік турына өте 

алмайды. Өтілген олимпиада кезең бойынша жоғарылайды, жәнеде ондағы берілетін 

тапсырмаларда күрделене түседі. 

Яғни бұл жөнінде олимпидаға қатысушы оқушылардың барлығы білсе, әр 

кезеңнің ерекшелігін дұрыс түсінбеуінде болып отыр. Мен бұл тұрғыдан оқушылардың 

әр кезеңге дайындалу барысында ескеруі қажетті мәліметтерді тізіп өтпекпін.: 

Олимпиада тапсырмаларының күрделілігі - берілген тапсырмалар  әрбір кезеңі 

бойынша өсіп отырады. Мектепішілік кезеңнің тапсырмалары типтік мектеп 

тапсырмаларынан сәл ғана күрделі. Мұндай мітапсырмаларды шешу, әдетте, 

мектептегі физика курсының тиісті бөлімдерін жақсы меңгерген мектеп оқушыларына 

қиындық тудырмауы тиіс. Сондықтан, оқушылардың олимпиаданың аймақтық кезеңін 

сәтсіз өткізуі, алдымен мектептегі физиканың  негізгі мәселелерін тереңірек зерттеуге 

назар аудару қажет екенін куәландырады. 

Аймақтық кезеңнің теориялық кезеңінің тапсырмалары айтарлықтай күрделі. 

Олардың көпшілігінің шешімі стандартты мектептерге қарағанда күрделі тәсілдер мен 

әдістерді білуді талап етеді. Сондықтан олимпиаданың аудандық кезеңін сәтті өткеруі 

үшін арнайы дайындық қажет. [2] 

Облыстық олимпиаданың қорытынды кезеңіндегі теориялық турының 

тапсырмалары аудандық кезеңнің тапсырмаларына ұқсас, бірақ құрылымы жағынан 

күрделі,  және бір емес бірнеше әр түрлі сұрақтардан құралады.[3] 

Республикалық физикалық олимпиаданың тапсырмалары айтарлықтай 

облыстық олимпиадалардың тапсырмаларының күрделілігінінен асып түседі. Олардың 

көпшілігі физика және математика бойынша мектеп бағдарламаласының шеңберінен 

айтарлықтай шығып, өз білімін көрсете отырып шешуді талап етеді. Республикалық 

олимпиадада табысты түрде білімін көрсету үшін осы олимпиадаларда ұсынылған 

тапсырмалардың негізгі ерекшеліктерімен, сондай-ақ оқушылардың жұмыстарын 

ресімдеу ережелерімен және оларды бағалау критерийлерімен таныс болу қажет. 

Сондықтан республикалық физикалық олимпиадаға қатысуға тиімді дайындалу тек 

білікті мамандардың көмегімен ғана мүмкін болады. Яғни ҚР-ның  физика құрама 

ұйымындағы үміткерлермен,  арнайы уақытында жұмыс істейтін жаттықтырушылар 

болып табылады. [4] 

Физиканы оқытудың мектеп бағдарламасы мен Республикалық олимпиадалар 

бағдарламасы арасындағы байланыс туралы маңызды мәселе айту керек. Физикадан 

пәндік олимпиаданың үшінші және төртінші кезеңдерінің барлық тапсырмалар аталған 

бағдарламаның талаптарын ескере отырып жасалады. Қазіргі уақытта Қостанай 

қаласының кейбір мектептерінде физиканы оқыту физика пәні бойынша олимпиада 
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бағдарламасына толық сәйкес келмейтін және тереңдетіп оқытатын (көбінесе физика-

математика, мамандандырылған мектеп) бағдарламаларды пайдалану арқылы 

жүргізіледі. Осы бағдарламалар бойынша оқыту оқушылардың жоғары деңгейдегі 

физикалық олимпиадаларға қатысуы үшін жақсы дайындалуына мүмкіндік береді, 

сонымен қатар оқушының өзіндік қосымша жұмысыда ерекше роль атқарады. Қазіргі 

уақытта бірыңғай оқу құралы жоқ, егерде оқу әдістемелік оқу құралы болған жағдайда 

оның көмегімен қосымша ақпарат көздеріне жүгінбей, жоғары деңгейдегі физикалық 

олимпиадаларға қатысуға толық көлемде дайындалуға болады.Аталған жағдайларға 

байланысты мектепте басқа да бағдарламалар бойынша оқитын оқушыларға, жоғары 

деңгейдегі физикалық олимпиадаларға қатысу үшін міндетті түрде қосымша 

дайындалып, өз бетінше немесе мұғалімдердің көмегімен мектепте оқылмаған 

бағдарлама бөлімдерін меңгеріп, тиісті тақырыптар бойынша тапсырмаларды шешуге 

үйрену қажет.  

Мен жүргізген зерттеу жұмысымның нәтижесінде дайындаған жоспарды 

ұсына отырып оқушыларды физика пәнінен олимпиадаларға дайындауда, он бір 

сабақтың келесі оқу жоспарын қолданамын.: 

* №1 дәріс "Физикалық есептерді шешу және тапсырманың орындалу  

дұрыстығын бағалау критерийлері" (1 сағат)) 

* № 2 дәріс " Механика-материалдық денелердің қозғалысы. Кинематика" (1 

сағат) 

* № 3 дәріс " Күштер. Динамика заңдары" (1 сағат)) 

* Практика №1 және оның талдауы • 1 сағат) (қосымшаны қараңыз)  

* №4 дәріс "Есептерді шешу әдістері" (1 сағат)) 

* № 5 дәріс "Термодинамикалық көріністердің механикалық әсерімен 

байланысы" (1 сағат)) 

* №6 дәріс "Электр құбылыстары" (1 сағат)) 

* № 2 Практика және оны талдау (1 сағат) (қосымшаны қараңыз • )  

* №7 дәріс "Электромагниттік құбылыстар" (1 сағат)) 

* №8 дәріс "Толқындық құбылыстар" (1 сағат)) 

* Қорытынды практикум және оны талдау (2 сағат)) 

Дәріс сабақтарының практикалық сабақтарымен алмасуы күрделі есептерді 

шешуде теориялық білімді қолдану дағдысын қалыптастыруға, сондай-ақ физикалық 

экспериментті жоспарлауға және жүргізуге мүмкіндік береді. 

Олимпиадаға дайындық, қатысу, нәтижені күту, рефлексия кезеңдері, бұл 

кезекте мұғалім мен оқушы- бір команда. Қазылар алқасының шешімін күтуде кімнің 

көбірек алаңдайтынын айту қиын(мұғалім немесе оқушы). Оқушы орын алыған 

жағдайда байқайтынымыз оқушының еңбекшілдігі, ұстаз мәртебесі, мектептің білім 

беруі жоғары екені. Жеткен жетістігі арқылы осы тұлғалардың мәртебесі артып, пән 

бойынша оқуға талпынысты ынталандырушы факторы болып табылады. Бұл туралы 

нақты оқушымен жұмыс істей отырып және оның олимпиадаларға, ғылыми-

практикалық конференцияларға қатысуын жоспарлай отырып, педагог та есте сақтауы 

тиіс. 

Соңғы қателігіміз: Менің ойымша,оқушылардың олимпиадаларға қатысу 

нәтижелерін талдай отырып, мұғалім, ең алдымен, сәтсіздікке және қателіктерге назар 

аударады. Ал қателіктер мүлдем болмауы керек жерде кездеседі. Мұның себебі 

көбінесе соңына дейін шығарылмаған математикалық формула - дұрыс емес 

физикалық нәтижеге әкеледі. Бұдан басқа, олимпиада есептерін шешу барысында 

қатысушы мәліметті білмеуден емес, қатысушылар толқудың әсерінен өте қарапайым 

физикалық формулаларды, өлшем бірліктерін естен шығарып, ұмытады. 



22 
 

Қорытындылай келе, жоғарыда тұжырымдалған проблеманы шешу үшін біз 

жоспарлы құралдарды әзірлеу жолымен жүруді ұсындым, оның құрылымы негізінде 

жалпы физика курсының аса күрделі міндеттерін шешу әдістері жатыр.Оқушыларды 

физика пәнінен олимпиадаға дайындауда жіберетін қателіктеріміз біздің көп нәрсеге 

дұрыс көзқараста болмауымызда болды. Сондықтан біздің жеткен жетістігімізден гөрі 

сәтсіздігіміздің көбірек болатындыға көз жеткіздім.Қазіргі кезде «Келешекке кемел 

біліммен» деп алғашқы президентіміз Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келешекке 

кемел біліммен қадам баса отырып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, 

қоғамға бейім, өз қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді 

меңгерген, құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттарымыздың бірі деп 

есептеймін. 
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Аннотация: в статье рассматриваются примеры с подробным решениемна тему 

радикал Джекобсона. Описан алгоритм нахождения радикала конкретных 

колец.Показано доказательство, касающееся кольца, содержащего идемпотентные 

элементы. В конце работы приведен пример ассоциативной алгебры, в которой 

радикал Джекобсона не равен пересечению максимальных идеалов. 

Ключевые слова: радикал Джекобсона, кольцо, обратный элемент, идеал, 

двусторонний идеал, максимальный идеал. 

Annotation: the article discusses examples with a detailed solution on the topic of 

the Jacobson radical. An algorithm for finding the radical of specific rings is described. A 

proof concerning a ring containing idempotent elements is shown. At the end of the paper, we 

present an example of an associative algebra in which the Jacobson radical is not equal to the 

intersection of maximal ideals. 
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Key words: the Jacobson radical, ring, inverse element, ideal, two-sided ideal, 

maximal ideal. 

 

Аннотация:мақалада радикал Джекобсон туралытолықшешімі бар 

мысалдарқарастырылады. Радиалдынақтысақиналарды табу алгоритмісипатталған. 

Идемпотенттіэлементтері бар сақинағақатыстыдәлелкөрсетілген. Жұмыссоңында 

Джекобсон радикалы еңжоғарыидеалдардыңқиылысынатеңемесассоциативті алгебра 

үлгісікелтірілген. 

Түйінсөздер:радикал Джекобсон, сақина, кері элемент, идеал, екі жақты идеал, 

ең үлкен идеал. 

 

Радикалы играют большую роль при изучении произвольных колец. Если 

радикал кольца равен    , то данное кольцо можно довольно конкретно представить 

через кольца специального вида, которые легче изучаются. Если же радикал не равен 

   , он будет являться идеалом кольца. При факторизации по нему мы получим 

нулевой радикал. То есть для упрощения изучения произвольного кольца мы можем 

отсечь от него радикал, который сам будет не слишком большой, чтобы его тоже 

можно было изучить. 

Для построения примеров нам понадобятся следующие определения. 

Определение 1. Аддитивная абелева группа   называется правым модулем над 

ассоциативным кольцом  (  модулем), если определено отображение  

 

       
 

переводящее каждую пару       из     в элемент      , такое, что для 

любых элементов       и       выполняются следующие условия: 

 

1.               
2.               
3.              

 

Определение 2. Правый  модуль называется неприводимым, если      и 

  имеет только два подмодуля     и  . 

Определение 3. Радикалом Джекобсона     ассоциативного кольца   

называется множество, содержащее элементы из  , аннулирующее все неприводимые 

  модули, если они существуют, или само кольцо  , если неприводимых   модулей 

нет. 

В коммутативном случае радикал Джекобсона определяется следующим 

образом. 

Определение 4. Радикалом Джекобсона     кольца   называется пересечение 

всех его максимальных идеалов. 

В свою очередь, максимальным идеалом кольца называется всякий 

собственный идеал данного кольца, который не содержится ни в каком другом 

собственном идеале.  

Рассмотрим пример на нахождение обратного элемента в кольце многочленов 

над кольцом целых чиселпрофакторизованных по модулю  . 

Пример 1. Пусть    ̅   ̅   ̅   ̅     [ ]. Найдите обратный элемент 

   . 

Упростим данное выражение  ̅   ̅   ̅   ̅   , получим    ̅   ̅  . 
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Обратный элемент имеет общий вид      ̅   ̅    ̅  
 . По определению 

произведение всякого элемента на его обратный дает единицу, то есть 

 

  ̅   ̅     ̅   ̅    ̅  
    ̅  

 

Раскрыв скобки в левой части равенства, получим 

 

 ̅ ̅   ̅ ̅    ̅ ̅  
   ̅ ̅  

   ̅ ̅  
   ̅ ̅  

   ̅   ̅     ̅      ̅      ̅      
 

Отсюда найдем каждый коэффициент обратного элемента. 

 

 ̅ ̅   ̅ 

 ̅ ̅   ̅ 

 ̅ ̅   ̅ ̅   ̅ 

 ̅ ̅   ̅ 

 ̅ ̅   ̅ 
 

В данном случае сразу можно определить  ̅   ̅, так как в кольце    класс  ̅ 

является сам себе обратным. Из системы 

 

{
 ̅ ̅   ̅

 ̅ ̅   ̅
 

 

получаем, что  ̅   ̅. При определении последнего коэффициента требуется 

произвести небольшое вычисление: 

 

 ̅ ̅   ̅   ̅   ̅ 

 ̅ ̅   ̅ 

 ̅   ̅  
 

Таким образом, получили следующий обратный элемент      ̅   ̅  , то 

есть исходный элемент является сам себе обратным в кольце   [ ]. 
Следующая проверка показывает, что найденный элемент действительно 

является обратным  

 

        ̅   ̅     ̅   ̅     ̅   ̅    ̅    ̅      
 

Исходя из показанного примера можно составить алгоритм нахождения 

обратного элемента: 

1. При необходимости упростить данный элемент  ; 

2. Записать искомый обратный элемент     в общем виде; 

3. Приравнять произведение  и    к единице; 

4. Найти обратный элемент и выполнить проверку. 

Следующие примеры позволят понять определение радикала Джекобсона. 

Пример 2. Вычислите      следующих колец: 1)     ; 2)        
1.     .  

По определению, в коммутативном кольце радикал Джекобсона равен 

пересечению всех максимальных идеалов этого кольца. Значит, необходимо найти 

идеалы данного кольца и выделить среди них максимальные. 
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В результате проверки легко выявить, что в кольце    есть два собственных 

идеала:        {       }  и        {   } . Для любых элементов        и 

     будет выполняться  

 

               
 

Для идеала    условия проверяются аналогично. Стоит заметить, что       и 

идеал    является максимальным. Отсюда,          . 
2.        

В результате проверки условий существования идеала выявлено, что данное 

кольцо содержит десять собственных идеалов: 

 

       {              } 
       {               } 
       {                } 
       {                 } 
       {                 } 
         {                } 
         {             } 
         {          } 
         {       } 
         {    }  

 

При этом, в идеале    содержатся   ,   ,    ,    ,    ,    ; 

В    –   ,    ,    ,    ; 

В    –    ,    ; 

В    –    ,    ,    ,    ; 

В    –    ,    ; 

В     –    ; 

В     –      
Тем самым, можно выделить идеалы, которые не содержатся в каких-либо 

других идеалах. Таковыми являются   ,    и   , по определению они являются 

максимальными. Отсюда найдем        ⋂         . 

Предыдущие примеры позволяют обобщить нахождение радикала Джекобсона 

кольца   , где     в коммутативном случае. 

Лемма. Радикал Джекобсона кольца   , где     
       

  ,         ̅̅ ̅̅ ̅̅  – 

различные простые числа, равен 

 

                    
 

Доказательство. Так как данное кольцо коммутативно, то, по 

определению,необходимо найти пересечение всех максимальных идеалов.В кольце    

существуют собственные идеалы вида   (  
       

  ),      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,         ̅̅ ̅̅   входят в 

разложение числа  . При этом, идеалы  
  
       

       где      ̅̅ ̅̅ . Таким 

образом,максимальными для исходного кольца являются идеалы следующего 

вида        ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ , порождаемые простыми числами. Следовательно, в кольце    

содержится   максимальных идеалов 
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Так как пересечением двух и более простых чисел является их произведение, 

получаем 

 

                                   
 

Предложение. Пусть  – произвольное кольцо,    и     . Тогда       
      . 

Доказательство. Возьмем элемент          такой, что           при 

      и        , где    . Из того, что          для некоторого элемента     

следует               . Отсюда                   . Заметим, что        

является идеалом в     и           . Следовательно,              . 
Докажем обратное включение. Пусть           ,       ,     и   

         . Отметим, что     . Тогда можем записать равенство             . 

Так как           , то                    для некоторого элемента        . 

Для упрощения записи введем обозначение          . Отсюда, 

 

                             

                               

                  
                  

 

Поэтому элемент        обратим справа. Заметим, что он также обратим и 

слева. При этом,           . Следовательно,              . Объединив два 

полученных выражения получим, что              . 

Построение примера на вычисление радикала Джекобсона в некоммутативном 

случае.  

Рассмотрим ассоциативную алгебру с единицей, в которой радикал 

Джекобсона не является пересечением максимальных двусторонних идеалов.  

Пусть   – поле характеристики нуль и        – автоморфизм бесконечного 

порядка. Для ясности возьмем       и 

 

 (
    

    
)  

      

      
  

 

Рассмотрим множество косых многочленов 

 

   [   ]  {∑   
 

 

   

|                            } 

 

над полем  . Докажем, что каждый ненулевой идеал   в   имеет вид    , где 

   . Возьмем ненулевой многочлен минимальной степени в   
 

                 
        

 

Если    , то   содержит     
     и   совпадает с  . Пусть    . Тогда для 

всякого элемента     многочлен                   равен нулю, так как имеет 
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меньшую степень. Например,   ( 
          )    для      . Если бы 

существовал индекс      такой, что      , то            для всякого элемента 

    и   являлся автоморфизмом конечного порядка. Получаем противоречие. 

Поэтому                и      . Если существует многочлен  

 

        
       

         
     

 

у которого        и      , то               
            

содержится в  идеале   и       . Противоречие. 

Из предшествующего доказательства ясно, что все идеалы алгебры   

описываются идеалами вида {              } . Из них    является единственным 

максимальным двусторонним идеалом. Докажем, что       . Если это не 

выполняется, то         и элемент        будет обратим в алгебре  . Из 

противоречия следует, что   – полупростая алгебра, которая содержит единственный 

максимальный двусторонний идеал   . Пусть      . Отсюда правый идеал 

       будет максимальным модулярным правым идеалом, не содержащим ни 

одного ненулевого двустороннего идеала. Тогда можно сделать вывод, что   является 

примитивной алгеброй, идеалы которой образуют цепь            . 
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11 СЫНЫПТА ИНТЕГРАЛ ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА НЬЮТОН-

ЛЕЙБНИЦ ФОРМУЛАСЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Альденова М.С. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, 

Қостанай қ. 

Ғылыми жетекші:Доспулова Ұ.К. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, 

Қостанай қ. 

 
Аннотация:В этой статье рассмотрена тема интеграла. Метод вычисление площади 

фигуры с помощью интеграла. Особое внимание уделяется формуле Ньютона-

Лейбница.Методика использования формулы Ньютон-Лейбница при вычислении объема тела  

для учащихся 11 классов, составлен разработанный урок. 

Ключевые слова:Интеграл.Площадь фигуры. Первообразная.Неопределенный 

интеграл.Площадь криволинейной трапеции.Определенныйинтеграл. ФормулаНьютона-

Лейбница. 
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Annotation:This article discusses the topic of the integral. Method for calculating the area of 

a shape using an integral. Special attention is paid to the Newton-Leibniz formula. Method of using 

the Newton-Leibniz formula for students in grades 11, the developed lesson is compiled. 

Key words:Integral. Area of the shape. Primitive. Indefinite integral.The area of a curved 

trapezoid. Definite integral. Newton-Leibniz Formula. 

Аннотация: Бұл мақалада интеграл тақырыбы қарастырылған. Фигураның ауданын 

интеграл арқылы есептудің тәсілі берілген. Оның ішінде Ньютон –Лейбниц формуласына 

ерекше көңіл бөлінеді. 11 сынып оқушыларына Ньютон-Лейбниц формуласын дененің көлемін 

табу үшін қолдану әдістемесі , әзірлемелік сабақ құрастырылған.  

Түйінді сөздер:Интеграл.Фигураның ауданы.Алғашқы функция.Анықталмаған 

интеграл. Қисықсызықты трапецияның ауданы.Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц 

формуласы. 

 

Орта білім беру жүйесіндегі математика пәні мұғалімдерінің алдында тұрған 

мақсаттарының бірі – әр оқушының тұлға ретінде интеллектуалдылығын,  

шығармашылық қабілетін дамытуға,  оқушылардың бейімділігін, қабілетін ескеріп, 

олардың математикалық мәдениетін, пән бойынша негізгі түсініктерін қалыптастыруға, 

оның қазіргі заманғы рөлі мен орнын көрсетуге бағытталған осы заманның 

талаптарына сай мектеп математика курсын оқыту. 

Мектеп математика курсындағы «интеграл» тақырыбы бойынша 

оқушылардың білімін жетілдіру үшін, біз ,  орта мектепте жоғары сыныптарда 

интеграл тақырыбын тереңдетіп оқытуға арналған оқулықтарға талдау жасадық.  

Сол оқулықтардың бірі А.Әбілқасымованың 11-сынып оқушыларына арналған  

«Алгебра және анализ бастамалары» . Оқулыққа  талдау жасау барысында  

«Анықталған  интеграл. Ньютон –Лейбниц формуласы» тақырыбы бойынша 

оқушыларға келесідей анықтамалар беріледі: 

[   ] кесіндісінде үзіліссіз      функциясы үшін ақиқат және     

жағдайында   қандай да бір санға ұмтылады. Ол сан  –дан  –ға дейінгі       
функциясының анықталған интегралы деп аталады. 

Белгіленуі : 

∫       

 

 

 

Мұндағы a және b сандары интегралдау шектері : a-төменгі шегі, b-жоғарғы 

шегі. 

Егер [   ] кесіндісінде үзіліссіз       функциясы үшін      алғашқы функция 

болса,онда (1) және (2) формулаларды салыстыру арқылы мына теңдікті аламыз: 

∫        
 

 
          формуланы Ньютон-Лейбниц формуласыдеп 

атайды. 

Бұл тақырыпқа байланысты оқушыларға  барлық жаттығулар  интегралды 

есептеуге беріледі. 

Келесі тақырып «Геометриялық және физикалық есептерде интегралды 

қолдану». Физикалық есептер үшін, интеграл арқылы дененің жүрген жолын 

,жылдамдықтың шамасын анықтауға мүмкіндік беретін формулалар және мысалдар 

берілген. 

Бұл тақырып бойынша оқушылар жазық фигураның ауданын есептеуді 

үйренеді. Бұндай есепті шешу үшін бірнеше мысал көрсетілген. Айналу денесінің 

көлемін табу үшін интегралдың қолданылуы қарастырылған. Интегралды есептеудің 

формуласы беріледі және бір мысал талдаңған. Бірақ дененің көлемін есептеу үшін 

жаттығулар берілмеген. Сондықтан балалардың білімін жоғары деңгейге жетілдіру 
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үшін біз мынадай есептерді оқулықтарға қосуды немесе балаларға жеке талдауға 

беруді ұсынамыз. 

 

Мысалы, №1 есеп: 

Берілгені:Денені қиып өтетін, Ox осіне 

перпендикуляр және x  абциссасы  арқылы өтетін 

жазықтықтық квадрат,оның бір жағы
 

 
-ке тең.Бұл 

дененің көлемін табыңыз.  

Шешуі:Сурет бойынша интегралдау 

шектеріa=1, b=2 екені белгілі.Жазықтықтың қимасы 

квадрат болғандықтан , демек ауданы      (
 

 
)
 

 
 

  
тең. Бізге берілген формуланы қолданамыз   

∫       
 

 
. Нәтижесінде : 

  ∫
 

  
   

     

    
|
 

 
   

 

 
|
 

 
  

 

 
       

 

 
       

 

 
куб.бірлік 

 

 

 

№2 есеп: 

Берілгені:  √ қисықтың Ox-осі арқылы айналуынан пайда болған дененің 

көлемін табыңыз. 

Шешуі: Сурет бойынша интегралдау 

шектеріa=0, b=1. 

Жазықтық арқылы алынған  дененің қимасы 

шеңбер және Ox-осіне перпендикуляр болады. Радиусы 

абцисса осі ордината осімен сәйкес келетін нүкте 

болады, яғни    √ . 

Мұндай шеңбердің ауданы        (√ )
 
 

  .   тек қана оң мәндерді қабылдағаннан , ауданы   -

ке тең деп жазуға болады. 

Алынған дененің көлемін Ньютон-Лейбниц 

формуласын қолдану арқылы табамыз.  

  ∫       
  

 
|
 

 
   (

 

 
  )  

 

 

 

 

 

Жауабы:
 

 
 

 

№3 есеп: 

Берілгені:Берілген қисықтың Ox-осі арқылы 

айналуынан пайда болған дененің көлемін 

табыңыз.Шешуі:Алынған денеге мұқият қарайықшы. 

Оны цилиндрден алуға болады, егер тіктөртбұрышты 

өзінің бүйірінен айналдырсақ. Ол үшін берілген 

цилиндрден, алдыңғы есептен алынған фигураны 

«алып шығу» керек. 
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Мұндай фигураның ауданы екі көлемнің айырымына тең болады.  

               

Цилиндрдің табанының радиусы нүктенің абциссасы мен ординатасы 1-ге тең 

болатын остері болады. Яғни табанының радиусы   √     
Цилиндардің биіктігі де 1-ге тең болады. Сонда цилиндрдің көлемі 

                         

Табылатын фигураның көлемі     
 

 
 

 

 
 

Қорытындылай келе , 11 сынып оқушыларына интегралды фигураның көлемін 

есептеуде қолдануға болатынын көрсеттік.Нәтижесінде геометриялық және физикалық 

есептерде де интегралдың қолданылуының маңызы зор екені , оның ішінде Ньютон-

Лейбниц формуласын қолдану өте ыңғайлы екені көрсетілді. Оқушылардың  білімін 

толықтыру үшін әзірлемелік сабақ құрастырылды. 

 

Берілген есептер негізінде құрастырылған әзірлемелік сабақ: 
Сабақ:Анықтал

ған интеграл. Ньютон–

Лейбниц формуласы  

Мектеп: Қостанай қаласындағы №28 мектеп-гимназия  

Сабаққа 

негізделген оқу 

мақсаты: 

Оқушылардың  «Анықталған  интеграл. Ньютон- Лейбниц  

формуласына есептер  шығару» тарауы  бойынша  алған білімдерін қайталау  

және есептер  шығарту. 

Оқушылардың  логикалық  ойлау  жүйесін  дамыту, жүйелі  түрде 

ойлауға, ізденуге  бағыттау, білімге  деген  құштарлығын  дамыту. Оқушыларды  

ұқыптылыққа, іскерлікке, өз  бетінше  еңбектенуге, тез  ойлауға  тәрбиелеу.  

Оқушылардың алғашқы функция, анықталмаған және анықталған 

интегралды шешу ережелерін, Ньютон – Лейбниц формуласын дененің көлемін 

табу үшін пайдалана білу,  теориялық білімдерін шыңдау,  есептер шығаруда 

іскерлікпен қолдана білуге үйрету. 

Сабақ 

мақсаттары: 

Барлық оқушыларға: Анықталған интегралды табуды біледі 

Оқушылардың басым бөлігіне: Ньютон – Лейбниц формуласын 

қолданып анықталған интегралды есептей алады 

Кейбір оқушыларға: Анықталған интегралға берілген күрделі 

есептерді шығара алады. Дененің көлемін табу кезінде Ньютон-Лейбниц 

формуласын қолданады. 

Тілдік мақсат Оқушылар: Берілген есептерді математикалық тілде оқи алады 

Негізгі сөздер мен тіркестер: Анықталған интеграл, Ньютон – 

Лейбниц формуласы, алғашқы функция,фигураның ауданы , дененің көлемі. 

 Алдыңғы 

тақырып: 

Анықталған интеграл. Ньютон – Лейбниц формуласы 

Жоспар 

Жос

парланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар Ресу

рстар 

Баст

алуы 

8 

минут 

 

 

 

І Ұйымдастыру  

Амандасу. Сыныпта жақсы көңіл күй орнату. 

ІІ Үй тапсырмасын тексеру 

-Бірін-бірі тексеру 
Оқушылар көршілес отырған баламен дәптерлерімен ауысып, 

тапсырмаларды тексеріп, жіберген қателер бойынша өз ескертулерін 

айтады, бағалайды. 

 

Орт

асы 

25 

минут 

ІІІ Негізгі бөлімі 

1) 1) «Формула ілінген жіп» (Жеке жұмыс) барлық 

оқушыларға бір – бірден парақшалар беріледі, сол парақшаға өздері білетін 

алғашқы функция табу ережелерін жазады. Жіпке апарып қағаздарын іледі, 

 

Жіп, 

Түрлі түсті 

қағаздар, 
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керек болса сабақ барысында қолданады. 

2) 2) «Аквариум» (Жұптық жұмыс) аквариум ішінен 

балықтар таңдай отырып, бірдей балық таңдаған оқушылар болып 

жұптасып, сол балықтарда жасырын тұрған есептерді бірлесіп шығарып, 

интерактивті тақта арқылы өздерін тексереді. 

3) Интегралды есептеңдер: 

4) 1. ∫         
 

 
 

      

 
 

      

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

5) 2. ∫
 

 
       

 

 
   

 

 
 

 

 
     

 

 
 
 

 
   

 

 

 

 
 

 

6) 3. ∫       
   

  

 

  
 

      

  
 

 

  
 

7) 4. ∫
  

√ 
     √    √            

 

 
 

8) 5. ∫
 

     
       

 

 
    

 

 
  

√ 

 
   

  √ 

 

 

 
 

 

 

 

1, 2, 3 цифрларына саналу арқылы 3 топқа бөлінеді. Есептердің 

суреті және шарты жазылған парақшалар таратылады.  

 

Топтық жұмыс 

А3 қағазына есепті топпен шығарып басқа топтарға 

түсіндіру. 

І топ:Денені қиып өтетін, Ox осіне перпендикуляр және 

x  абциссасы  арқылы өтетін жазықтықтық квадрат,оның бір 

жағы
 

 
-ке тең.Бұл дененің көлемін табыңыз. 

ІІ топ:   √ қисықтың Ox-осі арқылы айналуынан 

пайда болған дененің көлемін табыңыз. 
 

ІІІ топ:Берілген қисықтың Ox-осі арқылы айналуынан 

пайда болған дененің көлемін табыңыз. 
 

Кері байланыс: «Білім ағашы» оқушылар топпен бірлесіп 

орындаған тапсырма туралы пікірлерін жазып ағашқа іледі 

 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор: 

 

Топпен 

жұмыс жасау 

арқылы жаңа білімді 

игереді. Өз білімін 

жетілдіреді. 

1. Интегралдау 

шектерін табады 

2. Ньютон-

Лейбниц формуласын 

қолданады 

3. Интегралды 

есептейді 

4. Дененің 

көлемін табады 

 

Сергіту сәті:«Әсерлерімізбен бөлісейік»  

Педагог балаларға 1-2 минут көздерін жұмып,өздерін тағы да 

табиғат аясында,көк майса шалғында жатып,көк аспан,аппақ бұлттарды 

көріп,құстардың сайраған әнін,судың сыбдырын естіген кездерін елестетуді 

ұсынады. 

«Тест жұмысы» (5 балл) 

1.         функциясының алғашқы функциясын  табыңыз 

2.Ньютон – Лейбниц формуласын көрсетіңіз: 

фламастерлер 

 

Аква

риум, балық 

суреттері 

 

 

Инте

рактивті тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3 

қағазы, 

маркерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

Инте

рактивті тақта 
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Пайдаланған әдебиеттер 

1. Рахымбек Д. Арифметика, алгебра және анализ бастамаларын оқыту 

әдiстемесi/Оқу құралы/ Рахымбек Д. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа 

орталығы, 2015. -  424б. 

2. Әбілқасымова А., Көбесов А., Рахымбек Д., Кенеш Ә. Математиканы 

оқытудың теориясы мен әдістемесі. -Алматы: Білім, 1998.-204 б.   

3. Бидосов Ә. Математиканы оқыту әдістемесі /Жалпы методикасы.- 

Алматы: Мектеп, 1989. – 224 б. 

4. Әбілқасымова А., Корчевский В.Е., Абдиев А.А., Жұмағұлова 

З.А.Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің 

  ∫                

 

 

    

  ∫                       ∫                

 

 

   

   
 

 
             

 

 
        

 

 
            

 

 
 

   ∫            

           ∫                  ∫               

3. Алғашқы функциясы F(x)=9x
2
-0,5x болатын  y=f(x) 

функциясын көрсетіңіз. 

А) 18х+0,5       В) 4,5х+0,5     С) 4,5х-0,5     Д) 18х-0,5 

4.∫     
 

 
есептеңіз 

   6) Анықталмаған интегралды табу формуласын көрсетіңіз 

Тест орындалып болған соң оқушылар бір – бірін тексереді 

Тест Жауаптары: 

А

ты – 

жөні 

1 2 3 4 5 

Ж

ауап 

С А Д В С 

      
 

 

Аяқ

талуы 

7 

минут 

Үйге тапсырма: 

Кері байланыс: 
1. «Білім ағашы» 

2. Сауалнама толтыру 

Бағалау: Бағалау парақшасын толтыртып өз – өзін бағалату 

Білі

м ағашы, 

стикерлер, 

бағалау 

парақшасы 

Қосымша ақпарат 

Саралау-Сіз қосымша 

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 

жоғары оқушыларға 

тапсырманы күрделендіруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Бағалау – Оқушылардың 

үйренгенін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық 

байланыс. Қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау ережелері АКТ 

– мен байланыс. 

Құндылықтардағы байланыс 

   

Рефлексия 

 
Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды  да 

ескеріңіз)? 

 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, 

оқуды  да ескеріңіз)? 
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жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық. Өнд. Толық 

2 бас. Алматы: "Мектеп" 2011 ж.,216 б. 
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ПЛАНИМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДЕ КООРДИНАТАЛЫҚ 

ӘДІСТІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ. 

Аскарова А.Ж. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық университеті, 

Қостанай қ. 

 

Ғылыми жетекші: Асканбаева Г.Б. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық университеті, 

Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Планиметрия – раздел геометрии Евклида, изучающий двухмерные (в одной 

плоскости) фигуры, то есть фигуры, которые можно разместить в одной плоскости. Эти 

планиметрические задачи легко решают координатным методом. 

Ключевые слова: треугольник, круг, параллелограмм, метод координат, аффинная 

система координат, прямоугольная система координат. 

Annotation 

Planimetry – is a branch of Euclidian geometry that studies two-dimensional (in one plane) 

shapes, i.e. shapes that can be placed in the same plane. These planimetric problems are easily solved 

using the coordinate method. 

Keywords: triangle, circle, parallelogram, coordinate method, affine coordinate system, 

rectangular coordinate system. 

Аннотация 

Планиметрия – екі өлшемді (бір жазықтықтағы) фигураларды, яғни бір жазықтықта 

орналастыруға болатын фигураларды зерттейтін Евклид геометриясының бөлімі. Осы 

планиметриялық есептерді координаталық әдіспен шешкен жеңіл болады. 

Түйінді сөздер: үшбұрыш, шеңбер, параллелограм, координаталар әдісі, аффиндік 

координаталар жүйесі, тік бұрышты координаталар жүйесі. 

 

Координаталар мен координаталар жүйелерінің пайда болу тарихы өте ертеде 

басталады. Алғашында ежелгі әлемде астрономия, география және кескіндеме 

қажеттіліктеріне байланысты координаталар әдіс идеясы пайда болды. Ежелгі грек 

ғалымы Милет Анаксимандері алғашқы географиялық картаның құрастырушысы 

болып саналады. Ол тікбұрышты проекцияларды қолдана отырып, кеңістік пен 

бойлықты нақты сипаттады.Біздің дәуірімізге дейінгі 100 жыл бұрын Грек ғалымы 

Гиппарх жер шарының картасында параллельдер мен меридиандармен қоршауды және 

қазірге белгілі географиялық координаталарды: ендік пен бойлықты енгізіп, оларды 

сандар бойынша белгілеуді ұсынды. 

Қазіргі координаталар әдісін құрудағы басты еңбек XVII ғасырдың бірінші 

жартысында француз математигі Рене Декартқа тиесілі. Оны ашуға итермелеген оқиға 

біздің заманымызға жетті. Театрдағы орындарды сатып алған билеттерге сәйкес, біз 

өмірімізде әдеттегі болып отырған орындарды қатарлар мен орындарда санау әдісін 

кімге және қашан ұсынғанын білмейміз. Бұл идея әйгілі философ, математик және 

жаратылыстанушы Рене Декартты (1595-1650) – тікбұрышты координаталардың 

атымен аталған. Париж театрларын аралап көрермендерді аудиторияда бөлудің 

қарапайым тәртібінің болмауынан туындаған шатасулардан, ұрыс-керістен, тіпті кейде 
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дуэльдік қиындықтардан таң қалудан жалыққан жоқ. Ол ұсынған нөмірлеу жүйесі, әр 

жерде жол нөмірі мен сериялық нөмірді алған, дау-дамайдың барлық себептерін дереу 

жойып, Париждің жоғары қоғамында нағыз сенсация жасаған. [1] 

Координаталар әдісі геометриялық есептерді шешудің әмбебап әдістерінің бірі 

болып табылады. 

Есептерді шешу әдісі ретіндегі координаталар әдісінің мәні мынада: 

фигураларды теңдеулер арқылы анықтап, координаталардағы әртүрлі геометриялық 

қатынастарды білдіру арқылы алгебраның көмегімен геометриялық есепті шешуге 

болады. Керісінше, координаталарды қолдана отырып, алгебралық және аналитикалық 

қатынастар мен фактілерді геометриялық тұрғыдан түсіндіруге болады, осылайша 

алгебралық есептерді шешуде геометрияны қолдануға болады. [3] 

Жазықтықта екі координаталық осьтерді қолдана отырып, әр нүкте жұп 

сандармен сәйкес қойылады (нүктенің координаталары деп аталады), ал түзу теңдеуге, 

түзудің қиылысу нүктесіне сәйкес келеді, екі белгісіз және екі теңдеудің шешімі және 

т.б. геометриялық факт алгебра тіліне аударылады, ал есепті шешу үшін алгебралық 

аппараттар оның түрлендірулерін анықтау және теңдеулерді шешудің жақсы дамыған 

әдістерімен қолданылады. 

Бұл әдістің қолданылу аймағы өте кең. Координаталық әдіс геометриялық 

есептерді алгебралық есептерді жинақтайды, олардың табиғаты бойынша алгоритмдеу 

оңайырақ, яғни есептеулер реттілігіне келтіріледі. Осы әдісті қолдану арқылы көптеген 

геометриялық және физикалық-техникалық есептерді шешуге болады.[2] 

Координаталар әдісі – әмбебап әдіс. Ол алгебра мен геометрия арасында тығыз 

байланысты қамтамасыз етеді. Мектептегі геометрия курсына келетін болсақ, кейбір 

жағдайларда координаталық әдіс дәл геометриялық әдістермен салыстырғанда, 

дәлелдеулер жасауға және көптеген мәселелерді ұтымды, әдемі шешуге мүмкіндік 

береді деп айта аламыз. Бұл әдісті зерттеу мектеп геометрия курсының ажырамас 

бөлігі болып табылады деп айтуға толық негіз бар. Бірақ, есептерді координаталық 

әдіспен шешу кезінде алгебралық есептеулердің шеберлігі қажет екенін және жоғары 

деңгейдегі зеректілік қажет емес екенін ұмытпауымыз керек және бұл өз кезегінде 

оқушылардың шығармашылық қабілеттеріне теріс әсер етеді. Сондықтан оқушыларға 

әртүрлі есептерді координаталық әдіспен шешуге мүмкіндік беретін координаталар 

әдісін зерттеу әдістемесі қажет, бірақ бұл әдісті геометриялық есептерді шешу үшін 

негізгі әдіс ретінде көрсетпейді. Тек жеткілікті тәжірибе координаталар жүйесін ең 

қолайлы таңдауға мүмкіндік береді. Координаталық әдісті сәтті қолдану үшін 

проблемалық жағдайды координаталық тілге аудару керек, содан кейін қажетті 

алгебралық түрлендірулерді жүргізу, теңдеулер жүйесін шешіп, кері ауысуды жүзеге 

асыру, яғни нәтижені геометриялық түсіндіру қажет. Есепті шешу көмекші 

құрылыстарды жүргізуді қажет етпейді және алгебра ережелерін қолдануға азаяды. 

Мектеп тәжірибесінде координаталар әдісі сирек қолданылады. Әдістің әлсіз 

жақтары да бар. Есептердің шешімі көбінесе қарапайым геометриялық факт әрдайым 

қарапайым координаталық формуламен сәйкес келе бермейтіндіктен, алгебралық 

түрлендірулердің қолайсыздығымен, алгебралық тәуелділіктерді кейде геометриялық 

тұрғыдан түсіндіру қиынға соғады. Осыған байланысты мәселені координаталар 

әдісімен шешуде координаталар жүйесін дұрыс таңдау үлкен маңызға ие екенін атап 

өткен жөн. Бұл фигураға шығу және координаталық осьтер табиғи түрде бекітілуі 

керек. Әдетте, есептерде анықталған түзулер және фигураның симметрия осьтері 

координаталық осьтер ретінде таңдалады. 

Тікбұрышты координаталар жүйесі мектеп математика курсынан жақсы 

белгілі. Ол метрикалық есептерді шешуде қолдануды табады. Бір түзу немесе 

параллель түзулерде жатқан кесінділердің қатынасын есептеу арқылы түзулердің 
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параллельдігін дәлелдеумен байланысты есептерді шешу үшін, ал кейбіреулерінде 

жалпы декарттық немесе аффиндік деп аталатын басқа координаталар жүйесі ыңғайлы. 

Геометрия курсында координаталар әдісін зерттеудің келесі мақсаттарын 

анықтаймыз: 

- геометриялық есептерді шешуде алгебралық аппараттарды қолдану 

қабілеттерін дамыту, соның негізінде алгебра мен геометрияның тығыз байланысын 

көрсету; 

- есептеу және графикалық мәдениетті дамыту; 

- есептерді шешудің тиімді тәсілін көрсетіп және теоремаларды дәлелдеу. 

Координаталар әдісі мектеп курсында планиметриялық есептерді шығаруда 

қолданылады. Координаталық әдіс білім алушыларда осы әдісті практикада қолдануға 

ықпал ететін іскерліктер мен дағдылардың болуын көздейді. Осы талдау процесінде 

келесі есептің шешілуін талдап көрейік, есептерді шешуде координаталық әдісті 

қолдану қабілетінің құрамдас бөліктері болып табылатын дағдыларды бөліп 

көрсетейік. 

№1 есеп (№327 Готман) [1] 

     ромбысына шеңбер іштей сызылған, оның қабырғасы 2 – ге және А 

бұрышы 60° – тең. Шеңбердің   кез – келген нүктесі үшін                 
   дәлелдеңіз.(«Сурет 1») 

Шешуі:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Сурет 1 

 

Тікбұрышты координаталар жүйесін енгіземіз. 

Сонда                 (  √ )      √   
Ромбының ауданын табамыз: 

            
√ 

 
  √  

Ромбының ауданының формуласынан ромбының биіктігін табамыз. 

       

  
 √ 

 
 √  

Осыдан кейін шеңбердің радиусын табамыз.  

  
 

 
 
√ 

 
 

Шеңбер формуласы келесі түрде болады: 
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   (  √ )
 
    (  √ )

 
                    

         √            √                  

          
 

 
   

 

 
 
 

 
   

 

 
          

 

№2 есеп(№311 Готман) 
ABC үшбұрышының AB жағындағы M нүктесі арқылы тиісінше K және L 

нүктелерінде AC және BC қиылысатын AC және BC жақтарына параллель түзу 

жүргізілді. AK кесіндісі LM кесіндісін P нүктесінде және BL кесіндісі KM кесіндісін Q 

нүктесінде қиып өтеді. PQ және AB кесінділері параллель болатындығын дәлелдеңіз. 

Егер 
  

  
   болса, онда 

  

  
 табыңыз.(«Сурет 2») 

 

Шешуі: 

 

                                            Сурет 2 

 

Аффиндік координаталар жүйесін енгіземіз:                    ). 

       – AB жағының нүктесі болсын.      

Онда:               
   түзуінің теңдеуі келесі түрде болады: 

   

   
 
   

   
 

 
   

  
 
 

 
 

 

        

       

   түзуінің теңдеуі келесі түрде болады:     

Шарт бойынша:         

Теңдеулер жүйесін шешу арқылы,   нүктесінің координаталарын табамыз: 

{
   

        

              
  нүктесінің координаталары:           
Шарт бойынша:         

   түзуінің теңдеуі келесі түрде болады:     

   түзуінің теңдеуі келесі түрде болады: 
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Теңдеулер жүйесін шешу арқылы,   нүктесінің координаталарын табамыз: 

{
      
   

 

        

  нүктесінің координаталары:           

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗           

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗         

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗      ⃗⃗⃗⃗  ⃗ – коллинеар =>      

Шарт бойынша: 
  

  
   

  нүктесінің координаталары:  (
 

 
 
 

 
) 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗      ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 

 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Онда қатынас 
  

  
 

 

 
 

Жауабы:         
  

  
 

 

 
 

Қорыта айтқанда,координаталар әдісі әр түрлі деңгейдегі есептерді шешудің 

қажетті құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл әдісті қолдану оқушыларға олимпиада 

есептерін шешу процесін айтарлықтай жеңілдетуге және қысқартуға мүмкіндік береді. 

Координаталар әдісі алгебра мен геометрия арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз 

етеді. Координаталар әдісі дәлелдемелер құруға және көптеген олимпиадалық 

есептерді таза геометриялық әдістерге қарағанда барынша тиімді, әдемі шешуге 

мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

Сапалық есеп - физика заңдарына негізделген логикалық ойлау арқылы, сызба 

құру, экспериментті орындау жолымен, бірақ математикалық әрекеттерді қолданусыз 

шешілетін есеп. Мақалада сапалық есептерді шығару әдістері қарастырылған және 

мысалдар келтірілген. 

Түйін сөздер: сапалық есеп, танымдық қызмет. 

Аннотация 

Качественная задача-задача, решаемая логическим мышлением, основанная на 

законах физики, путем построения чертежей, выполнения эксперимента, но без 

применения математических действий. В статье рассмотрены методы решения 

качественных задач и приведены примеры. 

Ключевые слова: качественная задача, познавательная деятельность. 

Annotation 

Qualitative problem-a problem solved by logical thinking, based on the laws of 

physics, by building drawings, performing experiments, but without applying mathematical 

actions. The article discusses methods for solving qualitative problems and provides 

examples. 

Key words: qualitative task, cognitive activity. 

 

Оқушыларды физиканы оқыту процесiнде физика есептерiнсiз оқыту ақылға 

қонбайды. Бұл көптеген мiндеттерге байланысты: өмiрмен, оқушылардың 

политехникалық бiлiм қиыншылықтары, оқушылардың ойлау жүйесi дамуымен және 

танымдық мүмкiншiлiгiнiң артуымен. 

Бiрақ, бiздiң бақылау жүргiзушi физиктерiмiздiң зерттеу және бақылау 

нәтижесiнде байқалғандай оқушылардың оқу мүмкiншiлiгiнiң бiрi есеп шығару оқу 

процесiнде өз орнын ала алмай келедi. Егер мұғалiмдер көңiл бөлсе де негiзiнен 

сандық есеп түрiне бөледi. 

Мұндай жағдай көптеген себептерге байланысты қалыптасқан. Оның бiрi 

мұғалiмнiң өзiнiң сапалық есепке деген көзқарастары олардың оқу құралдарының 

жетiспеушiлiгi мен қосымша оқулықтардың болмауы себебiнен. 

Сапалық есептердiң құрылымын нақты және жеке-жекелеп оқу және олардың 

оқу процесiнде қолданылуын зерттеу бiздiң мақаламыздың негiзгi мақсаты едi. Бұдан 

бiздiң қорытатынымыз оқушылардың сапалық есептi шығарарда бiлiм деңгейiнiң 

төмендiгi мұғалiмдердiң сапалық есептердi бағалай бiлмеуiнiң және оқушылармен 

жұмыс iстегенде көп аса қолданбауынан. 

Сапалық есептер терминi нақты емес өйткенi кейбiр құбылыстың сапалық 

мiнездемелерi өзiнiң түсiнiгiн сандық қатыныстарда кездестiредi. Бұндай есептер 

логикалық ой қортындылау жолымен, физиканың заңдарына сүйене отырып, графиктiк 

сызбалар мен және экспериментальды шығарылады. Математикалық есептеу бұл 

жерде қолданылмайды. 

Сапалық есептер шешуi құбылысты анализдеуге, логикалық ойлаудың 

дамытуға теориялық фантазияны, теориялық бiлiмдi, табиғат құбылысын, техниканы, 

тұрмысты, түсiнуге, теориялық бiлімдi қолдануға, оқушылардың техникалық бiлiмiн 

жетiлдiруге, практикалық iскерлiгiн дамытуға ұмтылады. 

Сапалық есептер физикада оқушылардың бiлiмiн тереңдетуге және шыңдауға 

септiгiн тигiзедi. Олар бiлiм тексеру құралы ретiнде жүредi, мұғалімнiң бақылау 

жұмысында қолданылмайды. Мұғалiмнiң сапалық есептердi сәттi ретiмен қолдануы 

бүкiл сабақ барысында оқушылардың өтiлiп жатқан материалды қабылдауына септiгiн 

тигiзiп, физикаға деген қызығушылығын арттырады. 
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Сапалық есептер мұғалiмге орта мектептерден физика курсы бойынша 

бөлiмiнiң жаттығуларын шығаруға мүмкiндiк бередi (мысалға: гидродинамика, 

электромагнетизм, толқындық оптика және т.б.). 

Сапалық есептердiң шешуiне мынадай келесi әдiстер қолданылады: 

эвристикалық, графиктiк және эксперименттiк. Олар бiр-бiрiн толықтырып, 

сәйкестенедi. 

Эвристикалық әдiс деп жауаптары есептер шарты немесе белгiлi физика 

заңдары мазмұнды сапалық есептер қатарын шешетiн және құратын әдiстi айтады. 

Бұл әдiс әдiстемелiк құндылықтардың қатарына ие: берiлген есептегi 

физикалық құбылысты талдауға, оның берiлген шартын белгiлi физика заңдары 

мазмұнымен синтездеп, фактiлердi жалпылап, қорытынды шығарады. 

1. Сұйық май, керосин, спирт, су белгiлi бiр мөлшерде алынған деп 

сұйықтардың iшiнен бiрдей қыздыру шартында қайсысы тез ысиды ? (жауапты 

түсiндiру ). 

Шешуi: Үлестi жылу сыйымдылығының кестесiнен май басқа сұйықтармен 

салыстырғанда ең аз үлестi жылу сыйымдылығына ие 2000 Дж/кг∙град (керосин 2100 

Дж/кг∙град, спирт 2500 Дж/кг∙град, су 4200 Дж/кг∙град) сондықтан майды қыздыру 

үшiн көп жылу мөлшерi қажет емес, басқа сұйықтарға қарағанда. Сондықтаң оның 

температурасы тез көтерiледi. 

Су үлкен үлестi жылу сыйымдылығына ие, басқа жылу сыйымдылық 

шамаларын салыстырып көз жеткiзуге болады. Бiршама жылу мөлшерiн алады. 

Графиктiк әдiспен шешудiң – шарты әртүрлi иллюстрация түрлерi көмегiмен 

шешiлетiн сапалық есептерге қолданамыз. Осы әдiстi қолдану сызба, сурет, график, 

фотография т.б. сәйкес зерттеу процесiнде есеп – сұраққа жауап алуға мүмкiндiк 

бередi. 

Бұл әдiс ерекшiлiгi – шешiмнiң жинақтығы және көрнекiлiгiнде. Ол әдiс 

оқушыларды ой - өрiсiн дамытып, жинақылыққа және нақтылыққа үйретедi. Әсiресе 

оның маңыздылығы мынадай жағдайлардан бағаланады суреттер, графиктердiң 

тiзбектiлiгi берiлсе, яғни өтiп жатқан процестер немесе құбылыстардың белгiлi бiр 

сатысын нақтылайды. 

Орта мектептiң физика курсының кейбiр бөлiмiнен (электромагнетизм, 

толқындық оптика) графиктiк әдiс сапалық есептердi шығаруда жоғары бағаланады. 

Сапалық есептердi эксперименталды шешу процесiнде оқушылар зерттеушi 

қызметiн атқарады, олардың қызығушылығы артады, белсiндiлiгi, тәжiрибелiк iскерлiгi 

қалыптасып, физикалық құралдармен жұмыс iстеу дағдылары жетiледi. 

Эксперименталды жолмен алынған дұрыс қойылған тәжiрибедегi жауап күмән 

туғызбайды. Бұл уақытта эксперимент құбылыстық басқаша өтпеуiн түсiндiрмейдi. 

Көмекке сөзбен дәлел қолданылады. 

Осы тәсiлге мысал келтiрейiк. 

1. Метал сүйiр ұшқа бекiтiлген қатқыл қағаздан қиып жасалған жыланша сүйiр 

ұшты жұмыс iстеп тұрған электрофорлы машинаның кондукторымен жалғаса не 

құбылыс болады, ал егер жыланшаның астына жанып тұрған шырақты жақындатсақ не 

болады? 

Шешуi: Жоғарыдан қарасақ, бiрiншi жағдайда, жыланшаның ұшынан ағатын 

заряд есебiнен жыланша сағат тiлiне қарсы айналады. Екiншi жағдайда ауаның 

конвекциялық токтары жыланшаны сағат тiлi бағытымен қозғалуына әкеледi. 

Қарастырған кез келген мысалдың негiзiнде қарапайым – синтетикалық әдiс 

жатыр. Көптеген сапалық есептер шешуi үшiн қолданылатын қарапйым – 

синтетикалық әдiстi келесi кесте түрiнде, өткiзуге болады: 
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1. Есептiң шартымен танысу. Оның берiлуiн зер салып оқу, белгiсiз 

терминдердi түсiндiру, конструкция деталiн ашып алу т.б. 

Текстi қайталау (ауызша шешуде), толық және қысқаша шартын жазу 

(жазбаша шешу). Есептiң басты сұрағын бөлiп көрсету. Мақсаты неде? 

2. Есептiң мазмұнын талдау. 

Есептiң физикалық мәнiн айқындау (не берiлген, не белгiлi, қандай құбылыс, 

фактiлер, денелер құрылымын, жүйелер күйiн, т.б. олардың арасындағы байланысты) 

Графиктi, сызбаны, тiзбектi, суреттi және т.б. есепте келтiрiлген және олардың 

шешу процесiнде құрылғанын қарастыру. Белгiлi жауап алу үшiн қосымша (пысықтау) 

шартын қарастыру. 

3. Шешу жоспарын құру. 

Ой қорытудың аналитикалық мақсатын құру, оның шартының берiлуi мен 

есептiң сұрағынан басталатын немесе өткiзiлген эксперименттiң нәтижесiмен, не кесте 

мағлұматтарымен, немесе заңдар жүйелiгi және физикалық шамалардың 

анықтамасымен iске асады. 

4. Шешу жоспарын iске асыру. 

Сәйкес тұжырымдардан, физикалық заңдар, физикалық шамалар анықтамасы, 

құрылымының сипаты, сапалы денелер күйi және есеп сұрағына жауаппен аяқталатын 

ой қорытудың синтетикалық тiзбегiн құрудан тұрады. 

5. Жауаптың тексерiлуi. 

Қажеттi физикалық эксперименттiң құрылуы, осы есептiң басқа тәсiлмен 

шығарылуы, алынған жауапты физиканың жалпы принциптерiмен сәйкестендiру 

(энергияның сақталу заңдарымен, массасы, заряды, Ньютон заңдары, Ленц заңдары 

және т.б.).  

Танымдық қызметті дамыту үшін сапалық есептер жинағы түрінде оқыту 

құралы қажет. Мазмұны табиғатта, тұрмыста, өндірісте физикалық құбылыстар 

қарастырылатын есептер. Оқушылар бақылаған немесе бақылай алатын жағдайлар, 

сұрақтар, жауап оқушылардың көпшілігі қызықтырады. Бұл жағдайда танымдық іс-

әрекетті дамытудың тиімділігі артады, себебі мұғалімге осындай есептерді іздеуді 

жеңілдетеді және сабақты шығармашылық жоспарлау үшін уақыты көбейеді. 
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Аннотация 

Жоба әдісі басты әдістердің бірі болып табылады, себебі оқушыға оқыту мен 

жеке даму субъектісі болуға мүмкіндік береді. Қазіргі қоғамға белгілі бір, әлеуметтік 

маңызды жетістіктерге қабілетті, нәтижеге жұмыс істей алатын, функционалды 

сауатты адам қажет. 

Мақалада автор физикадан ғылыми зерттеу жұмысын жазу кезінде жоба әдісін 

қолдану тәжірибесімен бөліседі.  

Түйін сөздер: жоба әдісі, функционалдық сауаттылық, ғылыми жұмыс. 

 

Аннотация 

Метод проектов один из главных методов, так как позволяет ученику стать 

субъектом обучения и собственного развития. Обществу необходим человек 

функционально грамотный, умеющий работать на результат, способный к 

определенным, социально значимым достижениям. 

В статье автор делится опытом применения метода проекта при написании 

научно-исследовательской работы по физике. 

Ключевые слова: метод проекта, функциональная грамотность, научная 

работа. 

 

Annotation 

The project method is one of the main methods, since it allows the student to 

become a subject of learning and self-development. Society needs a person who is 

functionally literate, able to work for results, and capable of certain socially significant 

achievements. 

In this article, the author shares his experience of using the project method when 

writing a research paper on physics. 

Key words: project method, functional literacy, scientific work. 

 

Елдің әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциясы мемлекет пен қоғамның 

талаптарына сәйкес өскелең ұрпақты оқытуды "өмір бойы білім беру" 

тұжырымдамасын іске асыруға ықпал ететін құзыреттілікті дамытуға бағыттау 

қажеттілігін негіздейді. Демек, қоғамға белгілі бір, әлеуметтік маңызды жетістіктерге 

қабілетті, нәтижеге жұмыс істей алатын, функционалды сауатты адам қажет.  

XX ғасырдың бірінші жартысында біздің ұлы алғырымыз Жүсіпбек 

Аймауытов «Сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан, жаңаны 

табатын өнер» деген. Ал Уильям Артур Уорд: орта мұғалім анықтайды, жақсы мұғалім 

үйретеді, тәжірибелі мұғалім түсіндіреді, ұлы мұғалім қызықтырады, - деп айтқан екен. 

Функционалдық сауаттылық дегеніміз - жасына қарамай әр уақытта білімін 

жетілдіріп отыруы, өмірге әлеуметтік бейімделуі болып табылады. 

Мұндағы сауаттылыққа алынатын қасиеттер: 

 қызығушылық; 

 шығармашылық тұрғыда жұмыс істеу;  

 шешім қабылдай білу; 

 өз кәсібін тыңғылықты таңдай алу; 

 бүкіл өмір бойы ілім алуға дайын болуы болып саналады. 
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Функционалдық сауаттылық өскелең ұрпақты табысты әлеуметтендірудің 

негізі ретінде адами қызметтің түрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-

қатынаста және әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттердің кең ауқымын шешу 

үшін мектепте алған білімді, іскерлікті және дағдыларды пайдалану қабілеті ретінде 

қарастырылады.  

Жоба-бұл оқыту әдісі, оқыту мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру нысаны, 

білім берудің ерекше философиясы. Жобалық әдістің әмбебаптығы оны оқушылардың 

әр түрлі жас категорияларымен жұмыс істеу кезінде, оқытудың кез келген кезеңдерінде 

және әр түрлі күрделілік дәрежесіндегі материалды оқу кезінде қолдануға мүмкіндік 

береді. Бұл әдіс барлық оқу пәндерін қоспағанда білім жүйесіне қолданылады. Жоба 

әдісі өзінің мәні бойынша қабілетті қалыптастыруға бағытталған, оған ие бола отырып, 

мектеп түлегі өмірге бейімді, өзгермелі жағдайларға бейімделе алатын, әр түрлі 

жағдайларда бағдарлай алатын, әр түрлі ұжымдарда жұмыс істей алатын болады. Жоба 

бойынша жұмыс үнемі нақты, әлеуметтік-маңызды мәселені шешуге бағытталған. 

Мәселені шешу бойынша іс-қимылдарды жоспарлау әрқашан жобаның өзін 

жобалаудан, өнімнің түрін және презентацияның түрін анықтаудан басталады. 

Жоспардың ең маңызды бөлігі жобаны қадамдық әзірлеу болып табылады, онда нақты 

іс-әрекеттердің нәтижелері, мерзімі және жауаптылары көрсетілген тізбесі келтіріледі. 

Оқушылардың зерттеу жұмысы әр жобаның міндетті шарты болып табылады. Зерттеу 

жобасы бойынша жұмыс оқушыларға ғылыми мәселені жоспарлау, тұжырымдау, 

гипотеза, эксперимент жасау, деректерді жинау және өңдеу, алынған нәтижелерді 

таныстыру бойынша практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. 

Жоба жеке немесе топтық болуы тиіс бірыңғай көзқарас жоқ. Кейбіреулер тек 

жеке жобаларға жол береді, басқалары тек топтық жобалар ғана тиімді деп санайды. 

Кез – келген жобаның мақсаты-әртүрлі негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру: 

рефлексиялық біліктер; іздеу (зерттеу) біліктер; ынтымақтастықта жұмыс істеу 

біліктері мен дағдылары; менеджерлік біліктер мен дағдылар; коммуникативтік 

біліктер; презентациялық біліктер мен дағдылар. Жеке және топтық жобалардың 

артықшылықтарын қарастыра отырып, бұл мақсатқа жеке жобалар мен топтық 

жобалар жауап береді деп айтуға болады. 

Жеке жобалардың артықшылықтары: 

- жоба бойынша жұмыс жоспары барынша дәлдікпен жасалуы және 

бақылануы мүмкін. 

- оқушыда жауапкершілік сезімі қалыптасады, өйткені жобаның орындалуы 

тек оған байланысты. 

- оқушы жобаны орындаудың барлық кезеңдерінде тәжірибе алады: ойдан 

қорытынды рефлексияға дейін. 

- оқушыда маңызды дағдылар қалыптасады: зерттеу, презентациялық, бағалау. 

Топтық жобалардың артықшылықтары. 

- коммуникативтік дағдылар қалыптасады; 

- әр оқушы белгілі бір кезеңде көшбасшы ретінде көрінуге мүмкіндігі бар. 

- көптеген идеяларды, гипотезаларды, көзқарастарды және проблеманы 

шешудің әртүрлі жолдарын қарастыру мүмкіндігі; 

- жарыс элементі қатысушылардың мотивациясын арттырады және жобаның 

орындалу сапасына оң әсер етеді. 

Жоба әдісін пайдалана бастаған мұғалімдер табысқа жетуді қалайтын болса, 

оқытудың жаңа стратегиясын әзірлеуі тиіс. Оқулықтарға, дәрістерге және дәстүрлі 

бағалауға негізделген тікелей оқыту әдістері жобалық оқытудың пәнаралық әлемінде 

нашар жұмыс істейді. Жоба барысында мұғалімдер оқушыларымен бірге жақсы 

жобаларды әзірлеуге көмектесетін жағдайларды анықтауды, оқу үшін мүмкіндіктер 
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ретінде мәселелерді құрылымдауды; оқыту процесін басқаруды; бағалаудың 

мазмұндық нысандарын әзірлеуді үйренеді.  

Жоба-бұл кез-келген пәнді оқуда қолдануға болатын оқыту әдісі, сабақта және 

сыныптан тыс жұмыста қолданылуы мүмкін. Ол оқушылардың мақсатына жетуге 

бағытталған, сондықтан ол бірегей. Жоба өте көп шеберлік пен дағдыларды 

қалыптастырады, сондықтан ол тиімді. Жобалық қызмет оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырады, оқушыларға қажетті іс-әрекет 

тәжірибесін береді, сондықтан ол өте қажет. 

Мен өндірістік практикада "жоба әдісін" қолданып, физикадан ақпараттық-

зерттеу жұмысы "Бaлaмaлы энеpгия көзін тиімді пaйдaлaну" тақырыбы жоба әдісімен 

зерттелді. Зерттеу жұмысы “Cен ғылымға болсаң ынтық...” атты республикалық 

ғылыми жобалар байқауының талаптарына сәйкес жазылды, ол кіріспеден тұрады: 1) 

зерттеу объектісі; 2) зерттеу пәні;3) зерттеу мақсаты; 4) зерттеу міндеттері. 

I кезең: жоба тақырыбына ену. Мұғалім тақырыпты, мақсатын, міндеттерін 

құрастырады. 

Тақырыбы: Бaлaмaлы энеpгия көзін тиімді пaйдaлaну. 

Мақсаты:энергияны алудың баламалы, дәстүрлі емес тәсілдерін оқып үйрену 

және олар туралы айту. 

Міндеттер: 

1) тақырып бойынша ақпаратты табу және оны талдау. 

2) энергия алудың тәсілдері мен олардың даму тарихы туралы айту. 

3) әр түрлі көзқараспен әр тәсілдің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

анықтау: 

А) экологиялық 

Б) экономикалық 

В) техникалық 

4) адам үшін қайсысы пайдалы және қолайлы екендігі туралы қорытынды 

жасау. 

Зерттеу нысаны: энергияның баламалы көздері. 

Гипотеза: егер баламалы энергия көздерін өндірсе, онда адaмдap үнемді, 

тиімді, экологиялық тaзa және қaуіпcіз энеpгия көзімен қaмтaмacыз етіледі  

II кезең: Жобаны ұйымдастыру. 

Мен оқушының мүмкіндіктеріне сәйкес жобаны дайындаудағы рөлін анықтап, 

қызметін жоспарлауы үшін жұмыс тізімін ұсындым. Оқушы жоба бойынша өз 

жұмысының жоспарын жасады. Бұл кезеңді мұғаліммен кеңесе отырып, оқушы 

сабақтан тыс уақытта өткізеді. 

III кезең: Жобаны жүзеге асыру. 

Оқушы бұл кезеңде өте белсенді. Анықтамалық әдебиеттен, интернеттен 

материалдар іздейді, жиналған ақпаратты жүйелейді, зерттеу тақырыбын анықтайды, 

эксперимент және бақылау жүргізеді, презентация жасайды, жобаны қорғауға 

дайындалады. 

IV кезең: Нәтижелерді таныстыру. 

Жоба бойынша есепті мультимедиялық презентация түрінде ресімдеу.  

Презентация жоба жұмысы туралы әңгімеге емес, алынған өнімді көрсетуге 

арналған. Бұл оқушы өз еңбегінің жемісін беру мүмкіндігіне ие болатын жобаның ең 

маңызды кезеңдерінің бірі. Мұғалім жобалық қызмет нәтижелерін ресімдеу және 

көпшілік алдында таныстыру үшін жағдай жасауға жауапты. 

Жобалық іс-әрекет барысында оқушыларда жалпы оқу іскерліктері 

қалыптасады және дамиды: рефлексивті және іздеу (зерттеу); бағалау дербестігі мен 

ынтымақтастықта жұмыс істеу дағдысы, сондай-ақ өз жобасын лайықты ұсыну және 
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қорғау қабілеті. Қазіргі уақытта оқушылардың кәсіби құзыреттілігін арттырудың басты 

әдістерінің бірі компьютерлік технологияларды қолдану болып табылады. 

Жоба – бұл білім берудің ерекше философиясы: бүгінгі күннің мектебімен 

қабылданған мақсаттар мен қызмет, нәтижелер мен жетістіктер философиясы, өйткені 

мәдениеттің құндылықтық-мағыналық негіздерін және іскерлікпен әлеуметтендіру 

процесін үйлесімді біріктіруге мүмкіндік береді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Койшиев Т.К. Қайта жаңғырылатын энергия көздері. – Алматы: 2001. 

2.Бекман У., Клейн С., Даффи Дж. Расчет солнечного теплоснобжения. – М.: 

Энергоиздат, 1982. 

3.Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

4.Саломатова О.С. Становление коммуникативной компетентности школьников в 

ходе проектно-исследовательской деятельности / О.С. Саламатова // Начальная школа. – 2007. -

№7.- с.40-43. 

5.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. Учебник. – М.: 

Форум-Инфра-М, 2006. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

КУРОША С ТЕОРЕМОЙ ШИРШОВА 

 

Ахметова Г.С. 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У.Султангазина, г.Костанай 

 

Научный руководитель: Демисенов Б.Н. 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У.Султангазина, г.Костанай 

 

Аннотация: осы мақаланыңзерттеутақырыбыШиршовтыңбиіктікжәне Курош 

мәселелер теоремаларының өзара байланысы туралы.  Курош мәселелерінің шешімі 

биіктік туралы теоремадан туындайды. Негізгі нәтижелер өнімділігі алгебралық 

теңдіктің басты назарында болып орнасалу көмегімен анықталады. 

Түйіндісөздер: Курош мәселелері, Широв теоремасы, ассоциативті алгебра, 

жергілікті алгебра. 

Аннотация: в данной статье предметом исследования работы является 

взаимосвязь теоремы Ширшова о высоте и проблемы Куроша. Из теоремы о высоте 

следует решение проблемы Куроша.В центре внимания находится тождество 

алгебраичности, с помощью которого и получаются основные результаты. 

Ключевые слова: проблема Куроша, теорема Ширшова, ассоциативна алгебра, 

локально конечная алгебра. 

Annotation: in this article, the subject of the research is the relationship between 

Shirshov´s height theorem and Kurosh´s problem. Solving the Kurosh´s problem follows 

from the height theorem. The focus is on the identily of algebraicity, with the help of which 

the main result are obtained. 

Keywords: Kurosh´s problemShirshov´s theoremassociative algebra locally finite 

algebra. 

 

Теорема 1. Пусть     -алгебра над полем   и   – ниль-подполугруппа⟨  , ·⟩ 
такая, что    [ ]. Тогда R – локально нильпотентная алгебра. 

Из данной теоремы следует, что: 
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1) если R – ниль-алгебра над полем  , удовлетворяет тождеству. То  

– локально нильпотентная алгебра. (При  =  ) 

2) если алгебра   удовлетворяет тождеству    . То   является 

локально нильпотентной алгеброй. 

Пусть   – алгебра над полем  . Элемент      являетсяалгебраическим над 

полем F, если найдется ненулевой многочлен         [ ]так, что         .  является 

алгебраической алгеброй тогда, когда любойее элемент является алгебраическим. R 

является локально конечной алгеброй тогда, когда любаяее конечно порожденная 

подалгебра является конечномерной. 

Всякая ли алгебраическая алгебра будет являться локально конечной? – 

формулировку данной проблемы дал А. Курош в 1941 году. 

Для того, чтобы перейти к положительному решению проблемы А. Куроша, 

рассмотрим следующую теорему. 

Теорема 2. Пусть   – ассоциативная алгебра над полем  , удовлетворяющем 

полилинейному тождеству степени   

          ∑                 

       

 

Пусть    [ ] порождается полугруппой ⟨   ⟩ , любой элемент которой 

является алгебраическим над  . То  называется локально конечной алгеброй, если 

любая ее конечнопорожденная подалгебра является конечномерной. 

Отсюда вытекают два следствия: 

1) пусть  – алгебраическая алгебра над полем, удовлетворяющим 

полилинейному тождеству вида 

          ∑                        ,  

то   – локально конечная алгебра. 

2) если   – ассоциативная алгебра над полем  , которое 

удовлетворяеттождеству и содержит единицу. Если  – периодическая группа, 

вложимая в⟨   ⟩, то  локально конечная группа. 

Перейдем к так называемой "теореме о высоте". 

Теорему о высоте А.И. Ширшовв 1958 году доказал с помощью 

комбинаторных методов. Из теоремы А.И. Ширшовао высоте следует решение 

проблемы Куроша для ассоциативных PI-алгебр в усиленной форме, т.е. требование 

алгебраичности алгебры заменяется на требование алгебраичности слов от 

порождающих длины менее степени тождества в алгебре, а требование конечности 

отбрасывается. 

Теорема 3. (А.И.Ширшов). 

Пусть R – ассоциативная алгебра над полем F, удовлетворяющая 

полилинейному тождеству степени              . Тогда существует натуральное 

число         такое, что произвольное слово   от{       }представимо в виде 

линейной комбинации 

  ∑   
    

     
   

где    ,     слова от{       } длины   (включая пустоеслово) и каждое 

слагаемое правой части имеет одинаковый состав с  . 

Следствие 3.1. Пусть    ⟨       ⟩ –  -порожденная алгебра над полем  , 

удовлетворяющая тождеству степени  . Если существует натуральное число   такое, 

что каждое слово   от {  } длины   нильпотентно индекса , то есть     , то   – 

нильпотентная алгебра индекса не более 
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Действительно, пусть   – слово длины  
              от образующих {       } . По теореме о высоте,   является 

линейной комбинацией слов вида   
     

  , имеющих тот же состав, что и  . Если   

 , то по условию   
    . Следовательно, если   , то в одном из слагаемых 

указанного вида 

                   
откуда следует, что его длина        . Противоречие. 

Следствие 3.2. Пусть    ⟨       ⟩  –  -порожденная алгебра, 

удовлетворяющая тождеству степени  . Если каждое слово   от {  }  длины    

является алгебраическим элементом над , то   – конечномерная  -алгебра. 

Множество слов от {  } длины   является конечным. Каждое такое слово   

является алгебраическим, то есть      [ ]      . Пусть 

     {                      {       }} 
По теореме Ширшова, векторное пространство R порождается элементами 

вида   
     

  , где    – слова от {       }  длины   . Так как векторы 

     
      

   являются линейно зависимыми, то можно считать, что 
           . Таким образом,   – конечнопорожденное векторное пространство 

и        . 
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Қазіргі уақытта модельдер мен модельдеу қоршаған әлемді тану әдістерінің 

бірі ретінде ғылымда, техникада және оқытуда кеңінен қолданылады. 

Модель термині латынның modulusсөзінен шыққан, ол өлшем, үлгі, норма 

дегенді білдіреді. Адамның әлем туралы тұтас көзқарасы көп жағдайда оның 

санасында белгілі бір физикалық модель түрінде көрінеді. 

Қазіргі философияда модель және модельдеу ұғымдарының келесі 

анықтамалары берілген [1,2]. 

Ғылымның логикасы мен әдіснамасындағы модель (француз. Modele) - бұл 

табиғи немесе әлеуметтік шынайылық белгілі бір үзіндісінің аналогы (схема, құрылым, 

белгі жүйесі), адам мәдениетінің өнімі, тұжырымдамалық - теориялық білім және т.б. - 

модельдің түпнұсқаса. Бұл аналог түпнұсқаның қасиеттері мен құрылымдары туралы 

білімді (ақпаратты) сақтауға және кеңейтуге, оны өзгертуге немесе басқаруға қызмет 

етеді. Гносеологиялық тұрғыдан модель - бұл таным мен тәжірибеде түпнұсқаның 

"өкілі", "орынбасары" болып табылады. Логика мен әдіснамада нақтыланған және 

модельдердің әртүрлі салалары мен түрлеріне тән белгілі бір жағдайларда модельді 

өңдеу мен зерттеу нәтижелері түпнұсқаға көшіріледі [2, б. 374]. «Модельдеу - білім 

объектілерін олардың модельдері бойынша зерттеу әдісі; модельдерді, шын мәнінде 

бар нысандар мен құбылыстарды (органикалық және бейорганикалық жүйелер, 

инженерлік құрылғылар, әртүрлі процестер - физикалық, химиялық, биологиялық, 

әлеуметтік) құру және зерттеу, олардың сипаттамаларын анықтау немесе жақсарту, 

құрылысын ұтымды пайдалану, басқару және т.б. ». [1, б. 373]. 

Қазіргі ғылымда модельдердің көптеген жіктелуі бар. Мысалы, модельдерді 

жіктеудің он нұсқасы келтірілген. Олардың бірі модельдеудің философиялық 

мәселелері бойынша жетекші ғалымдардың бірі В. А. Штоффпен берілген ол 1-суретте 

көрсетілген 

 

 
1 сурет. Модельдердің жіктелуі. 

 

Барлық модельдер екіге бөлінеді: материалдық және идеалды. Материалдық 

модельдерге зерделенетін процестің немесе құбылыстың құрылымы мен мәнін жаңарту 

үшін объективті және адам жасаған модельдер жатады. 

Көлемдік модельдер үшін міндетті шарт - олардың геометриялық ұқсастығы, 

өйткені олар объектінің кеңістіктік қасиеттері мен қатынастарын көрсетеді. Бұл топқа 

әр түрлі модельдер, техникалық құрылғылардың модельдері, кристалл торлары және 

т.б. 

Физикалық тектесмодельдерде оның физикалық табиғатының түпнұсқамен 

ұқсастығы және қозғалыс заңдарының ұқсастығы қажет. Мұндай модельдер олар 

көрсететін табиғаттан тек кеңістіктік немесе уақытша шкаланың өзгеруімен 
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ерекшеленеді. Бұл топқа әртүрлі техникалық құрылғылардың, мысалы, электр 

қозғалтқыштары мен генераторлардың, корабльдердің, ұшақтардың және т. б. 

қолданыстағы модельдері жатады. 

Зерттеу нысандарының жұмысының математикалық жағынан ұқсасмодельдері 

бірдей математикалық теңдеулермен сипатталуы керек және, әдетте, түпнұсқамен 

физикалық және геометриялық ұқсастықтар болмайды. Математикалық модельдерге 

аналогтық, құрылымдық, сандық, кибернетикалық модельдер жатады. 

Идеалмодельдерсубъективті, олар тек адам әрекетінде болады және логика 

заңдары бойынша әрекет етеді. 

Бейнелі идеалды модельдерде сенсорлық-визуалды элементтер қолданылады, 

олардың көмегімен модельделген объектілердің қасиеттері бейнеленеді. Символды 

модельдеуде табиғи және жасанды тілдің алфавитіндегі сызбалар, диаграммалар, 

формулалар, сөйлемдер болуы мүмкін. 

Араласмодельдерде таза идеалды және таза символдық модельдердің белгілері 

бар. 

Модельдерді құру - әлемді түсінудің негізгі әдістерінің бірі. Таным адам 

санасында объективті шындықты барабар көрсететін кезде ғана ғылыми болады. Бұл 

танымның әдіснамалық құралы ретінде модельдеуге қойылатын ең маңызды талап - 

танымдық іс-әрекеттің жалпы қағидаларын дәйекті түрде сақтау - зерттелетін 

объектінің санасындағы рефлексияның жеткіліктілігі, оның материалдық мәнін, 

дамудың қозғаушы күштерін анықтау және т.б., сонымен қатар танымдық әдіс ретінде 

модельдеудің өзіндік ерекшеліктерін қарастыруды білдіреді. 

Ғылыми таным процесінде модельдеу негізі болып табылатын модель 

танымдық (эпистемологиялық) функцияларды - нақты әлемді (нақты зерттелетін 

объектіні) бейнелеудің ерекше тәсілі ретінде орындауы керек; ерекше түрдегі 

абстракциялар ретінде, реферат пен бетонның көрінісі; түсіндіру және ғылыми 

түсіндіру құралы ретінде; болжау және критерий функциялары. 

Зерттелетін объектіні салу кезінде оның барабар бейнелеу функциясын 

модельмен орындау үшін бірқатар шарттарды орындау қажет: 

Біріншіден, модельді қабылдау нәтижелерін өңдеудегі ойлау процесінің 

белсенділігі, оның динамикалық қызметі; ол үшін объектіні зерттеу мақсатын нақты 

тұжырымдап, білім нәтижесін ғылыми болжаудың қасиеттерін дамыту қажет, яғни  

«жетекші» бейнесі; 

Екіншіден, зерттелетін құбылыстар мен процестердің маңызды себептік 

байланысын орнату мүмкіндігі; 

Үшіншіден, зерттеліп жатқан жүйелер құрылымының изоморфизмін 

(ұқсастығын) және гомоморфизмін (ассимиляциясын) ескеру; 

Төртіншіден, бірдей заңдармен реттелетін объектілер арасындағы 

қатынастарды салыстыру, салыстыру үшін негіз болуы керек. 

 Физикалық есептерді шешуде компьютерлік модельдерді қолдану жаңа болып 

табылмайды. Бірнеше монография мен құралдар бар, онда физикадан практикалық 

сабақтарда есептерді шешу кезінде компьютерлік модельдерді қолдану мүмкіндігі 

қарастырылған. Қазіргі уақытта білім беруде MathCAD, Maple, MАTLАB Mathematica 

және т.б. типті математикалық пакеттер кеңінен қолданылады. Бұл бағдарламаларды 

физика бойынша практикалық сабақтарда қолдану (есептерді шешу, зертханалық 

практикум) оқыту процесін жеделдетуге, ең аз уақыт шығынымен күрделі есептерді 

шешуге, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Осы 

аталған  бағдарламалық орталарда компьютерлік модельдеуді қарастырайық.[3] 

 Сонымен MathCAD бағдарламалық ортасында Максвеллдің таралуын 

моделдеу. 
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Егер білім алушының қолында MathCAD болса, онда осы тақырыпты жетік 

меңгеруіне мүмкіндігі жоғары болар еді. Температураның пішін мен биіктіктің 

қисықтық сызығына, сондай-ақ функциясының максимум жағдайына әсерін зерттеуге 

болады. Жиынтық көмегімен кез-келген аралықтағы жылдамдықтары бар 

молекулалардың үлесін есептеп шығаруға болады, сонымен қатар қарапайым жинақтау 

арқылы молекулалардың орташа және орташа квадраттық жылдамдықтарын анықтауға 

болады. 

 

 
Сурет 20 . Максвеллдің таралуының MathCAD-тағы моделі 

 

MАTLАB бағдарламалық ортада молекулалық физика есептерінің 

компьютерлік модельдері. 

MАTLАB – бүгінгі таңдағы кең таралған, автоматтандырылған   

математикалық есептеулер жүйесі. Онда көптеген математикалық  есептеулер тек 

дайын функцияларды пайдалану жолымен шешіледі. Бұл жүйе матрицаларға амалдар 

қолдануға негізделінгендіктен оның аталуы «MATrix LABoratory», яғни «матрицалық 

лаборатория» сөзінен келіп шыққан. 

MАTLАB бүкіл адамзат тарихындағы математикалық есептеулер саласындағы 

барлық әдістерді қамтыды және күшті есептеу жүйесіне айналды. Онда маематикалық 

функциялар  матрицалар, комплекссандар, вектор және полиномдармен бірге 

электротехникалық, радиотехникалық және т. б. көптеген қолданбалы фукциялар бар. 

Оның тағы бір тамаша қасиеті оның ашықтылығында, яғни MАTLАB құрамына енетін 

функцияларды (мәтін түрінде жазылған m–файлдар және C тіліндегі бағдарламалар) 

өзгертуге, қосымшалар ендіруге болады. Күшті сандық әдістер сәйкес визуалдық және 

графикалық функциялармен толықтырылған [3.4].  

Мысал үшін 200 нүктенің «броундық қозғалысын» тік бұрыштың ішінде 

көрсетелік. Олардың қозғалысының кездейсоқтығы бір қалыпты таралу және қалыпты 

(нормал) таралу функцияларымен берілетін кездейсоқ сандар генераторлары rand және  

randnфункцияларының көмегімен қамтмасыз етіледі.  

Орташа жылдамдықтары v параметрімен анықталатын 200 атомның броундық 

қозғалысын көрсету үшін 100 кадр (Frames) дайындаймыз: 

nА = 200;      nFrames = 100;  v = 0.03; 

x = rand (nА, 1) – 0.5; 

y = rand (nА, 1) – 0.5; 

h = plot(x, y, ΄.΄); 

sеt(h, ΄MarKerSize΄, 10); 
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axis([-1   1  -1  1]); 

axis squаrе; 

Buf = moviein (nFrames); 

Соңғы қатардағы movieinфункциясы арқылы комьпютер жадында өте үлкен 

көлемдегі Buf буфері жасалып, онда көрсетілетін барлық кадрлар сақталатын болады.  

Буфер дайын болғасын, енді оған кадрларды орналастырамыз. Мұның үшін 

getframeфункциясын пайдаланамыз. Ол әр бір кадрды буфердің бір бір бағанасына 

орналастырады: 

for к = 1 : nFrames 

 x = x+v*randn(nA, 1); 

 y = y+v*randn(nA, 1); 

 set(h, ΄XData΄, x, ΄YData΄, y); 

 Buf(:, K) = getframe; 

end 

“Суретке алынған роликті” көрсету үшін movieфункциясын 5 рет қайта 

пайдаланамыз: 

movie(Buf, 5); 

 
22-сурет. Броундық қозғалыстың анимациясы. 

 

Қорытынды 

Молекулалық физикада көрсетілген шынайы тәжірибелерде (диффузия, 

молекулалардың өзара әрекеттесуі, беткі және капиллярлық құбылыстар, сулану және 

т.б.) жүретін процестердің механизмін ашпайды, бірақ олардың пайда болу нәтижесін 

тіркейді. Компьютерлік бағдарламаларды қолдану осы және басқа физикалық 

құбылыстардың механизмін модельдеуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу нәтижесі бойынша төмендегідей қорытынды жасауға болады:  

Физикалық құбылыстарды түсіндіруде компьютерлік модельдерді 

пайдаланудың теориялық негіздеріайқындалды. Физиканы оқыту үдерісінде 

құбылыстарды түсіндіруде  компьютерлік модельдерді пайдалану  

мәселелеріанықталды. 

Молекулалық физика есептерін шығаруда компьютерлік модельдеуді   

қолданудың педагогикалық ұстанымдары ашылды. 

 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Бирюков, Б.В. Моделирование .М., 2011. - стр. 373-374. 

2.  Бұзаубақова К.Ж.  Жоғары оқу орнында мультимедияны қолданудың 

дидактикалық мүмкіндіктері. //Жоғары оқу орнында білім берудің жаңа технологиялары: 



51 
 

теориясы мен практикасы.  І-Ғылыми-практикалық халықаралық дистанциялық конференция.  

 

3.  Нұрқасымова С.Н., Ашуров Ә.Е. Физиканың оқытудың компьютерлік әдістері. 

Оқу құралы. Алматы, 2016, -176 бет. 

4. Ашуров А.Е. Физиканың компютерлік әдістері.- ШЫМКЕНТ, 2007-84 с 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ САБАҚТАРЫНДА «АЙНАЛУ ДЕНЕЛЕРІ» ТАҚЫРЫБЫН 

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Әлмахан Е.Д. 
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Аннотация 

Айналу денелері – жалпы математиканың ішіндегі геометрия пәнінің негізгі 

тақырыптарының бірі. Айналу денелері ежелгі Архимед заманан қазірге дейін 

зерттеліп келген маңызды тақырып. Сондықтанда айналу денелері тақырыбын оқыту – 

өскелең ұрпақтың ойлау жүйесінің дамуына, математикалық қабілеттерінің артуына 

мол септігін тигізеді. 

Түйін сөздер: айналу денелері, цилиндр, конус, шар, шар беті, сфера, аудан, 

көлем, қима. 

Annotation 

Bodies of rotation are one of the main topics of the geometry discipline within 

General mathematics. The most important topic studied by the ancient Archimedes to the 

present time. Therefore, the study of the rotation body topic contributes to the development of 

the younger generation's thinking system, and increases mathematical abilities. 

Keyword:bodies of rotation, cylinder, cone, ball, ball surface, sphere, area, volume, 

section. 

Аннотация 

Телы вращения – одна из основных тем дисциплины геометрии внутри общей 

математики. Важнейшая тема, изучаемая древним Архимедом до настоящего времени. 

Поэтому изучение темы тела вращения способствует развитию у подрастающего 

поколения мыслительной системы, повышению математических способностей. 

Ключевые слова:тела вращения, цилиндр, конус, шар, поверхность шара, 

сфера, площадь, объем, сечение. 

 

Қоршаған ортада бізге фигураларды жазықтықта бұруға қарағанда,  

фигураларды кеңістікте осьтен айналдыра бұру жие кездеседі.  
Біз күнделікті өмірде денелердің өз осінен айналуын бақылап,  оған куә болып 

жүрміз.  Мысалы,  Жер Күнді айнала қозғала отырып,  оз осінен де айналады.  Жер 

Күнді толық бір айналып өткен уақыт ішінде өз осінен 365 рет айналып үлгереді.  

Сонымен біз бірден екі қозғалысқа қатысамыз: бір тәулік ішінде Жермен бірге оның 

осінен толық бір айналым жасасақ,  бір жылда Күнді толық айналып өтеміз.   
Айналу осьтері,  әсіресе дөңгелек фигураларда – сферада,  шарда,  цилиндрде,  

конуста болады.  Сондықтан оларды кейде айналу денелері деп те атайды. 
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«Цилиндр» сөзі гректің kulindros сөзінен алынған, ол «валик» - «оқтау» 

мағынасын білдіреді. 

1-анықтама.Цилиндр деп тіктөртбұрышты оның қабырғаларының бірінен 

айналдырғанда шығатын фигураны (денені) атайды. 

Бізді қоршаған ортада, тұрмыста цилиндр пішіндес заттар, обьектілер жиі 

кездеседі: металдан жасалған бөшкелер, консерві банкалары, хоккейдің шайбасы және 

т.б. 

Тарихқа үңілсек Конус гректің «konos» сөзінен аударылғанда «шыршаның 

дәні» дегенді білдіреді. Адамдар конуспен баяғы заманнан бері таныс. 1906 жылы 

Архимедтің (б.з.д. 287–212 жж.) «Әдіс» туралы кітабында, цилиндрлардың қиылысқан 

көлемдерін табу ережелері жазылған. Бұл еңбекті пайдаланып екі ғасырдан кейін 

Демокрит пирамида мен конустың көлемдерінің формулаларын тапқан. 

2-анықтама. Тікбұрышты үшбұрышты катетінен  айналдырғанда шығатын 

фигура конус деп аталады. 

3-анықтама. Конустың табаны мен табанына параллнль қиманың арасындағы 

бөлігі қиық конус деп аталады. 

4-анықтама. Қиық конустың бір табанының қайсыбір нүктесінен екінші 

табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр қиық конустың биіктігі деп аталады. 

5-анықтама. Жарты шеңбердің өз диаметрін айналғанда шығатын фигураны 

сфера деп атайды. 

6-анықтама. Жарты дөңгелекті  өзін шектейтін диаметрден айналдырғанда 

шығатын фигураны шар деп аталады. 

Шардың беті – сфера, ол сәйкес жарты шеңбердің айналуынан пайда болады. 

Сфераны басқаша шар беті деп те атайды.[1] 
Айналу денелерінің формулалары 
«Кесте 1» 

№ Ата

уы  

Ауданы Көлемі 

1 Цил

индр 
                         

2 Кон

ус 
                       

       
 

 
    

3 Қиы

қ конус 
                            

4 Шар 

және сфера 
                    

                    
     

 

 
    

                
 

 
  

           
 

 
     

 

 

Айналу денелері тақырыбын оқытуда басты назарға алатын мәселелер: 

1. Әдістеме (7 модуль); 

2. Қарапайым көрнекі құралдар (модельдер, фигуралар); 

3. Интерактивті технологиялар(компютер, интерактивті тақта, 

теледидар т.б.); 

4. Бағдарламалар (BilimLand, GeoGebra, т.б.). 

 

Елімізге енді ғана енген айналу геометрия сабақтарын оқытуда тиімді әдістеме    
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Мұғалімнің  басты мақсаты-оқушыға қажетті білім берумен шектелмей алған 

білімін керек уақытында қолдана білуге үйрету. Осы мақсатта оқушыға дайын 

ақпаратты бермей, оны өз бетімен жұмыс істеуге, ізденуге үйрету қажет. Ол үшін  әр 

ұстаз оқытуда білім берудің озық тәсілдерін қолдануы керек.  Осы орайда геометрия 

пәнін оқытуда жаңа әдіс-тәсілдердіқолдану қарастырылуда. Білім беру жүйесінде 

мұғалімдердің біліктілігін арттыруда енгізілген Кембридж университетінің әдістерін 

еліміздің түкпір-түкпіріндегі мұғалімдер оқып ,жаңа әдістерді өз тәжірибелеріне енгізу  

үстінде.  

Кембридж бағдарламасының негізігі міндеті-сындарлы оқыту болып 

табылады. Бағдарлама мазмұнының оқыту әдістері заманауи идеялардың жеті негізгі 

модулі түрінде берілген:  

 білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;  

 сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;  

 білім беру үшін бағалау және оқытуды бағалау;  

 білім беруде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану;  

 талантты және дарынды балаларды оқыту;  

 оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және 

оқыту;  

 білім берудегі басқару және көшбасшылық.  

Бұл  модульдер арқылы геометрия пәнін оқыту нәтижесінде оқушыларға қалай 

оқу керектігін үйреніп, ынтасы жоғары, өзіне сенімді, сыни көзқарастары  жүйелі 

дамыған, ақпараттық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы ретінде 

қалыптасуына көмектеседі.[2, 3, 4] 
Көрнекі құралдардың айналу денелері тақырыбын оқытудағы атқаратын рөлі 

«Айналу денелері» тақырыбы мектеп курсының барлық тақырыптарына 

қарағанда әртүрлі көрнекі құралдарды қолданудың кең мүмкіндігі бар бөлімдердің бірі 

болып саналады. Көрнекілік кез келген оқытудың міндетті сапасы болып табылады. 

Мақсатты іс-қимылдар арқылы біз оқушылардың санасында ұғымдардың қайсыбір 

жүйесін, олардың арасындағы байланыстарын қалыптастырамыз. Оқыту сәтті болуы 

үшін оқушы бұл жүйені қабылдай алуы және онымен жұмыс жасай алуы керек. Бірақ 

ол үшін, өз кезегінде, оқушыға қайсыбір материалдық модельді ұсыну қажет. Бұл үшін 

оқытудың көрнекі құралдарды қолданады. Мысалы, егер цилиндр ұғымы оқытылатын 

болса, онда мұндай модель ретінде келесілер болуы мүмкін: 1) осы ұғымды сөзбен 

суреттеу (бейнелеу) (анықтау); 2) цилиндрдің көлемдік моделі (каркастық немесе 

тұтас); 3) оның жазбасы; 4) цилиндрдің немесе оның жазбасын тақтада, қағаз бетінде, 

экранда және т.с.с. бейнелеу. Барлық аталған нысандар цилиндр ұғымын белгілі бір 

жағынан сипаттайтын материалдық модельдер болып табылады.  

Айналу денелерін зерттеуде көлемдік модельдер негізгі көрнекі құралдар 

болып табылады. Әртүрлі материалдардан жасалған осындай модельдер әртүрлі 

дидактикалық мақсаттарға сәйкес келеді.  

Мысалы, картоннан жасалған модельдер көмегімен айналу денелерінің 

формасын көрсетуге болады. Сонымен қатар, мұндай модельдерде дененің жазбасын 

көрсету ыңғайлы. Бірақ картонның мөлдір еместігі кесірінен картоннан жасалған 

айналу денелерінің қималары мен тіліктерін және бірінің ішіне бірі сызылған денелерді 

көрсету мүмкін болмайды. Әйнек модельдерді айналу денелерінің қимасы мен тілігін 

немесе оған іштей сызылған басқа геометриялық денелерді көрсету қажет болғанда 

қолдану ұсынылады. Ағаш модельдер беріктігімен ерекшеленеді. Сымнан жасалған 

каркастық модельдерде стереометрия сабақтарында кеңінен қолданылады. Олар 

айналу денелерінің түрлерін, элементтерін және жазықтыққа проекциясын (модельдің 
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ақ қағаз бетіндегі көлеңкесін), айналу денелерінің жазықтықпен қимасын, 

геометриялық денелердің комбинацияларын көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай 

модель айналу денелерінің көлемдік моделі мен қағаз бетіндегі сызбасы арасындағы 

байланыс қызметін атқарады. Каркастық модельдердің сабақта қолдануға болатын 

серияларын атауға болады: цилиндр мен конустардың (толық және қиық) 

модельдерінің жиынтығы, айналу денелерінің комбинацияларына қатысты модельдер 

жиынтығы.[5, 6] 
3D Қаламсап пен 3D-Принтерлер 

Ойыншықтар жасаушы көптеген компанияларды білеміз солардың бірі әрі 

бірегейі WobbleWorks шағын компаниясы әлемдегі алғаш 3D қаламсабын жасаудың 

жобасын көрсетті.  Оның құрылысы мен қызметі желім(клей) құралына өте ұқсас 

болып келеді.  3Doodler қаламы тормен және пластмассамен сурет салады.  Ал сияның 

орнына пластик қолдана отырып суркт салады.  Пластик қаламнан еріп шыққан соң тез 

арада қатып қалады да, құрамы қатты  күйге өзгереді.  

3Doodler – қаламсабының   формасында жасалған нағыз 3D-принтерлер бар.  

Сол себептен,  осындай тамаша құрылғыны иемденген адамдар компьютер мен 

программалық жасақтамасыз-ақ көлемді объектілер мен фигураларды оңай сала алады.  

Осылайша,  3D принеріміз суретшілерге,  дизайнерлерге және де архитекторларға жаңа 

жобаларды жүзеге асыруда қолайлы жағдай туғызады.  Жазуға ыңғайлы 3 миллиметрлі 

пластикалық ұзын-ұзын шыбықтар қолданылады.  Пластик тез қатып қалады.  

Қаламсабымыздың салмағы 200 граммға жетер-жетпес.  Сонымен қатар,  3Doodler-дің 

екі түрлі қызметі бар: бірі көлемді орындар мен жерлерді толтыруға болса,  екіншісі 

шебер көрнекі жұмыстармен айналысуға арналған.  Осындай өнертапқыштардың 

айтуынша,  қаламмен оңай формалы объектілер мен фигураларды салуға бірер  сағатта 

бейімделуге болады.   

3D принтер дегеніміз - суретті және фигураны үшөлшемді етіп шығаратын 

жаңа технология.  Ол цифрлық үшөлшемді модельді пайдаланып  қабаттап фигура 

қылып шығарады.  

Осы 3D құралдар үш өлшемді кеңістіктегі денелерді түсіндіру үшін өте 

қолайлы жаңалық болып отыр. Оқушылар үшін кеніңстіктегі денелерді, яғни соның 

ішінде айналу денелерін түсіну кезінде біраз қиыншылықтар бар. Аталғвн 3D 

құралдарды пайдалу арқылы жоғарыдағы мәселерден толықтай құтылуға болады. 

Сонымен, қайсыбір материалдық модель ұғымдарды меңгеруді 

ұйымдастыруға мүмкіндік беруі үшін, ол ұғымды дұрыс бейнелеумен қатар, 

оқушылардың қабылдауы үшін қарапайым болуы керек. 

Интерактивті технологиялар арқылы оқытудың тиімділігі 

Бүгіннің өзінде интерактивті технологиялар өмірімізге терең еніп үлгерген 

педагогикалық құралдардың бірі, әрбір адамға өз шығармашылық потенциалын 

барынша ашып, оқуда және жұмыста табысты жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді.  

        Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа бейне, аудио қондырғылар мен 

теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез келген сабақта 

электронды оқулықты, интерактивті тақтаны пайдалану оқушылардың белсенділігін 

арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен 

еңбек етуіне жағдай жасайды.  

      Интерактивті тақтаны қызықты және мультимедиялық құралдар көмегімен 

оқушылардың қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін визуалды 

қор деп те атауға болады. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының 

шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. 

Білім берудегі интерактивті технология - мұндағы интерактивті сөзі - inter 

(бірлесу), act (әрекет жасау) ұғымын білдіреді, сабақ барысында оқушының топпен 
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жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бірі толықтыратын, сабақ барысында 

барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. Сабақты түсіндіру 

барысында мұғалім тақтаның алдында тұрып жасырулы ақпаратты және объектілерді 

көрсете алады және өзгертеді. Тапсырманы орындау бойынша ауызша түсіндіру 

жүргізіледі, интерактивті тақтаны пайдалану арқылы теориялық материал 

қайталанады. Қажетті жағдайда, мұғалім тақта арқылы есеп шығаруды түсіндіреді. 

Сабақтың соңында қолданылған материалды есте сақтап, қажет жағдайда қайталап 

қолдана алады. Сонымен, интерактивті тақта оқушылардың ойын бір ортаға жинақтап, 

қажет ақпаратты өңдеу арқылы жалпыланған ақпараттық біліктілікті қалыптастыратын 

тиімді құрал болып табылады.[1,2] 
Интерактивті тақтаны орынды қолдану оқыту сапасын жетілдіруге 

көмектеседі. Интерактивті тақта – барлық сыныпты оқыту үшін таптырмайтын құрал. 

Соның ішінде 11-сыныптағы айналу денелері бөлімінің кез келген тақырыбын оқытуда 

пайдалану маңыздырақ. 
Айналу денелері тақырыбын оқытуда арнайы бағдарламаларды қолдану 

Bilimland бағдарламасы–оқушылар мен мұғалімдерге арналған таптырмас 

сайттардың  бірі. Біз бұл бағдарлама арқылы қандай жетістіктерге жетеміз білесіз бе? 

 Мектеп прогроммасына арнайы  жасалған 20000-ға жуық 

мультимедиялық сабаққа жол ашып сабақты жеңілдетеді.  

 Мұғалімдерге арналған көптеген видео мен көрнекі құрал 

ұсынады.  

 3 тілде яғни қазақ,  ағылшын,  орыс тілінде жұмыс істейді.   

 Жаратылыстану-математика пәндері бойынша әлемдегі ең озық 

виртуалды бағдарламаларды пайдалануға мүмкіндік береді.  

 Өзіңізге ыңғайлы әрі жеңіл жерде және ыңғайлы уақытта оқуға 

жағдай жасайды.  

 Оқу мен жаңа ақпараттық технологияларды тиімді ұштастырады.  

 Арнайы көмекке зәру, кеміс, мүгедек оқушылардың сапалы білім 

алуына жол ашып көмектеседі.  

 Баршаға сапалы білім алуға бірдей жағдай жасайды. [8] 
Бұл бағдарламаның көмегімен айналу денелері бөлімінің кез келген 

тақырыбын 3 сатымен түсіндіруге болады. 1) теориялық білім береді; 2) 

тәжірибе жасауға мүмкіндік береді (видео арқылы); 3) тақырыпты бекітеді, яғни 

тақырып өткен соң артынша тапсырмалар орындайды. Осылайша мұғалімге 

айналу денелері тақырыбын түсіндіруде айрықша көмек береді. 

GeoGebra - бұл геометрия,  алгебра,  кестелерді,  графиктерді,  статистика және 

математикалық анализді бір ортаға әкелетін,  білім берудің барлық деңгейіне арналған 

интерактивті компьютерлік бағдарлама.  Сонымен қатар GeoGebra - миллиондаған 

қолданушылардан құрылған үлкен қарқынмен өсіп келе жатқан қауымдастық.  

GeoGebra - ғылым,  технология,  инженерия және математиканы үйренуге арналған 

алдыңғы қатардағы интерактивті бағдарламаға айналды.[7] 
Бұл бағдарлама арқылы оқушыға айналу денелері бөлімінің кез келген 

тақырыбын оңай әрі түсінікті етіп жеткізуге болады. Модельдермен немесе тақтаға 

сызып көрсете алмаған айналу денелерінің қималарын, жанасуларын т.с.с. бүге-

шігесіне дейін толық сызып көрсетіп береді.  

Сонымен қатар аталған бағдарламалар оқушының салғырттық танытатын 

айналу денелері бөлімінің кез келген тақырыбына тақырыбына қызығушылығын 

арттырады. 
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Қортындыласақ, біріншіден, бұл мақалажалпы геомтрия саласында жүрген 

барлық мамандарға әсіресе жас мамандарға «Айналу денелері» тақыбын оқытудың 

жаңа әрі тиімді тәсілдерін ұсынады.Еіншіден, бұл мақала геометрия сабақтарында 

«Айналу денелері» тақырыбын оқытуды жеңілдететін көрнекі құралдарды қалай 

пайдалану керектігін түсіндіреді. Үшіншіден, геометрия сабақтарында «Айналу 

денелері» тақырыбын оқытудығы интерактивті технологиялар тиімділігі турасында 

айтылады. Төртіншіден, Айналу денелері тақырыбын оқытуда арнайы 

бағдарламаларды қолдануды саралап көрсетеді.  

Айналу денелері бөлімдегі тақырыптарды оқушының түсінуі, бұл тақырыптың 

тапсырмаларын мүлтіксіз орындауы оқушының ойлау қабілетін дамытып, 

математикалық қабілеттерін шыңдайды. Жалпы барлық оқушылар осы айналу денелері 

бөліміне келгенде біраз оқудағы белсенділіктері төмендейді. Оны ҰБТ-дегі айналу 

денелеріне байланысты тапсырмалардан жиі қателесуінен анық байқауға болады. 

Аталған олқылықтардың орнын толтыру үшін жоғарыдағы әдістемелерді сабақ 

барысында пайдалануға міндеттіміз. Еліміз бен әлемнің болашағы мұғалімдердің 

сапасына тікелей байланысты. 
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Қазіргі уақытта әлемде көптеген технологиялық өзгерістерде ақпараттың 

қарқынды ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен әзірлемелер 

қоғамымыздың барлық салаларына өз үлесін тигізуде. Оқу орындарында, мектептерде 

сабақ компьютерлік технологиялармен, интерактивті тақтамен, мобильді 

құрылғылармен өткізу арқылы оқушылар жаңа материалды түсіну деңгейінде 

орындалады. Оқушылар асқан шеберлікпен, қызығушылықпен жұмыс жасайды, өзіне 

деген сенімдері артады. Қазіргі қоғам алдында тұрған өзекті мәселеміз жан-жақты 

дамыған, көпмәдениетті, шығармашыл, әлеуметтік бейімделген тұлға қалыптастыру 

болып табылады. Оқушы қабілетін дамытып, шығармашылығын ұштай білу үшін ұстаз 

өзі ізденімпаз болғаны абзал. Ол шығармашыл, жаңашыл, озық ойлы, кәсіби шебер 

маман қажет. 

Заманауи қоғам, оқыту мен білім беру алдына күрделі міндеттер қояды: оқу 

қызықты болып, практикада қолданылуы керек, ал бұл, әрине, баланың келешегіне 

жақсы нәтижелер әкелуі тиіс. Қоғам сұранысы да, жеке тұлғаның қызығушылықтары 

да өзгеріп жатыр. 

Ақпараттық жаһандану ғасырында технологияның тез дамуына 

байланыстымашина жасау, ғылым, ІТ технологиясы және т.б. мамандықтар барған 

сайын танымал бола бастады. Таяу уақытта мынадай мамандықтар пайда болады 

молекулярлы диетолог, IT генетик, урбанист эколог т.б. олар жаратылыстану 

ғылымдарымен жоғары технологиялық өндіріспен тығыз байланысты болады. 

Биотехнология және нанотехнология саласында мамандар сұраныска ие болады.Яғни, 

жаңа буын мамандары жаратылыстану, инженерия және технология саласындағы білім 

беру салаларының кең ауқымынан жан-жақты оқытуды және білімді талап етеді.[5] 

Робототехника саласындағы  құрастыру, бағдарламалау, үлгілеу, 3D-жобалау 

жаңартылған білім жүйесіндегі оқушыларды қызықтырады. Білу мен түсіну деңгейлері 

ғана емес, сонымен қатар зерттеу (анализ) және ойлап шығару(жинақтау)деңгейлері де 

маңызды.  

STEM (science - ғылым, technology - техника, engineering - инженерлік, 

engineering - математика) - бұл ғылым, техника, инженерлік және математика 

бағыттары бойынша білім берудің жаңа технологиясы. Бұл әдетте білім беру 

жүйесіндегі жэне мектептердегі оқу жоспарларын таңдау кезінде,ғылым мен 

техниканың дамуындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда қолданылады.SТЕМ оқыту 

жүйесі оқушылардың қызығушылығын тудырады, қолжетімділі пен сапалы білім беру 

үшін тең мүмкіндіктерді қамтыған. STEM - білім берудің артықшылықтары:  

- сын тұрғысынан ойлау қабілеті; 

- ғылыми-техникалық білімді күнделікті өмірде пайдалану; 

- коммуникативтік қарым-қатынас; 

- техникалық қызығушылықты арттыру; 

- өзіне деген сенімін арттыру; 
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- пәндер бойынша емес, интеграцияланған «тақырыптар» 

бойынша оқыту; 

- STEM мектеп  бағдарламасына   қосымша   ретінде; 

- жобаларға креативті және жаңашыл көзқарас .[2] 

Заман ағымына сәйкес цифрлық технологияларды дамыту және адам 

қызметінің барлық саласын цифрландырудың жылдам қарқынмен дамуына 

байланысты STEM білім саласында маңызды және өзекті мәселе, білім беру жүйесінің 

барлық деңгейлерінде ерекше назар аударуды, мектепке дейінгі және кәсіби деңгейдегі 

білім беруді талап етеді. STEM оқытуды пайдалану тыңдаушының зияткерлік қабілетін 

дамытып, түрлі инновациялық жаңалықтар ашуға немесе өзіндік тұжырымдама 

жасауға көмектеседі. Тілді оқыту әдістемесінде инновациялық әдіс-тәсілдерді кеңінен 

қолдану тиімді. Оқу үдерісінде қолданылып жатқан инновациялық технологиялар 

жеткілікті. Мұндай технологиялар сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, тіл 

үйренушінің қызығушылығы, оқытушы жұмысы процесінің нәтижесі  артады.   

Қазақстан Республикасының ұлттық білім жүйесінде жаратылыстану 

ғылымдары (физика, химия, биология) бойынша және математикалық білім беру 

әрдайым басымдыққа ие. Республикалық орта білім беру жүйесі үшін STEM 

бағытының өзектілігін шетелде және Қазақстанда танымал РФММ, НЗМ және де 

математика және физика, химия және биология пәндерін тереңдетіп оқытатын басқа да 

көптеген мектептеріндегі білім беру бағдарламалары мен іс-шаралары растайды. 

Білім беру мекемесінің оқушылардың білім мазмұнының жаңаруына сай 

сапалы білім алуына қажетті мүмкіндік жасауы, еліміздің білім беру ордаларында 

уақыт талабына сәйкес инновациялық технологияны қолдану арқылы туындап отыр. 

Күн өткен сайын өзгеріп, жетілген заман талабына сай инновациялық тұрғыда 

біліктілікті ұштастыру, салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша құру әр пән 

мұғалімінің міндеті.[1] STEM  бағыты оқушының алған теориялық білімін іс жүзінде 

тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытады. Бағдарлама төрт кезеңге бөлінеді. Олар: 

инженерлік іс, бағдарлау, робототехника мен 3d моделдеу. Бұл бағдарламаларбүгінгі 

күнгі ең өзекті топтамалар мен Autodesk Solidworks, Scratch, Java, Python, C++ сынды 

бағдарлау тілдерін қамтиды.Біздің еліміз де басқа да дамыған шет мемлекеттермен 

бірдей бағытта дамып келеді. STEM-білім беру саласында халықаралық 

ынтымақтастық жасасудың тәжірибесі де баршылық. Бағдарламалар жүзеге 

асырылуда. Мақсатымыз – ғылыми-инновациялық әлеуетті нығайту, тәжірибе алмасу, 

мамандар дайындау. Ұстаз сабақ барысында дәстүрлі тәсілдерді пайдаланып қана 

қоймай, жаңа ақпараттық технология элементтерін пайдалану қажет. Заман талабына 

сай сабақты қызықты етіп өткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, 

сабақты түрлендіріп отыру қажет. Сонда сапалы білім беру мүмкіндігі жоғарылап, 

жаңашыл, өзіндік пікірі бар, саналы, өмірге дайын тұлғанықалыптастырамыз.Бүгін біз 

осы сұраққа жауап іздеуде екі негізгі желіні бөліп айта аламыз: STEM-сауаттылықты 

дамыту және жоғары технологиялық салалар үшін кадрларды тереңдетіп даярлау. 

SТЕМ саласындағы білім беру жоғары технологиялық және жоғары 

технологиялық өндіріс саласындағы мамандарды дайындау үшін негіз болып 

табылады. Сондықтан Австралия, Қытай, Ұлыбритания, Израиль, Корея, Сингапур, 

АҚШ сияқты көптеген елдер SТЕМ білім беру саласында мемлекеттік бағдарламалар 

жүргізеді.[4] 

Оқытудың жаңа пәнаралық және жобалық тәсілі енгізіледі, ол оқушыларға 

зерттеу және ғылыми-технологиялық әлеуетін күшейтуге, инновациялық және 

шығармашылық ойлау, мәселелерді шешу, коммуникация және топтық жұмыс 

дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы қоғамда оқушыларға тігуді, 

желімдеуді, импровизацияланған материалмен  жұмыс  істеудіүйренетін  мектеп  
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тақырыптары жеткіліксіз. Қазіргі заманғы оқушыларды мектеп пәндерінен бөлек 

робототехника, құрылыс, бағдарламалау, модельдеу, 3D-дизайн және  тағы  басқалар  

қызықтыратыны бәрімізге айқын. 

Білім  мазмұнын  жаңарту   шеңберінде  жаратылыстану негіздеріндегі ерте 

білім беру және ақпараттық-инновациялық сауаттылық, «Математика      және     

информатика»,«Жаратылыстану» және «Технология және өнер» жаңа  интеграцияланған  

білім беру    бағыттары,«Ақпараттық-коммуникациялық      технологиялар»,     «Табиғат      

тарихы»   және «Көркемдік жұмыс» сияқты жаңа білім беру пәндерін оқып  үйренуді 

қарастырылады. 

Негізгі     және    жоғары    оқу    орындарының    студенттері  үшін «Графика 

және жобалау», «Кәсіпкерлікжәне бизнес негіздері» пәндері және элективті курстар 

болып табылатын таңдамалы курстар енгізілген.Мемлекеттік,жекеменшік,әріптестік  

және  жеке  бизнес негізінде жұмыс істейтін басқа да білім  беру  ұйымдары  

Қазақстанда  STEM білімін кеңінен таралуына және дамуына өз ықпалын тигізеді. 

ХХІ ғасыр оқушылары мен студенттері үшін қажетті ақпарттар пен қарым–

қатынас дағдыларын, жаһандық ғылымдардыңинтелектуалды пікірлері мен шешім 

қабыл алуға, коммуникациялық және технологиялық құзіреттіліктілік қасиеттерді 

дамытуға көмектеседі. 

Білім беру жүйесінің әртүрлі компоненттерінде STEM элементтері (мысалы, 

зерттеулер мен жобалар)өз нысандары мен деңгейі болуы тиіс: 

- балабақшада және бастауыш мектепте ғылыми және зерттеу қызметімен 

байланысты ұғымдар мен процедураларды игеру және шағын топтарда зерттеу іс - 

әрекетінің өзі зерттеу жұмыстарына баса назар аударылады; 

- орта мектепте оқу топтарында нақты және жаттығу жобалық қызметі 

арқылы практикалық жобаларды орындауға балаларды дайындауға үлкен көңіл 

бөлінеді; 

- жоғары мектепте оқу өзегі университеттің немесе компаниялардың 

жетекшілік етуімен орындалатын оқу, зерттеу немесе кәсіби жобаларға балаларды 

қосуды қарастыратын тәжірибелік жобалық зерттеу қызметін құрайды. 

Жалпы білім беру жүйесі шеңберінде STEM-тәсілді іске асыру бірқатар 

талаптарды қамтиды: 

- STEM компонентін мектептер мен жоғары оқу орындарында оқыту 

үдерісіне қосу. Осы мақсатта ең алдымен бастауыш және орта мектептің білім беру 

бағдарламаларын реформалау немесе түзету жүргізіледі.Әңгіме математика, физика, 

биология, бағдарламалау және т. б. сияқты пәндерді күшейту туралы, сондай-ақ 

оқушылардың жобалармен жұмыс істеу тәжірибесін дамыту (немесе енгізу), 

инженерлік және технологиялық құрылымдарды құру, мәселелерді шешу туралы 

болып отыр. 

- Жаңа білім беру бағдарламалары үшін білімі мен құзыреттілігі бар 

оқытушыларды даярлау және қайта даярлау. Осы мақсатта көптеген елдерде 

мұғалімдерді қолдаудың ұлттық бағдарламалары қабылданды. Мемлекеттен басқа, 

педагогикалық STEM-кадрларды даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қазіргі 

мұғалімдер мен STEM-мамандық студенттерінің кәсібилігін арттыруға бағытталған 

коммерциялық агенттер де енгізілген. 

- "Мектеп-Университет-қала-Индустрия" тығыз байланысы. Мектеп 

мұғалімдері мен оқушы жобалары университеттік білім беру және зерттеу 

бағдарламаларына кіреді. Бұл педагогтардың біліктілігін үнемі арттыруға және білім 

беру бағдарламасы барысында шешілетін ғылыми міндеттердің өзектілігіне мүмкіндік 

береді. 

STEM білім жүйесінде өзекті  құрамдас бөліктерін қарастырылып өтуде: 
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- тиімді кәсіби бағдар. Оқушылар үшін заманауи және перспективалы 

мамандықтармен, кәсіпқойлармен танысу, өзін сынап көру және анықтау мүмкіндігі; 

- жаңа бағыттарды енгізу. "құрастыру", "прототиптеу", "моделдеу", 

"ақылды сандық зертханалар" және т. б. қосымша білім беру шеңберінде (үйірмелер, 

факультативтер); 

- ынталандыру алаңдары мен форматтарын дамыту (хакатондар, 

олимпиадалар, конкурстар және т. б.).[3] 

Бұл сұраулар бар білімді жақсарту ғана емес, адамдарды қоршаған ортаның 

нақты проблемаларын шешуге дайындау үшін жаңа тәсілдерді іздеу міндетін қояды. 

Сондықтан HR-мамандар адамда гуманитарлық және техникалық дағдылар бірдей 

жақсы дамыған кезде гибридті дағдыларға назар аударады. Олардың ішінде жетекші 

ретінде 4К: коммуникация, коллаборация, креативтілік және сыни ойлау. STEM 

сауаттылыққа баса назар аударған жағдайда барлық өзекті міндет мектептегі білім 

беруді ұйымдастырудың мазмұны мен принциптерін қайта қарау, оған жаңа негіз 

енгізу болып табылады. Жоғары білікті кадрларды даярлауға баса назар қажетті білімге 

қол жеткізу арналарын ұйымдастыруға, кедергілерді жоюға, экономиканың ғылыми 

және техникалық бағдарланған секторында қосымша жағдайлар жасауға және жалпы 

мүдделілікке назар аударады. Барлық жүйе деңгейінде STEM-білім беру модельдерін 

одан әрі терең пысықтау үшін дайындық, функционалдық сауаттылық, оқыту, 

тәрбиелеу және шағын мағынадағы білім беру сияқты кіші үрдістерді ажырату 

маңызды.[2] 

Қорытындысында STEM білім беруді дамыту үшін қатысушылардың ең кең 

ауқымын қосу маңызды, олардың әрқайсысы өз орнын және өз қызығушылығын таба 

алады. Мұнда тек педагогтар мен білім беру мамандарының ғана емес, сонымен қатар 

жоғары технологиялық индустриялар өкілдерінің, ата-аналардың, оқушылар мен 

студенттердің, университеттердің, кітапханалардың, мұражайлардың және т. б. күш-

жігері маңызды.Ең бастысы-есте сақтау емес, процесті, құбылысты түсіну керектігін 

Майкл Окино айтқандай бұл заманауи технологияның әр салада өз орны болатыны 

анық. 
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Аннотация 

Мақалада оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру бойынша 

мұғалімнің тиімді жұмысы қарастырылады. Егер физика сабақтарын өткізу кезінде 

мұғалім физикалық тәжірибені көрсетсе, бұл оқушылардың физикаға деген танымдық 

қызығушылығын дамытуға көмектеседі. 

Түйінді сөздер: таным, қызығушылық,демонстрациялық тәжірибе. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается наиболее эффективная работа учителя по 

активизации познавательного интереса учащихся.Обосновано, что если при 

проведении уроков физики учитель будет демонстрировать физический опыт, то это 

поможет развить познавательный интерес школьников к физике. 

Ключевые слова: познание, интерес, демонстрационный опыт. 

 

Annotation 

The article considers the most effective work of a teacher to activate the cognitive 

interest of students. It is proved that if the teacher demonstrates physical experience during 

physics lessons, it will help to develop students ' cognitive interest in physics. 

Key words: knowledge, interest, demonstration experience. 

 

Физика-материалдық әлемнің құрылымы мен эволюциясын анықтайтын 

жалпы және іргелі заңдылықтар туралы ғылым. 

Орта мектептегі физика бойынша тәжірибе өте көп және әртүрлі. Бір 

тақырыпқа, негізгі қажетті тәжірибелерден басқа, қойылған тапсырманы әртүрлі 

шешетін бірнеше басқа ықтимал нұсқаларды көрсетуге болады. 

Тәжірибелерді іріктеу келесі пайымдаулармен анықталады. Орта мектептің 

физика курсында ең алдымен белгілі бір бөлім үшін анықтайтын процестер, 

құбылыстар мен заңдылықтар көрсетілуі тиіс. Бұл материалды берік меңгеру курсты 

одан әрі табысты өту үшін қажет. Содан кейін физиканың қоршаған өмірмен тығыз 

байланысын көрсету үшін кейбір зерттелетін құбылыстар мен заңдылықтарды типтік 

қолдануды ашатын тәжірибелер көрсетілуі тиіс. Бұдан әрі даярлайтын оқушылардың 

физикалық практикумдарға салыстырмалы түрде аздаған тәжірибелерін көрсету керек. 

Ақырында, курстың әртүрлі бөлімдерінен эксперименталды есептер болып табылатын 

тәжірибелерді қажеттіліктерге жатқызу керек.Олар оқылатын материалды терең 

түсінуге көмектеседі және физикалық ойлауды дамытады.  

Демонстрациялық тәжірибе және зертханалық жұмыстар түріндегі оқу 

физикалық эксперимент орта мектептің физика курсының ажырамас, органикалық 

бөлігі болып табылады. Теориялық материал мен эксперименттің сәтті үйлесімі 

тәжірибе көрсеткендей, ең үздік педагогикалық нәтиже береді. 

Демонстрациялық тәжірибелер, белгілі болғандай, физиканы оқып-үйренудің 

алдында барлық оқушыларда бірдей және мінсіз болатын алдын ала жинақталған 

көзқарастарды қалыптастырады. Физика курсының барлық кезеңінде бұл тәжірибелер 
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оқушылардың ой-өрісін толықтырып, кеңейтеді. Олар жаңа физикалық құбылыстар 

мен процестер туралы дұрыс бастапқы түсініктерді қалыптастырады, заңдылықтарды 

ашады, зерттеу әдістерімен таныстырады, кейбір аспаптар мен қондырғылардың 

құрылысы мен әрекетін көрсетеді, физикалық заңдардың техникалық қолданылуын 

бейнелейді. Осының бәрі жаңа материалды баяндау кезінде педагогтың түсінікті және 

сенімді пайымдауларын нақтылайды, пәнге деген қызығушылықты қозғайды және 

қолдайды. Зертханалық жұмыстар-фронтальды және практикумдар түрінде-бұрын 

алынған бастапқы түсініктерді жетілдіруге, дамытуға және тереңдетуге, оларды 

ұғымдар мен қатты білімге жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, зертханалық 

жұмыстар аспаптармен жұмыс істеу дағдысы мен біліктерін дамытады, 

экспериментпен байланысты мәселелерді шешу кезінде дербестік элементтерін 

жасайды. 

Физикалық тәжірибелерді дайындау кезінде әртүрлі теңдеулер мен 

есептеулерден кейін оқушылар осы теңдеулермен сипатталатын табиғат құбылыстарды 

жіберіп алуы мүмкін екенін ұмытпау керек. Оқушылардың санасында таным көзі 

эксперимент болып табылатындығын нығайту және нақты табиғат туралы ғылым 

ретінде физика туралы материалистік түсінік жасауға көмектесу қажет. 

Табиғаттағы процестер өте қиын екені белгілі: барлық құбылыстар бір-бірімен 

ортақ, алуан түрлі ағысқа байланысты және сыныпта көрсетілгендей "таза түрде" жеке 

құбылыстар жоқ. Алайда, бұл оқу үшін пайдалы және тіпті қажетті құрал ретінде 

физикалық тәжірибені теріске шығармауы  керек, тек қана оқу экспериментіне үлкен 

талап қоюға мәжбүрлейді. Демонстрация әдістемесі мен техникасы мұқият таңдалған 

сайын, неғұрлым жетілдірілген болса, оқушылардың назарын негізгіден алаңдататын 

қосымша құбылыстар шебер "өшіріледі", оқу құралы ретінде физикалық тәжірибе 

мәнерлі, сенімді және қажет болады.  

Оқушыларды ғылыми таным әдістемесімен таныстыру оқу орнының маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады және ғылыми негіздері оқылатын оқу пәндерінде өз 

жауаптарын алады. Физиканың мектеп курсында оқу танымының циклдік принципі 

іске асырылады (бастапқы фактілер => модель-гипотеза => логикалық пайда болатын 

салдарлар => салдарларды эксперименталды тексеру = > тәжірибе). 

Оқыту барысында оқушылардың эксперименталды іс-әрекет дағдылары мен 

біліктері қалыптасуы тиіс. 

Оқушылардың эксперименталды қызметінің кезеңдері: 

1. Эксперименталды әдіспен байланысты танымдық есептерді, мақсаттарды 

қалыптастыру. 

2. Жабдықты іріктеу және эксперименттік қондырғыны құрастыру. 

3. Эксперименттік әдісті қолдану негізінде болжанатын физикалық қағидатты 

көрсету. 

4. Құбылысты, процесті бақылау. 

5. Өлшеу (аспаптардан қажетті көрсеткіштерді алу, кейбір эксперименттік 

деректерді анықтау). 

6. Алынғанэксперименталдыдеректердісипаттау, түсіндіружәнеолардыталдау. 

7. Қорытындылардытұжырымдау, қорытынды, 

алынғаннәтижелердіңпрактикалықмаңыздылығы. 

Осылайша, эксперименттікәдісфизикалықбілім беру компонентіретінде, 

сондай-ақбілімкөзіретіндежәнеоқытуәдісіретіндеәрекететеді. 

Мектептегі физика курсына, еңалдымен, 

мектептеоқытылатынғылымитеориялардықалыптастырудамаңыздырөлатқарғанэкспери

менталдыәдістеренгізілуітиіс. Екіншіден, физикалықзаңдарды, заңдылықтарды, 

құбылыстарды, процестердіашуғамүмкіндікберетінәдістер. Үшіншіден, ғылым мен 
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техниканыңтүрлісалаларындакеңтәжірибелікқолдануданпайдаболғанәдістернегізқалау

шыретінде.  

Физика бойынша қызықты тәжірибелер оқушыларды физика заңдарының 

әртүрлі қолдануымен таныстырады. Тәжірибелерді сабақта оқушылардың оқылатын 

құбылысқа танымдық қызығушылығын арттыру үшін, оқылған материалды қайталау 

және бекіту кезінде қолдану қажет. Физикалық тәжірибе оқушылардың ой-өрісін 

кеңейтіп, тереңдете түседі, сыни, логикалық ойлауды дамытуға ықпал етеді, пәнге 

деген қызығушылықты дамытады. 

Физикалық заңдар физикалық тәжірибемен бекітілген фактілерге сүйенеді. Бір 

фактіні түсіндіру физиканың тарихи дамуы барысында өзгеретінін атап өткен жөн. 

Фактілер бақылау нәтижесінде жинақталады, бұған қарамастан, олармен ғана 

шектелуге болмайды, өйткені бұл танымның алғашқы қадамы ғана. Содан кейін 

сапалы сипаттамаларға жол беретін эксперимент және ұғымдар жасау керек. 

Бақылаулардан қорытынды жасау үшін құбылыстардың себептерін түсіндіру қажет. 

Егер зерттелетін шамалар арасындағы тәуелділік болса, онда физикалық заң ашылған. 

Егер физикалық заң ашылған болса, онда әрбір жеке жағдайда тәжірибе жүргізудің 

қажеті жоқ, есептеулерді орындау жеткілікті. Өлшемдер арасындағы 

эксперименталдық сандық байланыстарды зерттей отырып, заңдылықтарды анықтауға 

болады. Осы заңдылықтардың арқасында құбылыстардың жалпы теориясы дамиды 

Экспериментсіз физиканы толыққанды ұтымды оқыту мүмкін емес деген 

қорытынды жасауға болады. Демек, физиканы зерттеу экспериментті кеңінен 

пайдалануды, оны қою ерекшеліктері мен байқалатын нәтижелерді болжайды. 

Қызығушылықты жоғалту себептерінің бірі-бұл оқушылардың қазіргі 

контингенті үшін дәстүрлі қолданылатын оқыту тәсілдерінің қатарының 

жарамсыздығы: өйткені біздің жастарда бүгінгі күні өзіндік сана-сезімнің және өзіндік 

қадір-қасиеттің сезімі өте дамыған, ол көп нәрсе туралы түсінікке ие, сондықтан 

авторитарлы қысымға, бұйрыққа, аппеляциясыз нұсқаулар мен жазалаусыз 

тұжырымдарға негізделген сабақтар тек тітіркенуді тудырады-олар қолайлы емес. Бұл 

оқытушыларды пәнге деген қызығушылықтың дамуына ықпал ететін оқытудың жаңа 

әдістері мен құралдарын іздестіруге, жоғары талапшылдық пен құрмет идеяларын 

жүзеге асыруға, балалардың дербестігінің өсуіне сүйенетін итермелейді. 

Оқу процесі оқушылар үшін қызықсыз және біртектес сабаққа 

айналмайтындай етіп жасау өте маңызды, өйткені, бәрімізге мәлім, тұрақтылық – 

қызығушылықтың жауы. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығының болуы оның 

неғұрлым күрделі түрі - танымдық қызығушылықтың пайда болуының алғышарты 

болып табылады. Ал танымдық қызығушылық оқушылардың сабақтардағы 

белсенділігіне және білім сапасының өсуіне ықпал етеді. Осының барлығы оқу үдерісін 

заманауи құру үшін оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту 

проблемасының өзектілігін көрсетеді.  

Қызықты тәжірибелер оқушылардың іс-әрекетін белсендіруге мүмкіндік 

береді, ойлау, зейінді, есте сақтау, тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

ықпал етеді, бұл оқушылардың физикаға деген қызығушылығын арттыруға, білім 

сапасының өсуіне әкеледі. Қызықты тәжірибелероқыту процесін әртүрлі, ал 

оқушылардың қызметі қызықты және нәтижелі етеді. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері, Оқу 

құралы.-А: Қазақ университеті, 2006.-280 б. 



64 
 

2. Жаңа технология 

негізіндеорындалатынфизикалықэксперименттердіңпрактикалықмаңызынарттыру 

//Математика және физика. − Алматы − №6. − 2006.− 12-13 бб. 

3. Горев, Л. А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах. - М., 

«Просвещение», 1977 – 152 с.  

 

 

 

ФИЗИКА ПӘНІН САРАЛАП ОҚЫТУ 

 

Бекжан Назым Бақытжанқызы 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

Қостанай қаласы 

 

Ғылыми жетекші: Косжанова.А.Г. Аға оқытушы 

 

 

Ө.Сұлтанғазин атндағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

 
Аннотация : Мақалада дифференциалды тәсіл, оның мәні және жеке тәсілден негізгі 

айырмашылығы; тұлғаның мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру процесінде қолдану 

ерекшеліктері қарастырылады.  

Түйінсөздер:сараланған тәсіл, жеке тұлға, қажеттілік, деңгей, принцип. 

Аннотация: В статье рассматривается дифференцированный подход, его сущность и 

основное отличие от индивидуального подхода; особенности применение в процессе 

удовлетворения культурных потребностей личности. 

 Ключевые слова : дифференцированный подход, личность, потребности, уровень, 

принцип. 

Annotation : The article examines a differentiated approach, its nature and the main 

difference from the individual approach; features application to meet the cultural needs of the 

individual. 

Кey words: a differentiated approach, personality, needs, level, principle. 

 

«Физика пәнін саралап оқыту» 

Соңғы уақытта білім беруде көп өзгерістер болды. Менің ойымша, бүгінгі күні 

сабақты қызықты, жарқын ету сияқты сұрақтар бойынша ойламайтын мұғалім жоқ 

шығар. Балаларды өз пәніммен қалай қызықтырамын? Сабақта әр оқушы үшін табыс 

жағдайын қалай жасауға болады? Қай заманауи мұғалім өз сабағында өз еркімен, 

шығармашылықпен жұмыс істеуді армандамайды; пәнінің әрбір жетістігі ең жоғарғы 

деңгейге  жеткенін қаламайды? 

Мұғалім баланың оқу іс-әрекетінде нәтижеге қол жеткізуге көмектесуі қажет 

екенін, ал ол үшін табыс жағдайын жасау қажет екенін есте сақтауы тиіс. Табысқа жету 

жағдайын пайдалану оқу материалының білім сапасының деңгейін арттыруға, сондай-

ақ оқушыларға өзін толыққанды тұлға ретінде сезінуге көмектесуі тиіс. 

Сондықтан біздің алдымызда оқу үдерісін қалай ұйымдастыру міндеті тұр, оқу 

материалын меңгеру деңгейі, темперамент, дене саулығы бойынша балалар білім 

берудің бірыңғай стандарттарын меңгеріп, физикалық және психикалық денсаулығын 

сақтау міндеті тұр. 

Мектепке келген әрбір білім алушы жақсы оқығысы келеді, үлгілі оқушы 

болғысы келеді,жаңа нәрселерді білуге ұмтылады. Ол мектепке оқуға деген ниетпен 
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келеді. Баланың армандары қалағандай құрылмай, үлгермеушілік жағдайы туындайды. 

Бала оқуға қызығушылығын жоғалтады.  
Қазіргі уақытта жалпы білім беретін мектептің маңызды міндеті: "оқушыны өз 

бетінше ақпарат табуға және шығармашылық және зерттеу қызметіне белсенді 

қосылуға үйрету". Демек, оқыту процесіне оқушылардың білім алу қабілетін 

қалыптастыратын заманауи білім беру технологияларын енгізу өзекті болып отыр. 

Саралап оқыту технологиясы олардың бірі болып табылады. 

Сондықтан, бала оқу тапсырмасын орындай отырып, кенеттен өзі үшін бұрын 

белгісіз мүмкіндіктерді ашатын қорытындыға келетіндей жағдай жасау қажет. Ол 

білімді ынталандыратын қызықты нәтиже алуы керек. 

Оқушының оқу қызметінде табысқа жету жағдайын қалыптастырудың мүмкін 

тәсілдерінің бірі-оқушылардың жеке ерекшеліктері ескерілген мұғалімнің жұмысын 

ұйымдастыру болып табылады. Бұл жағдайда ең оңтайлы нәтижені сараланған оқыту 

технологиясы береді.  

Саралап оқыту процесінің принципі оқушылардың тұлғалық дамуын жүзеге 

асыруға жақсы ықпал етеді және жалпы орта білім берудің мәні мен мақсатын 

растайды. 

Саралап оқытудың мақсаты - әрбір оқушыға оның қабілеттерін барынша 

дамыту, оның танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау. Әрбір 

баланы оқыту оған қолжетімді деңгейде және ол үшін оңтайлы қарқынмен жүргізілуі 

тиіс. 

Сараланған оқыту принциптері білім берудің ең маңызды элементі – 

психологиялық қолайлы жағдай жасау болып табылады. Осы технология бойынша 

жұмыс режимі мұғалімге оқушылардың білім деңгейін орташаламай, сыныптың 

барлық оқушыларымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Оқушы оқу үдерісінің 

субъектісіне айналады. Оған белсенді рөл беріледі. 

Бұл тапсырмалар көлемі мен күрделілігіне қарай сараланып, сонымен қатар 

сабақта оқушылардың қызметін ұйымдастырудың түрлі формалары мен әдістерін 

жүзеге асыру жолымен жүзеге асырылады, яғни сараланған оқытудың мақсаты - 

оқушыларға оқу қызметінде табысты болуы үшін психологиялық және әдістемелік 

көмек көрсету. Оқытудың бұл тәсілінің артықшылығы-үлгермеушілік проблемасы 

кейбір дәрежеде шешіледі, оқушылардың психологиялық жайсыздығы жойылады - бұл 

шамадан тыс жүктемені азайтуға мүмкіндік береді, мазасыздықты жояды, 

оқушылардың өзіндік қадір-қасиетін қалыптастырады, оқыту уәждемесін арттырады. 

Оқытуды саралауды жүзеге асырудың негізгі жолы ретінде топтарды 

қалыптастыру ұсынылады. Топтарға бөлу, ең алдымен, міндетті дайындық деңгейіне 

қол жеткізу критерийі негізінде жүзеге асырылады. 

Оқушылар үш топқа  жиі бөлінеді. 

Бірінші топ оқушылары бағдарламалық материалды білуде олқылықтар бар, өз 

бетінше бір–екі қадамға тапсырмаларды жасай алады, күрделі тапсырмаларды орындау 

соқыр сынамалардан басталады, жаттығуды орындау жолдарын мақсатты түрде 

іздестіре алмайды. Бұл топта сабаққа жүйелі түрде нашар дайындығына байланысты 

ауру бойынша сабақтардың жиі өткізілмеуі салдарынан білімдегі олқылықтары бар 

және дамуында артта қалған оқушылар болуы мүмкін. 

Екінші топ оқушылары бағдарламалық материалды жеткілікті біле алады, 

стандартты тапсырмаларды шешу кезінде оларды қолдана алады. Жаңа үлгідегі 

жаттығуларды орындауға көшу кезінде қиындайды; күрделі (типтік емес) 

тапсырмаларды өз бетінше шеше алмайды. 
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Үшінші топты мынандай  оқушылар құрайды, олар қарапайым әрекеттер 

тізбегіне күрделі тапсырманы жинай алады, жаңа материалды өз бетімен меңгере 

алады, тапсырманы орындау үшін бірнеше амалдарды таба алады. 

Оқушылардың дағдылары мен біліктерінің қалыптасу деңгейін білу мұғалімге 

сабаққа дайындалуға көмектеседі, сараланған әсерлердің барлық түрлерін алдын ала 

жоспарлауға, тиісті тапсырмаларды таңдауға және оқушылардың әр тобы үшін жақын 

даму аймағына бағдарланып көмек түрлерін ойлауға мүмкіндік береді. 

Бұл топтардың жұмысы әдеттегі сабақтар аясында жүргізілуі мүмкін. Оларды 

жеке сабақтар үшін уақытша бөлуге болады. 

Оқушыларға сараланған көзқарасты сабақтың барлық кезеңдерінде жүзеге 

асырамын. 

1. Сауалнама: 

Жазбаша сұрау кезінде күрделілігі әртүрлі деңгейдегі карточкаларды, үш 

деңгейдегі тесттерді пайдалануға болады. Сұрастыру үшін дәстүрлі емес формаларды 

қолдануға болады: кроссвордтар, ребустар, күрделілігі әр түрлі шайнвордтар. Егер 

жазбаша сұрау кезінде барлық тапсырманы бірдей қиындық туғызса, онда әрбір топ 

үшін оны қалай орындау керектігін көрсететін ақпарат санын саралау: 1 топ үшін – тек 

мақсат ғана, 2 топ үшін – назар аударылатын кейбір тармақтар, 3 топ үшін-тапсырманы 

орындаудың толық нұсқаулығы. 

Білімді ауызша тексеру: бірінші болып 1 және 2 топ оқушыларын шақыру, 

күшті балалар жауаптарды түзетеді және толықтырады. Ол үшін 3 топ оқушыларына 

тапсырмалар береміз, қандай да бір сұрақ бойынша қосымша мәліметтер табамыз 

(зерттеу қызметінің элементтері) немесе балалардың жауаптарын толықтыру ретінде 

қандай да бір қызықты мәліметтерді хабарлау үшін материал береміз. 

Бөлімді оқу соңында сараланған тапсырмалармен бақылау жұмыстарын 

жүргіземіз, ал жыл соңында үш деңгей бойынша қорытынды бақылау тестілеуін 

өткіземіз. 

2. Жаңа материалды түсіндіру: 

Жаңа материалды түсіндіру кезінде проблемалық сұрақтар қоямыз, оларға 

мықты балалар жауап беруге тырысамыз, 1 және 2 топтағы балаларға ерте зерттелген 

балалардың сұрақтарына жауап беруді ұсынамыз,әлсіздерге қарағанда күштілерді 

қайталауды сұраймыз. 1 топтағы балаларды кейде жаңа материалдың кейбір 

сұрақтарын өз бетінше дайындауыңызды және сыныптастарына бұл туралы айтып 

беруін сұраймыз,сонымен қатар олар көрнекі құралдарды (суреттер, кестелер, схемалар 

және т. б.) дайындайды. 

3. Жаңа материалды бекіту: 

Жаңа материалды бекіту кезінде бекітуге сұрақтарды саралаймыз. 3 топтағы 

балалар үшін дереу практикалық тапсырманы орындауды ұсынамыз. 2 топ балалары 

үшін оқулықпен жұмыс ұсынамыз. Нашар балалармен негізгі сәттерді қайталаймыз, 

әрқайсысында егжей-тегжейлі тоқтаймыз. Жаңа материалды бекіту кезінде дербес 

жұмыстар жүргіземіз. Тапсырмалар саны, сондай-ақ оларды орындау үшін әр түрлі 

топтарға уақыт береміз. Күшті балаларға тапсырманың мақсатын, ал орта және әлсіз-

тапсырманы толығырақ сипаттаймыз. Тапсырмалар уақыт өте келе барлық топтарда 

күрделі болады, бұл ойлау қызметінің дамуына ықпал етеді. 

Егер материал күрделі болса, онда 1-ші және 3-ші топ оқушыларының бірі 

кіретін жұптарды қалыптастырамыз және ауысым құрамының жұптарында жұмыс 

жасаймыз. Алдымен өзінің әріптесіне мықты оқушы сөйлейді, екіншісі оны тыңдайды 

және түзетеді, содан кейін әлсіз оқушы сөйлейді, күшті оны бақылайды және түзетеді. 
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Материалды бекіту кезінде, оқушылар үшін практикалық тапсырмаларды 

шешу дағдыларын қалыптастыру мақсатында, бірте-бірте қиындық дәрежесімен 

тапсырмаларды таңдаймыз. 

Практикалық жұмыстарды жүргізу кезінде де саралауды жүзеге асырамыз. 

Балалар күшті болған кезде өзара көмек көрсетуді қолданамыз. 

4. Үй тапсырмасы: 

Бірінші топқа үйге міндетті нәтижелерге сәйкес келетін тапсырмалар 

ұсынылады. Екінші топта оқулықтан күрделі тапсырмалар мен жаттығулар. Үшінші 

топ үшін оқулықтан тапсырмалар әр түрлі құралдармен толықтырылады. Жұмыс 

көлемін анықтау кезінде тапсырманы дайындауға жұмсалатын орташа уақыт 

нормасын, апта күнін, оқушылардың басқа заттармен жүктелуін негізге алу керек. 

3 топтағы балаларға қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге, шығармашылық 

сипаттағы қосымша тапсырмаларды орындауға, сондай-ақ кішігірім зерттеулер 

жүргізуге үйретеміз. Бұл балалар жиі қосымша хабарламалармен, баяндамалармен сөз 

сөйлейді. Орта және әлсіз сөз сөйлеуді ұсынамыз, бірақ дайындау үшін әдебиет береміз 

немесе дереккөзді көрсетеміз. Білімдегі олқылықтарды жеңу үшін 1 және 2 топтағы 

балаларға қосымша жаттығулар береміз. 

Сараланған тәсілдің мұндай элементтері балалардың білімге деген ұмтылысын 

белсендіреді. Оқушылар өздерін оқыту үдерісіне жауапты сезінеді, оқу еңбегінің өзін-

өзі ұйымдастыруына қатысады. Оқушылардың оқу іс-әрекетінің сараланған түрі 

олардың сараланған тапсырмалар бойынша дербес жұмысын қарастырады. Сараланған 

тапсырма тақырып, бөлім бойынша білім мен іскерліктің "бірдей" деңгейімен және 

оларды меңгеру деңгейімен біріктірілген оқушылар тобының ерекшеліктерін ескере 

отырып жасалуы тиіс. 

Оқу іс-әрекетінің сараланған нысандарын ұйымдастыру кезінде топтарға 

сәйкес сараланған тапсырмалардың нұсқаларын әзірлейміз. Бұл ретте оқу іс-әрекетінің 

сараланған түрінің екі түрін қолдануға болады: оқушылардың топтық сараланған және 

жеке сараланған жұмысын. Бірінші жағдайда бір топ оқушылары өзінің сараланған 

тапсырмасын ұжымдық түрде (3-4 адамнан), екіншісінде – жеке орындайды. Топтық 

жұмыс түрінде сабақта әр топтың есебі ұйымдастырылады, ал жеке түрде әр 

оқушының жұмысы тексеріледі және бағаланады. 

Саралап оқытуды қолдану мұғалімге келесі мақсаттарға жетуге 

көмектеседі: 

Бірінші топ үшін: 

Пәнге қызығушылықты олардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін базалық деңгейдегі тапсырмаларды қолдану арқылы ояту; 

Білім мен біліктердегі олқылықтарды жою; 

Үлгі бойынша дербес қызметті жүзеге асыру білігін қалыптастыру. 

Екінші топ үшін: 

Пәнге деген тұрақты қызығушылықты дамыту; 

Бар білімдерді және әрекет тәсілдерін бекіту және қайталау; 

Жаңа материалды табысты зерттеу үшін қолда бар білімді өзектендіру; 

Тапсырма бойынша өз бетінше жұмыс істей білуін қалыптастыру; 

Оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамыту 

Үшінші топ үшін: 

Пәнге жалпы қызығушылығын дамыту; 

Күрделілігі жоғары тапсырмаларды орындау, іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін 

қалыптастыру; 

Сонымен, сараланған оқыту-жұмыстың ең қиын түрі. Ол мұғалімнен ойланып, 

тынымсыз жұмысты, сабақтарға шығармашылық дайындықты, өз оқушыларының 
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жақсы білімін талап етеді. Бұл оқыту әдісі жүйелілік пен жүйелендіруді талап етеді. 

Тек осы факторлардың негізінде ғана бағдарламалық материалды меңгеруде оң 

нәтижелерге қол жеткізуге, әртүрлі жеке мүмкіндіктері бар оқушылардың танымдық 

қызметін қалыптастыру бойынша жұмыстың жоғары тиімділігіне қол жеткізуге, 

олардың шығармашылық белсенділігі мен дербестігін дамытуға болады. 

Қорытындылай келе, мектепке келген әрбір білім алушы жақсы оқығысы 

келеді, үлгілі оқушы болғысы келеді,жаңа нәрселерді білуге ұмтылады. Баланың 

армандары қалағандай құрылмай, үлгермеушілік жағдайы туындайды. Бала оқуға 

қызығушылығын жоғалтады. Әрбір жеке-типологиялық топтағы балаларды саралап 

оқыту жоғары мектеп оқушыларының назарын, қабылдауын, жады мен ойлауын 

дамытудың жоғары деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. Бұл сабақта баланың 

белсенділігін, оның пәнге деген қызығу шылығын, өз бетінше жұмыс істеуге 

ұмтылысын арттырады. 

Білім берудің нақты үдерісінде әрбір оқушы жеке білім алады және білімді 

меңгеру процесі әр түрлі топтар мен сынып балаларында жалғыз болмауы мүмкін. 

Сондықтан балаларды саралап оқытуды ұйымдастыру әрбір оқушының оқу 

материалын түсіну мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Оқушылардың жеке ерекшеліктерін зерделеудің негізгі тәсілдері оқушыларды 

жоспарлы жүйелі бақылау, алдын ала белгіленген тақырыпқа жеке және топтық 

әңгімелесу, қосымша оқу міндеттері және оқушының ой-өрісін талдау, арнайы 

міндеттер болып табылады. Ең бастысы білім деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған 

оқыту әдістемелерін дұрыс таңдау болып табылады. 

Бала өзіне деген сенімділік пен ішкі қанағаттанушылықты сезінеді. Осының 

негізінде қорытынды жасауға болады: оқудағы табыс-өмірдегі ертеңгі табыс. 
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Annotation:  today insurance can and should to become one of the most important 

conditions for the safe life of every individual, family, and society as f whole. 

 Key words: optional course, insurance, insurance premium, students. 

 Аннотация: бугінде сақтандыру әр адамның, отбасының, тұтас қогамның 

кауіпсіз өмір сүруінің маңызды шарттарының бірі бола алады және болуы керек. 

Түйінсөздер: акльтативтік курс, сақтандыру, сақтандыру сыйақысы, білім 

алушылар. 

 

Страхование многими людьми воспринимается  как одна из форм налога, они,  

отказавшись от добровольного страхования  остаются беззащитными в условиях 

постоянной угрозы техногенных и природных  катастроф, ухудшения среды и 

хронического дефицита бюджетных средств, выделяемых на помощь пострадавшим. 

Содержание и темы и факультативного  курса «Использование 

математических методов и моделей в системе страхования» выстроены так, чтобы 

обучающиеся смогли ознакомиться с основными понятиями, теоретическими основами 

страхования, его видами, а также научились рассчитывать основные страховые 

показатели, и смогли применить эти знания в будущем. 

Факультативный курс «Использование математических методов и моделей в 

системе страхования» занимает очень важное место в системе подготовки 

обучающихся, которая поможет им воспользоваться полученными знаниями о 

страховании как важном инструменте управления рисками и позволит защитить их 

имущественные интересы от потенциальных неблагоприятных событий. 

Факультативный курс «Использование математических методов и моделей в 

системе страхования» опирается на знания математики, поэтому он проводился среди 

обучающихся первого курса,  на базе полного среднего образования. 

Цели изучения  курса: 

1. Обеспечить понимание обучающимися факта, что любой человек, любые 

организации и предприятия, не защищены  от случайных  и негативных событий 

общественной  или стихийной  природы, которые несут за собой  потери; 

2.  Дать обучающимся основные знания о современном страховании для того, 

чтобы в дальнейшем  они с пониманием дела смогли взаимодействовать со страховыми 

компаниями в качестве их партнеров или клиентов. 

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать  следующие 

задачи: 

 Формирование  представления о законодательных основах 

регулирования страховой деятельности в Республике Казахстан; 

 Расширение кругозора обучающихся в сфере страхования; 

 Научить использовать математические методы и модели, применяемые в 

страховании, правильно решать задачи как теоретического, так и практического плана 

(навыки страхователя); 

 Овладение обучающимися необходимыми навыками для решения задач  

по страховой деятельности в практической жизни; 

Практическим результатом изучения  факультативного курса «Использование 

математических методов и моделей в системе страхования» должны быть 

самостоятельная оценка возможностей страхования, и выбора наилучших 

предложений в системе страхования. 

Значимость курса «Использование математических методов и моделей в 

системе страхования» определяется социальной важностью развития страховых 

отношений в обществе. В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

1. Понимать 
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 Законодательные основы осуществления страховой деятельности 

в РК; 

 Социальную роль страхования; 

 Особенности  развития казахстанского страхового рынка; 

2. Знать 

 Математические и экономические основы страховой 

деятельности; 

 Понятийный аппарат; 

 Основные принципы осуществления страховой деятельности; 

3. Уметь 

 Грамотно застраховать свои риски ( возможность выбора 

страховой компании, заключения договора страхования); 

 Анализировать будущие риски при помощи информации для 

выбора адекватной страховой защиты. 

Цель курса  – раскрыть сущность и значение системы страхования, раскрыть 

сущность актуарных расчетов,  рассмотреть существующие особенности методов и 

моделей расчета тарифных и процентных ставок в соответствии с видом страхования в 

случае риска на факультативных занятиях  «Использование математических методов и 

моделей в системе страхования». 

Объектом исследования данной работы  является процесс обучения по 

факультативному курсу в Лисаковском техническом колледже. 

Предмет обучения – система обучения методам и методике расчетов, 

применяемым в страховой деятельности. 

Страховать произведено от  «страх», страховаться означает бояться, 

страшиться. 

На сегодняшний день страхование является неотъемлемой частью жизни 

любого человека. Периодически возникают риски возникновения непредвиденных 

ситуаций, связанных с той или иной деятельностью. В своем факультативном курсе 

«Использование математических методов и моделей в системе страхования» я 

познакомила обучающихся с основами страховой деятельности, особенностями 

актуарных расчетов. Для этого мною был изучен большой объем литературы,  как 

казахстанских изданий, так и зарубежных, учебных пособий, рабочих учебных 

программ по страховой деятельности, научных работ различных авторов, 

электронных сайтов. 

Данный курс внедрялся в КГКП «Лисаковский технический колледж» в 

группе первого курса по специальности 0513000 «Маркетинг (по отраслям)», 

квалификации 0513053 «Маркетолог». 

Введение в свой факультативный курс я начала с анкетирования 

обучающихся, с целью выяснить уровень знаний о системе страхования, ее 

особенностях в целом и об отношении обучающихся к страхованию, как отрасли 

деятельности. В анкетировании приняли участие 25 человек. По результатам 

проведенного опроса было выявлено следующее: 

- 15% обучающихся имеют представление о страховании, и хоте ли бы 

изучить эту отрасль подробнее; 

- 35 % обучающихся считают страхование необходимым для себя; 

- 2% участвовали при оформлении страховой сделки; 

- 30% знают о том, что застраховано в их семье; 

-2% обучающихся не считают важным для себя страхование. 
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На основании данных результатов была составлена рабочая учебная 

программа по факультативу «Использование математических методов и моделей в 

системе страхования». На изучение курса отводится 30 часов, в том числе: 

- 10 часов теоретических, 

- 20 часов практических. 

В дипломную работу были включены наиболее важные темы данного 

факультативного курса. 

Факультативные занятия по данному предмету проводились согласно 

учебному плану и расписанию занятий колледжа. В соответствии с требованиями 

была разработана и рабочая учебная программа по факультативу. Был утвержден 

график кружков и факультативных занятий. . На факультатив отведено 30 

академических часов, занятия проводились один раз в неделю по одному часу.  

Для ведения учета посещаемости занятий обучающимися, имеется  журнал в 

котором делаются записи занятий согласно рабочей учебной программе, который 

своевременно заполняется. 

Факультативный курс  «Использование математических методов и моделей в 

системе страхования» направлен на: 

-  изучение применяемых методов и моделей в страховой деятельности; 

-  развитие логического мышления обучающихся;   

-  формирование  у обучающихся стремление к постоянному развитию   

совершенствованию профессиональных  навыков путем математических расчетов; 

-  развитие познавательной активности и самостоятельности; 

-  развитие внимания, наблюдательности, воли, настойчивости в достижении 

цели при осуществлении расчетов 

Факультативный курс представляет собой комбинацию основ теории 

страхования и практики ведения страхового дела. Основными методами 

применяемыми на уроках являются: рассказ, беседа, дискуссия, анализ материала, 

объяснение, изложения материала, размышление, решение задач, ситуационных 

заданий, демонстрации, работа в микро группах. 

Межпредметные связи прослеживаются через включение наводящих вопросов, 

через проблемность изложения материала. Связь с такими предметами, как основы 

права, основы экономики, основы статистики, математика. На протяжении всех 

занятий прослеживается тесная связь с жизнью. Теоретический аспект уроков 

прослеживается в изучении законодательной базы страхования,  и основ страховой 

деятельности на территории республики Казахстан. Практический аспект заключается 

в применении  навыков и умений осуществления актуарных расчетов с помощью 

математических методов и моделей при решении задач по страхованию. 

Психологический аспект состоит  в том, что бы установить дружелюбный  

положительный контакт со всеми обучающимися  группы, чувство сплоченности при 

реализации общего дела, а так же осознания годности полученных результатов от 

обучения в будущем. 

Обучающимися полностью освоен теоретический материал, получены навыки 

практического решения задач по страховой деятельности. В результате изучения 

факультативного курса «Использование математических методов и моделей в системе 

страхования» обучающиеся: 

Знают основные понятия страхования, классификацию рисков в страховании, 

понятие и задачи актуарных расчетов, виды процентных ставок, построение 

краткосрочной и долгосрочной моделей страхования, общие принципы расчета 

тарифов. 
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Умеют рассчитывать страховые премии, умеют анализировать страховые 

ситуации, определять вероятности наступления тех или иных событий. 

Обладают навыками определения страховой  премии по полису гражданско – 

правовой ответственности владельцев транспортных средств, а так же определения  

страховки по ипотеке. 

 Обратная связь прослеживается через активную деятельность, неподдельный 

интерес, желание работать и рефлексию. Использование мультимедийного 

оборудования  на уроках способствовало вспомогательным элементом для создания 

тематического фона деятельности и более осмысленного восприятия информации 

обучающимися. 
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Аннотация 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беруді 

дамытудың кейбір аспектілері қарастырылған және инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың оқу процесін ұйымдастыру жолдары туралы 

айтылады.  

Түйін сөздер: 

Инклюзивті білім беру, оқушы, мұғалім, ерекше қажеттілігі бар оқушы, құқық, 

метапән технологиялары, физика пәні 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты развития инклюзивного 

образования в Республике Казахстан и рассматриваются пути организации учебного 

процесса учащихся с особыми потребностями в условиях инклюзивного образования.  

Ключевые слова: 

Инклюзивное образование, ученик, учитель, ученик с особыми потребностями, 

право, метаболические технологии, физика 

Annotation 

This article discussеs some aspects of the development of inclusive education in the 

Rеpublic of Kazakhstan and considers ways to organize the educationаl process of students 

with special nееds in аn inclusive education.  
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Инклюзивті білім беру бүкіл әлем бойынша үлкен маңызға ие болып отыр. 

Сондықтан да Қазақстанда бұл өзекті мәселелердің бірі болып саналады.  Өйткені елде 

ерекше қажеттілігі бар балалар саны өсуде. Соған байланысты білім беру жүйесі 

барлық балаларға балабақшаларда, орта мектептерде,  кәсіптік колледждер мен 

университеттерде оқу мүмкіндігін іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік туғызып отыр. 

Кеңейтілген мағынада инклюзивті білім беру дегеніміз – кедергілерді жоюмен 

ерекше білім беруге қажеттілігі бар адамдарды оқыту процесінде енгізуге бағытталған 

білім беру процесі және олардың сапалы білімге тең қолжетімділігін қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Бүгінгі күнде елдегі мемлекеттік саясаттың маңызды басымдықтарының бірі 

білім беру жүйесінің дамуы болып табылады. Білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі принциптеріне сапалы білім алуға барлығының құқықтарының 

теңдігі, әр адамның интеллектуалды дамуын, психофизиологиялық және де олардың 

жеке- дара ерекшеліктерін ескере отырып, халықтың барлық деңгейлері үшін білімге 

қолжетімділігі жатады. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

қағидаттарына баршаның сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі; әрбір адамның 

зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле 

отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі жатады («Білім туралы» 

ҚР Заңының, 3-бабының, 1, 2-тармақтары)[1]. 

Сапалы білімнің барлығы үшін қолжетімді болу шартын қалыптастыруға 

бағытталған білім беру жүйесін түрлендіру процестерінің бірі инклюзивті білім беру 

болып табылады. Инклюзивті білім беру дене бітіміне, психикалық, интеллектуалдық, 

мәдени, этникалық, тілдік және өзге ерекшеліктеріне қарамастан ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру кеңістігіне енгізуді, олардың сапалы білім 

беруде кедергілерді жоюды және әлеуметтік ортада бейімделуін және ықпалдасуын 

көздейдi. 

Осы санаттағы балалардың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мәселелері 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың 

құқықтары туралы» заңдарда, сондай-ақ бірқатар нормативтік құқықтық актілерде 

көзделген. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Конституциясына және 

Қазақстан Республикасындағы «Білім туралы» заңға сәйкес барлық ерекше қажеттілігі 

бар балалар басқа балалармен тең білім алуға және шығармашылық дамуына құқылы. 

ҚР БҒМ мәліметінше, ағымдағы жылдың 1 қаңтарына елімізде ерекше 

қажеттілігі бар  149246 бала тұрып жатыр, бұл Республиканың кәмелетке толмаған 

азаматтарының жалпы санының шамамен 3,15% - ы. Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасы 

елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында жалпы білім беру 

процесіне ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды енгізудің қажетті 

ұйымдастырушылық негізін жасауға ықпал ететін ресурстар мен мерзімдер бойынша 

өзара байланысқан іс-шаралар кешені ұсынылған[2].  

2020 жылда инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесін 

олардың жалпы санынан 70% - ға дейін арттыру жоспарланған. ҚР БҒМ орта білім 

Департаментінің директоры Н. Аршабековтің айтуынша,  халықаралық ұйымдар 

Қазақстан Республикасында басқа ортаазиялық Республикалармен салыстырғанда 
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инклюзивті білім беруді енгізу үдерісі өте белсенді жүріп жатқанын атап өтті. 

Ағымдағы кезеңде www.inclusion.kz сайт базасында Қазақстанда инклюзивті білім 

беруді дамытуда мүдделі тараптарды ақпараттық қолдау шеңберінде интернет-жоба 

іске асырылуда.  

Ал инклюзивті білім беру жағдайында ерекше қажеттіліктері бар 

оқушылардың оқу процесін ұйымдастыру жолдарына тоқталып кететін болсақ, әр жыл 

сайын инклюзивті балалардың саны артылуда, алайда олардың көпшілігі арнайы оқу 

мекемелерінің қабырғасында оқуға деген құштарлығы болмайы. Соған байланысты 

қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы білім беру мен ғылымның дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналатын Мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген орта білімді 

берудің инфрақұрылымдық дамуын қамтамасыз ететін міндеттерінің бірі білім беруде 

ерекше қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті ортада қолдауы, ал орта білім берудің 

мазмұнын жаңартылуы аясындағы міндеттерінің бірі білім беру ұйымдарын 

өлшемшартпен бағалау жүйелеріне көшуді жүзеге асыру деп көрсетіледі. Бұл да өз 

кезегінде, инклюзивті білім берудің дамуының теориялық және әдістемелік жағынан 

жетілдіруді қажет  етіп отыр. 

Бұл тақырыптың өзектілігі - ерекше қажеттілігі бар  балалар басқа балалармен 

тең мүмкіндікте білім алуы. Сондықтан ерекше қажеттіліктері бар балалар ушін жалпы 

мектепте инклюзивті білім беру жағдайында оқу үрдісін дұрыс әрі тиімді  

ұйымдастырылуы қажет. Алайда, білім беру стандарттарына сәйкес болатын көптеген 

пәндер бойынша дидактикалық материалдар тапшылық етеді. 

Менің болашақ мамандығым физика пәні мұғалімі болғандықтан, физика пәні 

бойынша инклюзивті білім беру жағдайында ерекше қажеттілігі бар оқушылар үшін 

оқу үрдісін ұйымдастыру және оның жолдарына тоқталып кететін боламын. 

Физика - бұл әр түрлі тапсырмаларды қолданатын пән. Мұнда тапсырма сөз, 

графиг, кесте, сурет, сызба, және басқа да формада берілуі мүмкін. Сонымен қатар 

ХБЖ –не келтіру қажет жағдайындағы формула арқылы берілуі мүмкін. Демек, физика 

сабақтарында егер қарапайым оқушы жаңа материалды меңгеруде қиындықтарға тап 

болса, онда ерекше қажеттілігі бар балалар үшін жеке тоқталып кетуіміз қажет. 

Жалпы түрде ерекше қажеттілігі бар оқушыларға қиын берілетін физикадан 

кейбір тапсырмаларды қарастырамын. 

Физика математикамен тығыз байланысты болғандықтан, оқушылар 

математикалық білімнің жеткілікті деңгейіне ие болуы керек. Бұған әр түрлі фигуралы 

жақшаларды салу, сызбаларды, графиктерді, кестелерді орындау, калькуляторды білу, 

әр түрлі бөлшектерді жазу, сондай-ақ өлшем бірліктерін ХБЖ жүйесіне аудару жатады. 

Мұнда бірінші қиындық туындайды. Ерекше қажеттілігі бар оқушылардың 

математикалық білім деңгейі төмен екені анықталды. Олар суреттерді, сызбаларды, 

кестелерді нашар орындайды. Оларға кестені салу және оны толтыру қиын. Физиканы 

оқытуда басынан бастап міндеттерді шешу басталады. Әдетте тапсырмалар жалпы 

түрде шешіледі, яғни барлығы жалпы формулаға түседі. Мұнда осындай қиындықтар 

туындайды: бала көбінесе оны жалпы түрде шеше алмайды. Алайда, егер тапсырманы 

іс-әрекет бойынша жіктесе, яғни алгорим бойынша орындауға мүмкіндік туғызатын 

болсақ, оң нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Физика бойынша материал балаларға таныс емес және түсіну үшін қиын 

терминдерден тұрады, осы терминдердің түсіндірмесін балаларға түсінікті және таныс 

сөздермен таңдау қиын. Мысалы, екі таңбалы немесе үш таңбалы сандарды білмейтін 

оқушылар үшін тапсырмалар мен беттердің көп таңбалы нөмірлері бар оқулықтарды 

пайдалануға болмайды. Бұл өлшеммен қолданылатын сөздердің жиілігі де байланысты.  

Егер оқу материалдарында бірнеше төмен жиілікті сөздер болса, онда олардың 

әрқайсысы заттың мағынасын түсіндіруді, демонстрациялауды талап етеді. 
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Деректерге сүйенсек ерекше қажеттілігі бар оқушылар үшін есептерді шешу 

кеңістіктік көріністер мен практикалық дағдыларды дамытуға аз ықпал етеді. 

Модельдерді қолдану арқылы есептерді шешу сапалырақ болып келеді деп ойлаймын. 

Сызбаларды, модельдерді қарастыра отырып, анықтама бере отырып, мұғалім 

оқушыларға осы ұғымдарға жауап беретін заттарды өз айналасынан табуды ұсынуы 

керек. Мұндай жұмыс білім алушыларды белсендіреді, ойлауға,  мұқият және бақылау 

болуға итермелейді. Оқушылардың кеңістіктік түсініктерін кеңейтуге көмектеседі. 

Осындай тапсырмаларды шешу барысында жүргізілетін зерттеулер оқушыны 

деректерді өзгертіп, нысан бойынша барлық жаңа мүсіндерді алуға мәжбүрлейді. 

Осының барлығы көріністердің мазмұнын байытады, оларды нақтылайды. Сөйтіп 

оқушының есепті түсінуге байланысты дағдылары дамиды, қалыптасады. 

Барлық оқушылар әртүрлі дайындық деңгейіне ие болғандықтан, мұғалім 

тапсырманы және материалды беру тәсілін қатаң жеке таңдайды. Бірақ мұндай 

балалармен жұмыс істеудің жалпы принциптері де бар.  Бұлар: 

 көрнекілік (плакаттар, презентациялар, суреттері бар жеке карточкалар, 

демонстрациялар,  т.б.); 

 формулалары, анықтамалары, латын әріптері бар түрлі-түсті карточкалар; 

 жеке үй тапсырмалары (орындауға арналған үлгі болуы керек); 

 қарапайым деңгейдегі тапсырмалардан қысқартылған бақылау және 

өзіндік жұмыстар; 

 оларды орындау үшін қосымша уақыт беру; 

 оларды үйде немесе дефектолог кабинетінде орындауға рұқсат беру; 

 жіберілген сөздер мен сандармен сөйлемдерді пайдалану; 

 оқушыларды тақтада жазылған тапсырмалардың баспа көшірмелерімен 

қамтамасыз ету; 

 тапсырманы аяқтау үшін қосымша уақыт беру; 

 үй тапсырмасын тапсыру үшін қосымша уақыт беру 

 көпше таңдау тестілерін, дұрыс/дұрыс емес жауапты пайдалану; 

 материалды баяндаудағы нақтылық; 

 табысқа және жұмсалған күш-жігерге сәйкес бағалаудың жеке шкаласын 

қолдану; 

 жақсы бағалауларға назар аудару; 

 әрдайым кері байланыс жасап отыру; 

 елеусіз мінез-құлық бұзушылықтарын елемеу[3]. 

Метапән технологияларына сүйене отырып, осындай ерекше қажеттілігі бар 

балалармен жұмыс істеу формалары мен әдістерін ойластыру қажет: 

 Параграфты оқып, негізгі сәттерді табуға, оқылған материал бойынша 

жауап жоспарын құрастыруға, параграфтың сұрақтарына жауап беруге үйрету. 

 Балалардың өзін-өзі бағалауын арттыру үшін озық тапсырмалар беру. 

Әсіресе материал жеңіл болғанда: параграф оқып, жауап жоспарын құрастырып, сурет 

салуға болады және осының бәрін өз әңгімелерінде қолдануға болады. Әдетте балалар 

газетті параграф материалы бойынша сурет салады: мұнда сурет және негізгі сәттер. 

Тақтаға шыға отырып, дайындалған материалды жақсы айтады, бұл өзін-өзі бағалауды 

арттырады. 

 «Үлгі бойынша жаса» жеке карточкаларын дайындау. Оқушы карточка 

алады, онда бір міндет толығымен түсіндірумен шешілген, және оқушыңа осыған ұқсас 

түрдегі тапсырманы өз бетінше шешу керек, тек мұнда сандақ мәндер өзгеше болады. 

Осындай шешімдегі табысы- айқын және бұл баланың өзін-өзі бағалауын  арттырады. 
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 Назар аударуды түзету үшін  оқушыларға физикалық шамаларды 

анықтаумен карточкаларды ұсыну керек, онда негізгі сөздердің бірі қалып қойған. 

Тапсырма: ұсынылған сөздердің бірін қою керек. 

 Мұндай балалар міндетті түрде топтық жұмысқа тартылады. Топта олар 

анық жеңетін көп тапсырма алуы керек. Сонымен қатар, топтық жұмыс бала үшін 

сынып оқушыларымен жақсы қарым-қатынаста болуға көмектеседі. Неғұлым көп 

қарым-қатынаста болса, соғұрлым өзіне деген сенімі көбейеді, жауап беруге 

қысылмайды, әрдайм қолдау алып отырады. 

Сабақты ұйымдастыру кезінде оқушының жеке жұмыс қарқыны, оның 

танымдық іс-әрекетінің ерекшеліктері, есте сақтау, моторикасы және т. б. ескерілуі 

қажет.  

Ең қиын жұмысты алғашқы 10-25 минутқа жоспарлау қажет. Бұл 

оқушылардың ең жоғары жұмысқа қабілеттілігіне қол жеткізу уақыты. Осы уақыттан 

кейін жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі басталады, бұл олардың оқу қызметіне кері 

әсерін тигізеді. 

Сонымен,  мен, осы мақалада инклюзивті білім берудің Қазақстан 

Республикасындағы деңгейі мен дамуы жөнінде жазып кеттім. Шынымен ортаазиялық 

елдердің арасында Қазақстан Республикасындағы Инклюзивті білім беруге жақсы 

назар аударып, нәтижелі даму үстінде екендігіне қуануымызға болады. Себебі, 

инклюзивті білім беру жағдайындағы ерекше қажеттілігі бар оқушылармен жұмыс 

жасау үлкен жауапкершілікті қажет ететінін байқаймыз. Және осы айтылған деректер 

ерекше қажеттілігі бар балалармен жасалатын жұмыстың тек кішкене бөлігі ғана. Бұл 

санаттағы мәселелерді шешу үлкен еңбек пен уақытты талап ететін жұмыстардың бірі 

екені сөзсіз. Осы  тақырыпқа, мен, ағымдағы уақытта жазылып жатқан дипломдық 

жұмысымда толық тоқтап кететін боламын және болашақ маман ретінде, келешекте, 

ерекше қажеттілігі бар оқушылармен жұмыс жасауда, өз жұмысымды әдістеме ретінде 

қолдануға болатынына сенемін.   
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Аннотация 

Бұл мақалада физика пәнін оқыту барысында деңгейлік тапсырмаларды 

қолданудың маңыздылығы өте жоғары екендігі жайлы жазылған. Деңгейлік 

тапсырмаларды қолдану оқушылардың білім деңгейін анықтауға, сабақ сапасын 

көтеруге, оқушының сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын арттырып,ізденушілік, 

танымдық қасиетін арттырады. Оқушыларға деңгейлік тапсырма берудің  мақсаты –

оқушылардың жеңілдетілген тапсырмалардан күрделі тапсырмаға сонымен қатар, 

қарапайым тапсырмадан  күрделендірілген тапсырмаларға  қарай сатылы түрде 

орындаалып отыратын жұмыстар ұсына отырып, оқкшыларды шығармашылыққа 

баулып , ізденушілік қабілеттерін арттыру болып табылады.  

Аннотация  

В процессе преподавания физики очень важно использовать уровневые 

задания. Использование уровневых заданий позволяет выявить уровень знаний 

учащихся, повысить качество урока, повысить интерес учащихся к урокам, повысить 

познавательные способности. Целью уровневого задания учащимся является 

повышение способностей учащихся к творчеству, предлагая работы, которые будут 

выполняться поэтапно в соответствии с простыми заданиями из облегченных заданий. 

Annotation 

In the process of teaching physics, it is very important to use level tasks. The use of 

level tasks allows you to identify the level of students 'knowledge, improve the quality of the 

lesson, increase students' interest in the lessons, and increase cognitive abilities. The goal of a 

level task for students is to increase students' creativity, offering work that will be carried out 

in stages in accordance with simple tasks from light tasks. 

Түйінді сөздер 

Қажеттілік – жеке адамның, әлеуметтік топтың, қоғамың тіршілік әрекетін 

қамтамасыз ету үшін обьективті түрде керек нәрсеге мұқтаждық 

Уәж– нақты мақсаты бар іс-әрекетке итермелеу үдерісі. 

Эвристикалық ойлау – түйінді шешу процесін жеделдетуге мүмкіндік береді.  

Имитация (еліктеу, көшірме ) – көп дауысты шығармаларда негізгі 

тақырыптың әуелі бір дауыста, одан кейін басқа дауыста кезекпен кезек қайталанып 

отыруы.  

Кері байланыс -оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін 

әдіс. Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі. 

Ключевые слова 

Необхадимость – потребность в предмете, объективно необходимом для 

обеспечения жизнедеятельности личности, социальной группы, общества 

Мотивация – процесс мотивируюшего действия с определенной целью. 

Эвристическое мышление – позволяет ускорить процесс разрешения узла.  

Иммитация -(имитация, копирование) - в полифонических произведениях 

основная тема повторяется сначала в один голос, а затем в другой. 

Рефлекция - это способ помочь студентам контролировать и оценивать 

своизнания. Успехучителейиучеников. 

Key words 

Necessity –the need for an object that is objectively necessary to ensure the life of 

an individual, social group, or society 

Motivation - is the process of motivating action with a specific goal. 

Heuristic thinking - allows you to speed up the process of resolving the node. 

Imitation - (imitation, copying) - in polyphonic works the main theme is repeated 

first in one voice and then in another. 
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Reflection - is a way to help students control and evaluate their knowledge. The 

success of teachers and students. 

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі прогрессивті 

дамытуғ реформаланған, әлем бойынша білім кеңістігі не енудің алғашқы қадамдарын 

басып келеді.Әлем бойынша техника мен ғылымның күн санап қарқынды дамуына 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен   оқыт у үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырау үстінде, соған байланысты оқытудың парадигмасы өзгеріске 

ұшырады.. Білім беру мазмұны жаңашаланып, жаңаша көзқарас пайдаболады. Сол 

себептен оқытудың деңгейлеп оқыту технологиясын мұғалімдер өз тәжірибелеріне  

қолданып жүр. 

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сөзі барлық ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік артып 

отыр. Қазақстан Республикасының көркейіп, гүлденіп , өркениетті елдер қатарына 

қосылуы, бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді. Дүниежүзі бойынша озық тәжірибелерге 

сүйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы 

жағдайлар жасай отырып. Қазіргі  таңда елімізде білім берудегі басты мақсат – жас 

ұрпақтың білім деңгейін көтеру мен  жан – жақты дамыған жеке тұлғаны  

қалыптастыру болып табылады. Және де , олардың өз бетінше жұмыс жасауларына 

жағдай жасау және шығармашылық қабілетін дамытуда жаңа педагогикалық 

технологиялардың емес сол жаңа технологиялардың   элементтерін  ұтымды пайдалану 

басты мәселеге айналып отыр.   Еліміздің «Қазақстан – 2030»  атты  стратегиялық 

бағдарламасында – жоғары интелектуальды жастарды 

жан – жақтылыққа тәрбиелеу, сонымен қатар жастардық  потенциалдық 

деңгейінің көтерілуіне үлес қосу. Сол себепті , мұғалімдер қауымына өте үлкен міндет 

жүктелді.Қазіргітаңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі – жаңа технология 

негіздері болып табылады. Деңгейлеп оқыту технологиясының негізгі мақсаттарының 

бірі: әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалдарын меңгергенін қамтамассыз 

етеуінде. 

Деңгейлеп оқытудың технологиясындаең негізгілердің бірі болып дамыта 

оқыту жүзеге асырылады. Оқушының белсенді шығармашылы қызметінжетілдіруге 

көзделген жаңа технологияға сәйкес оқушылар  ең төменгі деңгейдегі деңгейлік  

тапсырмаларды орындаудап бастайды да, тапсырманы орындап бітуіне байланысты 

келесі деңгейдегі тапсырмаларға ауысып отырады. Мұндай жағдайда оқушылардың  

арсында бір-бірімен өзара жарысумен қатар, әрбір оқушының өзінің деңгейіне сай 

білім алуы басты назарда бақыланады және өзіне деген сенімділігі артып, 

шығармашылық қабілеттерін шыңдайды.Оқушыларға берілетін тапсырмалар 

уйренушілік, алгоритмдік, эвристикалық, шығармашылық деңгейде беріледі. Деңгейлік 

тапсырмалар беру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін уйренушілік деңгейінен  

шығармашылық деңгейіне бағыттай аламыз.Деңгейлік тапсырмалар құрастыруда  

физика пәнінен төмендегідей талаптар қойылады: 

І. Бірінші деңгейдегі тапсырмалар: 

Оқушылардың жаттап алуына лайықты тапсырмалар болуы қажет. 

Оқушылардың өткен сабақта жаңадан меңгерген білімдерінің сипатын 

өзгертпей қайталауына,және пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс. 

Жаңа тақырыпқа арналған тарсырмалар өмірмен байланысты болуы керек. 

Физика пәнінде мұндай талаптарды жаңа тақырыпты игеру соңында шығарған 

есептерге ұқсас тапсырмалар құру арқылы орындалады. Сонымен қатар олар 

оқушылардың  өздері шығарған ережелерді, анықтамаларды, заңдарды бекітуге 
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арналған. Физика пәнінде мұндай тапсырмаларды құрастырар кезде олардың 

танымдылығына және қызықтылығынааса назар аударған жөн. 

ІІ.Екінші деңгейдегі тапсырмаларға: 

Өткен материалды реттеуге жәнеде жүйелеуге берілетін 

Тапсырмалар жатады.  Бұндай тапсырмалар өзгертілген жағдайдағы 

тапсырмалар, яғни бұрынғы 

тапсырмаларға ұқсайды, бірақ бұл тапсырмаларды  орындау үшін алғашқы 

алған білімдерін 

түрлендіріп пайдалану қажет болады. 

Яғни оқушылардың ойлау қаблеттерін жетілдіруге берілетін тапсырмалар. 

Бұндай тапсырмаларда біздің ұлттық ерекшеліктерімізді ескеріп, танымдық және 

үйретімділіктің болғандығы маңызды. Олар: ребустар, логикалық есептер  және 

сөзжұмбақтар. 

ІІІ.Үшінші деңгейдегі тапсырмалар:яғни эвристикалық деңгейдегі 

тапсырмаларды былайша топтастыруға болады. 

Бірінші, танымдық  - іздену (эвристикалық) түріндегі тапсырмаларды орындау 

барысында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы білімдерін 

(анықтамалар, заңдылықтар шығару,  формулаларды жаттау және т.б.)  

Екінші, әртүрлі әдіс – тәсілдермен шешуге арналған есептер. 

Өз бетімен мысалдар құрастыру және оны өз бетімен  шығару, күнделікті 

өмірден алынған мәліметтер негізінде графиктер салу, диаграмма,  жергілікті жағдайда 

өлшеу жұмыстарын жүргізуге, көрнекі құралдар дайындауға арналған  тапсырмалар. 

Ой қорытып дағдыны  қалыптастыруға арналған тапсырмаларды жатқызамыз. 

IV.Төртінші деңгейдегі тапсырмалар (шығармашылық тапсырмалар) 

Оқушылардың өмірден жинаған тәжірибесі мен қалыптастырған ұғымдары, 

түсініктері. Олимпиадалық есептер. 

Берілген тақырыпқа оқушының өз бетінше рефераттар, баяндамалар 

дайындауы. Яғни, мұндай тапсырмалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдысын 

қалыптастыру және оны бағалау деңгейі бола алады. Сонымен қорытып айтатын 

болсақ, бұлар: бірінші деңгей тапсырмалары үшін игерілгенді білімді пысықтауға және 

қайталауға, ережелер мен анықтамаларды, формулаларды жаттауға арналған 

тапсырмалар тізбегі. 

Сонымен деңгейлік тапсырмалар оқушының ойлау қабілетін үйренушілік 

деңгейінен шығармашылық деңгейіне  бағыттай отырып құралған тапсырмалар болып 

табылады. 
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физики критериального оценивания. На конкретных примерах показаны некоторые 

приемы критериального оценивания. 

Ключевые слова: критериальное оценивание ,формативное оценивание, 

суммативное оценивание, методика «скаффолдинга» ,методика «обратного дизайна». 

Annotation: the article is devoted to the methodology of introducing criteria-

based assessment into the process of teaching physics. In specific examples, some methods of 

criteria-based evaluations are shown. 

Key words: criteria-based assessment, formative assessment, summative 

assessment, «scaffolding» technique, «reverse design» technique. 

Аннотация: мақала физикалық дайындық процесіне критериалды бағалауды 

енгізу әдістемесіне арналған. Нақты мысалдар критериалды бағалаудың кейбір әдістерін 

көрсетеді. 

Түйінсөздер: критериалды бағалау, қалыптастырушы бағалау, жиынтық 

бағалау, «скаффолдинг» әдісі, «кері дизайн» әдісі. 

На сегодняшний день оценивание обучающихся – одна из проблем в 

процессе образования. Обновления в образовательной системе ставят новые задачи 

перед учёными, педагогами, учителями. Организация учебно-познавательной 

деятельности невозможна без оценивания. Потому что именно процесс оценивания 

является регулятором, показателем эффективности учебной деятельности. Таким 

образом, оценивание – это процесс, а оценка – результат этого процесса. Сегодня 

во всех казахстанских школах оценка фиксируется в электронном журнале 

регистрации результатов оценивания «Кунделик» с помощью отметки. 

Отметка – условное выражение количественной оценки знаний, умений и 

навыков обучаемых в цифрах или баллах. [1] 

Оценивание – это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью 

которого учитель определяет уровень подготовленности ученика. [2] 

Одним из важнейших показателей эффективности среднего образования 

является уровень учебных достижений обучающихся, который показывает, как 

образовательная деятельность в школе функционирует , развивается и влияет на 

результат обучения. 

Поэтому от того, насколько качественно построена система оценивания 

учебных достижений обучающихся, зависит уровень потенциала в повышении 

качества образования. По повышению уровня среднего образования в Казахстане 

предложен ряд мер, которые направленных на улучшение качества 

,актуальности оценки знаний обучающихся. В настоящее время в школах 

внедряется критериальное оценивание достижений учащихся. 

Критериальное оценивание – это процесс соотнесения реально 

достигнутых обучающимися результатов обучения с ожидаемыми результатами 

обучения на основе четко выработанных критериев. [2] 

Целью критериального оценивания является получение объективной 

информации о результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания 

и предоставление ее всем заинтересованным участникам для дальнейшего 

совершенствования учебного процесса. [2] 

В основе методики критериального оценивания лежит процесс сравнивания 

знаний учащихся, с заранее выработанными критериями оценивания. Перед 

учителем стоит задача разработать дескприпторы, которые отражали бы содержание 

обучения. 

Согласно концепции, критериальное оценивание – это процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений учащихся с чётко

 определёнными, коллективно выработанными,

 заранее известными всем участникам     образовательного
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 процесса (учащимся, администрации школы, родителям, законным 

представителям и т.д.) критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

Выделяют два вида оценивания: формативное и суммативное. 

Формативное оценивание - определение текущего уровня усвоения знаний и 

навыков в процессе повседневной работы на уроке или дома, 

осуществление оперативной взаимосвязи между учеником и учителем в процессе 

обучения. Оно позволяет учащимся понимать, насколько правильно они выполняют 

задания в период изучения нового материала и достигают целей и задач обучения. 

Суммативное оценивание - определение уровня сформированности знаний и 

учебных навыков при завершении изучения блока учебной информации или 

при завершении определенного уровня обучения. 

Для того чтобы осуществить критериальное оценивание на уроках 

физики ,используются различные методики. 

Одними из интересных подходов ,на мой взгляд, в реализации 

критериального оценивания в процессе обучения физики является метод 

«обратного дизайна» и «скаффолдинга». 

Обратный дизайн – это специальная технология педагогического 

проектирования образовательного процесса, главным критерием которого 

становится не содержание (контент), а планируемые результаты 

обучения[Велединская, Дорофеева, 2014]. Практика показывает, что более 

эффективной оказывается деятельность, когда учитель, определяя цели обучения, 

рассматривает и проектирует процесс оценивания, и только затем планирует и 

проводит обучение учащихся. 

В рамках технологии обратного дизайна предполагается реализация трех 

стадий проектирования образовательного процесса [Wiggins. Tighe, 2008]: 

1 стадия: определение приемлемых доказательств, т.е. ответ на вопрос « Что 

должны знать, понимать и уметь делать учащиеся?»; 

2 стадия: определение приемлемых доказательств, т.е. ответ на вопрос « 

Что будет являться доказательством достижения учащимися желаемых результатов и 

их соответствие стандартам?»; 

3 стадия: планирование обучения и процесса достижения результатов 

учащимися. 

На основе бесед с учителями и учащимися, мы пришли к выводу, что 

планирование целей обучения, совместно с учащимися, лучше осуществлять не на 

каждом уроке. Так на каких же уроках его лучше применять? 

В ходе опытного апробирования при прохождении педагогической 

практики в «Физико-математическом лицее», мы пришли к следующему 

выводу, что эффективно использовать метод «обратного дизайна» на уроках ,в 

которых вводятся новые понятия. 

Например, мы изучаем тему «Сила тока». Учитель, чтобы обучить 

учащихся формулировать цели урока, формулирует в начале сам. Так, к 

примеру, в данной теме должны ввести понятие «сила тока». Учитель формулирует 

задачи урока: 

знать, что характеризует данная физическая величина; какой буквой 

обозначается; 

по какой формуле определяется; в каких единицах измеряется; 

каким прибором; 

как обозначается прибор; 
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формулировать определение «силы тока». 

Таким образом, если у нас будет опять урок посвященный введению 

нового физического понятия, мы можем привлечь учащихся к проектированию 

целей урока. Как показал наш опыт, при введении уже третьего понятия, 

большинство учеников принимают активное участие в формулировании целей урока, 

а на этапе рефлексии дают четкие ответы.На наш взгляд, содержание предмета 

позволяет нам и в других случаях научить учащихся приемам формулирования 

целей урока . 

Теория скаффолдинга тесно связана с понятием зоны ближайшего 

развития Л.С. Выготского и предполагает обучение, в первую очередь, не на 

когнитивном, а на социальном и межличностном уровнях. Несмотря на тот факт, 

что сам Л.С.Выготский никогда не использовал термин «скаффолдинг» [Stone, 

Clark, 2001], именно он обозначил важную роль социального взаимодействия в 

когнитивном развитии человека. 

Скаффолдинг (сооружение подмостков) – интерактивная поддержка, 

предоставляемая учителем для сопровождения учащегося по зоне его ближайшего 

развития и содействия ему в выполнении задания, которое он не может выполнить 

самостоятельно [Глоссарий, 2012]. 

Современная теория скаффолдинга – это партнерство, основанное на 

взаимном доверии между участниками образовательного процесса. Поддержка 

учащихся во время процесса обучения и оценивания с целью оказания необходимой 

им помощи для достижения поставленных целей [Bruner, 1976] является одной из 

важнейших функций, выполняемых учителем в практике формативного оценивания. 

Основными характеристиками «скаффолдинга» являются: 

1. Наличие общей цели. Критически важным условием для «скаффолдинга» 

является наличие «интерсубъективности» [Rogoff, 1990], т.е. ситуации, когда два 

субъекта имеют общее на двоих понимание. Интерсубъективность 

рассматривается как совместная ответственность учителя и учащегося за 

результаты обучения. 

2. Текущая диагностика и адаптивная поддержка. Одной из самых 

важных особенностей скаффолдинга является тот факт, что учитель непрерывно 

оценивает прогресс учащегося для оказания необходимой ему поддержки «шаг за 

шагом». Таким образом, такое взаимодействие «должно помочь учащемуся овладеть 

необходимыми навыками и выполнить задание на высоком уровне» [Wood, Bruner, 

Ross, 1976]. 

3. Диалог и взаимодействие. Взаимодействие учителя и учащегося в 

скаффолдинге является диагностическим. Это позволяет рассматривать учащегося 

в качестве активного партнера и участника при решении вопросов/задач, а не 

пассивного получателя знаний и опыта. А взаимодействие это становится 

возможным благодаря диалогу [Palincsar, Brown, 1984], то есть разговору между 

учащимся и учителем, либо между учащимися. 

4. Уменьшение поддержки и передача ответственности. Одним из 

условий скаффолдинга является постепенное сокращение объема оказываемой 

поддержки учащемуся со стороны учителя [Wood, Bruner, Ross, 1976]. Постепенно 

это должно привести к полной передаче ответственности за собственное обучение 

учащемуся. 

Обычно «приемами скаффолдинга» являются такие, как активация уже 

имеющихся знаний, подсказки  обучаемым, какую стратегию выполнения задания 

лучше выбрать, использование тактики «размышление вслух», проговаривание или 

озвучивание процесса размышления над заданием после его выполнения, вопросы, 
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совместная работа, моделирование, методы снижения напряжения, практическая 

помощь.   

Эту методику можно использовать на лабораторных работах. К примеру, 

озвучивается тема лабораторной работы, оговариваются основные определения, 

касающихся теме лабораторной работы, с чего лучше начать собирать данную схему, 

совместно с учениками собирать схему (чаще с подсказками учителя). При 

выполнении измерений так же необходимы подсказки учителя, направляющие процесс 

измерения физической величины. 

Таким образом, эти два приема, весьма эффективны, могут быть использованы 

в процессе изучения физики, отражающие современные подходы обучения. 
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Аннотация 

Мақалада бүгінгі күнгі өзекті мәселеге айналған баламалы энергия көздері 

(БЭК)қарастырылған. Баламалы энергия көздері - табиғи жолмен өндірілетін кәдімгі 

табиғи құбылыстар, сарқылмайтын ресурстар. 

Автор жел генераторларының типтерін, жел қондырғыларының жұмыс 

принциптерін қарастырған, сонымен қатар жел генераторларының кемшіліктері мен 

артықшылықтары келтірген. 
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Түйінді сөздер: баламалы энергия көздері, сарқылмайтын ресурстар, энергия 

өндіру, жел генераторы. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются альтернативные источники энергии (АИЭ), ставшие 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Альтернативные источники энергии-

обычные природные явления, неисчерпаемые ресурсы, которые вырабатываются 

естественным образом. 

Автор рассматривает типы ветрогенераторов, принципы работы 

ветроустановок, а также объясняет недостатки и преимущества ветрогенераторов. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, неисчерпаемые ресурсы, 

добычи энергии, ветрогенератор. 

 

Annotation 

The article deals with alternative energy sources (AIS), which have become an 

urgent problem today. Alternative energy sources are common natural phenomena, 

inexhaustible resources that are produced naturally. 

The author examines the types of wind generators, the principles of wind 

installations, and explains the disadvantages and advantages of wind generators. 

Key words: alternative energy sources, inexhaustible resources, energy extraction, 

wind generator, 

 

Бүгінгі таңда табиғи ресурстардың сарқылуы және жер экологиясының 

нашарлауы өзекті мәселе болып отыр. Болашақ технологияларды ғалымдар 

экологиялық таза энергия көздерімен тығыз байланыстырады. 

Қазіргі әлемде жылу және электр энергиясын алу үшін баламалы энергия 

көздерін пайдалануға болады. Олар жаңартылмалы, ең бастысы — біздің 

планетамыздың және Күн жүйесінің экологиялық таза ресурстары болып табылады. 

Көмір, газ және басқа да қазбалар мәңгі болмағандықтан, адамдар басқа да 

көздерді пайдалануды үйренді. Баламалы энергия әрқашан өзекті болады, ал оны қайта 

құру кезінде зиянды шығарындылардың болмауын ескере отырып, біздің планетамыз 

тек алғыс білдіреді. 

Жылу және электр энергиясын стандартты өндіру қазбаларды — газды, 

көмірді және мұнай өнімдерін жағу есебінен жүргізіледі. Баламалы энергетика оларды 

іздеу мен өндіруге қосымша шығынсыз табиғи ресурстарды пайдалануды ұсынады. 

Мұндай энергияның көздері: жел, күн, су және тіпті жер болуы мүмкін. Бұл ресурстар 

бізге табиғат береді, оларды сатып алудың қажеті жоқ, олардың энергиясын дұрыс 

түрлендіру керек. 

Технологиялар өте күрделі және қымбат, бірақ олар отынның стандартты 

түрлеріне жұмсалатын шығындар аясында тез өтеледі. Сондай-ақ, ғылым бір орында 

тұрмайды, баламалы энергетикада қолданылатын жабдықтың қуатын арттыру және 

құнын төмендету үшін процестерді жетілдіруге үнемі жұмыс істеуде. 

Біз әлемнің ғаламшарымыздағы экологияны жақсарту үшін, сондай-ақ 

қазбаларды пайдаланудан бас тарту үшін күресіп жатқанын білеміз.  

Еуропада жеке үйде тұратын адамның жеке қажеттіліктері үшін де, электр мен 

жылуды өнеркәсіптік өндіру үшін де баламалы энергияны пайдаланады. Бұл елдерде 

көшені түнгі уақытта жинақталған күн энергиясы арқылы жарықтандыру қалыпты 

жағдай болып саналады.  
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Жел энергетикасының артықшылықтары мен кемшіліктерін айтпастан бұрын 

пайдалану саласын анықтайық. Оның қуаты, түрі және басқа параметрлері қолдану 

орнына байланысты болады. 

Егер жарықтандыру, мобильді және басқа да электрондық құрылғыларды 

зарядтау немесе теледидардың жұмысы үшін жел қажет болса, онда қуаты 300 Вт 

болатын шағын жел генераторыжеткілікті. Мұндай желгенераторының көлемі шағын 

және оны тіпті алып жүруге болады. Алайда мұндай құрылғыдан электр энергиясымен 

елеулі қамтамасыз етуді талап етудің қажеті жоқ. Ол үшін шамамен 2-10 кВт қуатты 

желгенераторы бар. Мұндай қуаты бар желгенераторыкафе немесе үй туралы 

айтпағанның өзінде шағын қонақ үйді де қамтамасыз ете алады. Бұл жерде жел 

энергиясын пайдаланудың артықшылығы аса маңызды, өйткені автономдық электр 

энергиясын өндіру мен сатып алу шығындарын азайтуға көмектеседі. 

Егер тұтас электр станциясын шамамен 20 кВт-қа қарайтын болсақ, онда ол 

шағын кентті немесе тіпті зауытты қамтамасыз етуге жетеді. Ал ең үлкен жел электр 

станцияларымен демалыс базаларын жабдықтайды, себебі теңізде желдің күші 

жақсы— ол үшін ақы төлеуді талап етпейтін табиғи ресурс. 

Табиғатты сақтау және экологияны жақсарту туралы айтатын қазіргі заманғы 

үрдістерді ескере отырып, жел энергиясының артықшылығы-экологиялық. Электр 

энергиясын өндіру кезінде шығарындылар жоқ, ал көзі жаңартылады. Экология және 

адам үшін абсолютті қауіпсіз. Артықшылығына қазба мен олардың бағаларынан 

тәуелсіздікті жатқызуға болады, өйткені әдеттегі энергия көздері өте қымбат. 

Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктері бар, ал ең басты 

кемшілігіне қазбаның табиғи жағдайларға тәуелділігін жатқызуға болады. Біз желдің 

тұрақты күшін бақылай алмаймыз, бұл кез келген желдің өнімділігіне әсер етеді. Тағы 

бір кемшілік-құстар үшін қалақтардың қаупі, өкінішке орай, көптеген құстар 

қалақтарға соғылғанда өледі. Сондай-ақ, көршілер шағымдануы мүмкін және ұзақ 

уақыт жұмыс істейтін аккумулятордың қажеттілігі, онышамамен 15 жылда бір рет 

өзгерту керек. 

Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктерін толығырақ 

қарастырайық: 

Мәселен, артықшылықтарына: 

1. Экологиялығы-қоршаған ортаның ластамайды. 

2. Мұндай стансалар ыңғайлы-үлкен алаңның қажеттілігі жоқ және елді 

мекендердің маңында салуға болады. 

3. Жел-жаңартылатын энергия көзі. 

4. Энергиякөзітегін, өйткенібұлтабиғи ресурс. 

5. Электр желілерінжүргізумүмкіндігіжоқжерлердеоңайқолданылады. 

6. Әртүрлі қуатты объектілер үшін пайдалануға болады. 

7. Бір киловатт-сағат өндіру құнының төмендігі. 

8. Коммуналдық және орталықтандырылған электр желілерінен тәуелсіздікті 

қамтамасыз етеді. 

9. Отынға қажет етпейтіндігін жатқызамыз. 

Кемшіліктерге: 

1. Тұрақсыздық-жел күшіне тәуелділік. 

2. Турбиналардың көмегімен жұмыс істейтін стандартты электр 

станцияларымен салыстырғанда ең жоғары жүктеме кезінде тиімсіз және шағын қуат. 

3. Құрылыс кезінде жоғары күрделі салымдар. 

4. Құстарға қауіпті. 

5. Жұмыс кезіндегі шу. 

6. Батареяның істен шығуын жатқызамыз 
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Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктері тең емес, оң қасиеттері 

көбірек, ал жел энергетикасын дамыту бойынша қазіргі заманғы үрдістер мен 

бағыттарды ескере отырып, оның маңыздылығы айқын. 

Бүкіл әлем экологияны жақсарту және баламалы энергия көздеріне көшу 

бағытын қабылдады. Әрине, бұл жел энергетикасының дамуына серпін берді, АҚШ-та 

тек 2008 жылы жел шығаратын барлық қуаттың 32% - ы іске қосылды. Ал көшбасшы 

Қытай болып табылады,ол жыл сайын қуатты жел электр станцияларын салуда. 

Жел энергетикасында болашақта артықшылықтары бар және іс жүзінде 

кемшіліктері жоқ. Жел энергетикасының артықшылықтарын көрсететін шағын мысал 

келтіреміз. Қуаты 1 МВт жел станциясы жиырма жыл ішінде 29 мың тоннадан астам 

әлемдік көмір немесе 92 мың баррельге тең мұнай үнемдейді. Бұл өте маңызды, 

өйткені планетаның ресурстары шексіз емес және қазба жақын арада аяқталады. 

Әлемнің ғалымдары жел энергиясын жақсарту және жетілдіру бойынша 

жұмыс істейді,сондықтан олардың кемшіліктері азырақ болады. Үкімет жел 

энергетикасын дамытуды жан-жақты қолдайды, бұл ғылыми серпіліске әкеледі. Жел 

энергетикасының артында біздің ғаламшарымыздың болашағы және энергия 

көздерінің қазбаларынан тәуелсіздігі тұр, бұл олардың жетіспеуі дағдарысын жеңуге 

мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

Сызықтық алгебра - векторларды, векторлық кеңістіктерді, сызықтық 

бейнелеулерді және сызықтық теңдеулер жүйесін зерттейтін алгебраның маңызды 

бір бөлігі. Векторлық кеңістіктер математикада және оның қолданбалы 

қосымшаларында кездеседі. Сызықтық алгебра абстрактілі алгебра мен 

функционалдық талдауда кеңінен қолданылады және жаратылыстану 

ғылымдарында да қолданылады. 

Түйін сөздер:евклидтік кеңістік, унитарлық кеңістік, ортогональды жүйе, 

ортагональды базис, ортонормаланған жүйе, ортонормаланған базис, ортогональды 

толықтыру, операторлар, түйіндес операторлар, өз-өзіне түйіндес операторлар, 

симметриялы, эрмитовты, унитарлы, қалыпты операторлар. 



87 
 

Annotation 

Linear algebra is an important part of algebra that studies vectors, vector spaces, 

linear maps, and systems of linear equations. Vector spaces are found in mathematics and 

its applications. Linear algebra is widely used in abstract algebra and functional analysis 

and is applied in the natural Sciences. 

Keywords: euclidean spaces, unitary spaces, orthogonality, orthogonal basis, 

orthogonalization process, orthonormal basis, orthogonal complement, operators, adjoint 

operator, self-adjoint operators, symmetric, Hermitian, unitary, normal. 

Аннотация 

Линейная алгебра - важная часть алгебры, изучающая векторы, векторные 

пространства, линейные отображения и системы линейных уравнений. Векторные 

пространства встречаются в математике и ее прикладных приложениях. Линейная 

алгебра широко используется в абстрактной алгебре и функциональном анализе и 

применяется в естественных науках. 

Ключевые слова: евклидовы пространства, унитарны пространства, 

ортогональность, ортогональный базис, процесс ортогонализации, ортонормированный 

базис, ортогональное дополнение, операторы, сопряженный оператор, 

самосопряженный операторы, симметрический, эрмитовый, унитарный, нормальный. 

 

Бұл мақалада евклидтік кеңістік пен унитарлық кеңістіктің айырмашылығы 

мен ұқсастығы талданды. Мақалада келесі сұрақтар қарастырылды: 

 Евклидтік және унитарлық кеңістіктердің негізгі анықтамалары; 

 Евклидтік және унитарлық кеңістіктердің айырмашылықтары мен 

ұқсастығы; 

 Евклидтік және унитарлық кеңістіктер бойынша есептерді шешу 

жолдары. 

XX ғасырдың басында Вейльжәне фон Нейман кванттық механиканың 

сұраныстарына сүйене отырып, векторлық және евклидтік кеңістіктің 

аксиоматикалық анықтамасын нақты тұжырымдады. [2,315] 

Айталық,  -өлшемді нақты    сызықтық кеңістікте векторлардың 

скалярлық көбейту операциясы анықталсын. 

Егер   және   векторларының кез-келген жұбына   -де анықталған нақты 

сан сәйкестендірілсе, онда   -де   және   векторларының скаляр көбейтіндісі 

анықталады және      символымен белгіленеді. Ол келесі формуламен анықталады: 

                   
Скаляр көбейтінді анықталған n-өлшемді сызықтық кеңістігі n-өлшемді 

евклидтік кеңістік деп аталады және    арқылы белгіленеді. [1,101] 

   комплексті сызықтық кеңістік берілсін. Айталық,    комплексті 

сызықтық кеңістікте векторлардың скалярлық көбейту операциясы анықталсын. 

Егер   және   векторларының кез-келген жұбына   -де анықталған 

комплекс сан сәйкестендірілсе, онда   -де   және   векторларының скаляр 

көбейтіндісі анықталады және      символымен белгіленеді. Ол келесі формуламен 

анықталады: 

                   
Скаляр көбейтінді анықталған n-өлшемді комплексті сызықтық кеңістік n-

өлшемді унитарлық кеңістік деп аталады және    арқылы белгіленеді. [3,146] 

Унитарлық кеңістікті евклидтік кеңістіктерімен салыстыра отырып, бірінші 

ерекшелік векторлық кеңістікте анықталған сандар өрісі болып табылады. Егер 

векторлық кеңістік нақты сандар өрісінде анықталса, онда евклидтік кеңістіктер деп 
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аталады, ал комплекстік сандар өрісінде анықталса унитарлық кеңістіктер 

анықталады. 

  Келесі ерекше назар аударатын маңызды айырмашылық – 

скаляр көбейтінді. Евклидтік кеңістікте скаляр көбейтінді келесідей  

      ∑     
 
      мұндағы                               анықталса,  

ал унитарлық кеңістікте скаляр көбейтінді 

      ∑     ̅
 
     мұндағы                   

            анықталады.[3,157] 

Бұл айырмашылық унитарлық және евклидтік кеңістіктерінде маңызды рөл 

атқарады. 

Евклидтік кеңістіктегі векторлар арасындағы бұрыш анықталады: 

     
     

       
   мұндағы             [3,148] 

Унитарлық кеңістіктерде евклидтік кеңістіктерінен өзгеше, векторлар 

арасындағы бұрыш сияқты ұғым енгізілмейді, яғни евклидтік кеңістікте векторлар 

арасындағы бұрыш табылады, ал унитарлық кеңістікте керісінше векторлар 

арасындағы бұрыш табылмайды. 

Унитарлық кеңістік пен евклидтік кеңістікте вектор ұзындығы, 

векторлардың ортогональдығы, вектордың нормаланғандығы, векторлардың 

ортогональды және ортонормаланған жүйелері, сондай-ақ ортогональды және 

ортонормаланған базистер және т.б. анықтамалар мен пайымдаудың жалпы сызбасы 

бірдей болады. Яғни евклидтік кеңістік пен унитарлық кеңістіктің ұқсастығы«Кесте 

1» көрсетілді. 

1 Вектордың ұзындығы            : 

    √       
2   және   векторлары евклидтік немесе унитарлық кеңістікте 

ортогональды деп аталады, яғни    , егер келесі шарт орындалса:  
       . 

3            нөлдік емес векторлар жүйесі евклидтік немесе унитарлық 

кеңістікте ортогональды жүйе деп аталады, егер осы векторлар жүйесі қос-

қостан ортогональды болса: 

(     )     мұндағы       және     

4            кейбір базис евклидтік немесе унитарлық кеңістікте 

ортогональды базис деп аталады, егер оның векторлары қос-қостан 

ортогональды болса.  

5 Вектор   вектор евклидтік немесе унитарлық кеңістікте нормаланған 

деп аталады, егер       немесе келесі шартқа тең болса: 

         
6 Векторлар жүйесі евклидттік немесе унитарлық кеңістікте 

ортонормаланған жүйе деп аталады, егер ол ортогональды және оның әрбір 

векторы нормаланған болса. 

7 Егер векторлар жүйесі ортогональды, нормаланған вектор және 

евклидтік немесе унитарлық кеңістікте базис болып табылса, онда осы жүйені 

евклидтік немесе унитарлық кеңістіктегі ортонормаланған базис деп аталады. 

8   ішкі кеңістіктің ортогональды векторлар жиынтығы болса   ішкі 

кеңістікке ортогональды толықтыру деп аталады және    белгіленеді. 

Евклидтік немесе унитарлық кеңістіктің ішкі кеңістігі    

ортогональды толықтыру болып табылады. 

9 Евклидтік немесе унитарлық кеңістікте кез-келген    ортогональды 
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толықтырудың және   ішкі кеңістігінің жиынтығы бар. 
«Кесте 1» 

Операторларға келетін болсақ, евклидтік кеңістіктерінде түйіндес, 

симметриялы (өз-өзімен түйіндес) және ортогональды операторлар қарастырылады, 

ал унитарлық кеңістіктерде түйіндес, эрмитов (өз-өзімен түйіндес), унитарлы және 

қалыпты операторлар қарастырылады. 

  сызықты оператор    евклид кеңістігінде   түйіндес оператор деп 

аталады, егер    евклидтік кеңістікте кез-келген   және   векторлары үшін келесі 

теңдік орындалса: 

                
  сызықтық оператор    евклидтік кеңістікте өз-өзіне түйіндес 

(симметриялы) деп аталады, егер    евклидтік кеңістікте кез-келген   және   

векторлары үшін теңдік орындалса: 

             ,        

   евклидтік кеңістікте өз-өзіне түйіндес (симметриялы) оператор меншікті 

векторынан ортонормаланған базис құруға болады. Сол ортонормаланған базисте 

өз-өзіне түйіндес(симметриялы) оператордың матрицасы бар болып табылады. 

Егер кез-келген   және   векторларының скаляр көбейтіндісі сақталса, яғни 

теңдік 

                       

орындалатын болса, онда евклидтік кеңістікте   сызықтық оператор 

ортогональды деп аталады.    евклидтік кеңістікте ортонормаланған базисте 

ортогональды оператордың ортогональды матрицасы бар.[3,152] 

Унитарлық кеңістікті қарастырайық. 

   сызықты оператор     унитарлық кеңістігінде   эрмитов түйіндес 

операторы деп аталады, егер    унитарлық кеңістіктен кез-келген   және   

векторлары үшін теңдік орындалса: 

              . 
Егер ол өзінің түйіндес операторымен сәйкес келсе, яғни егер      

немесе кез-келген   және   векторлары үшін  

                      

орындалса, онда   сызықтық оператор    унитарлық кеңістікте өз-өзіне 

түйіндес(эрмитовты) деп аталады. 

Унитарлық кеңістікте   сызықтық оператор унитарлы деп аталады, егер 

кез-келген   және   векторларының скаляр көбейтіндісі сақталса, яғни теңдік 

орындалса: 

                       

   унитарлық кеңістікте ортонормаланған базисте унитарлы оператордың 

унитарлы матрицасы бар. 

  сызықтық оператор қалыпты деп аталады, егер ол өз-өзіне түйіндесуімен 

орын алса, яғни егер        . 

Унитарлық кеңістіктегі қалыпты оператордың негізгі қасиеті осы кеңістікте 

осы оператордың меншікті векторларынан тұратын ортонормаланған базис бар 

болуында. Егер унитарлық кеңістікте оператордың меншікті векторларынан 

тұратын базис болса, онда бұл оператор қалыпты. 

Егер   оператор — қалыпты болса, онда   оператордың меншікті 

векторларының кез-келген ортонормаланған жүйесі    оператордың меншікті 

векторларының ортонормаланған жүйесі болып табылады және керісінше. 

Қалыпты операторлардың мысалдары эрмитовты және унитарлы 

операторлар болып табылады. 
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Енді осы тақырыпты қорыта келе мысал келтірейік. 

МЫСАЛ.Мына векторлар 

  ̅̅ ̅            ̅̅ ̅            ̅̅ ̅           
ортонормаланған базисте координаталармен берілген деп есептей отырып, 

векторлар жүйесін ортонормалау керек. 

Шешуі:Алдымен векторлардың осы жүйесінен ортогонализациялау 

процесін жүргіземіз.   ̅    ̅̅ ̅   ̅̅ ̅      ̅    ̅̅ ̅ орнына қойып және шарт бойынша    

табамыз  

(  ̅̅ ̅   ̅)  (    ̅    ̅̅ ̅   ̅)    (  ̅   ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅)     
Онда аламыз  

  ̅̅ ̅   
(  ̅̅ ̅   ̅)

(  ̅   ̅)
  

   ̅     ̅     ̅

              
 
    

 
  

Сондықтан  

  ̅̅ ̅  
    

 
                (

     

 
 
   

 
 
   

 
)  

Егер    шарттан іздесе 

(  ̅   ̅̅ ̅)  (  ̅    ̅    ̅̅ ̅)    (  ̅   ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)     

онда алдымен    табылар еді. 

Енді   ̅̅ ̅      ̅      ̅̅ ̅    ̅̅ ̅ орнына қойып және шарттан       іздейміз 

(  ̅̅ ̅   ̅)    (  ̅   ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅)     

(  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)    (  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)     
Осыдан аламыз 

    
(  ̅̅ ̅   ̅)

(  ̅   ̅)
  

   ̅     ̅     ̅

              
 
    

 
  

    
(  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)

(  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)
  

  
     

    
   
 

|
     

 
|
 

 |
   
 

|
 

 |
   
 

|
  

    

 
  

Сондықтан 

  ̅̅ ̅  
    

 
        

    

 
(
     

 
 
   

 
 
   

 
)          (   

 

 
 
 

 
)  

Егер      (  ̅  ̅ )    (  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)   шарттан іздесек, онда алдымен       

табылар еді. 

  ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ векторлар жүйесі ортогональды. Осы жүйенің әрбір векторын 

нормалаймыз: 

  
 ̅̅ ̅  

  ̅

|  ̅|
 

  ̅

√(  ̅   ̅)

 
  ̅

√              
 

 

√ 
  ̅  

 

√ 
         

  
 ̅̅ ̅  

  ̅̅ ̅

|  ̅̅ ̅|
 

  ̅̅ ̅

√(  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)

 
  ̅̅ ̅

√|
     

 |
 

 |
   
 |

 

 |
   
 |

 
 
√ 

 
  ̅̅ ̅  

 
√ 

 
                 

  
 ̅̅ ̅  

  ̅̅ ̅

|  ̅̅ ̅|
 

  ̅̅ ̅

√(  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅)

 
  ̅̅ ̅

√|
  
 |

 

 |
 
 |

 
 √   ̅̅ ̅  

 

√ 
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Қорытынды 

 Бұл жұмыста евклидтік және унитарлық кеңістіктердің негізгі анықтамалары, 

евклидтік және унитарлық кеңістіктердің айырмашылықтары мен ұқсастығын 

көрсетілді. 

Унитарлық кеңістікті евклидтік кеңістіктерімен салыстыра отырып, негізгі 

ерекшелік векторлық кеңістік анықталған сандар өрісі болып табылды. Яғни евклидтік 

кеңістіктер векторлық кеңістік нақты сандар өрісінде анықталса, ал унитарлық 

кеңістікте комплекстік сандар өрісінде анықталды. 

Жұмыста евклидтік және унитарлық кеңістіктердің негізгі ұғымдары(вектор 

ұзындығының ұғымдары, векторлардың ортогональдығы, векторлардың ортогональды 

және ортонормаланған жүйелері, сондай-ақ ортогональды және ортонормаланған 

базистер және т.б. анықтамалар), сондай-ақ сызықтық оператордың маңызды түсінігі, 

берілген кеңістіктегі операторлармен байланысы және операторлардың маңызды 

түрлері (түйіндес, унитарлы және эрмитовтар) қарастырылды.  

Бұл ретте евклидтік кеңістіктерде, өз-өзімен түйіндес (симметриялы) оператор 

симметриялы матрицаға ие, ал унитарлық кеңістіктерде, өз-өзімен түйіндес (эрмитов) 

оператор эрмитов матрицаға ие. Евклидтік кеңістіктеріндегі ортогональды оператор 

ортогональды матрицаға ие, ал унитарлық кеңістіктердегі унитарлы оператор 

унитарлы матрицаға ие екені анықталды. 
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Аннотация 

 Кері тригонометриялық функцияларды зерттеу элементар математика бөліміндегі 

маңызды материалдардың бірі. Аталған тақырыпты оқушылар жақсы меңгерсе, онда 

оқушыларда тригонометриялық теңдеулер мен тригономериялық теңсіздіктер  тақырыбын 

оқытуда, есептерді шығаруда қиындық туындамайды. Сондықтан, математиканы тереңдетіп 

оқытатын сыныптарда кері тригонометриялық функцияларды зерттеу әдістемесін құру және 

зерттеу өзекті болып табылады. 

Түйін сөздер: Кері тригонометриялық функциялар, арккосинус, арксинус, арктангенс, 

арккотангенс функциялары. 

 Annotation  

The study of inverse trigonometric functions is one of the important materials of elementary 

mathematics. If this topic is well understood by students, then students do not have difficulties in 

studying the topic of trigonometric equations and trigonometric inequalities, solving problems. 
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Therefore, in classes with advanced study of mathematics, it is important to develop and study 

methods for studying inverse trigonometric functions. 

Keywords: inverse trigonometric functions, the arccosine, arcsine, arctangent, arc cotangent 

the function. 

   Аннотация 

  Исследование обратных тригонометрических функций является одним из важных 

материалов элементарной математики. Если данная тема хорошо усвоена учащимися, то у 

учащихся не возникает затруднений в изучении темы тригонометрических уравнений и 

тригономерных неравенств, решении задач. Поэтому в классах с углубленным изучением 

математики актуальным является разработка и исследование методики изучения обратных 

тригонометрических функций. 

Ключевые слова: обратные тригонометрические функции, арккосинус, арксинус, 

арктангенс, арккотангенс. 

 

    Бұл мақалада алгебра сабақтарындағы «Кері тригонометриялық 

функциялар»  тақырыбын оқыту әдістемесі талданды. Мақалада келесі сұрақтар 

қарастырылды: 

 Кері тригонометриялық функциялар туралы жалпы мәлеметтер; 

 "кері 

тригонометриялық функциялар" тақырыбына оқытуды ұйымдастыру бойынша 

әдістемелік ұсыныстар 

 Әзірленетін сабақ. 

    "Кері тригонометриялық функциялар" тақырыбының мәні өте үлкен - ол 

кейінірек зерттелетін тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу үшін 

қажетті негізді құрайды. Сонымен қатар, кері тригонометриялық функциялар кері 

функциялармен жұмыс істеу дағдыларын нығайтуға, өзара бір мағыналы бейнелеулер 

түсінігін бекітуге көмектеседі.            Кері тригонометриялық функциялар саласындағы 

зерттеулер жалғасуда, олар зерттеулерде электрондық есептеу құралдарын қолдануға 

байланысты неғұрлым өзекті болды. Осыдан "кері тригонометриялық функциялар" 

тақырыбы бойынша мектеп түлектеріне қойылатын әртүрлі жоғары оқу орындарының 

талаптары да туындайды. Емтихан жұмыстарын орындау кезінде оқушы 

математиканың білімін ғана емес, сонымен қатар ғылыми-зерттеу қызметінің қабілетін 

да көрсетеді. Осылайша, кері тригонометриялық функцияларды зерттеу элементар 

математика бөліміндегі маңызды материал болып табылады. 

   Демек, математиканы тереңдетіп оқытатын сыныптарда кері 

тригонометриялық функцияларды зерттеу әдістемесін құру және зерттеу өзекті 

болып табылады. 

 
функци

я 

анықтамасы суреті 

Кері 

косинус 

функциясы 

arccos a 

А санының арккосинусы деп, егер 

      болса, косинусы [   ]  кесіндісіне 

тиесілі бұрыш arccos aдеп аталады. 
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Кері 

синус функциясы 

arcsin а 

А санының арксинусы деп,   
[    ]    бұрыш немесе доғасының синусы а 

санына тең болса,және [ 
 

 
 
 

 
] кесіндісіне 

тиесілі болса, оны arcsin а дегенді білдіреді. 

 

 

 

 

 

 

  

Тангенс

ке кері функция 

arctg a 

А санының арктангенсі деп тангенсі 

а-ға тең ( 
 

 
 
 

 
)  аралықтағы бұрышын 

атаймыз. Осылайша, arctg a келесі шарттарды 

қанағаттандырады: tg (arctg a) = a  және 

             

 

Котанге

нске кері функция 

arcctg a 

А санының арккотангенсі деп 

котангенсі А-ға тең       аралыққа тиесілі 

бұрышты атайды. 

Осылайша, arcctg a келесі шарттарды 

қанағаттандыратын бұрыш : 

ctg (arcctg a)=a және 0 ≤ arcctg a ≤ π. 

 

 

    Сабақтың негізгі мақсаты-білімді кеңейту және тереңдету, оқушылардың 

пәнге деген қызығушылығын дамыту, сондай-ақ олардың математикалық қабілеттерін 

дамыту. Бұдан басқа, қазіргі уақытта кез келген материалды, атап айтқанда, кері 

тригонометриялық функцияларды зерделеу кезінде,ҰБТ-ны табысты тапсыру үшін 

игерілуі қажет тақырыптың аспектілеріне ерекше назар аудару керек. 

    Арксинус, арккосинус және арктангенс ұғымын енгізуден бұрын 

теореманың түпкі тамырын  қарастыру қажет, оның мағынасы оқушылар үшін айқын. 

Бұл тек тригонометриялық теңдеулерді қатесіз шешу үшін ғана емес, сонымен қатар 

өзінің функцияларымен сауатты жұмыс істеу үшін қажет. Осы кері тригонометриялық 

функцияларды түсіну мен есте сақтауды қатаң, талап ету қажет. Бұл анықтамалар 

тригонометриялық функциялардың негізінде, авторитарлық әдіспен, дайын ақпарат 

ретінде (абстрактілі-дедуктивті) беріледі, одан кейін анықтамаларды есте сақтау 

бойынша жұмыс жүргізіледі. Оқулықтан анықтамаларды түсіндіруді талап ету қажет, 

сонда оқушыларға кері тригонометриялық функциялардың жазбаларына бағдар беру 

оңай болады. Анықтамаларды тұжырымдап, негізгі ұғымдарды беріп, оқушылар 

айтылғанның мағынасын түсінгенін тексеру қажет. Бұл мақсат үшін қарапайым 

жаттығулар тобын ұсынуға болады. 
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    Функциялардың мәндерін анықтау саласына, олардың өсу және кему 

аралығына ерекше назар аудару керек, өйткені бұл мәселелер B және С бірыңғай 

мемлекеттік емтиханның мысалдарын шешу үшін қажетті базаны құрайды. 

    Сонымен қатар, аркфункциялардың  математикалық мәніне назар аудару 

маңызды - тіпті күшті сыныпта да аркфункция бұрыштың бар екенін жиі түсінбейді. 

   Жаңа тақырыпты оқу алдында негізгі білімді өзектендіру қажет(кері 

функциялардың бар екенін еске түсіру, мысалдар келтіру). Тригонометриялық 

функцияларды, олардың қасиеттерін, графиктерін қайталау қажет. Келтіру 

формулаларын қайталаңыз. Тақырыпты түсіндіру оқушылардың бақылауымен, мұғалім 

сұрақтарымен және оқушылардың жауаптарымен үйлеседі және әңгімеге көшуі 

мүмкін. Оқушылар мұғалімнің басшылығымен танымдық тапсырмаларды талдап, 

шешеді. Оқытуды және бекітуді сабақ барысында қарапайым және күрделі 

жағдайларға дейін күрделендіре отырып, нақты мысалдар арқылы жүргізу ұсынылады. 

Әрбір міндетті шешу барысын егжей-тегжейлі талқылап, оқушыларға өз 

тұжырымдарына түсініктеме беруді ұсынған жөн. Егер жаттығуды шешудің бір жолы 

болмаса, онда барлық мүмкін болатын жағдайларды қарастыру керек. Үй тапсырмасын 

тым қиындатудың қажеті жоқ, сыныпта шешілген сияқты бірнеше мысалдар беру 

жеткілікті, өйткені үй тапсырмасының күрделенуі осы тапсырманы орындаудан бас 

тартуға әкеледі. Бақылауды өз бетінше жұмыс істеу арқылы немесе "кері 

тригонометриялық функциялар"тақырыбы бойынша әзірленген тестке жүгінгенде 

жүргізуге болады. 
 

10 сынып.       Алгебра және анализ бастамалары.  

Күні   

Тақырыбы: Кері тригонометриялық функцияла.(1 сабақ). 

Ресурстар:  1-ден 5-ке дейінгі сандар жазылған сөздер жазылған карточкалар, 

презентация , 10-сынып оқулығы, формат А3, фломастерлер, стикерлер, тарату 

парақтары. 

Мақсаты: 

Оқытудың 

негізгі мақсаты. 

Сіздің 

оқушыларыңызда 

қандай білім, білік 

пен түсіністікті 

қалыптастырғыңыз 

келеді 

Оқушыларды арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

ұғымдарымен таныстыру. Кері функциялардың графиктерін құрудың оқу біліктері 

мен дағдыларын жетілдіру, жұмыста дербестікті дамыту, кері тригонометриялық 

функциялардың графиктерін құруды үйрету.  

Оқулықта және басқа да ақпарат көздерінде қажетті ақпаратты табу 

және таңдау, постерлер мен блок – схемаларда көрсете отырып, өз ойларын 

сауатты және нақты тұжырымдау, өз идеяларын түсіндіру және бағалау, 

талқылауға белсенді қатысу, топта жұмыс істей отырып, шығармашылық 

белсенділік көрсете білу. 

 

 

Уақыты 

Қызмет 

түрі 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушын

ың іс-әрекеті 

Кіріспе 

бөлімі 

 

 

Ұйымдастыру сәті 

2 мин. 

Топпен жұмыс істеу ережелерін бірлесіп айтып, 

сабақта және топта оқушының өзін-өзі бағалау парағын 

таратамын. 

Жұппен 

жұмыс істеу топта 

жұмыс істеу 

ережесін кезекпен 

атайды. 
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топтарды 

құру3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмасын 

тексеру рефлексия 

сатысы 

 

 

 

3 мин 

Білімді 

өзектендіру 

Үстелде карточкалар орналасқан, әрқайсысында 

геометриялық денелер: текше, конус, цилиндр, призма 

бейнеленген. Балаларға олардың бірін таңдауды ұсынамын. 

Әрбір үстелде жеке топ үшін белгілі бір фигурасы бар сурет 

бар.  

 "- "Немая схема" - 3 оқушы тақтада жеке жұмыс 

істейді 

- "Сәйкестікті тап" - 3 оқушы тапсырмалары бар 

карточкалармен жұмыс істейді. 

- "Дұрыс, дұрыс емес" - жауап беру үшін қолдана 

отырып, бүкіл сынып жұмыс істейді сигналдық карточкалар 

жасыл(иә), қызыл(жоқ).                                                         

а) қалың және жұқа сұрақтарды қамтитын әңгіме. 

- кері функция бар ма? 

- кері функцияның болуын қандай факторлар 

дәлелдейді? 

б) "ми шабуылы". Кері функцияның элементтерін 

есептеуге арналған топтық жұмыс. 

Оқушыла

р бір-бірден 

карточканы таңдап, 

топтарға 

отырғызылады, 

карточкадағы сөзді 

үстелдегі сөзбен 

салыстырады. 

 

 

 

Сұрақтар

ға жауап береді. 

 

 

 

 

-Бірін-

бірі тексеру 

Негізгі 

бөлігі 

 

Сабақтың 

мақсатын қою. 

2 мин. 

-Бүгінгі сабақта қалай үйренеміз деп ойлайсыз? 

- Бүгінгі сабақта жаңа тақырып бойынша не 

білгіңіз келеді? 

Сабақтың соңында сіздер: тақырып бойынша 

негізгі түсініктерді - арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс білу, кері тригонометриялық функциялардың 

графиктерін құру керек.  

 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

ұғымдарын түсіну.  

Әр түрлі көздерде қажетті ақпаратты таба білу, өз 

ойларын сурет, постер түрінде анық жеткізе білу, топта 

нәтижелі жұмыс істей білу. 

 

 

Сұрақтар

ға жауап береді, 

сабақтың мақсатын 

қояды 

Жаңа 

материалды зерттеу.  

"Жұпта 

ойла -бөліс» 

Блок-

схемаларды 

толтыру, 

постерлерді құру.10 

мин. 

 

 

 

 

 

 

Барлық топтар бірдей тапсырма алады, ең 

бастысы-өз сұрағын дәптерге бөлшектеу, постер салу.  

  Естеріңізге сала кетейік, бірлескен, Сапалы 

жұмыс үшін есте сақтау қажет: 

- міндеттерді бөліңіз 

- уақытты қадағалаңыз 

- ең бастысы таңдау және жазу 

- постер ұқыпты, жарқын болуы керек 

- нақты және қолжетімді таныстырыңыз 

 қабылдаңыз белсене 

- өз жұмысына жоғары баға алуға тырысыңыз 

- әркімнің үлесін бағалаңыз. 

Функция графигін құру: 

y=arcsinx. 

Дәптерде 

жұмыс істеу. 

Топ үшін 

тапсырманы 

бірлесіп 

орындайды, 

ақпаратты топта 

қысқаша 

конспектілейді, 

блок-схеманы 

конспектілейді. 

Спикерлер

дің әр топтың 

сұрақтарының бірі 

бойынша сөйлеген 

сөзі.5мин.  

Сарапшылар тобы бағалау критерийлерімен 

таныстырады: 

- постердің эстетикалығы 

- барлық қатысушылардың қатысуы 

- баяндаудың ғылыми және қол жетімділігі 

- регламентті сақтау 

Спикерле

рдің сөз сөйлеуін 

мұқият 

қадағалайды, 

стикерлермен 

бағалайды. 

Презентаци

яны қарау: 

"тригонометриялық 

Оқушыларға алдын ала дайындалған 

презентацияны көрсетуге мүмкіндік беремін. 

Оқушыла

р көрсетеді және 

түсініктеме береді. 
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функциялар 

графиктері »5мин 

Қорытынд

ы бөлім 

"Синквейн

» 

 

5 мин. 

 

 

Оқушылар тақтада жұмыс істейді, арксинус 

сөзіне синквейн құрайды, қалғандары жеке жұмыс істейді. 

Мұғалім 

оқушының 

жұмысын тексереді 

және оның үлгісі 

бойынша Өзін-өзі 

бағалау жүргіземіз 

«Сұрақ ал» 

сабағының 

қорытындысы 

6 минут 

Әр түрлі деңгейдегі сұрақтар алдын ала 

дайындалды. 

Жауаптар 

Үй 

тапсырмасы 

1 мин.  

Үй тапсырмасын сұрастыруға сапалы дайындалу, 

таңдауға ұсынылған тапсырмалардың бірін орындау. 

Таңдауды

ң озық 

тапсырмасы:Функц

ия у 

=y=arkcosx.Зерттел

ген тақырып 

бойынша 5-7 

сұрақтан сауалнама 

әзірлеу, қосымша 

материалдардыақпа

ратты табу.  

3 мин. 

Рефлексия 

 

Сауалнаманы толтыру. 

1.  Сіз жаңа нәрсені үйрендіңіз бе? 

2.  Сізге не ұнады? 

3.  Сіз үшін не оңай болды? 

4.  Сіз үшін не қиын болды? 

* Сабақ сізге ұнады ма? 

* Топта қалай жұмыс істеді? 

* Бүгінгі сабақта жұмыс үшін қандай баға берер 

едіңіз? 

"Өзін-өзі 

бағалау парағын" 

толтыру, топтағы 

жұмысты бағалау 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

   Ұсынылған әдістемелік ұсыныстар оқушылардың кері тригонометриялық 

функциялар  тақырыбын меңгеруде коптеген жеңілдіктерге әкеледі. Оқыту әдістемесі 

дұрыс және оқушыларға ыңғайлы түрде әзірленсе, кейін оқушыларда кері 

тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер тақырыбын оқуда,  есептерді шығаруда 

қиындық туындамайды. Кері тригонометриялық функциялар тақырыбын оқыту  

мектеп оқушыларының білімдерін тереңдетуге және кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Алгебра және анализ бастамалары, 10-11 сынып,А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлев, С.И.Шварцбурд , 1994 ж. 

2. Алгебра және анализ бастамалары, 10 сынып, А.Әбілқасымова, 

К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский. З.А.Жұмағұлова., 2010 ж. 

http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/10-class/1752-algebra-10.html 

3. Алгебра және анализ бастамалары, 10 класс, А.Е.Әбілқасымова, 

З.А.Жұмағұлова, К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский, 2014 ж. 

http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/10-class/3302-algebra-10.html 

4. Алгебра және анализ бастамалары, 10-11 сынып,Н.Темиргалиев, 

Б.Аубакир, Е.Баилов, М.К.Потапов, К.Шерниязов , 2002 ж. 

5. Программно-методические материалы. Математика 5-11 кл. Сборник 

нормативных документов. - М.: Дрофа, 2000. - 67 с. 

 

http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/10-class/1752-algebra-10.html
http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/10-class/3302-algebra-10.html


97 
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ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 
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Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ – нің студенті, Қостанай, Қазақстан 
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оқытушысы, 

ф - м.ғ.к, доцент Касымова А.Г. 

 

Аннотация 

В статье определены причины и скорость роста медного купороса в различных 

жидкостях, твердость кристаллов медного купороса, плотность монокристаллов и 

поликристаллов, растущих из раствора медного купороса. 

Ключевыеслова 

Кристаллы - кристаллические тела из мелких частиц (состоящие из атомов, ионов 

или молекул), "образованные" в определенном порядке. 

Annotation 

The article defines the causes and growth rate of copper vitriol in various liquids, the 

hardness of copper vitriol crystals, the density of single crystals and polycrystals growing from a 

solution of copper vitriol. 

Key words 

Crystals are crystalline bodies of small particles (consisting of atoms, ions, or 

molecules) "formed" in a certain order. 

Аннотация 

Мақалада мыс купоросын әр түрлі сұйықтарда өсу жылдамдығын және 

себептерін, мыс купоросы кристалдарының қаттылығын, мыс купоросының ерітіндісінен 

өсіп шыққан монокристалл және поликристалдың тығыздығы анықталды.  

Түйінсөздер 

Кристалдар - ұсақ бөлшектерден (атомдар, иондар немесе молекулалардан 

тұратын), белгілі бір тәртіппен "құралған" кристалды денелер.  

 

 Кристалдық денелер - бұл олардың ішкі құрылымына негізделген, яғни 

бөлшектер (атомдар, молекулалар, иондар) зат құрайтын бірнеше тұрақты 

орналасулардың біріне негізделген дұрыс симметриялы, көп қырлы табиғи сыртқы 

нысаны бар қатты дене болып табылады (1 - сурет). 

 

 

 

 

 
 

 

1 – сурет. Кристалды (қатты) денелердің 

молекулалық құрылымы 

 

Аморфты денелердің кристалдық құрылымы жоқ және кристалдарға қарағанда 

кристалдық қырлары пайда бола отырып, әдетте изотропты, яғни әр түрлі бағытта әр 

түрлі қасиеттерді көрсетеді, белгілі бір балқу нүктесі жоқ (2 - сурет). Аморфты заттарға 

шынылар, табиғи және жасанды шайырлар, желімдер жатады. [1] 
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2 – сурет. Аморфты денелердің 

молекулалық құрылымы 

 

Сұйық кристалдар (СК) - бір мезгілде сұйықтықтар (ағымдылық), сондай - ақ 

кристалдар (анизотроптық) қасиеттеріне ие заттар. СК құрылымы бойынша, осы 

сұйықтықтың барлық көлемінде белгіленген түрде реттелген, созылған формадағы 

молекулалардан тұратын сұйықтықтар болып табылады (3 - сурет). СК - ға ең тән қасиет 

электр өрістерінің әсерінен молекулалардың бағытын өзгерту қабілеті болып табылады, 

оларды өнеркәсіпте қолдану үшін кең мүмкіндіктерді ашады (компьютерлер, 

теледидарлар, сағаттар, ұялы телефондардың мониторлары). [2] 

 

 

 

 

 

 
3 – сурет. Сұйық кристалдардың құрылымы 

 

Кристалды тор - кристалды затта атомдардың, иондардың немесе 

молекулалардың үш өлшемді орналасуы. Кристалдың ішкі құрылымын көрнекі түрде 

көрсету үшін кристалл торының көмегімен оның суретін пайдаланады. 

1. Ионды тордың тораптарында электростатикалық күштермен тұрақты тепе - 

теңдік жағдайында ұсталатын қарама - қарсы белгілердің ионы белгілі бір тәртіппен 

кезектеседі. Мысалы, тұздың кеңістіктік торы (NaCl) ионды тордан құралған. [3] 

2. Атомдық тордың тораптарында бейтарап атомдар бар, олардың өзара 

әрекеттесуі әрбір екі көрші атомдар үшін ортақ электрондық байланыс (ковалентті 

байланыс) арқылы жүзеге асады. Мысалы алмаз және графит кристалдарының құрылысы 

атомдық тордан тұрады. 

3. Молекулалық тордың тораптарында молекулалық тартылыс күштерімен ұстап 

тұратын бейтарап молекулалар орналасқан. Мысалы, мұндай кристалды торлар: 

                 бар . 

4. Металды тордың тораптарында оң иондар бар, олардың арасындағы өзара 

тартылыс күші, еркін электрондар арқылы жүзеге асырылады. [4] 

Кристалды қатты заттар поликристалл, монокристалл түрінде және жартылай 

кристалл түрінде кездеседі. Монокристаллдар өз қасиеттері бойынша 

поликристаллдардан ерекшеленеді. Жалғыз кристалдар, монокристалдар, дұрыс 

геометриялық пішінге ие, оларға анизотропия тән, яғни түрлі бағыттардың қасиеттердің 

айырмашылығы. Поликристалдар көптеген кристалдардан тұрады, олар изотропты.  

Мысалы, мен үй жағдайында өсірген мыс купоросының кристалдарынан көруге болады: 
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        4 - сурет. Монокристалл                                     5 - сурет. Поликристалл 

 

Мыс  купоросын әр түрлі сұйықта өсіру 
Мен мыс купоросының кристалының әр түрлі сұйықта өсу жылдамдығын зерттеу 

үшін ағын  су (краннан ағатын су), «Asu» ауыз суын және минералды «Barjomi» суын 

пайдаландым. Кристалды өсіру үшін Чохраль әдісін пайдаландым. Кристалдардың өсу 

жылдамдығын бақылау үшін төмендегідей (1-кесте) күнделік арнадым. Жазылған он 

күндік күнделік бойынша сіздерге тек алғашқы және соңғы күннің нәтижесімен 

таныстырамын. 

 
1-кесте 

Б

ақылау 

күні 

Нәтижесі 

Ағын су Ауыз су 

«Asu» 

Минералды 

су «Barjomi» 

2

0.03. 

2

020 ж 

Температурасы 

70 °С, мөлшері 0,5 л ағын 

суға массасы 410 г мыс 

купоросын араластырып, 

ерітінді дайындадым. 

Дайын болған ерітіндінің 

температурасы бөлме 

температурасымен бірдей 

болғаннан соң ұзындығы 

7 мм, ені 4 мм кристалды 

жіпке байлап ерітіндіге 

енгіздім.  

Температур

асы 70 °С, мөлшері 

0,5 л «Asu» ауыз 

суына массасы 410 г 

мыс купоросын 

араластырып, 

ерітінді 

дайындадым. Дайын 

болған ерітіндінің 

температурасы 

бөлме 

температурасымен 

бірдей болғаннан соң 

ұзындығы 6 мм, ені  

4 мм 

кристалды жіпке 

байлап ерітіндіге 

енгіздім. 

Температура

сы 70 °С, мөлшері 0,5 

л минералды 

«Barjomi» суына  410 г 

мыс купоросын 

араластыру 

барысында басқа 

сұйықтарға қарағанда 

мыс купоросымен 

химиялық реакцияға 

түсті. Ерітінді 

дайындап алдым. 

Дайын болған 

ерітіндінің 

температурасы бөлме 

температурасымен 

бірдей болған соң 

ұзындығы 7 мм, ені 5 

мм кристалды жіпке 

байлап ерітіндіге 

енгіздім.  

3

0.03. 

2

020 ж 

 

Кристалдың 

формасы белгілі бір 

формаға келіп тоқтады. 

Ұзындығы – 122 мм, ені 

– 38 мм. 

Кристалдың 

формасы белгілі бір 

формаға келіп 

тоқтады. Ұзындығы 

– 124 мм, ені – 40 

мм. 

Кристалдың 

формасы белгілі бір 

формаға келіп 

тоқтады. Ұзындығы – 

107 мм, ені – 28 мм. 

Кристалдарды одан әрі зерттеу үшін экспериментің үзілуі 
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6 – сурет. Мыс купоросын әр түрлі суда өсірудің нәтижесі 

 

Бақылау қорытындысы: кристалды үш түрлі ағын су, «Asu» ауыз суын және 

минералды «Barjomi» суын пайдаланып өсірудің нәтижесінде «Asu» ауыз суында 

кристалл қарқынды, өсу жылдамдығы тез жүрді, ал ағын суда кристал «Asu» ауыз суынан 

баяуырақ, бірақ қарқынды өсті. Ал минералды «Barjomi» суында кристалл қалған екі 

сұйықтықтарға қарағанда баяу, өсу жылдамдығы ақырын жүрді. Себебі минералды 

«Barjomi» суына мыс купоросын араластыру барысында химиялық реакция жүрді.   

Мыс купорос кристалдарының қаттылығын анықтауМыс купоросы 

кристалының қаттылығын тексеру үшін мен өсірілген кристалды тиын арқылы анықтауға 

тырыстым, бірақ мүмкін болмады, себебі монета кристалда із қалдырды. Кристалдың 

қырлары жоғары беріктікке ие емес. Ал кристалдың ішкі бөлігі қаншалықты күшті екенін 

қалай тексеруге болады? Ол үшін кристалдарды сындырып көру ойымызға келеді. Жай 

көзбен қарағанда кристалдың шытынап, сына бастағанын көруге болады. Сындыру 

процесі басталған сәтте – ақ кристалдың өзіне тән дыбысты естуге болады. 

Ал кристалл қандай күшпен сынатынын білу үшін, едендік электронды таразы 

мен тақтай арқылы анықтауға болады. Ол үшін ең алдымен Едендік электронды 

таразының үстіне зерттегелі отырған кристалы және оның үстіне салмағы 1,005 кг – дық 

тақтайшаны кезек - кезек қойып, жалпы шыққан салмақты 0 – ге теңестіріп алдым. 

Таразы көрсететін массаны біле отырып, еркін құлауды жылдамдатуға көбейтіп, 

тақтаның кристалға беретін Күшін білуге болады. 

Менің ойымша, монокристалл поликристаллдан гөрі қиын. Өйткені поликристалл 

өсірілген кристалдардан тұрады. Мүмкін, кішкентай монокристалдың сынғаны 

поликристалға қарағанда оңай шығар. Бұл менің зерттегене дейінгі жеке ойым болды енді 

оның қаншалықты дұрыс немесе бұрыс екенін зерттеу барысында тексердім.  

Кристалдарға күш түсіру кезінде, поликристалл бірнеше бөлікке бөлінді. Ал 

монокристалл болса шыпынап, сынған кезде 4-5 бөлікке бөлінеді (7 - сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 - сурет. Сынған поликристалл 

 

Жұмыс барысында мен мыс купоросы кристалдарын оларға күшпен әсер еткенде 

қалай сынатынын көріп, кристалдардың сыну процесі кристалдардың көлеміне, 

массасына және түріне байланысты деген қорытындыға келдім.. 
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Сыну күшінің массаға тәуелділік кестесі 

Тақтаның қысымының әсерінен кристалл бұзылады, сондықтан кристалл 

кейіннен сынатын күшті кристалдардың қаттылығы деп алдым. 

Өлшеу барысында кристалдардың қаттылығының оның массасына тәуелділігінің 

кестесі жасалды. 

6 - кесте. Кристалдар массасының және қаттылық күшінің мәндері 

№ m,     кг          , Н 

1 10 24,6 

2 20 45,5 

3 25 80 

4 40 125 

Кристалдардың қаттылығының массаға тәуелділік графигі 

 

 
8 – сурет. Кристалдардың қаттылығының массаға тәуелділік графигі 

Бақылау қорытындысы: Сырттан кристалдарға күшпен әсер еткенде  

монокристалл сызықты түрде шытынап сынды, ал поликристалдар үшін кристалдың 

салмағы мен көлеміне байланысты өзгеріп отырады. 

 

Монокристалл және поликристалдардың тығыздығын өлшеу 

Мыс купоросынан өсіп шыққан монокристалл және поликристалдардың 

тығыздығын өлшеу үшін күнделікті тұрмыста қолданып жүрген  ауыз суды және өлшем 

бірлігі бар үй жағдайындағы ыдысты пайдаланы отырып анықтадым. Жабдықтар: 

электронды таразы, су, өлшемдері бар ыдыс. 

Орындау тәртібі:  

1.Масса электрондық таразыда өлшенді. Көлемін өлшемдері бар ыдыс арқылы 

анықталды. 

2.Электрондық таразы арқылы монокристалдың массасы 40 г, ал поликристалдың 

массасы 60 г тең болды. 

3.Өлшемдері бар ыдысқа көлемі            су құйылып, онда мыс купорос 

кристалдары кезекпен түсірілді, содан кейін өлшемдері бар ыдыста су көлемі артты. 

Нәтижесінде көлемі монокристалды салғаннан кейін           , ал поликристалды 

салғаннан кейін            өзгерді. Содан кейін біз кристалдардың көлемін       
   формула бойынша таптым.  

4.Тығыздықты     
 

 
  формуласы бойынша есептедім.   

5.Мыс купоросынан өсірілген монокристалл және поликристаллдың анықталған 

тығыздығының, негзігі мыс купоросының      
 

   
  тығыздығымен салыстырғандағы 

салыстырмалы қателігін   
  

    
 

      

    
 формуласы арқылы анықтадым. 

6.Нәтижелер кестеге енгізілді. 
3-кесте 
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Крис

талдың атауы 

М

ассасы, [г] 

К

өлемі, 

[    ] 

Тығыз

дығы, [
 

   
] 

Салы

стырмалы 

қателігі, δ. [%] 

Мон

окристалл 

4

0 

1

3 

3,07 33 

Поли

кристалл 

6

0 

1

4 

4,28 17 

 

Қорытынды: монокристалдың тығыздығы – 3,07  
 

    
, ал поликристалдың 

тығыздығы – 4,28 
 

    
 тең болды. 
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кристаллов медного купороса. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 
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им.У.Султангазина, г.Костанай 
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Аннотация: В данной теме рассматривается методы формирования навыков 

самооценивания и взаимооценивания. Целью статьи является раскрыть содержание и 

методику обучения учащихся самооцениванию и взаимооцениванию. 

Ключевые слова: оценивание, самооценивание, взаимооценивание. 

Annotation: This topic considers the methods of formation of self-evaluation and 

mutual evaluation skills. The purpose of the article is to disclose the content and 

methodology of teaching students self evaluation and mutual evaluation. 

Key words: evaluation, self-evaluation, mutual evaluation. 

Аннотация: Берілген тақырыпта өзін-өзі бағалау және өзара бағалау 

дағдыларын қалыптастыру әдістемесі қарастырылады. Өзін-өзі бақылау, өзара бақылау 

мазмұны мен әдістемесін талдау мақаланың мақсаты болып табылады. 

Түйінсөздер: бақылау, өзін-өзі бағалау, өзара бақылау. 

 

Изменение, происходящее в современном обществе, не могут не сказаться на 

системе образования. Внедрение технологичности в процесс обучения школьников 

дало свои положительные результаты, но не решило всех проблем возникающих в 

образовании. Все шире в школьную практику внедряются инновации. 
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Целью инновации стоит пересмотр целей образования, разработка новых 

образовательных технологий, пересмотр оценки достижений учащихся. Система 

оценивания весьма несовершенна. Зачастую и ученик, и учитель работают на оценку и 

для оценки. Подход усреднённый, ведь надо учить всех. Учитель физически не может 

опросить каждого и уделить ему достаточно времени. Абсолютно все школы большую 

часть времени вынуждены заниматься выбором или составлением, организацией и 

систематизацией программ и учебных планов согласно внедренному принципу 

вариативности в ущерб самому образовательному процессу, проще говоря, на общение 

с детьми остается все меньше времени.  

Как показывает практика, у многих учащихся навыки самооценивания и 

взаимооценивания слабо развиты или их совершенно нет. 

По этой причине развитие у учеников навыков самооценивания и 

взаимооценивания, воспитание привычки оценивать результаты своего труда является 

наиболее важной задачей, которые стоят перед педагогом. 

Оценивание – категория, касающаяся любого вида деятельности, в которой 

планомерно и систематично собраны свидетельства обучения, используемые для 

принятия заключения о его качестве. Данная категория предполагает два аспекта 

оценивания: оценивание обучения (суммативное оценивание) и оценивание для 

обучения (формативное оценивание). Различные формы оценивания описаны и 

оценены с точки зрения их потенциала для усовершенствования обучения [1] 

Оценивание выполняется для того, чтобы [2]: 

 обращать внимание учащегося на цели обучении я и критерии 

достижения успеха; 

 нацеливать действия учителя на совершенствование технологий 

индивидуального развития каждого ученика, а точнее: 

 дать учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по 

дальнейшему обучению (на что направить свои усилия, на что обратить внимание, что 

улучшить, а что исправить, над чем поработать); 

 формировать навыки самооценки учащегося; 

 постоянно вести обратную связь с учениками; 

 мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению. 

Оценить, значит установить качество умений и способностей школьника. 

Оценка должна быть мотивирующей и объективной, правильно соотноситься с 

мнением коллектива класса (взаоимооцениванием) и самооцениванием. 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о 

своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах [3].  

Навык самооценивания у учащегося должен формироваться посредством 

оценивания своей работы по целому ряду критериев. В этом случае он будет учиться 

видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свои критерии 

оценивания. Следовательно, ученик сможет отслеживать и оценивать каждый этап 

своего прогресса [4]. 

Более важная задача современного урока является развитие у учащихся 

навыков самооценивания, то есть умения оценивать свою работу, устанавливать 

ошибки и находить пути их решения. 

В период педагогической практики я использовала метод «10-балльная 

шкала». Цель этого метода сформировать у учащихся умение  объективно оценивать 

себя, что будет способствовать формированию навыков решения задач. На уроке по 

теме «Закон Ома для полной цепи»,  я раздала учащимся карточки с задачами. Ученики 

самостоятельно выполняли задания, согласно карточкам. После выполнения задания, 

ученики устно рассказывали ход решения задачи. Если что-то было упущено, другие 
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учащиеся дополняли, а учащихся выполнение задания у которых вызывало 

затруднения, задавали вопросы. Такой метод позволяет учащимся самостоятельно 

оценить свою работу. 

Также приведу пример метода «Оценочный лист». Целью данного метода 

является развитие умений учащихся осуществлять самооценку, сравнивать свои ответы 

по бланку с правильными ответами. 

Этот метод можно использовать как на повторение учебного материала в 

начале урока или  в конце урока на закреплении. Суть метода заключается в том что, 

учащимся на экране представляется (таблица 1). Выполнив задание учащиеся 

оценивает себя. Затем мы сами проверяем их работы. 

При использовании данной методики особое внимание уделяется заданию. 

Ученик должен видеть результат: совпадает ли его оценка с оценкой учителя. Если не 

совпадает, то выяснятеся почему и какие моменты были упущены.  

 

Таблица 1 (Кесте 1, Table 1). Оценочный лист_____________________________ 

 
Вопросы Ответы О

ценка 

ученика 

О

ценка 

учителя 

дать определение 

напряженности эл. поля 

   

записать формулу 

напряженности эл.поля 

   

записать формула 

напряженности эл.поля 

точечного заряда 

   

записать формулу 

напряженности однородного 

эл.поля 

   

в чем заключается 

принцип суперпозиции? 

   

Итог    

 

Результаты, полученные по методике представлены в диаграмме. 

 

 
 

Результаты, полученные при методике «Оценочный лист» показывают что 

27,27 % учеников занизили себе оценку. Это говорит о том, что у учеников не 

сформированы навыки самооценивания. 
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27,2 % учеников оценили свою работу небъективно. Тем самым завысили себе 

самооценку. 

А у 45,45% учащихся оценка на проделанную работу совпала с оценкой 

учителя.  

Можно сделать вывод, что большинство класса умеют оценивать результаты 

своей работы. 

Исследование показывает, что самооценка предполагает наличие 

определенных критериев для: 

 осмысления того, что подвергается проверке; 

 предоставления возможности ученикам пересматривать работу; 

 оказания помощи в определении своих собственных целей и действий, 

направленных на улучшение своей работы; 

Взаимооценивание - это совместная работа, коллективное творчество, умение 

работать в паре,   возможность сообща решать проблемы и приходить к общему 

решению. В  ходе сотрудничества приобретают навыки устного общения, получают 

возможность рассмотреть проблему и проанализировать всевозможные варианты ее 

решения [5]. 

Оценка одноклассниками друг друга является полноценным обучающим 

приемом оценивания. Взаимное оценивание дает учащимся возможность закреплять 

изученный материал посредством оценивания работ друг друга. Преимущество 

взаимооценивания состоит в том, что учащиеся, проверяя и сопоставляя работы 

одноклассников с критериями оценивания, анализируют собственный прогресс [6]. 

Как показал наш опыт, использование новые методы оценивания,  позволяет 

преодолеть отрицательные факторы, влияющие на низкую самооценку: 

 необъективная оценка одноклассников, учителя, родителей. 

 отсутствие навыка анализировать свои действия. 

 отсутствие навыков подведение итогов. 

 отсутствие уверенности в себе. 
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Аннотация 

Оқу қызметінің маңызды түрлерінің бірі ол есеп шығару, оның нәтижесінде 

математикалық теория игеріледі, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, өзіндік 

ойлауын, дамытады. Нақты тақырыпқа есеп шығаруды үйрету әдістемесі, жалпы есеп 

шығару принциптерінен құралатыны барлықтарына мәлім.Есептерді шеше алу қабілеті 

адамның математикалық даму деңгейін сипаттайды. Есептерді шешу кезінде 

теориялық білімді қолдануға, өз бетінше ойлауды, шығармашылық қабілеттерін 

дамытудың үлкен мүмкіндіктері бар, бұл сөзсіз мектепте математикалық білім берудің 

негізгі мақсатына - математиканың көмегімен тұлғаның тұтас дамуына қол жеткізуіне 

ықпал етеді. Сондықтан оқушыларға есептерді шешуге үйрету бойынша бағытталған 

жүйелі жұмыс жүргізу өте маңызды. 

Түйінсөздер: шеңбер, оқыту әдістемесі, геометрия, планиметрия, әдіс,есеп 

шығару. 

Аннотация 

Одним из важных видов учебной деятельности является решение задач, в 

результате которых осваивается математическая теория, развивает творческие 

способности учащихся, самостоятельное мышление. Всем известно, что методика 

обучения решению задач на конкретную тему состоит из общих принципов решения 

задач.Способность решать задачи характеризует уровень математического развития 

человека. При решении задач имеются большие возможности для использования 

теоретических знаний, развития самостоятельного мышления, творческих 

способностей, что, безусловно, способствует достижению основной цели 

математического образования в школе - целостного развития личности с помощью 

математики. Поэтому очень важно проводить системную работу, направленную на 

обучение учащихся решению задач. 

Ключевые слова: окружность, методика обучения, геометрия, планиметрия, 

метод, решение задач. 

Annotation 

One of the most important types of educational activities is solving problems that 

lead to mastering mathematical theory, developing students ' creative abilities, and 

independent thinking. Everyone knows that the method of teaching problem solving on a 

specific topic consists of General principles of problem solving.The ability to solve problems 

characterizes the level of mathematical development of a person. When solving problems, 

there are great opportunities for using theoretical knowledge, developing independent 

thinking, and creative abilities, which, of course, contributes to achieving the main goal of 

mathematical education in school - the integral development of the individual through 

mathematics. Therefore, it is very important to conduct systematic work aimed at teaching 

students to solve problems. 

 Key words: circle, teaching methodology, geometry, planimetry, method, 

problem solving. 

 
Шеңбер тақырыбы планиметрияның маңызды тақырыптарының бірі болып 

табылады. Негізгі мектеп геометриясының курсында бұл тақырып 7-8 сыныптарда 

оқытылады. «Шеңбер» тақырыбын оқып-үйрену нәтижесінде алынған білім мен 
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практикалық дағдылар болашақта геометрияда, сонымен қатар сабақтас ғылымдарда да 

кеңінен қолданылады. 

Мектеп курсындағы геометрия пәнінің негізгі мақсаттарының бірі ол 

оқушыларды  дұрыс есеп шығаруға үйрету болып табылады. Шеңбер тақырыбына 

байланысты есептерді шығаруда,шеңбер фигурасына байланысты тақырыптардыөту 

барысындағы басты мақсат.Ал оқушыларды есеп шығаруға үйрету үшін біріншіден 

оларды есеп шартын түсінуге, оның қандай бөліктерден тұратын, қандай шамалар 

берілгенің түсінуге, жалпы айтқанда есеп шартын талдай білуге үйрету қажет. Оқушы 

есепті оқу барысында одан нені табуды талап етіп жатқанын, яғни қандай сұраққа 

жауап беру керек екенін түсінуі тиіс. 

Шеңбер тақырыбына есептер шығару процесін жүзеге асыру үшін басқа да 

есептер шығарғандай кезеңдерге бөлген жөн. Есепті шығару үшін келесі төрт кезеңді 

атап көрсетуге болады: 

1) есеп шартын талдау; 

2) есептің жауабын табу үшін қажет жоспар құру 

3) құрылған жоспарды іске асыру 

4) қол жеткізген шешімді талдау 

Енді осы кезеңдерді толықтай ұғыну үшін әр кезеңге тоқталып өтейік. 

Атап айтқандай бірінші кезең есептің шартын талдау. Осы кезеңде басты 

мақсат есептің мазмұнын ұғыну, яғни есептің шартында не берілген, не белгісіз, 

қандай теорема немесе формула қолдануға болатынын айқындау. Қажет болған 

жағдайда өзі үшін белгілі сызбалар жасау. Ал біздің тақырыбымыз шеңбер 

болғандықтан міндетті түрде есептің мазмұның ұғынған соң, яғни белгілі және 

ізделінді шамаларды айқындаған соң суретін салу болып табылады. Кейбір есептерде 

ізделіңді шамалар көрсетіліп кетпеуі мүмкін, сондай жағдайларда белгісіз шамаларды 

белгілеп кету керек. 

 2 – кезең жоспар құру. Есепті шығарудың негізгі, әрі маңызды кезеңі осы. 

Себебі дұрыс құрылған жоспар дұрыс жауапқа әкеледі. Әдетте жоспарды оқушы 

ауызша құрады, бірақ қажет болған жағдайда оқушының жеке қабілетіне байланысты 

жазбаша немесе тірек – сызба ретінде құруға болады. Осы кезеңде оқушыларға 

сұрақтар немесе ұсыныстар арқылы бағыт берген жөн. Мысалы: осы есепке ұқсас есеп 

шығарып көрдіңдер ме? Ол есептің шарты қандай болды, ал бұл тапсырмада қандай? 

Оқушыларға осы есеп алдында ұқсас есеп кездессе, оларға жоспар құру қиындық 

туғызбайды, ал егер оқушылар есеп кездестірмей, есеп шығару жоспарын құра 

алмайтын болса, берілген есепке ұқсас есеп құрастырып кету ұсынысын беріп кету 

қажет. Бұл жағдайда оқушы ұқсас есеп құрастыра алса, оған жоспар құру да жеңіл 

болады. Ал егер ұқсас есеп құрастыра алмаса, онда оқушыға есептің шартына қажет 

қасиеттерді, теоремаларды және анықтамаларды еске түсіріп кеткен дұрыс. 

Оқушыға есеп бұрын шығарған есептерге ұқсас болса, оған есеп шығару 

жоспары да анық болады. Яғни шығарып отырған есебін бұрыннан шығарған есепке 

келтіру есептің шығару процесін жылдамдатады. 

3 – кезең.  Есептің жоспары жалпы есепті шығару үшін қажет схема болатын 

болса, құрылған жоспарды іске асыру ол жасалған жоспардың әр қадамына жеке 

тоқталу. Оқушы әр қадамды мұқият қарастырып, төзімділікпен жасау қажет. Ол үшін 

оқушыға келесі ұсыныстар көмек болады: 

1) Әр жасалған әрекетті дұрыстап тексер.  Әр қадамға 

бұрыннан белгілі ақпаратқа сүйене отырып дәлелде, яғни формуларға, 

теорема, анықтамаларға сүйене отырып есеп шығару 
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Сурет 1 
Сурет 2(1) (2) 

2) Есеп шығару барысында символдармен терминдерді 

анықтамаларымен қарастыру жөн. Мысалы, диаметр екі еселенген радиус 

деген сияқты. 

3) Есеп шартындағы объектілердің қасиеттерін дұрыс, тиімді 

пайдалана біл. 

4 – кезең қол жеткізген шешімді талдау. В.М. Брадис айтып кеткендей, егер 

есептің шығару жолы: а) қатесіз; ә) белгілі ақпаратқа негізделген болса; б) толықтылық 

сипатқа ие болса, сонда ғана есеп дұрыс шығарылған деп есептеуге болады. Осы 

себептен шығарылған есептің жауабын  және шешімін талдау есп шығарудың бір 

кезеңі болу керек. Жауапты тексеру әртүрлі әдіспен жүргізу мүмкін. Есепті басқа 

әдіспен шығарып кету немесе математикалық амалдар арқылы тексеру, сонымен қатар 

есептің шартына сәйкес қасиеттерді қанағаттандыратын объектіні нәтиже ретінде алу. 

Келесі кезекшеңбер тақырыбына байланысты есептерді шығару процесіндегі 

негізгі әдіс – тәсілдерді қарастыру болып табылады: 

1) Әртүрлі теоремаларды қолдана отырып, кезең-кезеңімен есеп 

шығару әдісі. 

Есеп шығару барысында жиі қолданатын бірнеше теоремаларды 

қарастырып өтейік.  

1. Шеңбердегі пропорционалды сызықтар. 

 

                                                                     

   

                     Сурет 3 

               (3) 

2/ Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңбердің радиустарының 

формулаларын қарастырып өтейік. 
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Сурет 4 

(4) 

(5) 

(6) 

 

  
     

 
мұндағы   – үшбұрыштың ауданы, 

 

  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  
 

  – үшбұрыштың ауданы 

 

 

 

 

2) Геометрия есептеріндегі ұқсастық әдісі. 

Негізінен үшбұрышқа сырттай немесе іштей сызылған үшбұрыштардың 

теңдік белгілерін пайдалана отырып септерді шығару; 

3) Есептерді қосымша салулар жасау арқылы шығару әдісі. 

Осы әдісте негізгі, әрі стандартты болатын келесі кезеңдер 

қарастырылады: төбелері қарастырып отырған шеңберлердің центрі болатын 

үшбұрыштарды таңдау, белгілі және белгісіз шамалар арқылы кесінділердің 

ұзындықтарын белгілеу, және де теңдеу құру. Теңдеуді негізінен Пифагор 

теоремасы арқылы құрады; 

4) Шеңбер тақырыбына байланысты есептерді алгебралық 

әдістермен шығару 

Есептің шартына байланысты алгебарлық амалдар орындау,мысалы,  

теңдеулер құрып шығару; 

5) Шеңбер тақырбына байланысты есептерді аудандар әдісі арқылы 

шығару. 

Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған фигуралардың ауданың табуға 

арналған формулаларды пайдалана отырып, есептерді шығару; 

6) Көмекші элемент арқылы шеңбер тақырыбына байланысты 

есептерді шығару әдісі. 

Есеп шығару барысында қосымша көмекші құрал ретінде биіктік, 

параллель тузү, және т.с.с. элементтер енгізу арқылы есеп шығару әдісі; 

7) «Көмекші шеңбер» әдісі арқылы геометриялық есептерді шығару. 

Қорытындылап айтатын болсақ, жоғарыда айтылып кеткен ұсыныстар шеңбер 

тақырыбына байланысты кез келген есепті шығарудың тәсілі емес, бірақ көптеген 

тапсырмаларды орындау барысындағы негізге ала отыратын көмек.Айтылып кеткен 

кеңестер оқушыларға бағыт – бағдар беріп, есептерді шығару барысында олардың есеп 

шығару процесін тиімді жүргізуге, уақыттарын үнемдеуге, қажетті дұрыс әдістерін 

табуға мүмкіндік береді. 

 

Сурет 5 
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Аннотация.Мектептегі комбинаторика – бұл қоғамның қазіргі заманғы 

дүниетанымды қалыптастыру қажеттілігін мойындауы. Комбинаторлық ойлауды 

қалыптастыру қажеттілігі сонымен бірге ықтималды қзаңдардың әмбебаптығына тура 

байланысты: физика, химия, биология, математика, әлеуметтік-экономикалық 

ғылымдардың бүкіл кешені ықтималдық және статистикалық математика негізінде 

дамуда. Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес бастауыш (орта) мектепте 

математикаға бағдарламаға комбинаторика, статистика және ықтималдық 

теориясының элементтері енгізілген. Комбинаториканың негіздері кездейсоқ 

оқиғалардың ықтималдығын бағалау үшін өте маңызды, өйткені олар әртүрлі 

сценарийлердің мүмкін болатын санын есептеуге мүмкіндік береді. Осыған 

байланысты, бұл мақала студенттердік омбинаторлық есептерді шешуге 

үйретугеарналған. 

Түйінсөздер:ықтималдықтартеориясы,комбинаторика,орналастыру,алмастыру,

теру.  

Аннотация. Комбинаторика в основной  школе – это признание обществом 

необходимости формирования современного мировоззрения. Необходимость 

формирования комбинаторного мышления обусловлена и тем, что вероятностные 

закономерности универсальны: физика, химия, биология, математика, весь комплекс 

социально-экономических наук развивается на базе вероятностно-статистической 

математики. В соответствии с государственными образовательными стандартами в 

программу по математике за курс основной (средней) школы включаются элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Основы комбинаторики очень 

важны для оценки вероятностей случайных событий, т.к. именно они позволяют 

подсчитать принципиально возможное количество различных вариантов развития 

событий. В связи с чем, настоящая статья посвящена обучению учащихся решению 

комбинаторных задач.  

Ключевые слова: теория вероятностей, комбинаторика, размещение, 

перестановки, сочетание. 

Annotation.Combinatorics in a basic school is a public recognition of the need to 

form a modern worldview. The need for the formation of combinatorial thinking is also due 
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to the fact that probabilistic laws are universal: physics, chemistry, biology, mathematics, and 

the whole complex of socio-economic sciences is developing on the basis of probabilistic-

statistical mathematics. In accordance with state educational standards, elements of 

combinatorics, statistics, and probability theory are included in the program in mathematics 

for a course of a primary (secondary) school. The basics of combinatorics are very important 

for assessing the probabilities of random events, because they allow us to calculate the 

fundamentally possible number of different scenarios. In this connection, this article is 

devoted to teaching students how to solve combinatorial problems. 

Keywords: probabilitytheory, combinationtheory, placement, shifts, combination. 

 

Нет никаких сомнений вне обходимости введения комбинаторной линии в 

школьный курсматематики. Очень давно идет речь о потребности изучения в школе 

компонентов теории вероятностей и статистики. Так как изучение и осмысление 

теории вероятностей и статистических проблем особенно необходимо в нашем 

перенасыщенном информацией обществе. Однако внедрение комбинаторной линии в 

школьный курс столкнулось с некоторыми трудностями, во-первых, это методическая 

неподготовленность преподавателей и отсутствие общей методики и школьных 

учебников.   

Из-за того, что наши дети стали более развиты и им необходимы не просто 

задачи на вычисление, а задачи, требующие в своем решении участия логического 

мышления, в дополнение к задачам, которые являются наиболее приближенными к 

реальной жизни, данная тема актуальна для современных школьников. Аналогичными 

задачами и являются задачи на комбинаторику и вероятность. Настоящее  

исследование определяет уровень логического мышления учащихся 10-13 лет. А 

выявление методов обучения решению подобных задач предоставляет возможность 

выбора наиболее рационального метода для обучения в школе.   

Эта тема исследования занимательна потому, что подобных задач в школьной 

программе 5-6 классов не много, однако и их решение можно свести к игре, 

интересной детям. 

Операция перебора раскрывает идею комбинирования, которая в свою очередь 

служит основой для формирования комбинаторных понятий, поэтому на первом месте 

должна стоять задача по формированию навыков систематического перебора.   

Пример 1. Из группы теннисистов, в которую входят четыре человека – 

Тетерев, Воронин, Дроздов и Кукушкин, для участия в соревнованиях тренеру 

необходимо выделить пару. Сколько существует вариантов выбора такой пары?  

Решение. Для начала выпишем пары, в которые входит Тетерев (будем писать 

только первые буквы фамилий). Получим три пары: ТВ, ТД, ТК.  

Теперь выпишем пары, в которые входит Воронин, но не входит Тетерев. 

Таких пар у нас две: ВД И ВК. Далее мы составим пары, в которые входит Дроздов, но 

не входит Тетерев и Воронин. Такая пара у нас только одна: ДК. Других вариантов 

составления пар нет, так как все пары, в которые входит Кукушкин, уже составлены.  

Итак, в итоге мы получили 6 пар:                  . Значит, всего 

существует 6 вариантов выбора тренером пары теннисистов для участия в 

соревнованиях из данной группы.  

Способ рассуждений, которым мы воспользовались при решении данной 

задачи, называют перебором возможных вариантов. 

Пример 2. Три подруги – Настя, Даша и Маша – купили два билета в театр на 

4-е и 5-е места второго ряда. Сколько у подруг есть вариантов занять эти два места в 

зале?  
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Решение. Итак, для начала, если в театр пойдут Настя и Даша, то они могут 

занять места двумя способами: 4 место – Настя, 5-е – Даша, или 4-е место-Даша, 5-е 

место соответственно займет Настя. Аналогично будет и если в театр пойдут  Настя и 

Маша, Даша и Маша. Таким образом, мы получили 6 вариантов: 

НД,ДН,НМ,МН,ДМ,МД. 

Еще одним способом подсчета комбинаторных наборов является 

использование правила суммы.   

Пример 3. Сколько четырехкнопочных комбинаций существует на кодовом 

замке (все три кнопки нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр.  

Решение: Так как кнопки нажимаются одновременно, то выбор этих трех 

кнопок - сочетание. Отсюда возможно  

   
  

   

         
 
        

       
     

В рассмотренном примере мы применили формулу сочетаний без повторений. 

Пример 4. На станции 7 запасных путей. Сколькими способами можно 

расставить на них 4 поезда?  

Решение: Варианты, при которых одни и те же поезда стоят на разных путях 

считаются, разными, поэтому:   
  

  

      
 

  

  
             

Данный пример решили по формуле размещения. 

Пример 5. Курьер должен разнести пакеты в 7 различных учреждений. 

Сколько маршрутов он может выбрать?  

Решение: Найдем количество всех маршрутов:            

В данном примере мы использовали формулу перестановки. 

Существует ряд подходов к преподаванию комбинаторики: теоретико-

множественный, лексикографический и теоретико-вероятностный. В школе 

преимущество отдается теоретико-множественному подходу, однако будет полезным 

частично обратиться и к лексикографическому подходу. При таком подходе все 

определения опираются на представление об алфавите, словах, длине слов и др.  

Решая задачи, в некоторых случаях весьма практично применять кодирование, 

то есть обращение к лексикографическому подходу.  

Пример 6: Для завтрака на кусок белого, черного или ржаного хлеба можно 

положить сыр или колбасу. Бутерброд можно запить чаем, молоком или кефиром. С 

помощью дерева возможных вариантов найдите количество возможных завтраков.  

Решение: Мы имеем три вида хлеба белый (Б), черный (Ч) и ржаной (Р), на 

каждый можно положить сыр (С) или колбасу (К). Каждый бутерброд можно запить 

чаем (Ч), молоком (М) или кефиром (К). Составим дерево возможных вариантов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 дерево возможных вариантов 
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Посчитаем Количество получившихся вариантов, их 18.    

Изучение комбинаторики важно и продиктовано самой жизнью. Классы задач, 

решаемые комбинаторными методами, очень многообразны. Для развития логики 

рассуждений, интуиции, мышления и многого другого, человеку для начала следует 

ознакомиться со способами решения основных задач. 

Обучение комбинаторике нужно начинать с решения легких комбинаторных 

задач методом непосредственного перебора. Операция  перебора, служит основой для 

формирования комбинаторных понятий и хорошей подготовкой к выводу 

комбинаторных формул и закономерностей и раскрывает идею комбинирования.  

После того как ученики научаться создавать наборы из элементов заданного 

множества по заданному свойству, на первый план выходит задача по подсчету 

количества  возможных наборов. Такие комбинаторные задачи решаются с помощью 

рассуждений, раскрывая принцип умножения. Оптимальной визуальной иллюстрацией 

правила умножения является дерево возможных вариантов. Важно показать его 

использование при решении комбинаторных задач. 
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Аннотация 

Мақалада функционалдық сауаттылықтың қарапайым сауаттылықтан 

айырмашылығы қарастырылған. Функционалдық сауаттылық базалық болып 

табылады, яғни оқушылар кез келген ақпарат түрлерімен, соның ішінде графикалық да 

жұмыс істей алуы тиіс. 

Түйінді сөздер: функционалдық сауаттылық, кәсіби дағды, графиктік есептер. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено отличие функциональной грамотности от элементарной 

грамотности. Показано, что функциональная грамотность является базовой, то есть 

учащиеся должны уметь работать с любыми видами информации, в том числе и 

графической. 
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Ключевые слова: функциональная грамотность, профессиональные навыки, 

графические задачи. 

 

Annotation 

The article considers the difference between functional literacy and elementary 

literacy. It is shown that functional literacy is basic, that is, students should be able to work 

with any type of information, including graphic. 

Key words: functional literacy, professional skills, graphic tasks. 

 

Функционалдық сауаттылық деп адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа 

түсу және онда барынша тез бейімделу және жұмыс істеу қабілеті деп түсініледі. 

Қарапайым сауаттылыққа жеке тұлғаның оқу, түсіну, қарапайым қысқа мәтіндерді 

құрастыру және қарапайым арифметикалық әрекеттерді жүзеге асыру қабілеті ретінде 

қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке тұлғаның әлеуметтік қатынастар 

жүйесінде қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін білім, білік және дағды деңгейі 

болып табылады, ол жеке адамның нақты мәдени ортада өмір сүруін жүзеге асыру 

үшін ең аз қажет деп саналады. 

Оқушыларды оқытудағы үлкен роль ақпаратты өз бетінше табу, талдау, құру 

және тиімді пайдалану біздің қоғам өмірінде өзін-өзі жүзеге асыру және біздің қоғам 

өміріне пайдалы қатысу Еуропа мен Азияның бірқатар мемлекеттерінде, атап айтқанда 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін жаңғыртудың басты бағыты болып 

табылады. 

Жаңғырту жағдайында физиканың рөлі басқа пәндермен көптеген 

«шекаралық» ретінде қарастырылады зерттеу саласы қоғам үшін өмірлік маңызы бар 

міндеттер мен проблемаларды (энергия өндіру, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны 

қорғау және т.б.) шешудің тиімді жолдары мен құралдарын әзірлеуге ынталандырады. 

Бұл үдерістің маңызды буыны функционалдық сауаттылық болып табылады,осылайша 

«адамның қолданбалы білім негізінде тіршілік әрекетінің түрлі салаларында типтік 

өмірлік міндеттерді шешу қабілеті» дегенді білдіреді. 

Осы ұғымға сүйене отырып, орта және негізгі білім беру оқу орындарында 

физиканы оқыту білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағдар 

болуы тиіс.  

Функционалдық сауаттылық мәселесін қарастыра отырып, әрбір білім 

алушының жаңа білім меңгерудегі қажеттіліктерге икемді тәсілді қолдану мәселесін 

ескеру маңызды. Бұл оқушы тұлғасының жеке сипаттамаларымен негізделген, олардың 

ішінде: мәселені шешу қабілеті (тану, табу), түрлі идеяларды генерациялау 

жылдамдығы, икемділік (проблеманы шешу тәсілдерін бейімдеу арқылы ауысу), 

бірегейлілік (объектіні жақсарту, шешімнің жаңалығы, идеялар), нонконформизм 

(проблеманы шешудің стандартты емес стратегиясы), антиципация (проблеманы шешу 

тәсілдерін болжау). Оқушылардың өзекті даму аймағына сүйене отырып, 

функционалдық сауаттылықты дамытудың нақты аспектісінде физиканы оқыту үрдісі, 

әсіресе, кез келген проблеманы шешу оқушының өзінің жақын даму аймағына көшуіне 

ықпал етеді, осылайша өмірлік маңызды міндеттерді шешуде оның әлеуетті 

мүмкіндіктерін ашады. 

Функционалдық сауаттылықты анықтау көрсеткіші есептерді шешудегі 

қалыптасқан біліктіліктің моделін және білімді толығымен ауыстыруды қолдану 

ұсынылады. 

Л. М. Перминованың еңбектеріне сүйене отырып, «функционалдық 

сауаттылық» білім беру стандартының маңызды компоненттерінің бірі 
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«функционалдық» пәнаралық білімді анықтайды, өз кезегінде типтік өмірлік-білім 

беру есептерін шешуге ықпал ететін жүйені практикалық қолдануға тікелей әкеледі. 

В. Н. Максимова бойынша пәнаралық іскерліктер – бұл «аралас пәндерден 

білім мен іскерлікті тасымалдау және жалпылау процесінде оқушының байланыс 

орнату және меңгеру қабілеті». 

Физиканың табиғи цикл пәндерімен өзара байланысын оқушылардың 

практикалық-бағдарлы оқуын ұйымдастырудың дидактикалық шарты ретінде 

қарастыра отырып, пәнаралық байланыстар теория мен тәжірибені толығымен 

біріктіретінін және сол арқылы білімді қоршаған ортада (табиғатта, өндірісте, 

тұрмыста) қолдануға ықпал ететінін байқаған жөн. 

Өмірлік маңызды міндеттер ретінде пәнаралық мазмұндық есептерді түсіну 

мүмкіндігі бар. Физиканы оқыту теориясында мұндай есептерге екі немесе бірнеше 

пән бойынша оқушылардың білімі мен іскерлігін пайдалану қарастырылған 

жаттығулар жатады. 

А. В. Усованың пайымдауы бойынша, оқушыда ең бастысы есептерді шешуде 

жалпылама іскерліктер қалыптасуы керек. Іскерлікті қалыптастыру нақты тақырып 

бойынша есептерді шешу процесінде басталады, одан кейін оны жалпылау және 

жалпыланған құрылымды нақты мазмұнмен толықтыру қажет. 

Г. П. Стефанова осындай ойды айтады, ол есептерді шешудің жалпылама 

әдістерін практикалайтын оқушы оқытудың тиісті деңгейінде физикалық білімді 

пайдалана отырып, кез келген практикалық есептерді сауатты шеше алады деп атап 

өтті. 

Әр түрлі тапсырмаларды шешу-бұл оқушылардың ойлау қызметін, өзектілігін 

және білімді не үлгіні немесе ұқсас жағдайларда қолдануды сондай-ақ тасымалдауды 

болжай отырып қамтитын күрделі процесс. 

Функционалдық сауаттылықты оқушылардың дамуы ретінде қарастыра 

отырып, ол заманауи білім берудің басым бағыттарының бірі болып табылады. 

Функционалдық сауаттылық адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсу және 

онда барынша бейімделу және жұмыс істеу қабілетін анықтайды. Білім беру 

саласындағы соңғы зерттеулердің қорытындыларына сүйене отырып, білім беру 

құрылымында бес негізгі процесс бөлінген: сауаттылықты меңгеру процесі, жаңа 

білімді, іскерлікті және дағдыларды игеру процесі, нақты жұмысты орындау үшін 

дайындық процесі, тәрбие процесі және білім беру процесі, осы сөз мағынасының тар 

тенденциялары. Функционалдық сауаттылық шеңберінде қарастырылған базалық 

болып табылады, яғни оқушылар кез келген ақпарат түрлерімен, соның ішінде 

графикпен де жұмыс істей алуы тиіс. Физика сабағында функционалдық сауаттылықты 

дамыту тәсілдерінің бірі графиктермен жұмыс істеу дағдысын меңгеру болып 

табылады.Мысалы, «Кинематика» тақырыбын оқу кезінде үш түрлі графиктер 

қарастырылады: координаттар тәуелділігі, жылдамдық және үдеу. 

Әлемнің қазіргі дамуында график кеңінен қолданылатын ғылым мен техника 

үлкен қарқынмен дамып келеді және осыған орай, адам қайда оқыған немесе мектепті 

бітіргеннен кейін жұмыс істеген болса да, онда оған міндетті түрде кестелермен жұмыс 

істеуге тура келеді. График халықаралық техника тілі болып саналады. Сабақ беруде 

графиктерді, сызбалар мен суреттерді жаппай пайдалану мектеп курсының әр түрлі 

пәндерінде оқу материалының байланысын қалыптастыруға мүмкіндік беріп қана 

қоймай, сонымен қатар білім алушыларға негізгі фактілерді және физиканың заңдарын 

түсінуге мүмкіндік береді. Қандай да бір физикалық процестің графикалық көрінісі 

неғұрлым көрнекі көрініс береді, бұл қарастырылып отырған құбылысты түсінуді 

жеңілдетеді, мұндай тәсіл абстрактілі ойлауды дамытуға, болып жатқан үдерістің 

мәнін интуитивті түсінуге, дұрыс талдау және салыстыру, міндеттерді неғұрлым 
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ұтымды шешуді таңдауға мүмкіндік береді. Графиктік әдісті белсенді қолдану 

физиканың математикамен байланысын нығайтуға ықпал етеді, абстрактілі 

математикалық заңдылықтарға нақты физикалық мазмұнды толықтырады.  

Графиктерді пайдалануда ерекше сұраныс ҰБТ, ОЖСБ, қорытынды 

аттестаттауда барынша өзекті болып келеді, онда графиктік есептер бар. Графиктік 

әдісті кеңінен қолдану кезінде білім алушының психологиялық жағынан ойлау және 

есте сақтау ғана емес, сонымен қатар көру және моторлы әрекеттер сияқты 

физиологиялық ерекшеліктер дамиды және графиктік сызбаны ұқыпты және жылдам 

орындау, координат торы мен қарапайым сызба құралдарын пайдалану дағдылары 

қалыптасады. 

Сабақ барысында графиктік әдісті қолдану 7 сыныптан басталады және тек 

қана сабақ уақытында ғана емес, сонымен қатар физикадан зертханалық және үй 

жұмыстарын орындау кезінде де. Оның себебі көп, бірақ әлсіз пәнаралық байланысты 

ерекше бөліп көрсетуге болады, бұл негізінен әр пәнде өз мақсаттары мен міндеттері 

бар. 

Функционалдық сауаттылықты дамытуда графиктік есептердің практикалық 

маңыздылығын жинақтай отырып, қазіргі, технологиялық, қарқынды дамып келе 

жатқан әлемде оқушылар үшін графиктік сауаттылықтың қандай әсері мен пайдасы бар 

екенін нақтылау қажет. Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру 

мазмұнында бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту жағына нақты бағдар берілген, мұндай 

мәнділік білім мен іскерлікті практикада қолдану қажет екендігі анықталды. Мұндай 

мәлімдеме оқытудағы өзге тәсілдерді өзіне тартады және одан әрі оқытудың 

политехникалық тәсілімен байланыстырады. Оқушылардың графиктік сауаттылығы 

графиктерді қолдана білуімен байланысты, бұл өз кезегінде политехникалық оқытуда, 

оқушыларды өндірісте жұмыс істеуге дайындауда, олардың кәсіби дайындығында, 

сондай-ақ тұрмыстық деңгейде маңызды орын алады. Физикалық құбылыстар мен 

заңдардың графиктік бейнелері әртүрлі технологиялық процестердің, құрылғылардың 

принциптерінің, техникалық қондырғылардың, құрылыстар мен машиналардың іс-

қимылдарының негізінде жатыр. Қазіргі уақытта, электр-радиотехникаға техникалық 

басшылық жасау туралы айтпағанда, машинатану және металл технологиясы бойынша, 

автомобиль бойынша әдебиетті сирек табуға болады, онда техниканың ғылыми 

принциптерін баяндау әртүрлі графиктермен байланысты болмас еді. Көптеген 

жағдайларда анықтамалық техникалық әдебиет Графиктер мен диаграммалармен 

молырақ және тек графиктік бейнелерден тұратын ақпарат толық берілген және 

ақпарат берудің осындай түрі аспаптардың бірқатар паспортында бар жағдайлар бар. 

Тек осыны негізге ала отырып, графиктерді оқып, түсінудің қажеттілігі пайда болады. 

Графиктік сауаттылық техникалық мамандықтарды игеруде оқушылар үшін өте 

маңызды, бұл пәннің мәнін түсінуді жеңілдетеді және өзінің практикалық білімін 

практикада кеңейтуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

Функции Ляпунова позволяют решать проблемы "большой" устойчивости, т. е. 

позволяют оценить исходную зону возбуждения, которая со временем не выходит за 

пределы заданной области. Эта статья состоит из исследования вопроса о применении 

функций Ляпунова к исследованию продолжения решения дифференциальных 

уравнений. 

Ключевые слова: функция, устойчивость, асимптота, дифференциальная 

система, производная, функция Ляпунова. 

Аннотация 

Ляпуновтың функциялары "үлкен" орнықтылық мәселелерін шешуге 

мүмкіндік береді, яғни уақыт өте келе берілген облыстан тыс шықпайтын бастапқы 

қозу аймағын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл мақала Ляпунов функцияларын 

дифференциалдық теңдеулерді шешудің жалғасуын зерттеуге қолдану туралы мәселені 

зерттеуден тұрады. 

Түйін сөздер: функция, орнықтылық, асимптота, дифференциалдық жүйе, 

туынды, Ляпунов функциясы. 

Annotation 

Lyapunov functions allow us to solve problems of "large" stability, i.e. they allow us 

to estimate the initial excitation zone, which does not go beyond the specified area over time. 

This article consists of an investigation of the application of Lyapunov functions to the study 

of the continuation of the solution of differential equations. 

Key words: function, stability, asymptote, differential system, derivative, Lyapunov 

function. 

 

Ляпунов функциясының көмегімен периодтық шешімдердің болуы немесе 

болмауы мәселесі шешіледі, жай дифференциалдық теңдеулердің берілген сызықсыз 

жүйесінің барлық шешімдерінің шектеулілігі мен шектеусіздігі белгіленеді. 

Орнықтылықты Ляпунов функциясы арқылы зерттеу. (1) жүйе бойынша  xt,v  

туынды функциясы  

   ,,, nn RfRxxtf
dt

dv
                                             (1) 

функция деп аталады 

,...
xt

v
1

1)1(

n

n

f
x

v
f

v

dt

dv















                                 (2) 

 

мұндағы v  және nff ,...,1  , nxxt ,...,, 1  тәуелді. (2) формула күрделі 

функциясының туындысын табуға мүмкіндік береді  
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       ,,...,,, 1 txtxtvtxtv n  

мұндағы  tx - жүйенің шешімін білмей тұрып, (1) жүйенің кез келген шешімі 

деп қарастырамыз. Күрделі функцияның туындысы туралы теорема бойынша 

    
dt

dx

x

v

dt

dx

x

v

t

v
txtxtv

dt

d n

n

n 













 ...,...,, 1

1

1 .                                      (3) 

      txtxtx n,...,1 - (1) жүйе шешімі болса, онда  nii xxtfdtdx ,...,,/ 1  және 

(3) қосындысы (2) тең.  

Теорема 1 (Ляпуновтың орнықтылық туралы теоремасы).   0tx - (1) жүйенің 

шешімі болса,     0/,00,00
1
 dtdvxxvv  шартын қанағаттандыратын,  

 0 x кезінде   1Cxv   функциясы табылады. Онда   0tx  нөлдік шешімі 

орнықты.  

Теорема 2. (Ляпуновтың асимптотикалық орнықтылық теоремасы). 1 

теоремадағы соңғы теңсіздікті ауыстырғанда    xxwdtdv 0,0/
1

 барлық 

шарт орындалсын;  xw  функциясы  x кезінде үзліссіз. Онда нөлдік шешімі 

асимптоталық орнықты болады. 

А.М.Ляпунов – кейбір шектеулерді қоса алғанда  xtv ,  функциясымен  xv  

функциясын қанағаттандыратын  көптеген ортақ теоремаларды дәлелдеді.  

Орнықтылықты дәлелдеу үшін қолданыатын  xv  немесе  xtv ,  функциясы 

Ляпунов функциясы деп аталады.  Нақты дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін 

оларды таңдау оңай емес. Күрделі емес теңдеулер жүйесі үшін тепе-теңдік жағдайынан 

х нүктесінің қашықтығының квадратына тең  xv  функциясын алуға болады. Ляпунов 

функциясын таңдаудың неғұрлым күрделі тәсілдері әдетте дифференциалдық 

теңдеулер курсының бағдарламасына енгізілмейді.  

Мысал 2. Теңдеудің нөлдік шешімдері орнықты ма? 

xxx  sin'  

Шешуі: 2xv  аламыз. Онда  

   .00sin2'2  xxxxxx
dt

dv
 

2 теорема бойынша шешімі асимптоталық орнықты.  

Мысал 3. Жүйенің нөлдік шешімінің орнықтылығын зерттеңіз. 
3',' xyxyx               (4) 

Шешуі: Жүйенің сызықтық бөлігі мына матрицаға береді 

.
00

11








A  

1,0 21   , 


















0

1
,

1

1
21 vv меншікті векторлары 0 xy және 0y  

түзулерінде жатады.   22
x-yv y аламыз. Онда 

      .22'2''2 33

)4(

yxxyxxyyyxyxy
dt

dv
  

Бұл y -ке қатысты 2-ші дәрежелі көпмүше. Таңбасын анықтау үшін, толық 

квадратқа жіктейміз 
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   .122 2423

)4(

xxxxy
dt

dv
  

 0,0 нүктесінен басқасы, 1x облысында нөлден кіші. 2 теорема бойынша 

нөлдік шешімі асимптоталық орнықты.  

  nRxxfdtdx / түріндегі жүйе үшін 2 теоремамен қоса келесі теореманы 

қолданған ыңғайлы.  

Мысал 4. 0''' 3  xaxx  теңдеуі келесі жүйеге сәйкестігін, жүйенің нөлдік 

шешімдерін орнықтылыққа зерттеңіз.  

.',' 3 ayxyyx              (5) 

Шешуі: (5) жүйеде 0a тең болса, cxyyxdxdy  423 2,// болады.  
422 xyv  десек, онда 0/

)5(
dtdv  аламыз. 1 теорема бойынша нөлдік 

шешімдері орнықты. Асимптоталық орнықтылығы жоқ, себебі кез келген    tytx ,  

нөлдік шешімі үшін      tconsttxty ,02 42
.  

0a жағдайында, 422 xyv   аламыз. Онда  

.04 2

)5(

 ay
dt

dv
 

Теңдік тек 0y  түзуіне дейін ғана жетеді. Бұл түзуден 0,0' 3  xxy . 

0y  түзіндегі нүкте арқылы өтетін барлық шешімдері, нөлдік шешімнен басқасы 

теңдеумен сәйкес келеді.  

Оң анықталған функциялар  

Анықтамасы.   RRyV n :  функциясы келесі екі шарт орындалса,    

жиынында оң деп аталады: 

1.     ;,0  yyV  

2.    yyV 0  

Бұдан әрі анықтау үшін, Ω көпмүшесі радиусы R > 0 центрі координаттар 

басында орналасқан шар болып табылады: 

 .: RyRy n   

Лемма.  yV – орнықты және оң   функциясы болсын. Сонда: 

1. кез келген 01  және 02   үшін сәйкес келетін, 1,  yy  шартынан, 

  2yV теңсіздігі пайда болады; 

2. кез келген 02  және 03   үшін сәйкес келетін,   2,  yVy шартынан

3y  теңсіздігі пайда болады. 

Дәлелдеу. Қарсы жору әдісін қолданамыз.  

1.  Тұжырымдардың біріншісі дұрыс емес деп қарастыратын болсақ. 01   бар 

болсын, кез келген 02   үшін y нүктесі бар болады, мұндағы Ry 1  және 

  2yV . 2  еркіндігіне байланысты 00 2  k  тізбегін алуға болады, 

  0,1 
kk

yVRy  үшін k
y  нүктесінің тізбегі табылады. k

y  тізбегі тұйық 
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шектеулі жиынға жататындықтан,   0,1 
kk

yVRy  оның кейбір тізбекшелері 

ұқсас болады.     0~  yVyV
km

үзіліссіздігінен, y~  оң шешімін аламыз. Кері жору.  

2. Тұжырымдардың екіншісі дұрыс емес деп қарастыратын болсақ. Жоғарыда 

келтірілген пайымдауларға ұқсас 02   бар, 00 3  k  тізбегі үшін 
k

y  нүтесі 

табылады,   23 ,  
kkk

yVy .     00 VyV
k

 үздіксіздігінен, бұл алдыңғы 

теңсіздікке қайшы келеді. 

Лемманың геометриялық мағынасы мынада,   2yV функциясы деңгейінің 

беті шар қабатында орналасқан, сфреаның ішкі жағынан 
3y  және сыртынан 

1y  шектелген (1 сурет).  

 

 
Сурет 1. Оң анықталған    21,, yyyyV  функциясының қасиеттерінің 

иллюстрациясы. 

 

Салдар. 
k

y  нүктесінің реттілігі k  
k

y  кезінде болса, онда 

  0
k

yV болады. Егер 0t болса, онда   ty  вектор-функциясы t    ty  

кезінде тек сонда ғана,    0tyV  болады. 

Тұжырымдарда дәлелденгендей, орнықты оң анықталған функция nRy  

нүктесінің координаттар басына  жақындау үшін пайдаланылуы мүмкін.   yyV   

нормасы y  векторының үздіксіз оң анықталған функциясы болып табылатыны белгілі.  

Қалыпты емес оң анықталған функцияларға мысалдарын келтірейік. 

Мысалы.  
2

2

2

2

2

1
21 ,

b

y

a

y
yyV   функциясы оң анықталған болып табылады, 

бірақ норма үшін үшбұрыштың теңсіздігін қанағаттандырмайды. Функцияның 

сызықтары a, b пропорциональды  эллипстің жарты осі болып табылады. 

Орнықтылық теориясы екі бағытта дамыды: біріншіден, есептер шеңберін 

кеңейту және екіншіден, зерттеудің жаңа әдістерін жасау және белгілі әдістерін 

күшейту. Ляпунов функциясының әдісі (Ляпуновтың екінші немесе тура әдісі ретінде 

белгілі) орнықтылықты зерттеудің ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Оның 

мәні зерттелетін жүйенің орнықтылығы немесе орнықсыздығы фактісін анықтаудан 

ғана тұрмайды. 

Нақты жүйе үшін Ляпуновтың сәтті құрылған функциясы тұтас кешенді 

есептерді шешуге мүмкіндік береді, мысалы, реттелетін шаманың өзгеруін бағалауды, 

уақытты реттеу, реттеу сапасын бағалауды, тартылу саласын бағалауды (уақыт өте 
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жоғалып бара жатқан барлық бастапқы ауытқуларды), тұрақты әрекет ететін 

ауытқулардың әсерін бағалауды және т.б. 
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Аннотация 

Бұл ғылыми статьяда табиғаттың фундаменталды бейнеленуі, кванттық-

механикалық құбылыс болып саналатынына көз жеткіземіз. Осы орайда кванттық 

механика макроскопиялық физиканың түсініктері мен заңдары микроәлеммен сәйкес 

келмейтінін дәлелдеп берді. Өз кезегінде микроәлемді зерттеу қиынға соғады. Ал, 

компьютерлік модельдеу микроәлемді нақты сипаттап, қиын теңдеулердің 

аналитикалық немесе жуық мәнін есептейді. Осындай виртуалды бағдарламалардың 

бірі Maple пакетін пайдаланамыз. 

Түйін сөздер: кванттық механика, модельдеу, Maple пакеті, Шредингер 

теңдеуі, ЭЕМ, математикалық модельдеу. 

 

 

Аннотация 

В этой научной статье мы убедимся, что фундаментальное изображение 

природы является квантово-механическим явлением. В этой связи квантовая механика 

доказала, что понятия и законы макроскопической физики не совпадают с 

микромиром. В свою очередь, исследование микрочастиц затрудняет. А компьютерное 

моделирование четко охарактеризовало микроклимат и рассчитывает аналитическое 

или приближенное значение сложных уравнений. Одним из таких виртуальных 

программ мы используем пакет Maple. 

Ключевые слова: квантовая механика, моделирование, пакет Maple, уравнение 

Шредингера, ЭВМ, математическое моделирование. 

Annotation 

In this scientific paper, we will make sure that the fundamental image of nature is a 

quantum mechanical phenomenon. In this regard, quantum mechanics has proved that the 

concepts and laws of macroscopic physics do not coincide with the microcosm. In turn, the 
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study of microparticles makes it difficult. A computer simulation clearly characterized the 

microclimate and calculates the analytical or approximate value of complex equations. We 

use the Maple package as one of these virtual programs. 

Keywords: quantum mechanics, modeling, Maple package, Schrodinger equation, 

computer, mathematical modeling. 

      
 ХХ ғасырдағы ғылыми техникалық революцияның нәтижесінде модельдеу 

әрекеттері қарқынды дами бастады. Жаңа көмпьютерлік жүйелердің пайда болу 

нәтижесінде модельдеудің жаңа құрушы программалары қалыптаса бастады.  

       Физика, математика және информатика бағыты бойынша білім алатын 

студенттер үшін математикалық немесе компьютерлік модельдеу әрекеттері меңгеру 

маңызды орын алады.  

      ХХ ғасырдың 50 жылдары амалдарды электронды түрде орындайтын 

программаларды физика мамандары кеңінен пайдалана бастады. Негізінен бұл әдіспен 

жауабы жоқ күрделі есептерді немесе аналитикалық жауабы жоқ есептердің шешілу 

жолдарын қарастырды. Тарихи фактілерге сүйенер болсақ, 1955 жылы Лос-Аламостың 

математик мамандары Энрико Фермиге тапсырма берген болатын. Аталмыш тапсырма 

3 талапқа сай келу керек болды. Бірінші, талап аталмыш программаның физиктердің 

қызығушылығын ояту мәселесі; екінші, талап аналитикалық шешімі болмауын 

қадағалау; үшінші, талап сол уақыттағы ЭЕМ - ге бәсеке тудыру.  

      Ең алдымен Ферми бір бірімен байланысқан 100 сызықтық емес 

осциляторлардың статикалық әрекеттерін бақылауды ұсынды. Өткен ғасырдың 

ғалымдары кез келген сызықтық емес әрекеттер статикалық қасиеттерді тудырады деп 

есептеді. Алайда Фермидің бұл әрекеттері ешбір нәтиже бермеді. Артынша Ферми осы 

құбылыстарды зерттеуге бар өмірін арнады. Кейінен бұл эксперименттер Ферми-

Паста-Улама деп аталды.  

      Аталмыш әрекеттердің нәтижесінде ең алған машиналық эксперимент 

статикалық физиканың бір саласы толығымен ғалымдар арасында үлкен даулы 

мәселеге әкеліп соқты. Статикалық физика макроскопиялық деңгейлердің бірігуін 

қамтамасыз ететін еді, алайда статикалық теория барысында сәтсіздікке ұшырады. 

Статикалық зерттеулердің маңыздылығына қарамастан механика мен физика 

салаларының теорияларында үлкен сұрақ туындады: ғалымдар макроскопиялық 

зерттеулердің дұрыстығына күмәнмен қарай бастады. Дегенмен де ЭЕМ бұл сұрақтың 

жауабын қанағаттандыруға тырысты.  

      ЭЕМ-нің ендігі бір жақсы қыры дәстүрлі теориялық физиканы тығырықтан 

шығара білуінде. Ғасырлар бойы ең үздік ғалымдар ойлап тапқан аппарат сызықтық 

емес амалдарды шығару барысында жарамсыз болып қалуы физиктерді дүр сілкіндірді. 

Бұл жерде сызық еместік аз болса, онда оны ұйытқу теориясы арқылы шешу мүмкін 

болды. Осыған қарамастан синергетика лазерлер, сәулелер мен басқа да ғылым 

ағымдары сызықтық емес теңдеулерді қайталай берді.  

      Дәстүрлі әдістер арқылы шешімін табу әрекеттері де нақты жауапты емес 

тек жуық мәнді ғана ұсынады. Ал ЭЕМ қолдану арқылы сызықтық емес есептердің 

нақты, аналитикалық емес жауабын береді. Жоғарыда аталып кеткен Ферми-Пасиа-

Улама мәселесін 1960 жылдары дәл осы ЭЕМ-ге салу арқылы ғылымның жаңа қыры 

ашылған болатын. Жаңа бағытқа сәйкес аталмыш есептің аналитикалық жауабының 

солитондары бір-бірімен тығыз байланыста болып шықты. Бұл бағыт анализ бен 

сандық эксперименттің комбинациясына айналып, зерттеу әдістерінің жаңа түрінің 

негізін қалады.  

Ақпаратты адам сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Демек, ақпарат уақытқа 

тәуелді құбылыс. Бұл дегеніміз, ақпарат біздерге ақпараттық модельдік жүйелер 
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арқылы немесе ақпараттық процес арқылы беріледі немесе екі түрде де берілуі 

ықтимал.  

Формализация және модель түсініктері бір-бірімен тығыз байланыста.  

      Формализация - ойлау нәтижелерін дәл түсініктерде немесе 

пайымдауларда, не білімді таңбалы формализмде сондай-ақ формализмдік тілде 

бейнелеуді айтамыз. Формализация формальді логика мен математикалық әдістердің 

қоршаған ортадағы күшеюін білдіреді. Зерттелу объктілерін меңгеру үшін 

формалданған тілді, яғни жүйелік тіл құралдарын немесе символдар қолданылады. 

Бұндайдарға физика формулаларында немесе химия, математика формулаларын 

белгілеуде қолданылатын символдар жатады. Дегенмен де әр адам үшін аталған 

символдар әр түрлі қабылдануы мүмкін. Бұл жерде әрине адами факторларды ескере 

кеткеніміз жөн болады. Сол себептен де ең дұрыс шешім алгоритмдік тілдер жүйесін 

немесе техника тілін қолданғанымыз дұрыс болады.  

      Сонымен модель дегенде біз ең әуелі объекттің формалданған және 

формалданбаған жүйелерін қарастыратын боламыз.  

      Модельдің объектісі тек субъект санасында ғана болады, ал әр субъекттің 

өзінің жеке моделі болады. дегенмен де модель өте күрделі ұғым болғандықтан, оның 

классификациясы да күрделі болып есептеледі. Ол 4ке бөлінеді: 

1. Ақпараттық модельдер, 

2. Эстетикалық модельдер, 

3. Физика сынды модельдер, 

4. Математикалық модельдер. 

      Ақпараттық модельдер деп әр түрлі берілген ақпарат түрлерін айтамыз. 

Мысалы тіл арқылы, иллюстрациялау арқылы берілетін барлық ақпаратты айтамыз. 

Осының ішінде бізге ең маңыздысы математикалық модельдеу. Әрі қарай 

математикалық модельдеу жайында сөз қозғаймыз. 

Математикалық модельдеу – сыртқы орта әрекеттерінің математикалық 

белгілер арқылы берілуін айтамыз. Математикалық модельлерді дұрым меңгеру үшн 

ең әуелі сыртқы және ішкі ортаның әсерлерін игеруіміз маңызды рөл атқарады. 

Математикалық символдар  мен белгілеулер жүйелерінің  көмегімен өрнектелген және 

қарастырылатын объектінің кейбір қасиеттерін қамтып көрсететін осындай ұғымдар 

мен қатынастар жиынтығы қарастырылатын объект математикалық модель деп 

аталады. 

Математикалық модельдеу арқылы жұмыс жасап отырған ғалым не студент 

зерттеліп жатқан объектіні және математикалық модельдеудің барлық қырларын біліп 

отыру қажет.  

      Математикалық модельдеу де 3-ке бөлінеді.  

1. Аналитикалық модельдеу – нақты объектінің формализациясы мен оның 

шешімдерінің аналитикалық функцияларын анықтау. 

2. Сандық модельдеу – математикалық модельдің аналитикалық шешімі 

болмаған жағдайда қолданылады. Берілген теңдеудің шешімін табу үшін 

итерационалды әдістер пайдаланылады.  

3. Имитациялық модельдеу – күрделі жүйелер мен процестерді шешу 

барысында модель-имитатор енгізу. Әдетте экономикалық, өндірістік, экологиялық 

және басқа да процестерде қолданылады.  

Осы математикалық модельдеудің кванттық механикада алатын орнын 

қарастырайық. 

Кванттық механика макроскопиялық физиканың түсініктері мен заңдары 

микроәлеммен сәйкес келмейтінін дәлелдеп берді. Бұл өз барысында жаңа физикалық 

түсініктер мен жаңа математикалық аппараттардың шығарылуына септігін тигізді. 
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Алайда бұл түсініктер кванттық механика курсын жаңадан меңгеріп жатқан жас 

физиктерге қиынға түседі. Дегенмен де кванттық механиканы меңгеру барысында 

қиындық тудыратын тек математикалық аппараттар ғана емес. Кванттық механиканың 

түсініктері мен зерттеу жүргізу әдістері көп жағдайда түсініктіздеу болып келеді. Сол 

себептен де кванттық механиканы игеру барысында Maple пакетінің алатын орны 

ерекше. Бұл Шредингердің стационарлы және стационарлық емес құбылыстарын 

қолдануға негіз болады. 

      Кванттық теорияның консервативтік физикалық жүйесінің негізі 

гамильтониан теңдеулеріне негізделген. Алайда гамильтониан кей жағдайларда 

қарапайым түрде беріледі. Осыған байланысты теңдеу жүйесі оңай шешілуі мүмкін, 

бірақ бұндай жағдайлар сирек кездеседі. Дегенмен де Шредингер теңдеулері ең 

күрделі, шешімі жоқ теңдеулер қатарына енеді, себебі аталмыш теңдеулерлдің 

шешімін аналитикалық түрде де табу мүмкін болмай қалады. Мысалы, гелий 

атомының моноэлектронды атомдарының санын табу қиынға түседі. Бұл жағдайда 

Maple пакеті сандық элементтерді қолдану арқылы берілген теңдеудің аналитикалық 

немесе жуық мәнін табу қарастырылады. Бұл әдісті ұйытқу әдісі немесе басқаша 

вариациялық әдіс деп атайды.  

Бұл жердегі Maple бағдарламасына толығырақ тоқталып өтсек. MAPLE – 

көпшілік пайдаланушыларға арналған компьютерлік математикалық жүйе. Көпке дейін 

оны компьютерлік алгебра деп келді, себебі бұл бағларлама таңбалық есептеулерді, 

түрлендірулерді жүзеге мінсіз асырып келді. Алайда бұл атау аталмыш жүйенің 

қолданылу аясын тарылтып келді, шын мәнінде бұл жұйе басқа да командаларды, 

соның ішінде таңбалық, сандық есептерді ғана емес, басқа да визуалды графикалық 

электрондық құжаттарды жылдам әрі тиімді орындай алады. 

       Maple 7 – ДК қолданушылары үшін математикалық есептерді шешу мен 

басқа да командаларды орындауда тиімді. Жүйе оқу материалдарын шешу мен 

орындаудан бастап, күрделі физикалық объекттерді модельдеу, бейнелі графиканы 

жасауға арналған.  

      Maple – интеграцияланған жүйе. Ол келесі алгоритмдерді біріктіреді: 

 Үздік программалау тәсілі; 

 Документтерді және программаларды радакциялауға дайындау; 

 Толықтырылған көптерезелі диалог режиміндегі тұтынушы интерфейсі;  

 Қуатты анықтамалық операциялар жүргізу; 

 Алгоритмдер ядросы және математикалық түрлендіруге арналған 

ережелер; 

 Сандық және таңбалық процессорлар; 

 Диагностика жүйесі 

 Қосымша және кірістірілген функциялар; 

 Өзге өндірушілердің программаларын жетілдіру мақсатындағы тілдік 

программалар. 

      Осы бағдарлама арқылы, стационарлық ұйытқу теориясын атомдық физика 

курсы бойынша қолданады. Физика жүйесінің кез келген саласын меңгеру үшін кез 

келген физикалық құбылыстың негізгі қасиеттерін қарастырып, содан кейін ғана 

күрделірек құбылыстары мен басқа да эффектілеріне назар аудару қажет. Бұл әдіс 

арқылы мысалы электрлі немесе магниттік өрістеріндегі кванттық теңдеулердің 

деңгейлерінің алмасуын,  жуық дәрежелерін және Шредингер теңдеулерінің 

аналитикалық жолдарын анықтауға болады.  
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Аннотация 

Алғаш рет дифференциалдық теңдеу )1()(  xyxy  түрде 1771 жылы 

Эйлердің түзулерді табу геометриялық тапсырмаларында қарастырылған болатын. 

Ары қарай ауытқу аргументімен дифференциялдық теңдеудің жалпы теориясын 

қалыптастыру  типтегі жұмысты ешкім жалғастырмады.  

Мақаланың негізгі мақсаты – Гильберт кеңістігінде берілген және бірінші 

ретті дифференциалдық теңдеулердің шешілу шарттарын, шешімдерінің сапалық 

қасиеттерін және жуықтау мүмкіндіктерін зерттеуге арналған. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулерді зерттеу кезінде көңіл бөлетін басты мәселелерді келесі 

үш категорияның (санаттың) біріне жатқызуға болады. Олар - шешімнің табылуы, 

жалғыз болуы және сапалық қасиеттері.  

Түйінді сөздер: гильберт кеңістігі, Коши есебі, дифференциал, функция. 

 

Аннотация 

Дифференциальное уравнение впервые было рассмотрено в 1771 году в 

геометрической задаче Эйлера для нахождения линий в виде )1()(  xyxy . Далее 

никто не продолжал работать над формированием общей теории дифференциальных 

уравнений с аргументом отклонения.  

Основная цель статьи - изучение условий решения дифференциальных 

уравнений первого порядка, качественных свойств решений и приближений в 

гильбертовом пространстве. Основные вопросы, которые необходимо учитывать при 

изучении дифференциальных уравнений первого порядка, можно разделить на одну из 

следующих трех категорий. Это -нахождение, единственность и качественные 

характеристики решения.  

Ключевые слова: гильбертого пространства, задача Коши, дифференциал, 

функция. 
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The differential equation was first considered in 1771 in the geometric Euler 

problem for finding lines in the form )1()(  xyxy . Further, no one continued to work on 

the formation of a general theory of differential equations with an argument of deviation. 

The main goal of the article is to study the conditions for solving differential 

equations of the first order, the qualitative properties of solutions and approximations in a 

Hilbert space.  The main issues that must be considered when studying first-order differential 

equations can be divided into one of the following three categories.  This is the location, 

uniqueness and quality characteristics of the solution. 

Keywords:  Hilbert space, Cauchy problem, differential, function. 

Гильберт кеңістігіндегі дифференциалдық теңдеулерді қарастыруда сызықты 

және сызықты емес бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің шешімдерінің 

сапалық қасиеттерін зерттеу маңызды болып табылады.  

1
о
. RT ],0[ кесіндісінде анықталған, әрбір t мәні 

H
  нормасымен берілген 

гильберт кеңістігінің элементі болып табылатын u(t) функциясын қарастыратын 

боламыз.  

Анықтама 1. u(t) функциясы t0 нүктесінде үзіліссіз деп аталады, егер b

00 )()(



H

tutu   ,0tt   және егер  ],0[ T  кесіндісіндегі әрбір t0 нүктесінде үзіліссіз 

болса, онда ],0[ T кесіндісінде үзіліссіз. [2.с.9] 

],0[ T  кесідісінде 
0

)(
H

tu  нормасы үзіліссіз блғанда функция скалярлық 

үзіліссіз функция болады.  

Н кеңістігіндегі ],0[ T кесіндісіндегі үзіліссіз барлық функциялардың 

жиынтығы сызықтық кеңістікті құрайды. Ол   HTC ;,0 арқылы белгіленеді, ал норма 

мына формула ішіне енгізіледі 

   HTtHTC
tuu )(max:

0;,0 
 .                                             (1) 

Бұл нормада   HTC ;,0  кеңістігі гильберт кеңістігі болып табылады, ал (1) 

нормасы бойынша жинақтылығы t бойынша біркелкі жинақталықты білдіреді. 

2
о
. Енді Н кеңістігінде мәндері бар u(t)=u функцияның 

дифференциалдануының түсінігін қарастырайық. 

Анықтама 2. Егер Hv  элементі бар болса, u(t) функциясының 0t нүктeсінде 

оң (сол жақ) туынды бар деп айтады [1.с.11], 

0t    0t  болғанда 
 

0
)() 00 




v

t

tuttu
                    

Сонымен бірге  

v
dt

tud
 )( 0      








 v

dt

tud )( 0  

жазуға болады. Егер оң және сол жақ туындылары бар болады және сәйкес 

келеді, онда u(t) функциясы 0t нүктeсінде дифференциалданады және онің туындысы 

.
)(

)( 0

0 v
dt

tdu
tu   

Егер ол кесіндісіндегі (интервалдағы, жартыинтервалдағы) әрбір нүктеде 

дифференциалданса, u(t) функциясы кесіндісінде (интервалда, жартыинтервалда) 

дифференциалданады. Бұл жағдайда )(tu туындысы Н гильберт кеңістігіндегі мәндері 

бар функция болып табылады. Егер ол үзіліссіз болса, онда u(t) функциясы үзіліссіз 

дифференциалданады.  

Ұқсас жағдайларда n ретті дифференциалдану және шексіз 

дифференциалданатын функция түсінігі енгізіледі. 
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3
о
. Егер   HTCtu ;,0)(  , онда ол үшін интегралдық шектердің қосындысы 

ретінде интегралды анықтауға болады: 

  





n

k

T

kk
d

dttutu
1 0

0
,)(:lim                                                         (2) 

,...0 322110 Ttttt nn    d-  T,0  кесінді бөлігінің диаметрі. 

Мұнда шек мағынасы Н кеңістігіндегі норма бойынша жинақталық мағынасында 

түсіндіріледі. Интегралдар үшін (2) түріндегі  

 

b

a

E

E

b

a

dttudttu )()(           ,,0, Tba   

жарамды ,ал орта теоремасы жайлы 

  ,)( vabdttu

b

a

  

мұнда Ev   -  btatuspan :)(
______

 элементі, яғни  ba,  кесіндісіндегі u(t)  

функциясының мәндер жиыны жабық дөңес қабығы. 

Егер   HTCtu ;,0)(   болса, онда    dutu

t

a

:)(  )()( tutu   және үзіліссіз 

дифференциалданатын функция болып табылатынын ескереміз. Кез келген u(t) 

үзіліссіз дифференциалданатын функция үшін Ньютон-Лейбниц формуласы жарамды 

).()()( aubudttu

b

a

  

4
0
. Н кеңістігінде мәндері бар CGz   комплекстік айнымалы u(z) 

функциясы кейде қарастырылады. Мұнда, комплекс айнымалысы бар қарапайым 

функциялары теориясындағыдай, u(z) функцияның  0zu  туындысы Gz 0
 нүктесінде 

  Ezu 
0

 элементті білдіреді, ол үшін 

 
  0

)(
0

00 




E

zu
z

zuzzu      ).0( z  

CG   облысындағы Н кеңістігіндегі мәндері бар u(z) функциясы 

аналитикалық деп аталады, егер ол туындысы облысындағы әрбір нүктедегі мәні 

болса. Gz 0  әр нүктенің төңірегіндегі аналитикалық функциясы Тейлор қатарында 

жіктеледі 

  ,)(
0

0





k

k

k zzazu       ,
!

1
0

)( Hzu
k

a k

k   

шеңбердің r радиусы Коши-Адамардың формуласы бойынша жинақталады 

  k

Hk
k

ar
/1

___
1

lim


  . 

 Gz  мәндері бар u(z) аналитикалық функциясы Н гильберт кеңістігінде 

қарапайым аналитикалық функциялар теориясының көп теоремасы таралады. Атап 

айтқанда, аналитикалық u(z) үшін GГ   түзетілетін жордан контуры бойынша 

интеграл анықталады, Коши теоремасы және Коши интегралдық формуласы жарамды: 

.
)(

2

1
)( 






d

z

u

i
zu

Г

 
  

Шенелген және шенелмеген сызықтық операторлар. Операторлар функциясы. 

5
о
. Е және F – банах кеңістіктері. FEA : бейнелеуі сызықтық оператор деп 

аталады, егер 
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   AvAuvuA         CEvu  ,,, .                             (3) 

Егер ол Е0  нүктесінде үзіліссіз болса, сызықтық оператор үзіліссіз. 

Үзіліссіздік А шенелген оператордың қасиеттеріне тең 

   .1,:sup0,:/sup: 
EFEF

uEuAuuEuuAuA             (4) 

       сызықтық шенелген операторлардың жиынтығы (4) нормасымен банах 

кеңістігі болып табылады.  

Сызықтық оператор толықтай үзіліссіз немесе компактты деп аталады, егер 

барлық Е кеңістігінде анықталған және Е кеңістігіндегі әрбір шенелген жиынды Ғ 

компакталды кеңістігіндегі жиынға бейнелесе.  

Толықтай үзіліссіз оператормен шектелгені анық.         жиыны толықтай 

үзіліссіз оператор        кеңістігіндегі екіжақты идеал болып табылады, яғни 

1.            , егер            ; 
2.                , егер          ,         ,          . 

6
о
.  Tt 0 мәндері бар A(t) функциясы                        шенелген 

операторды t параметрінен тәуледі оператор немесе оператор-функция деп атаймыз. 

Жоғарыда (2) қарастырылған гильберт кеңістігіндегі мәндері бар функция 

мысалындағы дифференциалдану, аналитикалық және үзіліссіздік ұғымы параметрден 

тәуелді оператор-функцияға ауысады.  

Жоғарыда ұсынылған CGz   комплекстік айнымалы үшін аналитикалық 

операторлар функциясы анықталады.               болсын. А функция-

операторының маңызды мысалы оның реольвентасы болып табылады 

  ,:)(
1

 IAAR      .C                                             (5) 

C нүктесі        операторының регулярлық нүктесі деп аталады, егер 

    -дегі (5) резольвента бар болса. )(A  жиыны        операторының барлық 

регулярлық нүктесінде ашық, ал оның )(\:)( ACA   спектрі әрқашан бос емес, 

тұйықталған және А  шеңберінде жатады. Нақтырақ, )(A  спектрі радиусы Ar  

болатын    n
n

n
A Ar

/1

lim


  шеңберде жатады. Ar  саны А операторының спектралды 

радиусы деп аталады. [3. с.101] 

7
o
. Параметрден тәуелді операторлардың бірнеше мысалын, сондай-ақ, 

голоморфты оператор функциясының мысалдарын келтірейік. 

Мысал 1. 

 
 







0

.,
!

:exp
k

k

Rt
k

tA
tA                                                 (6) 

қатар түріндегі кез келген        үшін  tAexp  функциясын анықтайық. 

Rt  болғанда  tAexp       болатынын көру қиын емес. Бұл функция 

қатарлардың тамаша қасиеттеріне ие: 

1)   Et ItA 0exp (Е кеңістігіндегі бірлік операторы) 

2)           ,expexpexpexpexp AttAAAtA    

3)         .expexpexp/ AtAtAAtAdtd   

Сәйкесінше, C  үшін  Aexp  функциясы анықталады. Сондықтан, 1)-3) 

қасиеттер сақталады. 

Мысал 2. Кез келген        үшін ұқсастық бойынша  
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42
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қатарымен 

   
 
 

 tA
k

tA
tC

k
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A cos:
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оператор-функцияны анықтаймыз. Ол поераторлық косинус-функция деп 

аталады және қатарлардың келесідегідей тамаша қасиеттеріне ие: 

1)   ,0 EtA ItС 
 

2)         AAAA CtCtCtC 2 . 

Мысал 3.  ata /)sin(  скалярлық функциясы  

   
t

AA dCtS
0

:                                               (7) 

операторлық синус-функциясы болып табылады. Ол үшін 

1)   00 AS  

2)    ttCtS AA ),(   

қасиеттер орындалатыны анық.  

Бұдан көретініміздей, функциялар (6-7) бірінші және екінші ретті 

дифференциалдық теңдеулердің шешілуін операторлық коэффициенттермен зерттеуде 

басты рөл атқарады. Косинус және синус функциялары теориясын алғаш рет поляк 

математигі М.Сова жасаған. [4, б.1-47] 

Мысал 4. ),0(2 LHE   болсын,  

            ,,0,0)(:,0)( 22  LCxuLxu   

  ),(: xuxAu      xu      . 

Мұнда,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           болатыны анық. Nkkxxuk  ,sin)(  тізбектес 

функциясы үшін 22
/

HH
uAu  қатынасының жоғарғы шегін анықтаймыз. )()( xuxu k  

үшін  

 4

2

2

k
u

Au

Hk

Hk     k  

аламыз, сондықтан 

.sup 

Hk

Hk

u

Au
 

Бұдан шығатыны, жоғарыда келтірілген А операторы  ,02LH   кеңістігінде 

шенелмеген. 

Сонымен, Гильберт кеңістігіндегі дифференциалдық теңдеулер үшін 

эволюциялық есептер спектрлік есептермен бірге туындайды және зерттеу жұмыстары 

үшін бұл есептер күрделі болып келеді. 

Қысқаша сипатталған проблемалар шеңбері аталмыш мақалада негізгі болып 

қала береді. Дифференциалдық теңдеулермен қатар Гильберт кеңістігіндегі 

интегродифференциалдық теңдеулерді де қарастыруға болады. 

Бұл теңдеулердің көптеген қосымшалары бар. Сонымен, тұтқыр немесе 

босаңсыған сұйықтықтың қозғалу процестері осыған ұқсас теңдеулермен сипатталады. 
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Аннатоция 

Бұл мақалада заман талабына сай өз қолымызбен цифрлы радиоқабылдағыш 

құрылғысын құрастыру жөнінде қарастырылған. FM радиоқабылғашын ардуино 

құрылғысы арқылы қалай құрастыруға болатынын және қандай жиілік диапозонын 

қабылдайтыны жайлы анықтамалар беріледі.Қазіргі уақытта Ардуино құрылғысы ең 

алдыңғы қатардағы құрылғы болғандықтан және радиоқабылдағыш құрылғысыныңда 

заман талабына сай алдыңғы қатардағы құрылғыболуы үшін екі құрылғы біріктіре 

отырып цифрлы радиоқабылдағыш құрылғысын құрастыру болып отыр. 

Аннатоция 

В этой статье рассказывается, как построить цифровое радио своими руками в 

соответствии с современными требованиями. Предоставляется информация о том, как 

настроить FM-радио с помощью устройства Arduino и какой частотный диапазон он 

получает.В настоящее время устройство Ардуино является самым передовым 

устройством и является сборкой цифрового радиоприемного устройства, 

объединяющего два устройства для передней установки радиоприемного устройства в 

соответствии с современными требованиями. 

Annotation 

This article explains how to build a digital radio with your own hands in accordance 

with modern requirements. Information is provided about how to set up an FM radio using an 

Arduino device and what frequency range it receives. At present, the Arduino device is the 

most advanced device and is a digital radio receiver Assembly that combines two devices to 

front-mount the radio receiver in accordance with modern requirements. 

Түйінсөздер:цифрлы радиоқабылдағыш, ардуино, аналогті және цифрлы 

радиоқабылдағыш , радиотолқындар. 

Ключевые слова:цифровой радиоприемник, ардуино, аналоговый и цифровой 

радиоприемник, радиоволн 

Key words:digital radio receiver, Arduino, analog and digital radio receiver, radio 

waves 



131 
 

 

Цифрлық технологиялар-бұл ақпаратты кодтау және беру әдістеріне 

негізделген дискреттелген жүйе, ол қысқа уақыт ішінде көптеген түрлі жоспарлы 

міндеттерді жасауға мүмкіндік береді. Бұл схеманың жылдамдығы мен әмбебаптығы 

IT-технологияларды сұранысқа ие етті. Сандық құрылғылар саны әр үйде үнемі 

артады. Компьютер, смартфон, тұрмыстық электроника - осындай гаджеттерсіз 

заманауи шындықты елестету қиын. Цифрлық технологиялар-бұл соңғы онжылдықта 

ғаламшардың әрбір тұрғынының өмір салтын толық өзгерткен бірегей құбылыс.[2] 

Қазіргі таңда автоматтандыру саласында микроконтроллерде немесе 

логикалық элементтерде, оның ішінде бағдарламаланатын схемалар жетекші орында. 

Соның бір дәлелі ретінде 2005 жылы Италияда "Ардуино" жобасы пайда болды, ол 

бастапқыда студенттерді оқыту үшін микроконтроллері бар төлем ретінде 

тағайындалған. Бірақ бұл жобаның құрылымы мен идеологиясы соншалықты сәтті 

болды, ол бүкіл әлемде танымал болды. Ардуино-бұл нақты заттар мен құрылғылар 

әлеміне виртуалды компьютерлік әлемнің көпірі. Бағдарламаны әдеттегі компьютерде 

жазып, біз оны виртуалды объектілер емес, нақты датчиктер, қозғалтқыштар, экрандар 

арқылы басқарамыз. "Ардуиноның" негізгі артықшылығы-жұмыстың 

қарапайымдылығы. Бүкіл әлемде кеңінен қолдануының арқасында көптеген сабақтар 

мен қызықты жобалар жасалады.[6] 

Қазіргі таңда Ардуиноны пайдалану арқылы көптеген цифрлы техникаларды 

құрастыруға мүмкіндік көп. Соның бір дәлелі ретінде цифрлы радиоқабылдағышты 

құрастыруға болады. 

Цифрлық радиоқабылдағыш құрылғы-бұл радиоқабылдағыш құрылғы, 

дискретизация, квантлеу, сүзудің сандық әдістері, демодуляция және қабылданған 

сигналдарды өңдеу және қайта құрудың басқа да функцияларын антенна кірісіне 

жақынырақ пайдалана отырып, радиосигналдарды қабылдау функцияларын іске 

асыратын радиоқабылдағыш құрылғы. [1] 

Радиоқабылдағыш құрылғысы- pадиосигналдарды немесе табиғи 

pадиосәулелерді қабылдауға арналған (антеннамен бірге) және олардың ішіндегі 

ақпараттарды пайдалануға мүмкіндік беретін радиоэлектронды құрылғы. Қолданылу 

аясы бойынша хабар беруші,  байланыстық, теледидарлық ,радио-локациялық деп 

бөлінеді. 

Радиоқабылдағыш арнайы радиотехникалық құрылғы болып табылады, оның 

негізгі міндеттері радиоэфирге түсетін сигналдардың прогрессивті күшеюін талап 

ететін жағдайда қабылдау, анықтау болып табылады. Мысалы, радиоқабылдағыш 

радиотолқындарды қабылдап, онда қамтылған ақпаратты пайдаланушы үшін 

үйреншікті нұсқаға түрлендіреді.[5] 

Радиоқабылдағыш құрылғының мақсаты - берілген хабардың 

радиоқабылдағыш құрылғысына келіп түсетін радиотолқындардың әсер етуі кезінде 

ойнатылуын қамтамасыз ету. Хабарлама модульдік тербелісте жасалған ақпараттың 

негізінде РҚҚ-да жаңғыртылады. Сондықтан РҚҚ қабылданған тербелісті түрлендіруді 

жүзеге асыру қажет. Қазіргі заманғы РҚҚ кедергілер деп аталатын барлық мүмкін 

болатын бөтен көздерден тербеліс фонында қажетті сигналды қабылдауды қамтамасыз 

етуі тиіс. Бұл ретте РҚҚ-да қолданылатын кедергілердің қуаты талап етілетін 

сигналдың қуатынан миллион есе асып кетуі мүмкін,бұл, әрине, оны қабылдауды 

қиындатады.[3] 

Радиоқабылдағыш құрылғысының негізгі функциялары: 1) радиотолқындарды 

қабылдау; 2) қабылданған радиожиілік тербелісін берілген хабарламаға сәйкес 

өзгеретін кернеуге (немесе ток) түрлендіру; ол үшін сигналды кедергіден сүзуді, оны 

күшейтуді және детектеуді жүзеге асыру талап етіледі;3) берілген хабарды дыбыс, 
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экрандағы бейнені, мәтінді жазу және тағы басқа түрінде ойнату. 

Радиоқабылдағыштар реттеу тәсіліне байланысты сандық және аналогтық 

болып бөлінеді. Аналогтық модельдердің механикалық түзету шкаласы бар және 

қажетті радиостанцияны таңдау ескі түрде жүзеге асады,яғни валкодерді (түзету 

дөңгелегі) немесе жүгірткіні айналдыру арқылы жүргізіледі. Мұндай 

радиоқабылдағыштар арзан тұрады және әрдайым бір толқынды тыңдайтын және 

радиостанцияларды өте сирек өзгертетіндер үшін тамаша нұсқа болып табылады. 

Аналогтық модельдердің кемшіліктері- диапазонды анықтау кезінде дәлсіздік және 

жадының болмауы болып табылады.[1][3] 

Цифрлы радиоқабылдағыш құрылғысында қажетті радиостанцияны қосу үшін 

түймені басу жеткілікті. Аналогтық үлгілерге қарағанда сандық радиоқабылдағыштар 

мониторлармен жабдықталады, оларға таңдалған радиостанцияның жиілігі, күні, 

уақыты және тағыда басқа туралы ақпарат шығарылады. Сонымен қатар, радиода 

қосымша функциялар жиынтығы бар, олардың ең көп тараған: оятар (сигналды 

бағдарламалау мүмкіндігі бар), таймер, іздеу және зарядтау индикаторы.[1] 

Сонымен цифрлы FM радиоқабылдағышын құрастырсақ. 

FM радиоқабылдағышына қажетті құрал жабдықтар. 

1.Arduino UNO 

2.LCD 1602 дисплейі 

3.FM радио TEA5767 модулі 

4.Басқыш – 2шт 

5.Сымдар 

6.Батарейка 9В 

7. Резистор 10 кОм – 2 шт 

FM радиоқабылдағышын құрастыру үшін мынадай қадамдар арқылы 

құрастыра аламыз: 

1-қадам. Барлық жиынтықтарды жинаймыз. 

2-қадам. Электроника (бағдарламалау) 

3-қадам. FM радиоқабылдағышын бағдарламалау 

4-қадам. Сыртқы макетін жасау. 

Ең алдымен барлық құрал-жабдықтарды жинақтап алып барлығын 

құрастырамыз (сурет 1).Біз Arduino UNO-ға FM  радиосын қосу үшін бағдарламасын  

орнату қажет . Бағдарламаны ең алдымен Аrdublock қосымшасын жүктеп алып , осы 

қосымша арқылы (сурет 1) құрастырып және оған кодтарын жазып тексеретін 

боламыз.Бұл құрылғыға 9В-тықуаттағышты қосатын боламыз.[] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сурет 1»FM радиоқабылдағышының құрастыру үлгісі 

 

FM радио ТЕА5767 модульі қабылданатын жиілік диапазоны 76 МГц-дан 108 

МГц дейін қабылдай алады.FM радиоқабылдағышында 2 басқышты жиілік диапозонын 
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ауыстыру үшін қолданатын боламыз.Бірінші басқыш жиілік диапозонын артып 

отыратын болады , яғни басқышты әр басқан сайын жиілік диапозоны 0,1-ге қосылып 

алға қарай жылжып отырады.Ал екінші басқыш керісінше 0,1-ге кеміп отырады , яғни 

жиілік диапозоны кеміп отырады.  

Радиоқабылдағыштың қабылдайтын жиілік диапозондары орналасқан орнына, 

радиотолқындарға және биіктікке байланысты болады.Радиотолқындар  - жиілігі 3 

кГц-ден 300 ГГц-ге дейінгі, ал ұзындығы тиісінше 100 км-ден 1 мм-ге дейінгі 

электромагниттік толқындар(сурет 2). Қоршаған ортаға жайылып, олар белгілі бір 

заңдарға бағынады. Біздің цифрлы FM радиоқабылдағыш құралында жиілігі 76 МГц-

дан 108 МГц дейін қабылдай алатын болғандықтан , оның ұзындығы 1-10 м 

аралығында болады. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Сурет 2» Дайын радиоқабылдағыштың ішкі құрылысы 

 

Біздің құрастырған радиоқабылдағыш құрылғысының жиілікті қабылдау 

диапозоны биіктікке және орналасу орнына байланыты болғандықтан, мен бұл 

теорияны тексеріп көрдім .Тексеріс нәтижесінде егерде мен қандай да бір ғимараттың 

үшінші немесе төртінші қабаттарына көтерілген кезде радиоқабылдағыш құрылғысы 

барлық радиостанцияларды қабылдай алады. Ал егерде мен бірінші қабатта немесе 

жертөледе болсам , радиоқабылдағыш құрылғысы белгілі бір радиостанцияларды 

қабылдай алады. [] 

Қорытындылай келе , телекоммуникациялық технологиялардың заманауи 

дамуын радиоқабылдағыш құрылғыларсыз елестету мүмкін емес. Адам мен қоғамның 

өмір сүру саласы радиоқабылдау техникасына әсер етеді. Басқару жүйелерінде 

радиоқабылдағыш құрылғыларды қарқынды дамуы байқалуда. Радиоқабылдау 

техникасының соңғы даму үрдістеріне байланысты жаңа жиіліктік диапазондарды 

кеңейту және игеру талап етіледі. Радиосигналдарды қалыптастыру және өңдеу 

әдістері жетілдіріледі. Радиоаппаратураның электромагниттік үйлесімділігінің 

жағдайын күрделендіруі сезімталдық және таңдау параметрлері бойынша жоғары 

талаптарды қамтамасыз ететін радиоқабылдағыштардың құрылымдық схемаларының 

жаңа пысықталуын талап етеді. 
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Қостанай мемлекеттік университеті математика кафедрасының доценті, Қостанай қ. 

 

Аннотация: Математикалық цикл пәндері студенттерге тірі және 

жансыз табиғат, әлемнің материалдық бірлігін сипаттайды. Бұл пәндердің оқу-

тәрбие міндеттері тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуына бағытталған. Осы 

жалпы міндеттерді шешудің маңызды шарты пән оқытушыларының келісілген 

жұмысының пәнаралық байланысын жүзеге асыру және дамыту болып табылады. Бұл 

жұмыста жоғары техникалық оқу орындарында математика курсының оқыту 

теориясы мен әдістемесіндегі пәнаралық байланысын қарастырылған 

Түйін сөздер: Пәнаралық байланыс, жоғары математика, хронология.  

Аннотация: Дисциплины математического цикла характеризуют студентов 

живую и неодушевленную природу, материальное единство мира. Учебно-

воспитательные задачи этих дисциплин направлены на всестороннее гармоничное 

развитие личности. Важным условием решения этих общих задач является 

осуществление и развитие межпредметной связи согласованной работы 

преподавателей-предметников. В этой работе предусмотрена междисциплинарная 

связь курса математики в теории и методике преподавания в высших технических 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: Межпредметные связи, высшая математика, хронология. 

Annotation: Subjects of the mathematical cycle characterize students living and 

inanimate nature, the material unity of the world. The educational tasks of these 

disciplines are aimed at all-round harmonious development of the individual. An 

important condition for solving these common tasks is the implementation and 

development of inter-subject communication of coordinated work of subject teachers. 

This work provides an interdisciplinary connection between the course of 

mathematics in theory and teaching methods in higher technical educational institutions. 

Key word: Inter-subject relations, higher mathematics, chronology. 

 

Әр түрлі авторлардың пәнаралық байланыс түсінігіне көзқарасындағы 

негізгі тәсілдерін қарастырайық. 

В. Н. Федорова пәнаралық байланысты "жаратылыстану-ғылыми пәндер 

мазмұнында табиғатта әрекет ететін объективті өзара байланыс" пәнаралық байланыс 

ретінде анықтады. [171, б. 25]. 

"Пәнаралық байланыс - оқыту процесінде жүзеге асырылатын дидактикалық 

шарт, ол жалпы білім беретін, жалпы техникалық және арнайы даярлық циклдерінің 

оқу пәндерінің мазмұнында табиғи, жалпы техникалық және арнайы 
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ғылымдардың арасындағы жалпы объективті өзара байланысты бейнелейді" (П. Н. 

Новиков [119, б. 18]). 

Г. Н. Бодрикова: «Пәнаралық байланыс - бұл білімді меңгеру барысында 

аралас пәндердің пәндік мазмұнын пайдаланумен қатар, студенттердің 

танымдықіс-әрекетінің логикалық және пәнаралық спецификалық тәсілдері 

қалыптасатынбайланыс жүйесі» [22, б. 5]. 

Ф. П. Соколова: пәнаралық байланыс «оқу үдерісінің тиімділігін 

арттырудың дидактикалық шарты» рөлін атқарады [157, б. 28]. 

Е. Е. Минченков: «Пәнаралық байланыс — басқа пәндер сабақтарында 

ашылатын ұғымдар мазмұнының логикалық құрылымын ескере отырып 

құрылған курста көрініс табады» [115, б.16]. 

В. Н. Ретюнский: «Пәнаралық байланыстар пәндік оқытудың бар 

болуымен, оның принциптері мен мақсаттарымен сәйкес дидактикалық шарт 

болып табылады, оқытудың мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру формаларында 

және оқушылардың танымдық іс-әрекетінде көрініс табады» [141]. 

Г. И. Беленький пәнаралық байланыс деп «оқу-тәрбие процесінде іске 

асырылғаннан кейін білім мен басқа да факторларды қорытуға, жүйелеуге, берік 

болуға ықпал ететін мақсаттардың, функциялардың, мазмұндық элементтердің, оқу 

пәндерінің біртұтастығын» атайды.[15, б. 258]. 

Осылайша, пәнаралық байланыс идеялары мен оқыту принциптері 

арасындағы қатынастардың екі негізгі түрін бөліп көрсетуге болады: 1) пәнаралық 

байланыс әрбір оқыту принциптерін жүзеге асыру тәсілдерінің бірі ретінде және 

2) пәнаралық байланыс оқу жүйесінде жергілікті сипаттағы дидактикалық 

жүйелерді құрудың дербес принципі ретінде. Өзіндік принцип ретінде қызмет ете 

отырып, пәнаралық байланыстар барлық басқа да принциптердің мақсатты 

бағыттылығын анықтай алады, олардың басты міндеті - ғылыми дүниетанымды, 

қоршаған орта туралы білімнің біртұтас жүйесін қалыптастыру болып 

табылады. Сонда көрнекілік, жүйелілік, практикамен байланыс, оқытуды 

белсендендіру олардың негізінде құрылған дидактикалық жүйеде пәнаралық 

байланыстарды іске асыру құралдарына айналады. 

Біз алдағы уақытта бірінші көзқарасты ұстанамыз және пәнаралық 

байланыстарды ғылыми, жүйелілік, саналы, кәсіби бағыттылық принциптерін 

сақтауды талап ететін және оқытудың нақты процесінде барлық дидактикалық 

принциптердің өзара әрекеттесуін күшейтетін дидактикалық принциптердің 

құрамдас компоненті ретінде қарастыратын боламыз. 

Пәнаралық байланыс ұғымының өзіне әртүрлі тәсілдеріне сүйене  

отырып, мақалалардың, диссертациялардың және пәнаралық байланыстар 

туралы құралдардың көптеген авторларының көпшілігі осы байланыстарды 

жіктеуге ұмтылады. М.Н. Скаткин [154] байланыстың үш түрін көрсетеді: 1) 

алдын ала байланыс 2) кезектегі байланыс 3) жалғаспалы байланыс. 

П. Г. Кулагин, тағы да уақытша факторды негізге ала отырып, 

байланыстың екі түрімен шектеледі: 1) синхронды байланыстар; 2) асинхронды 

байланыстар. 

К. П. Королев пәнаралық байланыстың төрт түрін белгілейді: 1) 

факторлар мен түсініктер арасында; 2) зерттеу және ғылыми ойлау әдістері 

арасында; 3) жалпы білік пен дағдыларды қалыптастыру байланыстары; 4) 

танымдық іс -әрекет тәсілдеріне оқыту байланыстары . 

В. Н. Федорова мен Д. М. Кирюшкин [148,149] байланыстың екі 

тобын бөліп көрсетеді: хронологиялық және ақпараттық. Бұл ретте, 

хронологиялық байланыстар мыналарға бөлінеді: 1) алдыңғы; 2) ілеспе; 3) 
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перспективалық; ақпараттық байланыстар: 1) нақты; 2) ұғымдық; 3) теориялық. 

В. А Скакун [153] пәнаралық байланыс түрлерін оқылатын оқу 

материалының мазмұны бойынша; қалыптасатын іскерліктер бойынша; оқыту 

әдістері мен құралдары бойынша; студенттерді тәрбиелеу мен дамытудың 

әдістері мен құралдары бойынша ажыратады. 

Н. Ф. Борисенко [24] ғылыми таным ұғымдарының, әдістерінің, 

тәсілдерінің теориясын зерттеу объектісінің ортақтығы бойынша пәнаралық 

байланыстарды бөледі. Г. Н. Бодрикова [22]: хронологиялық байланыстар; 

танымдық қызметтің логикалық тәсілдерін одан әрі дамытуға және жетілдіруге 

қабілетті байланыстар; танымдық қызметтің пәнаралық спецификалық

 тәсілдерін қалыптастыруға бағытталған байланыстар; студенттердің 

кәсіби дайындығын жетілдіретін байланыстар деп бөледі. 

Логикалық (М. Н. Черкес-Заде, В. М. Коса - тая, Н. И. Федоров), 

мазмұндық-іс жүргізу (Г. И. Батурина, H. H.Рахманина), әдістемелік (М. М. Левина) 

белгілері бойынша; ақыл-ой қызметінің ортақтығы бойынша (H. A.Лошкарева) 

жіктелімдер бар. Өз жіктеу байланыстарын сондай-ақ, Г. Ф. Фкдорец [169], Р. Б. 

Лотштейн [102] ұсынады 

Пәнаралық байланыстың ең көлемді классификациясы В. Н. 

Максимованың жұмыстарында бар. 

В. Н. Максимова [105, 106, 107] оқыту процесінің біртұтас ұстанымымен 

пәнаралық байланыстарды қарастыра отырып, олар өзара байланысты үш үлгі 

деңгейінде жұмыс істейтінін көрсетеді: 1) мазмұндық-ақпараттық; 2) операциялық-іс 

- әрекет; 3) ұйымдастыру-әдістемелік. 

Бірінші тип келесі байланыс түрлерін қамтиды: 

1) ғылыми білімнің құрамы бойынша (фактологиялық, ұғымдық, теориялық); 

2) таным туралы білімдер бойынша (философиялық, тарихи-ғылыми, 

семиотикалық, логикалық); 

3) құндылық бағдарлары туралы білімдер бойынша (идеологиялық, идеялық 

- саяси, саяси-экономикалық, эстетикалық, этикалық, құқықтық). 

Пәнаралық байланыстың екінші түрі түрлері: 

1) теориялық білімді қолданудағы практикалық қызмет тәсілдері бойынша – 

«практикалық», олар оқытылған қозғалу, еңбек, конструктивтік-техникалық, 

есептеу - өлшеу, есептеу, эксперименталды, бейнелеу, сөйлеу біліктерін 

қалыптастыруға ықпал етеді; 

2) ойлау, шығармашылық, оқу, ұйымдастыру-танымдық (жоспарлау, 

ұйымдастыру және өзін — өзі бақылау), өзін - өзі білім беру қызметін жалпы оқу 

іскерліктерін қалыптастыратын" танымды «білімді» игерудегі оқу-танымдық қызмет 

тәсілдері бойынша; 

3) құндылық-бағдарлы қызмет тәсілдері бойынша бағалау, 

коммуникативтік, көркемдік-эстетикалық қызмет дағдыларын қалыптастыру 

үшін«құндылық-бағдарлы» қажет. 

Бірінші екіге бағынатын және дербес мәні бар үшінші тип олардың 

түрлерін ажыратады: 

1) Әртүрлі білім түрлеріндегі (репродукциялық,

 ізденушілік, шығармашылық) байланыстарды меңгеру тәсілдері бойынша); 

2) жүзеге асыру кеңдігі бойынша (курсаралық, циклішілік, цикларалық); 3) 

жүзеге асыру уақыты бойынша (сабақтастық, ілеспе, перспективалық); 4) заттардың 

өзара байланысы тәсілі бойынша ( бір жақты, екі жақты,); 5) өткізу тұрақтылығы 

бойынша (эпизодтық, тұрақты, жүйелі); 

6) оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру деңгейі бойынша (сабақ, тақырыптық 
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және т.б. ). 

Осы жіктемеде жүзеге асыру уақыты бойынша байланыстың  

айқын тұжырымдамасында тек үшінші түрдегі бір ғана түрі болып табылса 

да, олардың тікелей бірінші және екінші түрдегі түрі болып табылатындығын 

және олардың маңыздылығы орналасқан түрлер арасында басым болып 

табылатындығын көру оңай. 

Пәнаралық байланысты жіктеу кезінде тек қана байланыстар немесе ғылыми 

аралық байланыстар емес, пәнаралық факторлардың негізгі, себеп, педагогикалық 

факторларының тән ерекшеліктерін анықтау қажет екенін көрсететін 

авторлардың дәлелдері айқын көрінеді[169]. Педагогикалық категориядағы 

пәнаралық байланыстардың мұндай ерекшелігі хронологиялық (ақпараттық) фактор 

болып табылады . 

Уақытша факторды қамтитын жіктемелік бөліктер көптеген авторлармен 

өңделді,бұл оқу процесінде олардың үлкен маңызын өзі атап көрсетеді . Осы 

сыныптамалармен қысқаша танысамыз. 

Хронологиялық фактор бойынша пәнаралық байланыстар мынадай болып 

бөлінеді- алдыңғы, сондай-ақ ілеспе, перспективалық (В. Н. Федорова, Д. М. 

Кирюшкин, Ф. П. Соколова, А. Ю. Сикорскене, JI.В. Загрекова, Н. М. Черкес-Заде); 

- алдыңғы, ілеспе, кейінгі (М. Н. Скаткин, А. И. Еремкин, К. П. Королева); 

- синхронды, асинхронды (Н. М. Верзилин, П. Г. Кулагин, Н. М. Черкес-

Заде,Ю. В. Вайткевичюс, H. A. Лошкарева); 

- қалпына келтіру, ілеспе, перспективалы (Ю. В. Васильев); 

- сабақтастық, перспективалық (И. Д. Зверев, Ш. И. Ганелин); - кейінгі, ілеспе, 

алдын ала (Н. С. Антонов); 

- хронологиялық (сабақтастық, синхронды, перспективалық) және 

хронометриялық (жергілікті, орта әрекет ететін, ұзақ уақыт бойы) (Г. Ф. Федорец). 

Іс - әрекет бағыты бойынша пәнаралық байланыстар-тікелей және кері 

(Г. В. Воробьев, С. М. Никонова, H. A.Сорокин); тік және көлденең (П. Н. Новиков, 

И. Д Зверев); көлденең және қиылысатын (H. A. Лошкарева); көтерілетін және 

төмен түсетін (Е. Е. Минченков) типологиялар бар. 

Хронологиялық жіктемені қабылдайтын авторлардың басым көпшілігі, 

олардың мағыналық ұстанымның бірдей контекстінде мән-мағыналық мәнмәтінде 

бөле отырып, қолданылатын терминдердің әрқайсысын түсінетінін дәл

 көрсетпейді. Көрсетілген байланыстардың неғұрлым егжей- 

тегжейлі сипаттамасы кезінде бірдей ұғымдардың едәуір әр түрлі оқылуы 

анықталады және терминология дефинацияланбайтын жағдайларда осыны алдын ала 

күту қажет. 

Мысалы, В. Н. Федорова ілеспе және перспективалық байланыстар ретінде 

өзара іс-қимыл ұзақтығы бойынша байланысты түсінеді: бірге жүретін 1-2 оқу 

жылы, алдыңғы 2-3 оқу жылы, ал перспективалы — 4-6 жыл жұмыс істейді [170, 

29 б.]. Г. Н. Федор осы терминдер (ілеспе, алдыңғы, перспективалы) оларды 

жүзеге асыру реттілігі бойынша байланыс деп атайды, ал өзара іс - қимыл 

ұзақтығы бойынша байланысты хронометриялық деп атайды және оларды жергілікті, 

орта әрекет ететін, ұзақ әрекет ететін деп бөледі [169]. Басқа авторлардың бірқатары 

контекстуалды бірдей хронологиялық байланыстарды түсінеді, бірақ оларды әр 

түрлі деп атайды (ілеспе-синхронды, сабақтастық — алдыңғы — 

ретроспективті және т.б.). В. Н. Ретюнский белгілі бір пәнге қатысты кейінгі, 

ілеспе, перспективалық байланыстарды қолдану керек деп есептейді [141]. Бірақ 

"кейінгі" және "перспективалы" терминдерінің бір қисынды негізі бар және оларды 

әртүрлі мазмұнмен бірге қолдану сәтсіз болып табылады. 
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И. Д. Зверев пен В. Н. Максимованың монографиясында" сабақтастық", 

"ілеспелі" және "перспективалы" ұғымдары өз анықтамаларының байланысы жоқ, 

бұл терминдерді түсінудің біркелкі еместігіне және ұғымдардың қосалқы 

құндылығының төмендеуіне әкеледі. Қалыптасқан жағдай тіпті сапалы ғылыми 

зерттеу кезінде де қолданылатын ұғымдарды қатаң дефинициялау қажеттілігін тағы 

да атап көрсетеді . 

Сонымен, пәнаралық байланыстың дидактикалық категориясының даму 

тарихын қысқаша талдау көрсеткендей, тіпті осындай жақсы белгілі 

хронологиялық түсінікте пәнаралық байланыстылар байланыс түрлері мен 

олардың атауларын жіктеу мәселесінде жеткілікті бытыраңқылық пен 

реттелмеушілік орын алады . Хронологиялық байланыстардың тек бір ғана түрінің 

мынадай әр түрлі сөз белгілері бар: "сабақтастық", "алдыңғы", "алдын ала ", 

"кейінгі", "асинхронды", "қалпына келтіру ", "ретроспективті". 

Байланыстардың нақты сол түрі олардың әрекет ету бағыты бойынша 

байланыстармен сипатталуы мүмкін: "тік", "көлденең", "тік"(заттар құрылымының 

орналасуына байланысты), "көтерілетін". Хронологиялық байланыстардың тек 

бір түрін белгілеу үшін ондаған терминдер бар. Енді хронологиялық пәнаралық 

байланыс проблемасы "созылмалы" түрге көшкендігі таңқаларлық емес. 

Біз өз жұмысымызда хронологиялық қағидат бойынша пәнаралық 

байланыстарды жіктеуді ұстанамыз. Алдыңғы, ілеспе және перспективалы 

байланыстарды бөлеміз. Бұл ретте алдыңғы байланыстар деп іске асыру кезінде 

оқытушының оқушыларға белгілі бір шектес пәннің оқу материалына жүгінуі 

болатын байланысты түсінеміз; ілеспе байланыстар —шектес пәндердегі бір 

ұғымдарды қатар зерттеу; перспективалық байланыстар - жүйелі түрде оқуы әлі алда 

тұрған басқа оқу пәндерінің білім бөлімдеріне жүгіну. Сонымен қатар әр түрлі 

пәндерге қатысты бір оқу материалын алдыңғы және ілеспе және 

перспективалық байланыстарды бір мезгілде іске асыра алады. 

Осылайша, әдебиет пен диссертациялық зерттеулерді талдау, пәнаралық 

байланыс мәселесі психологиялық, педагогикалық және әдістемелік аспектілерді 

қамтитын кешенді болып табылады. Сондықтан "пәнаралық байланыс" ұғымының 

түсіндірмелері әртүрлі. Осы жерден пәнаралық байланыс классификациясының 

алуан түрлілігі. Демек, біздің зерттеуде қарастырылатын пәнаралық байланысты 

жүзеге асыру мәселесі өзекті және уақтылы болып табылады. 
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Аннотация. 

На основе изученной методической и психолого-педагогической литературы 

по теме исследования и ее анализа, определить  систему  заданий с использованием 

технологии педагогики сотрудничества, направленных на формирование и развитие 

математических навыков у обучающихся на уроках математики в рамках обновления 

содержания образования. Технологии педагогики сотрудничества заключается в том, 

что обновление содержания образования способствует применению данной технологии 

каждым учителем на любых этапах уроков. Автор приходит к выводу, что 

формирование и развитие математических навыков у обучающихся  будет проходить 

более эффективно, если в уроки математики включать задания с использованием 

технологии педагогики сотрудничества. 

Ключевые слова: технология педагогики сотрудничества, вычислительный 

навык, сотрудничество, новая модель образования, групповая работа, парная работа, 

формирование навыка, коммуникативность. 

Annotation. 

The purpose of the study is to determine the system of tasks using the technology of 

pedagogy of cooperation based on the studied methodological and psychological and 

pedagogical literature on the topic of research and its analysis, aimed at the formation and 

development of mathematical skills of students in mathematics lessons as part of updating the 

content of education. The relevance of the technology of pedagogy of cooperation lies in the 

fact that updating the content of education contributes to the use of this technology by each 

teacher at all stages of lessons. The author comes to the conclusion that the formation and 

development of mathematical skills of students will be more effective if the lessons in 

mathematics include tasks using the technology of pedagogy of cooperation. 

Key words: technology of pedagogy of cooperation, computational skill, 

cooperation, new model of education, group work, pair work, skill formation, communication 

skills. 

 

В последнее время все меньше уделяется внимания развитию у обучающихся 

вычислительных навыков. Анализ суммативных работ, домашних заданий показывает, 

что большинство детей  недостаточно обладают математическими навыками, 

допускают ошибки при вычислениях. У обучающихся возникают затруднения при 

выполнении действий с десятичными и обыкновенными дробями, при сложении и 

вычитании смешанных чисел, обыкновенных дробей с разными знаменателями, много 

встречается ошибок при нахождении процента от числа и числа по его процентам, 

неверно определяют порядок действий в  примерах. Все эти недочеты оказывают 
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отрицательное воздействие на усвоение обучающимися курса математики. Сейчас 

структура образовательного процесса в обновленной модели образования претерпела 

существенные изменения. Если ранее традиционное образование сводилось к 

логической схеме: предмет – учитель – воспитанник, то в новой модели 

образовательного процесса стала иной: обучающийся – призвание – предмет – урок – 

обучающийся. 

Актуализация проблемы сотрудничества на данный момент  не случайна. Она 

обусловлена, во-первых, социальными и педагогическими процессами, 

происходящими в современном обществе (гуманизация и демократизация 

межличностных отношений, усиление роли антропогенного фактора, повышение 

качества образования и воспитания обучающихся на основе инновационных 

процессов, общественное внимание к образовательным учреждениям, их проблемам и 

др.); во-вторых, уровнем развития педагогической практики (недостаточная 

педагогическая поддержка учителей и обучающихся, их неудовлетворённость учебно-

воспитательным процессом; неосознание необходимости, неумение, а нередко и 

нежелание педагогов изменять свое отношение к обучающимся и др.); в-третьих, 

поиском педагогов-практиков (разработка и апробация инновационных технологий 

обучения и воспитания, которые направленны на развитие личности обучающегося, и 

др.). 

Автором технологии педагогики сотрудничества и ее главным идейным 

вдохновителем стал советский педагог и публицист Соловейчик Симон Львович. 

В рамках реализации Плана Нации – «100 конкретных шагов», 

инициированного первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, 

запланированы пять шагов в образовании, направленных на повышение качества 

человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР. К среднему образованию 

относятся: поэтапное внедрение 12-летнего образования, обновление стандартов 

школьного обучения. 

Основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»  ценности включают в себя 

сотрудничество: казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Технология педагогики сотрудничества основана на содружестве участников 

педагогического процесса, учитывает их интересы, что позволят достичь 

функциональной грамотности. 

К сожалению, технология педагогики сотрудничества еще неявляется 

конкретной моделью. Потому она, входя во многие современные педагогические 

технологии как их часть, покасчитается «проникающей технологией». 

Для внедрения и использования  технологии педагогики сотрудничества на 

уроках математики, для   вовлечения всехобучающихся в активную познавательную 

деятельность и к тому же чтобы уделять внимание развитиюкоммуникативных 

навыков,  то необходимо  приближаться к поставленной цели постепенно и терпеливо 

шаг за шагом, учить своих обучающихся: 

• взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

• работать активно, ответственно относясь к поставленным задачам; 

• вежливо и уважительно общаться с партнерами; 

• испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и 

за успехи своей группы, всего класса; 

• полностью осознавать, что совместная работа в группах - это ответственный 

и серьезный труд. 

Проведя экспериментальную работу по развитию вычислительных навыков у 

обучающихся на уроках математики  посредством внедрения технологии педагогики 
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сотрудничества, следует сделать вывод: использованные уроки и задания 

способствуют формированию и развитию вычислительных навыков, это было доказано 

в ходе контрольного этапа исследования. А именно, большинство обучающихся 

экспериментального класса стали более правильно производить выбор операций, 

используя наиболее рациональные приёмы вычислений; работают быстро. 

Наблюдается рост уровня сформированности вычислительных навыков у 33% 

обучающихся. 

Педагогика сотрудничества предусматривает, что каждый обучающийся видит 

в педагоге сотрудника, чувствует постоянную поддержку и понимание наряду со 

строгостью и требовательностью. 

Свои творческие способности по математике учащиеся могут развить далее в 

исследовательской деятельности или при решении нестандартных задач в различных 

олимпиадах по предмету. 
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Аннотация. В данной статьепредставлены примеры нахождения группы Галуа 

по самостоятельно разработанному алгоритму при алгебраическом расширении полей, 

с помощью общих сведений теории полей и теории групп. 

Ключевыеслова: автоморфизм, группа Галуа, минимальный многочлен, 

алгебраическое расширение поля. 

Annotation.This article presents examples of finding a Galois group using a self- 

developed algorithm for algebraic field extension, using General information from field 

theory and group theory. 

Keywords: automorphism, Galois group, minimum polynomial, algebraic extension 

fields. 

Аннотация. 

Бұлмақаладаөрістертеориясыментоптартеориясыныңжалпымәліметтеріарқылыөрістерд

іңалгебралықкеңеюікезіндеөзбетіншеәзірленгеналгоритмбойыншаГалуатобынтабумыс

алдарыберілген. 

Түйінсөздер: автоморфизм, Галуатобы, минималдыкөпмүше, 

алгебралықөрістікеңейту. 
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Главный вопрос в классической алгебре состоял в том, существуют ли общие 

формулы для решения полиномиальных уравнений степени  . Удивительно 

оригинальной работой, которая дала полное объяснение, включая критерий, 

определяющий, какие полиномиальные уравнения могут быть решены с помощью 

общей формулы, была работа Галуа. Идеи Галуа, что решения уравнения        

лежат в некотором расширении поля коэффициентов     , оказали глубокое влияние 

на развитие современной математики, далеко выходя за рамки первоначальной 

проблемы разрешимости.  

Замечательным открытием Галуа была тесная связь между такими 

расширениями полей и группами. В данной статье представлены примеры нахождения 

группы Галуа. 

Для разбора примеров нам понадобится ряд определений и теорем из 

абстрактной алгебры, а именно из теории полей, полей многочленов и групп, которые 

имеют ключевое значение в данной статье. Более подробно с общими сведениями 

теоремами,связанными с расширениями полей и их доказательствами можно 

ознакомиться в литературе [1], [4], с группами [2], [3]. 

Очень важным следствием данной статьи является следствие 11.8, на нем 

будут основываться все доказательства и предположения при нахождении групп Галуа.  

Следствие 11.8. Пусть       – изоморфизм полей. Пусть   - 

алгебраический элемент в некотором расширении поля   с минимальным 

многочленом      [ ]. Пусть   - алгебраический элемент в некотором расширении 

поля  , с минимальным многочленом        [ ] . Тогда   расширяется до 

изоморфизма полей  ̅           такого что,  ̅     и  ̅             . [4, 

доказательство см. стр. 380] 

 

 

1. ГРУППА ГАЛУА 

Определение 1. Пусть    расширение поля  . Автоморфизмом поля   над 

полем   называется изоморфизм      , который фиксирует поле   поэлементно (то 

есть            ). Множестов всех   – автоморфизмов поля  , обозначаемых 

     называтся группой Галуа поля   над полем  . [4] 

Теорема 1. Если   - расширение поля  , тогда       – группа при операции 

композиций функций. 

Доказательство:  

Очевидно, что множество       не пусто, поскольку существует 

тождественное отображение      , которое является   – автоморфизмом поля   . 

Пусть          , тогда     является изоморфизмом из   в   

          (    )              

Следовательно,            и       замкнуто. Композиция функций 

ассоциативна  

            (        )   ( (    ))     ( (    ))       (    )  

(       )        и тождественное отображение   является тождественным 

элементом в       

           
Каждая биективная функция имеет обратную функцию. Если        , тогда 

          является изоморфизмом из  в   

              

Следовательно,       – группа.  [4] 
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Теорема 2. Пусть   - расширение поля   и       [ ]. Если     – корень 

     и        , тогда      также является корнем     . 
Доказательство:  

Если                
       

  то           
       

      
Так как  – изоморфизм и                , имеем 

                     
       

  
                   

          
  

                          
             

 

                 
          

   (    )  
Следовательно,      – корень       [4] 

Теорема 3. Пусть   – поле расщепления некоторого многочлена над полем   

и      . Тогда существует        такой, что        тогда и только тогда, когда 

 и   имеют некоторый минимальный многочленом в  [ ]. 
Доказательство: 

Если  и   имеют один и тот же минимальный многочлени   – поле 

расщепления некоторого многочлена над полем   и      ,тогда существует 

изоморфизм по следствию 11.8   такой что           , где      и  фиксирует   

поэлементно. Так как   является полем разложения некоторого многочлена над  , это 

есть полем разложения того же многочлена над      и     .Следовательно   

расширяется до   – автоморфизма  . Другими словами,         и       . 

Обратное является следствием теоремы 2. [4] 

Теорема 4. Пусть              - алгебраическое расширение поля  . Если 

          и                       , тогда    . Другими словами, 

автоморфизм в       полностью определен его действием на        .[4, 

доказательство  см. стр. 410] 

Следствие 5. Если   – поле расщепления сепарабельного многочлена      
степени   в  [ ], тогда       изоморфно подгруппе   . [4, доказательство  см. стр. 

411] 

Теорема 6. Пусть   - расширение поля  . Если  подгруппа      , пусть 

   {               }  
Тогда   является промежуточным полем расширения. Поле    называется 

фиксированным полем подгруппы  . [4, доказательство  см. стр. 412] 

2. ПРИМЕРЫ ГРУПП ГАЛУА 

Пример 1.Рассмотрим алгебраическое расширение поля рациональных 

чисел   элементами  √  и √ . Построим пример группы Галуа      (√  √ ). 

Шаг 1. Найдем минимальный многочлен от √  и √  над  . 

Очевидно, что минимальным многочленом от √  над    является многочлен 

    . Заметим, что  √  также является корнем данного многочлена. 

По теореме 2, любой автоморфизм группы      (√  √ ) , переводит √  в 

 √ так как это корни многочлена     , аналогично автоморфизм переводиткорни 

    , а именно √  в  √   

Шаг 2. Определим всевозможные действия на  √  и √ . 

Поскольку автоморфизм полностью определяется его действием на  √  и √  

по теореме  , и автоморфизм  может переводить √  только в себя или в  √ , 

аналогично √ по теореме 3, то в группе      (√  √ ) существует не более четырех 

автоморфизмов, соответствующих четырем возможным действиям на  √  и √ : 
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√ 
 
 √ √ 

 
  √ √ 

  
 √ √ 

   
  √  

√  √ √  √ √   √ √   √  
 

Шаг 3. Построение автоморфизмов. 

Теперь покажем, что      (√  √ )  является группой порядка   путем 

построения нетождественных автоморфизмов      .  

Чтобы построить  , обратим внимание, что      является минимальным 

многочленом для √  и  √  над  . По следствию 11.8, существует изоморфизм   , 

такой что  (√ )   ( √ ), где  (√ )   √ , и   фиксирует   поэлементно. 

     является минимальным многочленом для √  над  (√ ) . В силу 

следствию 11.8, замети что это  -автоморфизм такой что (√ )(√ )   (√  √ ) , 

где (√ )  √ . Следовательно,        (√  √ ) и  (√ )   √  и  (√ )  √ . По 

аналогичному двухэтапному рассуждению порождаются   и  .  

Далее вычислим операционную таблицу для автоморфизмов         где в 

качестве операции выступает композиция функций 

     (√ )   ( (√ ))   (√ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   (√ )   √  

Композиции автоморфизмов     и     соответствует действие 

автоморфизма  . Отсюда,           

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )  √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )  √  

     (√ )   ( (√ ))   (√ )   √  

Следовательно,          . 

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )  √  

     (√ )   ( (√ ))   (√ )   √  

     (√ )   ( (√ ))   ( √ )  √  

Отсюда,          . 

Шаг 4. Нахождение группы Галуа. 

Заметим, что каждый       имеет порядок   в 

    

 (√  √ ).Следовательно 

по теореме  ,              .  
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Таким образом,      (√  √ )  {       }. 

Утверждение.      (√  √ )       .  

Получив операционную таблицу, нетрудно заметить, что она схожа с таблицей 

группы      , где в качестве операции выступает сумма. 

      {   }  {   }  {                       }  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, построим изоморфизм  такой что     (√  √ )       , 

где                                            . Следовательно, 

     (√  √ )       . Кроме того,      (√  √ )  является абелевой группой 

порядка 4. 

Пример 2.Найдем         , где   
(   √  )

 
  является комплексным 

кубическим корнем из  .  

Шаг 1. Найдем минимальный многочлен от  над  . 

Так как по условию   
(   √  )

 
  является комплексным кубическим корнем 

из  , можно сделать вывод, что является корнем многочлена       , то есть    
   , так как     , следовательно     также является корнем данногомногочлена. 

Разложим данный многочлен по ФСУ и получим, что                   , 

очевидно, что минимальным многочленом от   над   является       . 

Шаг 2. Определим всевозможные действия на   ,  и   . 

По теореме  , группа автоморфизмов корней сепарабельного многочлена 

    изоморфна подгруппе   . Тогда по теореме   существует по крайней мере один 

автоморфизм   который отображает первый корень   на второй  , а третий корень    

на себя или на первый корень   по теореме 2. Тогда автоморфизм   изоморфен 

перестановке      или      . Очевидно что, группа автоморфизмов корней 

сепарабельного многочлена      является циклической группой поэтому изоморфная 

ей подгруппа группы    содержит только циклические перестановки. Тогда   
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изоморфен перестановке      . Построим подгруппу группы   , порожденную 

перестановкой       для этого найдем композицию перестановки       с самой собой 

(
   
   

)  (
   
   

)  (
   
   

)         

 

Найдем композицию, получившийся перестановки       и      ,       и 

      

(
   
   

)  (
   
   

)  (
   
   

)    

(
   
   

)  (
   
   

)  (
   
   

)    

Затем найдем             

(
   
   

)  (
   
   

)  (
   
   

)         

Занесем полученные данные в таблицу 

 

                

                

                    

                    

 

Таким образом, мы получили операционную таблицу подгруппы    .  

Шаг 3. Построение автоморфизмов. 

Построим автоморфизмы изоморфные перестановкам:    ,        , 

       . Тогда 

 
 
   

 
   

 
   

          
             

 

Найдем всевозможные композиции автоморфизмов       

          (    )          

          (    )          

           (     )         

Заметим, что      . Теперь найдем композицию автоморфизмов     

          (    )          

          (    )          

           (     )         

Следовательно,      . Далее найдем композицию автоморфизмов     и 

   , получим 

          (    )         

          (    )          

           (     )          

          (    )          

          (    )         

           (     )           
Таким образом мы получили, что          .  
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Следовательно, группа автоморфизмов корней многочлена     является 

циклической абелевой группой порядка  , изоморфная подгруппе группы  . 

Шаг 4. Нахождение группы Галуа        . 

Очевидно, что          состоит из тождественного автоморфизма  , который 

фиксирует поле      и автоморфизма  , который фиксирует поле  , а   переводит в 

  . Таким образом          {   } является абелевой циклической группой порядка 

2 и, по примеру 1,           . 
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Аннотация 

Мақалада физиканың әртүрлі бөлімдерінде кеңінен қолданылатын 

интегралдық теңдеулер (сұйықтық бетіндегі толқындар теориясы, кванттық 

механика, спектроскопия, кристаллография, акустика, анализ және плазманың 

диагностикасы есептері және т. б.), геофизика (гравиметрия есептері, сейсмиканың 

кинематикалық есептері), механика (конструкциялардың тербелістері) және т. б. 

қарастырылған. Физикада соңғы әсер енгізілген кезде, жай дифференциалдық 

теңдеулер немесе дербес туынды теңдеулері жеткіліксіз болып табылады, басқаша 

айтқанда бастапқы шарттар болатын жағдайды анықтаушы еді. Алдыңғы күйлердің 

үздіксіз тізбегін ескеру үшін, интегралдық және интегралдық-дифференциалдық 

теңдеулерді пайдалану қажет, мұнда интеграл белгісінің астында параметрлердің 

функциялары беріледі, сонымен қатар қарастырылатын сәттің алдындағы кейбір 

кезең ішіндегі уақытқа тәуелді жүйені сипаттайды. Бұл мақалада біз өзгешеленген 
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ядросы бар екінші текті Фредгольм және Вольтерра интегралдық теңдеулерін 

шешуді қарастырдық. 

Түйін сөздер: Фредгольмнің интегралдық теңдеулері, Вольтерраның 

интегралдық теңдеулері,өзгешеленген ядросы бар интегралдық теңдеулер. 

Аннотация 

В статье рассмотрены интегральные уравнения, которые широко 

используются в различных разделах физики (теория волн на поверхности 

жидкостей, квантовая механика, задачи спектроскопии, кристаллографии, акустики, 

анализа и диагностики плазмы и т.д.), геофизики (задачи гравиметрии, 

кинематические задачи сейсмики), механики (колебания конструкций) и др. Когда в 

физике введено последействие, то уже недостаточно обыкновенных 

дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных, иначе 

начальные данные определяли бы будущее состояние. Чтобы учесть непрерывную 

последовательность предшествующих состояний, нужно использовать 

интегральные и интегро-дифференциальные уравнения, где под знаком интеграла 

фигурируют функции параметров, характеризующих систему, которые зависят от 

времени в течение некоторого периода, предшествующего рассматриваемому 

моменту. В данной статье мы рассмотрели решение интегральных уравнений 

второго рода Фредгольма и Вольтеррас вырожденным ядром. 

Ключевые слова: Интегральные уравнения Фредгольма, интегральные 

уравнения Вольтерра,интегральные уравнения с вырожденным ядром. 

Annotation 

The article deals with integral equations that are widely used in various sections 

of physics (theory of waves on the surface of liquids, quantum mechanics, problems of 

spectroscopy, crystallography, acoustics, analysis and diagnostics of plasma, etc.), 

Geophysics (problems of gravimetry, kinematic problems of seismics), mechanics 

(vibrations of structures), etc. When the physics introduced aftereffect, it is not enough 

ordinary differential equations or partial differential equations, otherwise the initial data 

would determine the future state. To take into account the continuous sequence of 

previous States, we need to use integral and integro-differential equations, where the sign 

of the integral appears functions of parameters that characterize the system, which depend 

on time for some period preceding the moment under consideration. In this article we 

have considered the solution of the second kind of integral equations of Fredholm and 

Volterra with a degenerate kernel. 

Keywords:Fredholm integral equations, of the Volterra integral equation,integral 

equations with a degenerate kernel. 

 

Интеграл таңбасының астында белгісіз функциясы бар болатын болса, онда 

ол интегралдық теңдеу деп аталады. Келесі түрдегі интегралдық теңдеулер  

  
 

b

a

xfdttytxK )()(),(

      
 (1) 

және  

  
 

b

a

xfdttytxKxy )()(),()( 

     
 (2) 

Фредгольмнің 1 текті және 2 текті сызықтық интегралдық теңдеулері деп 

аталады. Мұндағы )(xy  - ізделінді функция, ),( txK  және )(xf -  ba,  кесіндісіндегі 
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берілген белгілі функциялар. ),( txK  функциясы интегралдық теңдеудің ядросы, ал 

)(xf  - бұл теңдеудің бос мүшесі болып табылады.[1] Егер 0)( xf  болса, теңдеу 

біртекті деп аталады.  

 

x

a

xfdttytxK )()(),(

       (3) 

және  

  
 

x

a

xfdttytxKxy )()(),()( 

     
 (4) 

түріндегі интегралдық теңдеулер Вольтерраның 1 текті және 2 текті 

сызықтық интегралдық теңдеулері деп аталады. Вольтерраның интегралдық 

теңдеуінің ядросы bxa  , xta   үшбұрышында анықталады.  

 (2) интегралдық теңдеудің ),( txK  ядросы өзгешеленген деп аталады, егер 

ол келесі түрде берілген болса 

  




n

k

kk tqxptxK
1

)()(),(

.      

 (5) 

  
 

b

a
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 (6)  

Өзгешеленген ядросы бар Фредгольм теңдеуі 

 (5) түріндегі өзгешеленген ядросы бар (2) Фредгольм теңдеуі алгебралық 

теңдеулер жүйесіне келтірілуі мүмкін. Ол үшін (2) теңдеуді келесі түрде көшіріп 

алайық: 
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мұндағы сан 
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(7) өрнектен kc  барлық константалары табылған соң, )(xy  шешімі 

табылатындығы көрініп тұр. (8) интегралдағы )(xy -тің орнына (7) өрнекті қояйық: 
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мұндағы константалар 
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 (9) 

Енді, интегралдық теңдеудің орнында, бізде оған эквивалентті kc бегісіз 

санына қатысты  алгебралық теңдеулер жүйесі шығады 
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ikik bcac  
1


.        (10) 

Берілген жүйені шешіп, kc -ны (7) теңдеуге қоятын болсақ, бастапқы 

интегралдық теңдеудің шешімін табамыз. Осылайша, өзгешеленген ядросы бар 

интегралдық теңдеудің шешімдерінің саны немесе оның шешілімсіздігі (10) 

алгебралық жүйенің қасиеттерімен анықталады. [2] 

1 мысал. Келесі интегралдық теңдеуді шешу керек 

 



0

)(coscos)( dttyttgxxxy

. 

Шешімі: Берілген интегралдық теңдеудің ядросы өзгешенген.   

коэффициентін 1-ге тең.  

tgxxp )(1 ,   ttq cos)(1   

деп белгілей отырып, коэффициенттерді (10) теңдеудің шешімін (9) 

формулалар бойынша табамыз: 
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(10) жүйе келесідей болады 
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Берілген жүйенің жалпы шешімі 
2

1
1 с  болады. Демек, берліген 

интегралдық теңдеудің шешімі былай беріледі: 


2

1
cos)(  xxy

. 

Өзгешеленген ядросы бар Вольтерра теңдеуі 

(4) интегралдық теңдеудің ядросы өзгешеленген болса, онда (4) теңдеуді 

келесі түрге келтіруге болады: 
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функциясын енгізе отырып, оны (11) теңдеуге қойсақ, өзгешеленген 

ядросы бар теңдеудің шешімі 
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 (13) 

түріне келеді.  
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Осылайша, )(xy -ті табу үшін, )(xuk  функциясын анықтау керек. (12) 

дифференциалдап, )(xy -тің орнына (13) өрнегін қойып, )(xuk  белгісіздер 

функциялары үшін 1-ші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін аламыз: 

 

)()()()()()(
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xqxfxuxpxqxu k

n

i

iikk  
 ,  1k , 2, …, n . 

(12) қатынасындағы ax   деп алып, бастапқы шарттары біртекті екенін 

аламыз: 0)(...)()( 21  xuxuxu n . Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің 

шешімдерін (13) қойғанда, ол бізге бастапқы интегралдық теңдеудің шешімін 

береді. [3] 

 2 мысал. Интегралдық теңдеуді шешу керек 
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Онда (14) теңдеудің шешімі келесі түрде жазылады 

 xxuxy 4)(2)(  .        

 (16) 

(15) дифференциалдап, оны (16) теңдеудегі )(xy  өрнегіне қойып,  
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аламыз, немесе, стандартты түрде  
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0)0( u  бастапқы шартын ескерсек, берілген теңдеудің шешімі келесі 

функция болады 

 xxxxu 2)12ln()12()(  . 

Оны (16) қойып, интегралдық теңдеудің шешімін аламыз: 

 xxxxy 4)12ln()24()(  . 
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ФИЗИКА САБАҒЫНДА ЭЛЕКТРОСТАТИКА ТАРАУЫНА ҚЫСҚА 

МЕРЗІМДІ ЖОСПАР ӘЗІРЛЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Нұржауова Ұ.Б. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті. 

Қостанай қаласы. 

 

Ғылыми жетекші: Косжанова А.Г Аға оқытушы 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті. 

Қостанай қаласы. 

 

Аннотация 

Оқушының жеке тұлғасы,оқуға деген ынтасы мен қабілетін дамыту бүгінгі 

күннің негізгі мәселелерінің бірі. Осы аталған қасиеттерді жетілдіру арқылы олардың 

білім көкжиегін кеңейтіп, дамыта аламыз. Сонымен қоса физика курсынан алған 

білімдерінің практикалық пайдаланылуы мен күнделікті өмірде қолданылуын көрсете 

алу үшін мұғалім шеберлігінің алатын орны ерекше. Мұғалім шеберлігі сабакка 

дайындығымен оның ішінде сабақ жоспарларын даярлауымен ерекшеленеді.Неғұрлым 

жоспар нақты болса солғұрлым сабақ жоғары деңгейде өтеді. 

Түйінді сөздер  

Уәж- мақсатқа бағытталған іс-әрекеттер және қолдау тапқан үдеріс.  

Метасана- қалай оқу керектігін үйрету, оқу дағдысын қалыптастыру. 

Кері байланыс- оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін 

әдіс. Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі. 

Дағды- автоматты түрде жасауға дейін жеткізілген іс-әрекет. Әрекеттің адам 

бойына орнығуы. 

Аннотация 

Личность ученика,способность и желание учиться и развитие одной из 

основных проблем сегодняшнего дня. Благодаря совершенствованию этих качеств мы 

сможем расширить и развить горизонты их знаний. Кроме того, особое место занимает 

мастерство учителя для того, чтобы продемонстрировать практическое использование 

полученных знаний в курсе физики и применение их в повседневной жизни. 

Мастерство учителя отличается подготовкой уроков, в том числе подготовкой планов 

уроков.Чем точнее план, тем выше урок будет проходить на высоком уровне. 

Ключевые слова 

Мотивация- целенаправленные действия и поддерживаемый процесс. 

Рефлекция- это способ помочь студентам контролировать и оценивать 

своизнания. Успех учителей и учеников. 

Навык - это действие, которое доставляется до того, как оно будет создано 

автоматически. Установлениедействиявчеловеке. 

Annotation 

The student's personality, ability and desire to learn and development is one of the 

main problems of today. By improving these qualities, we can expand and develop the 

horizons of their knowledge. In addition, a special place is given to the skill of the teacher in 

order to demonstrate the practical use of the knowledge obtained in the course of physics and 

their application in everyday life. The teacher's skills differ in the preparation of lessons, 

including the preparation of lesson plans.The more precise the plan, the higher the lesson will 

be held at a high level. 

Key words Motivation - targeted action and supported process. 
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Reflection is a way to help students control and evaluate their knowledge. The 

success of teachers and students. 

A habit is an action that is delivered before it is created automatically. Establishment 

of action in man. 

 

Физика сабағында электростатика тарауына қысқа мерзімді жоспар әзірлеу 

әдістемесі 

ХХІ ғасырдың оқушылары алған білімдерін игеріп қана қоймай, оларды  қажет 

жерде қолдана білуіне үйрету қазіргі таңда басты назар аударарлық жайт болып 

табылады. Бұл дағдыларды қалыптастыру үшін  мұғалімдерде жұмыстарына  ден 

қойып, қажетті уақыт бөле білулері керек, тек бұл ғана емес, оқушылардың оқуын 

барынша даралап, баланың бойында метасананы яғни қалай оқу керектігін үйренуді 

қалыптастыра отырып, баланы тұлға ретінде дамытуда өз үлестерін қосуы қажет. 

Осындай тұлғаны қалыптастыру үшін мұғалімдер оқушыларды рухани  жағынан  

азықтандыратын, қызығушылығын арттыратындай  тиімді әрі қызықты сабақ  өтуі 

керек. Ол үшін  ең  бірінші ұлағатты ұстаздарының  шеберліктерін  шыңдау барысында 

иновациялық  шығармашылық  жұмыстар  жүргізуге  дағдыландыру керек екені анық. 

Осындай дағдыны оқушының бойынан көру үшін және оқушы жетістігін  ары қарай 

дамыту  үшін, мұғалімге үлкен  жауапкершілік артылып отыр. Сол себепті білімге 

жаңаша көзқараспен, жаңаша бағытпен қарайтын кез келді.Себебі күннен-күнге 

жаңалық пен ақпаратқа толы заманда, өскелең ұрпаққа білім берудің басқаша әдіс-

тәсілдері қажеттілік  ететіні хақ. Дәстүрлі сабақтарды өткізу заманауи балаларды 

оқытуға деген қызығушылық пен уәждемені төмендетеді. 

Қазіргі уақытта бала өзінің білімі үшін жауапкершілікті сезінуі тиіс, ол үшін 

мұғалім оқушының оқуға деген ынтасын оятуы тиіс. Сондықтан мұғалімнің әрбір 

жоспарланған сабағы оқушының тиімді өтуі үшін мұғалімнен үлкен ізденісті талап 

етеді. Мұғалім сабағын ерекше өткізу жаңартылған бағдарлама бойынша жоспар 

құрудан басталады. Бағдарламаның өзі ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа 

мерзімді жоспарды қарастырады. Қысқа мерзімді жоспар бұл жеке сабақ жоспары. 

Мұғалім сабағын сәтті өткізу осы қысқа мерзімді жоспардың дұрыс құрылуымен 

байланысты. Қысқа мерзімді жоспарды жоспарлау кезінде оқытудың әрбір кезеңінен 

бастап сабақтың соңына дейін оқушылардың қажеттілігін ескеру қажет. 

Сыныптағы оқушыларды оқытуға бағытталған оқу ортасын құруды 

жоспарламас бұрын, мұғалімдер бағдарлама шеңберінде келесі мәселелер бойынша ой 

қорытуы тиіс: 

* Балалар қалай оқиды? 

* Не үйрену керек? 

* Оқушылар нені қалайды? 

* 7 модульдің интеграциясы не береді? 

Оқу ортасын ұйымдастыру және оларды оқытудағы прогресті қамтамасыз ету 

қажет. 

Қысқа мерзімді жоспар SMART мақсатының нақты қойылымынан басталады. 

Мақсат-өлшенетін, нақты, қолжетімді, шынайы, уақытқа негізделген болуы 

тиіс. Мақсат бір сабақта сол мақсатқа қол жеткізуге негізделуі тиіс. Бір мақсатпен бір 

нәтижені көру үшін. Қандай мақсаттар қол жетімді болуы керек, сабақ жоспарында 

мақсаттың нәтижелерін көру үшін қандай тапсырмаларды тиімді пайдалану қажет 

деген сұраққа  жоспар құру кезінде мұғалім келесі мәселелер бойынша ойлануы керек: 

- Бұл сабақта оқушы не білуі керек? 

- Оқушы не істейді? 
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- Яғни, жоспарланған тапсырмаларды орындаған кезде оқушылардан не 

күтесіз. 

- Тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдылары бойынша қандай 

міндеттер бересіз? 

- Берілген тапсырмалар олардың жас ерекшеліктеріне сай  келеді ме? 

- Нәтижесінде оқушы не болды,прогресс болды ма? 

Қандай да бір тапсырма міндетті түрде  оқушыға бағытталуы керек. Әр 

тапсырманы орындағаннан кейін кері байланыс орнату қажет.Кері байланыс мұғалім 

мен оқушы арасындағы сенімге негізделген, келесі сабақты тиімді жоспарлау,сабақты 

талдау және бағалау нысаны болып табылады.  

Сабақ барысында мұғалімнің рөлі қандай болуы керек: 

Бірінші кезекте сіз бағыт-бағдар берушісіз,өйткені сіз оқушылар тапсырманы 

қалай орындау керектігін түсіндіретініңізді көрсетесіз. Оқушылар тапсырмаларды 

орындағанда, сіз оларды әрқашан бағыттауға тырысуыныз керек. 

Екіншіден, бақылаушы, бағалаушысыз . Бақылаушы болған жағдайда сіз 

оқушының оқуы туралы деректерді жинайсыз, қадағалайсыз, ал бағалаушы рөлінде сіз 

қалыптастырушы бағалау мен қорытынды  яғни жиынтық бағалау жүргізесіз. 

Үшіншіден, мұғалім қолдаушы болуы керек, мысалы,  оқушы әрбір 

тапсырманы орындағын кезде сіз мұғалім ретінде оқушыны ынталандырып отыруыныз 

қажет. 

Сабақ соңында мұғалім рефлексия өткізуі тиіс, себебі неге қол жеткізілетіні, 

сабақта сәтсіз сәттерді қалай жою керектігі туралы ойланып келесі сабақта осындай 

осал тұстарды болдырмауға тырысады. Сонымен қатар, әрбір мұғалімнің негізгі 

мақсаты Өзіндік білім алуға, оқуға, күнделікті сабақ жоспарын жоспарлау кезінде 

өмірде алған білімдерін қолдана білуге бағытталуы тиіс. Тек осындай жан-жақты 

жоспарлауда мұғалім жоғары нәтижелерге қол жеткізе алады. 

Заман ағымына ілесіп жаңашыл бағытта жұмыс жүргізу – барша ұстаз алдында 

тұрған негізгі мақсат.. Жас ұрпақты сапалы, саналы білім алуға, заманауи талаптарға 

сай оқытуға қабілеттін дамытуға, сабақта жаңа әдістерді қолдана отырып алған 

білімдерін қажет жерде қолдана білетін, өз пікірін анық жеткізе алатын жас ұрпақ 

тәрбиелеу қазіргі мұғалімнің  алдына қойылған негізгі міндеті болып табылатындығын 

жадымызда сақтайық! 
Әдебиеттер тізімі: 

«Тиімді оқыту мен оқу» Қазақстан республикасы педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы мұғалімге арналған нұсқаулық. www.cpm.kz 
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оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру 

бағдарламасы. Студентке арналған нұсқаулық. Бірінші басылым.Www.cpm.kz 
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Аннотация 

Өзектілігі:оқушы әлемінің біртұтас бейнесін қалыптастыру үшін оқытылатын 

пәндер арасындағы өзара байланысты қажет етеді. 

Мақсаты - «Астрономиядағы математикалық әдістер» факультативті курсын 

жасау арқылы пәнаралық байланысты жүзеге асыру, нәтижесінде студенттердің 

математика мен астрономияға деген танымдық қызығушылықтарын дамытуға ықпал 

ету. 

Түйінді сөздер :  математикалық әдістер, пәнаралық байланыстар, 

«Астрономиядағы математикалық әдістер» факультативті курсы 

Аннотация 

Актуальность: необходимость взаимосвязей между изучаемыми предметами 

для формирования целостной картины мира учащегося.  

Цель - реализация междисциплинарных связей путем проектирования 

факультативного курса «Математические методы в астрономии», в результате чего мы 

способствуем развитию познавательного интереса учащихся кматематике и 

астрономии.  

  Ключевые слова:математические методы, междисциплинарные связи, 

проектирование факультативного курса «Математические методы в астрономии» 

Abstract  

Relevance:the need for interconnections between the subjects studied to form a 

holistic picture of the student’s world. 

Goal - implementation of interdisciplinary relationships by designing the optional 

course “Mathematical Methods in Astronomy”, as a result of which we promote the 

development of students' cognitive interest in mathematics and astronomy. 

Keywords:mathematical methods, interdisciplinary communications, designing the 

optional course “Mathematical methods in astronomy” 

 

В школьной программе, астрономия, давно перестала существовать как 

отдельная самостоятельная наука. Учащиеся изучают астрономию в ознакомительном 

плане в рамках курса физики. Сделав анализ учебной программы, а также календарно 

тематического планирования по предмету физика за 7,8,9 класс, мы выяснили, какие 

же темы изучают учащиеся.  

В седьмой класс включен раздел «Земля и космос».  На изучение данного 

раздела выделяется 3 часа, в результате чего, учащиеся должны научиться различать 

геоцентрическую и гелиоцентрическую систему мира, уметь систематизировать 

объекты Солнечной системы, а также объяснять смену времен года и длительность дня 

и ночи на разных широтах.  

В восьмом классе в курсе физики астрономия не изучается.   

В девятом классе появляется раздел «Основы астрономии». На изучение 

данного раздела выделяется 5 часов.  Цели, которые ставит учебная программа перед 

учащимися трудновыполнимы. Ведь при изучении астрономии в курсе физики 

совершенно нет спиральности. Перед учителем становиться серьезная задача, дать 

учащимся знания по разделу «Основы астрономии», а значит реализовать цели 

обучения. 

Проводя уроки по разделу «Основы астрономии», учитель также должен 

провести суммативное оценивание за раздел, а это означает что часов на изучение тем 

будет еще меньше.  

В итоге мы наблюдаем следующую картину: за несколько уроков учащиеся 

получают большой объем информации, из-за отсутствия необходимого количества 



156 
 

часов практики, все их знания размыты и не структурированы.   Интерес к астрономии 

пропадает напрочь. 

Мы задумались над тем, как же эффективнее помочь учащимся достичь целей 

обучения.  

Иммануил Кант говорил, что в любой науке столько истины, сколько в ней 

математики. 

Нас заинтересовал вопрос, есть ли в астрономии математика и можно ли 

провести интеграцию данных дисциплин, что позволило бы расширить объем 

начальных знаний по астрономии изучая математику.  

Цель нашей работы заключается в реализации междисциплинарных связей 

путем проектирования факультативного курса «Математические методы в 

астрономии», в результате чего мы способствуем развитию познавательного интереса 

учащихся к математике, физике и астрономии.  

 Для решения данной проблемы мы поставили следующие задачи: 

1.   Провести анализ учебно-методической литературы 

2. Установить связь математики с понятиями, встречающимися в 

астрономии 

3. Спроектировать факультативный курс «Математические методы в 

астрономии».  

Изучив методическую литературу, мы выявили следующую связь математики 

с астрономией.  

Первоначальные астрономические знания, учащиеся получают уже в 

начальной школе на уроках математики, изучая способы и единицы измерения 

времени.  И далее в результате всего периода обучения можно проследить связь 

изучаемых тем в математике и астрономии. Решая задачи на движение, эти же 

математические навыки применяются при расчете скорости света, а также скорости 

движения небесных тел. Математические методы в тригонометрии помогает в 

астрономии определить расстояние до небесных тел и т.д. 

При проектировании факультативного курса «Математические методы в 

астрономии», опираясь на учебную программу и цели обучения, учитывая возрастные 

особенности учащихся, а также связь изучаемых дисциплин, мы разработали 

тематический план факультативного курса (Таблица 1), а также содержание каждого 

занятия.  

 «Таблица 1» 

Тематическое планирование факультативного курса 

Наименование тем Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов 

А

удит. 

занятия 

П

ракт. 

занятия 

Введение 1 1 - 

Тема 1. Единицы измерения времени. 

Солнечный и лунный календарь. 

2 1 1 

Тема 2. Движение. Решение задач на 

движение. Определение скорости движения 

небесных тел 

2 1 1 

Тема 3. Система отсчета. Измерение 

углов. Астролябия 

4 2 2 

Тема 4. Координаты точек. Определение 

небесных координат.  

4 2 2 
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Тема 5. Вычисление расстояния от Земли 

до других планет, звезд. Вычисление размеров 

космических тел. 

2 1 1 

Тема 6. Тригонометрия. Определение 

расстояния до небесных тел. 

Замена тригонометрических функций 

малых углов значениями самих углов в радианной 

мере. 

5 2 3 

Тема 7. Метод координат. построение 

проекции.  

5 2 3 

ВСЕГО 25 1

2 

1

3 

 

Содержание тем включает в себя повторение и закрепление изученного 

материала по математике, а также демонстрирует способы применения 

математических методов при решении задач по астрономии.  

К примеру, изучая тему «Координаты точек» на практическом занятии можно 

решить следующую задачу.  

Задача: Выполните построение созвездия «Лебедь» на координатной 

плоскости, по заданным координатам точек, которые являются звездами данного 

созвездия. 

(-3;4), (-2;2), (0;0), (2;-2), (5;-3), (3;1), (0;0), (-3;-1), (-7;-2) 

 Решение: 

Используя программу «Живая математика» отмечаем на координатной 

плоскости координаты звезд. (рис.1) 

 

 
«Рисунок 1» «Нанесение точек в прямоугольной системе координат» 

 

После того как все точки будут отмечены на координатной плоскости, мы 

получим построение созвездия «Лебедь» (рис.2) 
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«Рисунок 2» «Построение созвездия «Лебедь»» 

 

Решая данную задачу, учащиеся выполняют построение созвездия «Лебедь» на 

координатной плоскости, тем самым закрепляют навыки работы с декартовой 

системой координат, а также устанавливают границы созвездий.  

 Таким образом, каждое занятие факультативного курса «Математические 

методы в астрономии», учитывая особенности построения и содержания математики 

средней школы, позволяет успешно формировать понятия разделов классической 

астрономии, тем самым осуществляется междисциплинарная связь, и как следствие 

повышение познавательного интереса к математике и астрономии.  

 

Список литературы: 

1. Р.Башарулы – Физика 7 класс.-изд.Алматы «Атамұра».- 2017г.- 

стр. 166 

2. Н.А. Закирова.Р.Р.Аширов- Физика 9 класс.-изд.»Арман ПВ».-

2019г.-стр.51-75 

3. В.Г.Сурдин- Астрономические задачи с решениями-изд. 

ЕдиториалУРСС.-2002г.-стр.120 

4. В.А.Битнер-Краткий курс школьной математики-СПб.: Питер, 

2007. — стр.416. 

 

 

УДК 371.38 

ҚОЗҒАЛЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ МӘТІНДІК МӘСЕЛЕ ЕСЕПТЕРДІ 

ШЕШУДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Сәтім Дина Қалжанқызы 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті, 

Қостанай қаласы 

Ғылым жетекшісі: Доспулова У.К, аға оқытушы 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық 

Университеті, 

Қостанай қаласы 

 

Аннотация 

Бұл мақалада  қозғалысқа байланысты есептермен жұмыс істеу кезінде 

оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, оқушының білімге деген ынтасын 
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арттыру және қозғалыс есептерін шығарудың әдістерін зерттеу және оны есеп шығару 

барысында қолдану мәселесі қаралды. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается развитие у студентов навыков логического 

мышления при работе с проблемами, связанными с движением, развитие у студентов 

мотивации к знаниям и изучение методов решения проблем с движением и их 

применение в решении проблем. 

Abstract 

This article discusses the development of logical thinking skills in students when 

working with problems associated with movement, the development of students' motivation 

for knowledge and the study of methods for solving problems with movement and their 

application in solving problems. 

Түйінсөздер: алгоритм, арифметика, бульдозер, схема 

Ключевые слова: алгоритм, арифметика, бульдозер, схема 

Key words: algorithm, arithmetic, bulldozer, scheme 

 

     Математика - бұл біздің өмірімізді тереңдететін нәрсе, ол көптеген 

ғылымдардың таптырмас құралы және, әрине, оны дамытусыз, қазіргі технологиялық 

прогреске жету мүмкін емес еді. Олардың мазмұнын қалыптастыру және жаңа 

нәтижелер алу үшін қолданылатын математиканың іргелі ғылымысыз ешқандай 

жаратылыстану болуы мүмкін емес.  Бүгінгі таңда кез-келген мамандық  адамнан 

қарапайым математикалық білімді, қабілеттер мен дағдыларды, сонымен қатар ғылыми 

бағыттардағы терең білімді талап етеді. Сондықтан да  қазіргі оқушылардың 

математикалық дайындық әдістерін дамыту қажет сияқты. 

     Бүгінгі таңда кез-келген мамандық дерлік адамнан қарапайым 

математикалық білімге, қабілеттерге, дағдыларға ие болуды, сонымен бірге ғылыми 

бағыттардағы терең білімді қажет етеді - қазіргі оқушылардың математикалық 

дайындық әдістерін жасау қажет сияқты. Бастауыш білім беруді жетілдірудің әртүрлі 

кезеңдеріндегі мәтіндік мәселелерді шешуге арналған оқу процесі әрқашан өзекті 

болып қала берді. Бұл оқушының математикадағы жетістік деңгейінің негізгі 

көрсеткіштерінің бірі - мәтіндік есептерді шеше білу. 

   Қозғалыс – заттар мен құбылыстардың жалпы өзгерісін, бір-біріне әсер етуін 

білдіретін ұғым. Қозғалыссыз өмір болмайды, ол барлық нәрсенің өмір сүру тәсілі. 

   Қозғалыс есептерінің шарттары негізінде құрастырылған теңдеулерде 

қашықтық, қозғалатын заттардың жылдамдығы, уақыт, сонымен қатар су ағысының 

жылдамдығы (өзен бойымен қозғалу кезінде) сияқты мәндер болады. Осы мәселелерді 

шешуде келесі болжамдар жасалады: 

    Егер арнайы ескертпелер болмаса, онда қозғалыс бірқалыпты болып 

саналады. 

    Қозғалмалы денелердің бұрылуы, жаңа қозғалыс режиміне көшу бірден 

жүреді деп саналады. 

    Қозғалысқа арналған есептерде өзара байланысты үш шамалар 

қарастырылады:  

   қашықтық (өткен жол), 

    қозғалыс уақыты және 

    жылдамдық - уақыт бірлігі үшін өткен қашықтық.  

      Қашықтық - жылдамдық пен уақыттың нәтижесі: 

 

                                                 
     Жылдамдық - бұл дене уақыт бірлігіне өтетін қашықтық;  
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     Жылдамдық – нүктенің жүрген жолының сол жолды жүруге кеткен уақыт 

аралығына қатынасына тең:  

                                            
     Уақыт - бұл қашықтықты жылдамдыққа бөлудің мәні:       

                                           . 

     Қозғалысқа арналған есептерді шығаруда келесі талдауды қолданған 

пайдалы:  

1) Егер екі объект бір уақытта қарама-қарсы бағытта қозғалысты 

бастаса, олардың кездесуіне дейін    
 

     
  уақыт өтеді. 

2) Егер екі объект қозғалысты әртүрлі уақытта бастаса, ерте 

бастағаны көп уақыт жұмсайды.  

3) Егер екі объект бір бағытта қозғалыс жасаса (           бірінші 

объектінің екіншісін қуып жету уақыты   
 

     
 . 

    Жол қозғалысы мәселелерін шешкен кезде, мәселенің барлық жағдайларын 

көрсететін сурет салу ұсынылады. Бұл жағдайда есепті шешуші шешім схемасын 

таңдауы керек: қандай теңдеулерді құруға болады, яғни нені салыстыруға болады: 

жолдың жеке учаскелерінде қозғалысқа жұмсалған уақыт немесе әр объект өткен жол. 

      Осы типтегі есептерді шешкен кезде әр түрлі жылдамдықтары бар екі 

нүктеден басталып, бір объект екіншісіне тиген жағдайда бір уақытта басталатын екі 

объектінің кездесетін уақытын анықтау қажет. 

      Мәселелердің белгілі бір түрлерін шешуге үйрету туралы айтпас бұрын, 

тапсырмалармен жұмыс жасаудың жалпы принципіне назар аударған жөн. Истомина 

Н.Б. тапсырма бойынша жұмыс жасау әдістемесін екі кезеңге бөледі. 

      Бірінші кезең. Дайындық. Бұл кезеңде балалармен келесі жұмыс 

жүргізіледі: 

 мәтіндік есептерді шешуді үйрену үшін оқу, ауызша және жазбаша санау 

дағдыларын, көбейту кестесін білуді дамыту керек. 

 қозғалыстың мәтіндік проблемаларымен танысудан бұрын, оқушыда 

талдау, синтез, салыстыру, классификация, аналогия, жалпылау сияқты ақыл-ой 

әрекетінің әдістері болуы керек; 

 студент негізгі математикалық ұғымдарды нақты түсініп, еркін қолдана 

білуі керек: қосу, алу, «... көбейту және азайту», «... ұлғайту және төмендеу»; 

 балалар сегменттерді қосу және алу тұжырымдамаларын модельдеу 

құралы ретінде пайдалану дағдыларына ие болуы керек, осындай операцияларды 

бейнелейтін сызбалардан ақпаратты сенімді оқи алады. 

        Екінші кезең. Негізгі. Бұл кезең мәтіндік есептерді шешуге арналған 

бүкіл оқу процесін сипаттайды. Оның негізгі бөліктері: 

 студенттерді мәселенің құрылымымен таныстыру: жағдайы, сұрақ, 

белгілі деректер, белгісіз мәліметтер; 

 тапсырма мәтінін талдауға үйрету; 

 ақпаратты ұсынудың вербалды моделін графикада түрлендіру 

(диаграммалар, суреттер); 

 студенттерді мәтіндік есептерді шешу жазбаларын толтыруға қойылатын 

ресми талаптармен таныстыру. [6]      

        Негізгі ұғымдарды игергеннен кейін мұғалім оқушыларды неғұрлым 

күрделі міндеттермен таныстырады, оларда екі және одан да көп объектілер пайда 

болады, және сәйкесінше, келе жатқан қозғалыс, одан кейінгі қозғалыс және т.б. 

сияқты ұғымдар пайда болуы мүмкін. Осы тұжырымдамалардың әрқайсысын жеке 
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визуальды эксперименттер жүргізу керек, бұл күшті ассимиляциялауға көмектеседі. 

Балаларды шамалардың тәуелділігі мысалдарымен таныстыру үшін балалардың 

өмірлік тәжірибесінің бөлігі болып табылатын мысалдарды таңдау керек, өйткені олар 

жақын және түсінікті. 

       Қарсы келе жатқан қозғалыс мәселелерін шешуге арналған оқыту 

әдістемесі оқушылардың біркелкі қозғалыс жылдамдығы туралы нақты идеяларына 

негізделген. «Бір-біріне қарама-қарсы бағытта», «бір-бірінен қарама-қарсы бағытта», 

«бір уақытта екі нүктеден шығып, ... арқылы өтті», т.б. тіркестерінің мағынасын тек 

сөздермен және схемалармен түсіндіруге болмайды. Қозғалыстың бұл түрлерін 

мүмкіндігінше нақты үйрену керек, сондықтан оларды бейнематериалдар немесе басқа 

көрнекі әдістерді қолдана отырып нақты көрсетуге кеңес беріледі. [7]  

       Кейінгі сабақтарда қарастырылған типтегі мәселелерді шешу қабілеттерін 

шоғырландыру жұмыстары жүргізіледі. Шоғырландыру процесінде, сондай-ақ танысу 

кезеңінде шығармашылық сипаттағы түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды ұсынған 

пайдалы. Мысалы, келе жатқан көлік проблемаларын шешуді үйрену кезінде, 

объектілер әртүрлі жылдамдықпен қозғалғанда, сіз келесі сұрақтарды қоя аласыз: 

 «Екі шабандоз (ұшақтар, жаяу жүргіншілер және т.б.) жолдың 

ортасында кездестіре алар ма еді?»; 

 «Бұл орындалуы үшін тапсырмада нені өзгерту керек?»; 

 «Кездесуден кейін нысандар қозғалатын болады деп ойласаңыз, 

өткен қашықтықта не болады?»; 

 «Нысандар арасындағы қашықтық, егер сіз олар кездесуден кейін 

қозғалысын жалғастырады деп ойласаңыз, не болады?» және т.б. 

   Мысал:      №1. Екі ауыл арасындағы қашықтық 13 км, ауылдан бір мезгілде 

бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі мотоциклші шықты және 5 минуттан кейін 

кездесті. Бірінші мотоциклші минутына 1 км 200 м жол жүрді. Екінші мотоциклші 

минутына қанша метр жол жүрген? 

       Шешуі:  1 км = 1000 м,          
                      . 

                          . 

                          . 

      Тексеру:                   
 

   
 

                             .  

       Жауабы: 1400 м/мин. Есеп дұрыс шешілген. 

 

Қозғалысқа байланысты мәтін есептерді шығарудың әдіс- тәсілдері 

     Мектеп бағдарламасында оқушылар есептерді әр түрлі әдіс-тәсілдермен 

шығара алулары қажет. Мәтіндік есептері шешудің мынадай тәсілдері бар: 

арифметикалық, алгебралық, графикалық және кестелік. Оқушылар есептердің 

қайсысын қай тәсілмен шығару керектігін ажырата білу өте маңызды. Себебі бір 

тәсілдер, басқа тәсілге қарағанда уақытты көптеу кетіруі мүмкін. Есептерді шешудің әр 

түрлі әдістері әр түрлі шешілу жолдарына алып келеді. Есептерді әр түрлі тәсілдермен 

шешкеннен кейін, міндеттті тұрде есептердің шешімдерін салыстыруымыз керек. Бұл 

әдіс қай тәсілдің тиімді, қай тәсілдің тиімсіз екендігін көрсетеді.  

     Негізгі мектептің математика курсында мәтінді есептерді шешудің қандай 

әдістері қолданылатынын, төмендегі 1-сызба түрінде көрсетемін. 
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    1-сызба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

1-Схемадан көрініп тұрғандай, тапсырмаларды шешудің барлық әдістері 

оқушылардың белгілі бір біліміне сай есептелген. 

     Қорытындылай келе, тапсырмаларды шешуге арналған оқыту әдістемесін  

қолдану нәтижесінде оқушылардың тапсырмаларды  шешуге қабілеттілік деңгейі 

жоғары болатындығын атап өткіміз келеді. Математикада мәтіндік тапсырмалар 

оқудың маңызды құралы болып табылады. Олардың көмегімен мектеп оқушылары 

шамалармен тәжірибе алады, олардың арасындағы қатынастарды үйренеді, 

математикалық практикалық есептерді шешуде тәжірибе алады. Алгебралық, 

геометриялық, арифметикалық, есептерді шешудің логикалық әдістерін қолдану 

логикалық, шапшаңдық, сұрақтар қою, жауап беру қабілеттерін дамытады, яғни табиғи 

тілді дамытады.Тапсырмаларды алуан түрлі шешу жолдары мектеп оқушыларының 

ақыл-ой әрекетінің тәжірибесін байытып қана қоймайды, сонымен қатар 

проблемалардың шешімін табуды  толық игеруге мүмкіндік береді. 
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Аннотация:С точностью до изоморфизма описываются все нормальные 

группы, которые возникают из диэдральной группы    . 
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Annotation:Up to isomorphism, all normal groups that arise from the dihedral group 

   .are described. 

Key words:group, normal subgroup, dihedral group, right coset, left coset, 
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Аннотация:Изоморфизмгедейінгідәлдікпен     диэдралық тобынан 

туындайтын барлық қалыпты топтар сипатталады. 

Түйін сөздер:топ, қалыпты кіші топ, диэдральды топ, оң аралас сынып, сол 

аралас сынып, изоморфизм. 

 

Общие сведения. Теория групп - один из самых красивых и важных разделов 

не только алгебры, но и всей современной математики. Поэтому на изучение начал 

теории групп следует обратить особое внимание будущих учителей математики и 

будущих математиков. 

Предыстория современной теории групп неразрывно связана со славными 

именами таких математиков, как француз Жозеф Луи Лагранж (1736–1813), итальянец 

Паоло Руффини (1765–1822), норвежец Нильс Хенрик Абель (1802–1829), французы 

Эварист Галуа (1811–1832), Огюстен Луи Коши (1789–1857) и другие. [3]   

Первое общее аксиоматическое определение группы дано немецким 

математиком Г. Вебером в 1896 г. во втором томе его трехтомного труда «Курс 

алгебры». Именно, группой Вебер назвал произвольную полугруппу, в которой 

однозначно разрешимы уравнения      и      для произвольных ее элементов 

     . Общепринятую теперь аксиоматику теории групп предложил Дж. Пьерпонт в 

1900 г. [4]    

Определение:Группа - это непустое множество   с бинарной операцией  , 

которая удовлетворяет следующим аксиомам: 

1. Коммутативность: Если    и     , то      .  

2. Ассоциативность:                         для всех            
3. Существование элемента      (называемым единичным 

элементом) такой, что                   для каждого     .  

4. Для каждого      существует элемент      (называемый 

обратным  ), такой, что                      . [1] 

Определение: Подмножество   группы   является подгруппой в   если   

сама является группой из операции в  . [1] 

Определение:Порядком группы  называют количество элементов, из которых 

эта группа состоит.И обозначается    .[1] 
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2.Нахождение диэдральнойгруппы    . Пусть   - правильный 

одиннадцатиугольник. Для удобства предположим, что P имеет центр в начале 

координат и вершину на отрицательной оси  , а остальные вершины пронумерованы 

против часовой стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 Правильный одиннадцатиугольник. 

 

Возьмем обычный белый лист. Вырежем правильный одиннадцатиугольник и 

развернем его так, чтобы он точно подходил к месту выреза. Такое движение 

называется симметрией  . Другими словами, симметрия - это свойства фигуры, 

состоящее в том. Что существует ее наложение самой на себя.  

Определение:Диэдральной группой    , где      , называется группа 

симметрий правильного плоского   -угольника с центром в точке  , состоящая из 

поворотов вокруг точки   на углы, кратные 
  

 
 , и отражений относительно прямых, 

проходящих через   и одну из вершин или середину одной из сторон.[5] 
Таблица1. 

Теорема:Диэдральная группа   является группой порядка   , порожденной 

элементами  и  , такой, что  
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Доказательство:Пусть   - вращение против часовой стрелки на 
   

 
градусов 

вокруг центра  ;   отправляет вершину   в вершину  , после вершину  в вершину   и 

т. д. Поскольку   - это поворот на        который возвращает   в исходное положение 

(единичная симметрия).следовательно   имеет порядок  , Пусть   будет отражением 

по оси  . «меняет ориентацию» : вершины, которые ранее были пронумерованы 

против часовой стрелки от вершины  , теперь нумеруются по часовой стрелке: 

Элемент   имеет порядок  , поскольку двойное отражение по оси   также 

возвращает   в исходное положение. Поскольку смежные вершины    остаются 

смежными при любой симметрии, конечное положение   полностью определяется 

двумя факторами: новой ориентацией   (независимо от того, пронумерованы ли 

вершины по часовой стрелке или против часовой стрелки от вершины  ) и новым 

расположением вершины  . Следовательно, каждая симметрия такая же, как и любая 

         поворот по вертикали на     
   

 
  градусов, который сохраняет ориентацию 

и перемещает вершину   в положение, первоначально занимаемое вершиной       или 

          отражение по оси  , которое меняет ориентацию, после чего следует 

вращение против часовой стрелки, которое перемещает вершину   в положение, 

первоначально занимаемое вершиной      .  
Следовательно 

   {                                     }  
Таким образом,  , является группой порядка   . Наконец, убедимся, что     

перемещает вершину   в положение, первоначально занятое вершиной  , и оставляет 

вершины в порядке против часовой стрелки. Другими словами,    - это вращение, 

которое перемещает вершину   в вершину  , то есть          . Поскольку   имеет 

порядок   ,         и, следовательно,          . Умножение справа на   

показывает, что            [1] 

Подумаем о движении как о функции от одиннадцатиугольника до самого 

себя, тогда идея следовать одному движению за другим - это просто композиция 

функций. Группа    включает в себя    поворотов и    симметрий. Используя набор 

    {                                                                   }, 
оснащенный операцией композиции, получим таблицу 1. 

Ясно, что     замкнуто относительно  , и композиция функций ассоциативна. 

Таблица 1 показывает, что    является единичным элементом, и что каждый элемент в 

    имеет обратное значение. Например,               . Следовательно,     

является группой. Но она не абелева, т.к. например,            .   называется 

диэдральной группой степени    или группой симметрий одиннадцатиугольника. 

3. Построение изоморфизма. Рассмотрим группу поворотов       группу 

симметрий     правильного одиннадцатиугольника, а с другой стороны, содержащихся 

в группах подстановок из одиннадцати цифр подгрупп     и    , состоящих из 

элементов    и    соответственно. Установим между элементами групп          ,     

и     следующие взаимно однозначные соответствия: 

       

       
Эти соответствия сохраняют умножение в следующих смыслах. Если какой-

либо элемент в левом столбце может быть записан в виде произведения двух 

элементов (того же левого столбца), например,                       , и если мы 

каждый элемент полученного равенства заменим соответсвующим элементом правого 

столбца, то равенство останется справедливым. 
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Заметим, что группы          ,     и     хотя и состоят из элементов 

различной природы (первая группа состоит из поворотов одиннадцатиугольника, 

третья из симметрий треугольника, относительно оси, проходящей через вершину  , 

вторая и четвертая из подстановок цифр), но устроены они одинаково: таблицы 

умножения этих групп отличаются лишь обозначениями и, следовательно, заменой 

обозначений, т.е. переименованием элементов, они могут быть приведены к 

одинаковому виду. В этом нам поможет убедиться таблица 2. 

Определение: Пусть дано взаимно однозначное соответствие 

     
между множеством этих элементов группы   и множеством всех элементов 

группы   . Это соответствие будет называться изоморфным соответствием (или 

изоморфизмом) между двумя группами, если выполнено следующее условие 

сохранения умножения, в котором говорится: каково бы ни было соотношение вида 

         

между элементами одной группы, например,  , соотношение, получаемое при 

замене элементов    группы   соответствующими элементами из группы    

элементами   
 
 оказывается справедливым.[2] 

Таблица 2. 
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4. Нормальные подгруппы.  

Определение: Пусть задана группа   и подгруппа  , пусть также дан 

элемент    . Левым смежным классом называется множество    {      } . 

Правым смежным классом называется множество   {      }.[1] 

Определение:Подгруппа   группы   называется нормальной, если       

для каждого    .[1] 

Предположим, что  - поворот, и      - произвольный элемент. Если   тоже 

поворот, то       , так как любые два поворота коммутируют. Если   представляет 

собой осевую симметрию, тогда      и        , так как    - тоже осевая 

симметрия. Отсюда,               то есть в любом из случаев имеет место 

равенство         .Из сказанного следует, что любая подгруппа  , состоящая из 

поворотов, нормальна в   . и их количество равно числу натуральных делителей  .  

Теперь рассмотрим подгруппы, состоящие не только из поворотов, то есть 

такие, которым принадлежит хотя бы одна осевая симметрия. Так как   нечетное 

число, то все осевые симметрии устроены одинаково: ось симметрии проходит через 

одну из вершин и середину противоположной стороны. Все такие симметрии 

сопряжены в группе диэдра, так как их оси переходят друг в друга при помощи 

поворотов. Нормальная подгруппа  , содержащая хотя бы одну из осевых симметрий, 

должна содержать все такие симметрии. Тогда она совпадает с   . 

Найдем все нормальные подгруппы в  группе    .Пусть   - подгруппа 

{                                 }  в    , операционная таблица которой является 

таблица 1. Правый смежный класс     является множеством  

{                                                                  }  
 {                                 } 

а левым смежным классом     является множеством 

{                                                                  }  
 {                                 } 

Итак,        , т.к. элементы группы могут быть перечислены в любом 

порядке. Подобные вычисления показывают, что каждый правый смежный класс   

также является левым смежным классом, то есть  
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Аннотация: БАҚ беттерінде «инклюзивті білім» деген сөз жиі кездеседі. Бұл жұмыста 

біз еліміздегі инклюзивті білім берудің кейбір бағыттарын қарастырамыз. Мұғалімдердің, ата-

аналардың және маңызды ересектердің педагогикалық, психологиялық құзіреттілігі мен 

дайындығының деңгейін көтеру, ерекше қажеттіліктері бар балаларды білім беру ортасына 

қосуды қамтамасыз ету. Біз инклюзивті білім беру жобасын жүзеге асыру жолында туындаған 

өзекті мәселелерді қарастырамыз. 

Түйін сөздер: математика, оқыту әдістемесі, инклюзивті білім беру, мүмкіндігі  

шектеулі білім алушылардың денсаулығын сақтау, мүгедек балалар..  

Аннотация: На страницах средств массовой информации все чаще  встречается 

словосочетание инклюзивное образование. В настоящей работе рассмотрены некоторые 

направления  развития инклюзивного образования в нашей стране. Повышение уровня 

педагогической, психологической компетентности и подготовка педагогов, родителей и 

значимых взрослых, обеспечивающих  включение детей с особыми образовательными 

потребностями во включенную образовательную среду. Мы рассмотрим насущные  проблемы, 

возникающие на пути  реализации проекта инклюзивного образования. 

Ключевые слова:  математика, методика преподавания, инклюзивное образование , 

ограниченные возможности здоровья обучающихся, дети инвалиды. 

Annotation: On the pages of the media, the phrase “inclusive education” is 

increasingly found. In this paper, we consider some areas of inclusive education in our 

country. Improving the level of pedagogical, psychological competence and training of 

teachers, parents and significant adults, ensuring the inclusion of children with special 

educational needs in the educational environment. We will consider the pressing problems 

that arise on the path to the implementation of the inclusive education project. 

Key words: mathematics, teaching methods, inclusive education, limited health 

opportunities of students, disabled children.. 

 

Слово"инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". 

Инклюзивное образoвaниe (c фран. inclusif-включающий в себя, лат. include- включаю) 

– довольно сложный путь перестройки системы образования, который основан на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены 

в социум. Конечно же, это особенно касается  образования детей с особыми 

потребностями, которым очень трудно в одиночку. Как и все дети, они нуждаются в 

тесном общении со сверстниками, которые так же могут оказывать посильную 

помощь. Несомненно, дети с ОВ в инклюзивной образовательной среде, получат более 

продуктивное и разностороннее развитие и воспитание. Но во тут как раз 

вырисовывается первая проблема, которая может исходить даже не от самих детей, 

сколько от их родителей. Многие из них считают, что их дети и так перегружены, «а 

тут еще с такими возиться». Возникает выраженная потребность в повышении уровня 
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педагогической и психологической компетентности родителей, как родителей детей 

инвалидов, так и родителей здоровых детей. Таким образом, мы избежим так 

называемого синдрома «стигмы». Необходимо научить социум воспринимать детей с 

ограниченными возможностями как обычных детей, которые немного по - другому 

устроены. Соль инклюзивного образования заключается в том, чтобы создать 

безбарьерную среду. Немало важным, в данном случае является – техническое, и 

методическое обеспечение образовательных учреждений. В настоящее время ведется 

разработка специальных учебных курсов и специальных программ, направленных на 

облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общем 

образовательном пространстве образовательных учтеждений. Уже сейчас большинство 

учебных заведений активно разрабатывают и реализуют программы развития 

доступной среды для инвалидов.  

Возможности и ресурсы обеспечения жизнедеятельности детей данной 

категории определены в Законах Республики Казахстан «Об образовании», «О правах 

ребенка в Республике Казахстан», а также они предусмотрены в ряде нормативных 

правовых актов. Таким образом, дети с ограниченными возможностями, в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом РК «Об образовании» 

равны со всеми другими детьми. Они также имеют права на образование и 

интеллектуальное и творческое развитие.  А пока в жизни  дети с ограниченными 

возможностями сталкиваются с множеством трудностей, а, за частую,  и просто 

невозможностью получить хорошее образование. Учитывая все законопроекты и 

множество информации СМИ мы, безусловно соглашаемся с тем, что: 

- Главная и важная  цель инклюзивного образования это реализация права 

детей с ограниченными возможностями на получение качественного образования, с 

учетом   их познавательных возможностей и потребностей.  Их образование, 

социальная адаптация и интеграция в общество должна реализовываться 

непосредственно по месту жительства. Необходимо максимально  повышать роли 

семьи, социально-психологических служб образовательных учреждений, в процессе 

воспитания и развития детей. Необходимо всеми силами способствовать интеграции 

детей с ООП в социум. 

В настоящий момент в Законе нашей страны «Об образовании» раскрыты суть 

и принципы государственной политики в области образования, предусматривающие 

равенство прав всех на получение качественного образования; приоритетность 

развития системы образования; доступность образования всех уровней для населения с 

учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей каждого лица.  

Таким образом, в статье 1 даны определения двум важным понятиям: 

 лица (дети) с особыми образовательными потребностями – лица, 

которые испытывают постоянные или временные трудности в получении 

образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, 

общеобразовательных учебных программах и образовательных программах 

дополнительного образования; 

 инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный 

доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивным образованием, или включающим образованием принято 

называть возможность детей с особыми образовательными потребностями учиться 

вместе с обычными детьми - в школе, находиться в группах детского сада,  учиться в 

вузах, в группах с обычными студентами. Главное, что дети-инвалиды ходят не в 
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специализированные учебные учреждения, а в обыкновенную школу, и не в 

специальный класс, а в обычный. 

Инклюзивное образование - это более продуктивный и масштабный процесс 

интеграции, обеспечивающий свободный доступ к образованию для всех. 

Инклюзивное образование позволяет развивать общее образование 

в плане приспособления к различным нуждам и возможностям всех детей. 

Включающими моментами инклюзии в образовании являются: 

 однозначное признание равной ценности для общества всех 

учеников и педагогов; 

 продуктивное повышение степени участия учеников в культурной 

жизни местных школ и одновременное уменьшение уровня изолированности 

части учащихся от общешкольной жизни; 

 необходимое реструктурирование методики работы в школе таким 

образом, чтобы она могла полностью отвечать разнообразным потребностям 

всех учеников; 

 Избавление от всякого рода барьеров(технических, социальных, 

методическое обеспечение, квалифицированные кадры и пр.) на пути получения 

знаний и полноценного участия в школьной жизни для всех учеников, а не 

только для тех, кто имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые 

образовательные потребности; 

 глубокий анализ и изучение попыток преодоления барьеров и 

улучшения доступности школ для отдельных учеников. Проведение реформ и 

изменений, направленных на благо всех учеников школы в целом; 

 дети с ограниченными возможностями и различия между 

учениками — это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не 

препятствия, которые необходимо преодолевать; 

 Однозначное признание права учеников на получение образования 

в школах, расположенных по месту жительства; 

 Кардинальное улучшение ситуации в школах в целом, как для 

учеников, так и для педагогов; 

 Естественное признание роли школ не только в повышении 

академических показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей 

местных сообществ; 

 Обязательное развитие стойких, продуктивных отношений 

поддержки и сотрудничества между школами и местными сообществами; 

 

Предполагаемые результаты инклюзии: 

 Учащиеся имеют возможность активного и постоянного участия 

во всех мероприятиях общеобразовательного процесса 

 Условия для адаптации как можно менее навязчива и не 

содействует выработке стереотипов 

 действия направлены на включение ученика, но достаточно для 

него сложны 

 продуктивная и грамотная индивидуальная помощь и поддержка 

не отделяет и не изолирует ученика 

 накапливаются возможности для обобщения и передачи навыков 

 Педагоги общего и специального преподавания делят обязанности 

в планировании, проведении и оценке уроков 

 Помогают существующие процедуры оценки эффективности 
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На основании и с учетом вышеизложенного мы, таким образом, с высокой 

долей уверенности  можем утверждать, что современные педагоги являются важной 

составляющей в условиях реализации проекта инклюзивного образования. Педагог 

может использовать  многовекторность и разновариантность профессиональных 

умений, проявлять творческую инициативу, самостоятельно использовать в своей 

работе продуктивные  приемы и методы, а также учитывать передовой педагогический 

опыт своих коллег. Организуя образовательный маршрут для обучающегося, учитель 

определяет и ставит перед собой множество полифункциональных педагогических 

задач. Первстепенной из них было включение каждого ребенка в разные виды учебной 

и развивающей деятельности, непременно учитывая психологический аспект. То есть в 

момет обучения  создавать для ребенка искуственные ситуации успеха, что, 

безусловно, снимет зажимы повысит мотивацию,  увереность ребенка на успех. Такой 

творческий подход к делу требует от педагога умения, знаний особенности каждого 

ученика, поможет находить сильные стороны для реализации его образовательных 

потребностей. 

Все педагоги, будь то дошкольные учреждения, школы или послешкольное 

образование должны все плотнее каждый день подходить к осуществлению принципов 

инклюзивного образования. Чтобы принципы инклюзивного образования на уроках 

стали нормой, обычной схемой проведения занятий. Этот принцип, безусловно, 

касается и организаторской воспитательной работы школы. 
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Аннотация 

Вектор – қазіргі математиканың іргелі ұғымдарының бірі және әртүрлі 

салаларда кеңінен қолданылады. Г. Бессель, Ж. Арган және  К. Гаусстың 

жұмыстарында кешенді сандар теориясы бойынша арифметика арасындағы байланыс 

бар екенін көруге болады. Гамильтон, Г. Грассман, Ф. Мёбиустың жұмыстарында 

«Вектор» ұғымы үш өлшемді кеңістіктің қасиеттерін зерттеуде кеңінен қолданылуы 

көрсетілген.  

Түйінсөздер:вектор, типтік есеп, оқыту әдістемесі, алгебра, геометрия, әдіс, 

кесте, мысал. 

 

Аннатоция 

Вектор – одно из фундаментальных понятий современной математики и 

широко используется в различных ее областях. В работах Г. Бесселя, Ж. Арганаи и К. 

Гаусса по теории комплесных чисел установлена связь между арифметическими 

операциями над векторами в двумерном пространстве.  В работах В. Гамильтона, Г. 

Грассмана, Ф. Мебиса понятие вектора нашло широкое применение при изучении 

свойств трехмерного пространства.  

Ключевые слова: вектор, типовые задачи, методика преподавания, 

алгебра,геометрия,  метод, таблица, пример. 

Annotation 

Vector is one of the fundamental concepts of modern mathematics and is widely 

used in various fields. In the works of G. Bessel, G. Argan and K. Gauss, the connection 

between arithmetic operations of vectors of two-dimensional space according to the theory of 

complex numbers is established. In the works of Hamilton, G. Grassman, and F. Moebius, the 

concept of a vector is widely used in the study of the properties of three-dimensional space.. 

Keywords: vector, typical task, teaching method, algebra, geometry, method, table, 

example. 

 

Көптеген геометриялық және физикалық шамалар толығымен анықталады, 

егер олардың сандық сипаттамасы берілсе. Мұндай шамалар сызықтың ұзындығы, 

дененің көлемі, салмақ, жұмыс, температура және т. б. болып табылады. Сол немесе 

өзге де шаманы сипаттайтын сан, оны өлшем бірлігіне қабылданған таңдалған 

эталонмен салыстыру нәтижесінде шығады. Мұндай шамалар математикада скалярлық 

шамалар немесе жай ғана скалярлар деп аталады.  

Алайда, кейде табиғаты неғұрлым күрделі шамалар кездеседі, олар олардың 

сандық мәнімен толық сипатталына алмайды. Осындай шамаға күш, жылдамдық, 

жеделдету, және т. б. жатады. Көрсетілген шамалардың толық сипаттамалары үшін, 

сандық мәннен басқа, олардың бағытын көрсету қажет. Мұндай шамалар математикада 

векторлық шамалар немесе векторлар деп аталады. 

Университет курстарында вектор әдетте аксиоматикалық түрде енгізіледі, 

өйткені векторлық (сызықтық) кеңістіктің элементі. Осы курстарға дайын болу үшін 

мектеп векторларында функционалдық деңгейде тәжірибе жинау керек. Геометрия 

курсы осы кең мүмкіндіктерге жол ашады. Біріншіден, барлық дерлік мектеп 

кітаптарында вектор геометриялық түрде бағытталған бөлім ретінде анықталған. Бұл 

сізге «вектор» ұғымын да, векторлармен жасалатын амалдарды да, қарапайым және 

интуитивті түсіндіруге мүмкіндік береді. Тәжірибеде көрсеткендей, кез келген 
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математикалық ұғыммен алғаш танысқан өте маңызды. Екіншіден, көптеген 

геометриялық есептер ( теоремалар ) бар векорлардың көмегімен қарапайым және 

әдемі шешіледі (дәлелденеді),басқа әдістерге қарағанда. Дипломдық жұмысымда 

осындай тапсырмаларға мысалдар келтіріледі. 

Геометрия сабақтарында көпшілігіңіз геометриялық есептерді шешудің 

векторлық әдісі координат әдісімен тығыз байланысты екенін байқадыңыздар. 

Координаталық әдісті қолдана отырып шешуге болатын геометриялық есеп вектор 

әдісімен және керісінше кез келген вектормен шешілуі мүмкін. Міселенің шешімін 

координат түрінде жасауға болады.  

Жазықтықтағы координаталар жүйесімен алғаш танысу математиканың 5-6 

сыныптарында орын алады.  Негізгі мектеп алгебрасы кезінде жазықтықтағы 

координаталар жүйесі маңызды құралдарға айналады. Функциялар мен олардың 

қасиеттерін зерттеу, теңдеулер мен теңсіздіктерді графикалық түрде шешу, алгебра 

барысында және талдаудың басталуы үшін бұл сонымен қатар, интегралдың 

қолданылуын зерттеу.  

Вектор әдісімен геометриялық есептерді шығаруға арналған 

векторлар,сонымен қатар «көмекші» құралдар болып табылады. Және олардың 

«қосымшасы» әртүрлі жолдармен қолдануға болады. Терең зерттеу пәні ретінде осы 

әдісті таңдауды қалай түсіндіруге болады? Векторлық әдіс векторлық алгебраның 

аппаратын қолдануға негізлелген, бұл оның үлкен жалпылылығы мен әмбебаптығын 

қамтамасыз етеді. Көптеген мәселелердің векторлық шешімі жазық немесе кеңістікке 

байланысты емес.Мұндай жағдайларда шешімі бірдей алгебралық есептеулерді 

қолданады. Кейбір планиметриялық есептер мен олардың стереометриялық аналогтары 

үшін жазықтықтың векторлық шешімі сәйкес кеңістік шешімі үшін табиғи түрде 

реттелген. Қорытындылай келе, бұл әдісті қолданған кезде, әдетте, көптеген ерекше 

жағдайларды қарастырудың қажеті жоқ. Дипломдық жұмысым геометрия оқулығынан 

өзгеше болуы мүмкін, бірнеше әдістемелік ерекшеліктерді атап өтемін:  

1.  Мектептептегі оқулықтарда векторлар екі жолмен зерттеледі: Бастауыш 

мектепте екі өлшемді векторлар, ал орта мектепте – үш өлшемді. Өкінішке орай, бұл 

тәсіл бізге векторлық әдістің шын мәнін көрсетуге әрдайым мүмкіндік бермейді, ол 

айтып өткендей, белгілі шешімдерді кез-келген оңай өлшемді өзгертуден тұрады. 

Сондықтан, дипломдық жұмысымда дәл осындай түрлендірулер мен аналогияларға көп 

көңіл бөлдім. Бұл планетикалық және жеке қарастырудың болмайтындығын білдіреді. 

2. Мектепте оқыған геометриялық фигуралардың қасиеттерін, демек, 

теоремалар мен есептерді аффиндік және метрикалық деп бөлуге болады. Аффиндік 

қасиеттер – бұл параллельді дизайнда сақталатын (инвариантты) фигуралардың 

қасиеттері.  Оларға мыналар жатады: сызықтың үш нүктесінің қатынасы; нүктелер 

сызықтар мен жазықтықтарға жатады; сызықтар мен жазықтықтардың параллельдігі; 

бір түзу немесе параллель сызықтарда жатқан сегменттердің қатынасы; аудандар мен 

көлемдердің байланысы. Теоремалар мен есептер фигуралардың аффиндік қасиеттері 

қарастырылатын аффиндік теоремаларға мысал ретінде параллелограмм мен 

параллепипедтің диагональдарының қиылысындағы, үшбұрыштың медианаларының 

қиылысындағы теоремалар және т.б. 

Сегменттердің ұзындығы, бұрыштар өлшемдері, жалпы жағдайда 

геометриялық фигуралардың көлемдерді параллельді дизайнда сақталмайды, бірақ 

қозғалыс кезінде сақтаңыз. Қозғалыстар мен ұқсастықтар бойынша өзгермейтін 

фигуралардың қасиеттері метрикалық деп аталады. Фигуралардың метрикалық 

қасиеттері қарастырылатын теоремалар мен есептер метрикалық деп аталады. 

Метрикалық тұжырымдардың мысадары: Пифагор теоремасы және кері теорема, 
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құрамында сызықтардың қиылысу теоремасы үшбұрыштың биіктігі, түзу мен 

жазықтықтың перпендикулярлық белгілері (екі ұшақ) және т.б. 

3. Көп жағдайда математикалық есептерді шешудің бағыты белгілі бір 

дәйектілік тізбегін шешу болып табылады, олпрды шешу әдістері белгілі. 

Сондықтан, көптеген тапсырмаларда олар әдетте, басқа мәселелерді шешу 

барысында жиі кездесетін тапсырмаларды бөлуге тырысады. Мұндай тапсырмалар 

әдетте негізгі немесе сілтеме деп аталады.      

 Геометриялық және қарапайым алгебралық әдістерді қолдану кезінде 

тірек мәселелерін таңдау және осындай мәселелердің оңтайлы тізімін жасау өте қиын. 

Координаталық және векторлық әдістер таңдау процедурасын табиғи және мөлдір 

формулалар жасайды. Пайдаланған кезде векторлық әдіспен аффиндік тірек 

проблемаларының қатарына негізгі геометриялық фигуралардың ( нүктелер, сызықтар, 

жазықтықтар) жоғарыда аффиндік қасиеттерін көрсетуге мүмкіндік беретін 

тапсырмалар кіреді. Осы қасиеттерді векторлық сипаттау үшін өзіңіз көріп 

отырғандай, векторларды қосу және азайту және векторларды санға  көбейту әрекеті 

жеткілікті.     

Вектор ұғымы және векторлардың әрекеті 9 сыныпта енгізіледі (8 сыныпта, 

бағдарламаның 2-ші нұсқасы ), себебі бұл физикада қабылданған.  Шамалар тек 

сандық мәнмен ғана емес, сонымен қатар бағытпен де сипатталады. Физикада 

векторлық және көрсеткі бар бөліктермен бейнеленеді, геометрияда вектор 

бағытталған бөлік ретінде көрсетеді, яғни бір шетінен екіншісіне бағыт береді.  

«Векторлар»  тарауын зерттеуге, оқытуға 8 сағат (12 сағат ,екінші бөліммен) 

бөлінеді, соның ішінде үш тақырыпшалар кездеседі.  

8-9 сыныптарда «Векторлар» тақырбын оқытудың негізгі мақсаты:  

бағытталған кесінділер ретінде векторлармен іс-қимыл жасау физикада векторларды 

қолдану үшін геометриялық есептерді шешу кезіңде  маңызды рөл атқаратынымен 

таныстыружәне түсіндіру. 

Негізгі назар операцияларды дұрыс орындау шеберлігіне бөлінеді 

(векторларды үшбұрыш ережесі және параллелограмм ережесі арқылы жүзеге асады). 

Мысалдарда векторлар геометриялық есептердің шешімінде қолданатынын көрсетеді. 

Осы тарауды зерттеу нәтижесінде негізгі мектепте стандарт талаптарына 

сәйкес келетін келесі білім  мен біліктерді алады.  (1-кесте) 

«Кеңістіктегі векторлар» тарауын зерттеуге 6 сағат бөлінеді. Бастапқы 

геометрия курсында бастапқы ( бағдарламаның 1-ші нұсқасы – 51 сағат ) деңгейін оқу 

кезінде бөл тақырыпты 10-сыныптың 4-ші тоқсанында , ал бейіндік ( профильдік)  

деңгейінде (  бағдарламаның 2-ші нұсқасы – 68 сағат жылына) 11-сыныптың 1-ші 

тоқсанында өтеді.      

10-11 сыныптарда «Кеңістіктегі векторлар» тақырбын оқытудың негізгі 

мақсаты:  планиметрия курсын оқушыларға белгілі вектрлар туралы мәліметтерді 

бекіту, кеңістіктегі компланарлық векторлар түсінігі және кез келген векторды үш 

жоспарланбаған вектор бойынша бөлу туралы мәселені қарастыру. 

Векторлар бойынша іс-қимылдарға қатысты негізгі анықтаулар 

жазықтықтағы векторлар үшін де еңгізіледі. Сондықтан  баяндау материалдың осы 

бөлігінің таралуы жеткілікті қысылған. Егжей-тегжелі кеңістіктегі векторларға тән 

мәселелер қарастырылады: компланар-векторлардың ұзындығы, үш 

құрамдастырылған қабақтың параллепипедтің қосындысының ережесі – вектордың 

үш қолайсыз векторы бойынша бөлінуі.  

Осы тарауды зерделеу нәтижесінде орта мектепте оқушылар – стандарт 

талаптарына сәйкес келетін келесі білім  мен біліктерді алады.  (2-кесте) 

 



175 
 

кесте 1 

Оқу 

тақырыбы 

Білім беру стандартының талаптары 

Білу Қолдану 

Вектор 

түсінігі 
 Вектор 

түсінігі,оның басталуы және 

соңы, нөлдік вектор, вектор 

ұзындығы, коллинеарлық, 

қарсы бағытталған және  тең 

вектор 

 Векторларды 

бейнелеу және белгілеу 

 Осы нүктеден 

берілген векторды кейінге 

қалдыру 

 Типтік есептерді 

шешу 

Векторла

рды қосу және 

азайту 

 Екі вектордың 

сомасын анықтау 

 Векторларды қосу 

заңдары  (үшбұрыш және 

параллелограмм ережелері) 

 Үш және одан да 

көп векторлар  сома ұғымы   

 Екі вектрор 

айырмасын анықтау 

 Қандай вектор 

қарама – қарсы деп аталады 

 Екі немесе одан да 

көп векторлардың сомасын 

қалай анықталатынын 

түсіндіру 

  Екі немесе одан да 

көп векторлардың сомасын , 

үшбұрыш, параллелограмм 

ережелерімен қолданып салу 

 Вектор салу,  

равный разности двух векторов 

 типтік есептерді 

шешу 

 

Векторды 

санға 

көбейту.Векторды 

есептерді шешуде 

қолдану  

 векторды санға 

көбейту түсінігі 

 векторды санға 

көбейту түсінігі 

 трапеция орта 

сызығының түсінігі және 

оның қасиеттері 

 векторды санға 

көбейту қасиеттерін 

қалыптастыру 

 трапецияның орта 

сызығы туралы теореманы 

тұжырымдау және дәлелдеу 

 вектор есептерді 

шешу 

 

кесте2 

Оқу 

тақырыбы 

Білім беру стандартының талаптары 

Білу Білу 

Кеңіс

тіктегі 

векторлар 

түсінігі 

 Кеңістіктегі векторлар 

түсінігі, нөлдік  вектор, вектордың 

ұзындығы, коллинеарлы, қарама-қарсы 

және тең векторлар 

 Берілген 

нүктеден берілген 

векторды кейінге 

қалдыру 

 типтік 

есептерді шешу 
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Вект

орлар-ды 

қосу және 

азайту. 

Векторлар-ды 

санға көбейту 

 кеңістіктегі үшбұрыш және 

параллелограмм қосу ережелері 

 қосудың комбинациялық 

заңы 

 әр түрлі екі векторды 

құрудың тәсілдері 

 бірнеше векторларды 

кеңістікте қосу ережелері 

 векторларды санға көбейту 

ережелері 

 аралас тарату көбейтінділері 

 екі немесе 

одан да көп векторлар 

сомасын салу, 

үшбұрыш, 

параллелограмм, көп 

бұрыш ережелерін 

қолданып салу 

 типтік 

есептерді шешу 

 

Комп

ланар 

векторлар 

 векторлар мен компланарлық 

белгілердің үш векторының 

компланарлығын анықтау 

 үш құрамсыз векторларды 

қосу параллепипед ережесімен 

 үш типтік 

емес векторлар 

бойынша 

тұжырымдап, дәлелдеу 

 типті

к есептерді шешу 

 

Қорытындылай келе, векторлық аппаратты қолдану мүмкіндіктерінің алуан 

түрлілігі және оның оқушылардың математикалық мәдениетін арттырудағы және 

дамытудағы рөлін асыра бағалау қиын. Аффиналық геометриялық есептерін векторлық 

шешу көбінесе оларды элементарлық геометрия құралдарымен шешу оңай. Бұл ретте, 

кейде тапсырманы шешуді іздеуді қиындататын қосымша құрылыстарсыз жұмыс 

істеуге болады.   
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Аннотация 

Өзектілігі: математика сабағында оқушылардың оқу іс-әрекетінің сараланған 

формаларын ұйымдастыру қажеттілігі оқытудың дамып келе жатқан сипаты мен әр 

оқушыға жеке көзқарас қағидаттарының негізінде туындайды.   математика 
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циклындағы метапәндік байланысты пәндер ақпараттық технологиялармен бірге 

білім беру процесінің ажырамас бөлігі  болып табылады және пәндерді игерудің 

табысты негізіне қызмет етеді 

   Мақсаты -   математика сабағында саралау технологиясын қолданудың 

маңыздылығы мен қисындылығын көрсету 

 Түйінді сөздер : дараландыру, білім,технологиялар. 

Аннотация 
Актуальность: необходимость организации дифференцированных форм 

учебной деятельности учащихся на уроке математики следует из требований 

развивающего характера обучения и принципа индивидуального подхода к каждому 

учащемуся.  

   Цель  - показать  важность и логическую обусловленность  использования 

технологии дифференциации на уроках математики 

  Ключевые слова:   индивидуализация,  образование,технологии. 

Abstract 
Relevance:  the necessity to organize differentiated forms of educational activity of 

students in the mathematics lesson follows from the requirements of the developing nature 

of training and the principle of individual approach to each student. 

  Goal : to show the importance and logical conditionality of using differentiation 

technology in mathematics lessons 

   Keywords: individualization,education, technologies  

 

На сегодняшний день наша республика находится на этапе активного 

становления и  развития. Одним из необходимых условий для формирования 

стабильной нашей экономики выступает модернизация системы образования, которая 

является основой динамичного экономического развития общества, а также служит 

фактором благополучия.  

 Согласно концепции 12-летнего среднего общего образования Республики 

Казахстан главной целью является формирование и развитие личности. Такая личность 

должна быть творческой, компетентной и конкурентноспособной, готовой к 

постоянному саморазвитию и самообразованию. [1] Изменения, внесенные в процесс 

осуществления учебного  процесса, в рамках обновления содержания образования 

Республики Казахстан открывают возможности по-новому взглянуть на учебный 

процесс, используя современные эффективные технологии и методики.[2] 

Математическое образование играет немаловажную роль в достижении этой 

цели. Знание математики способствует развитию логики, помогает начать мыслить 

творчески,  а также обосновывать и доказывать свою точку зрения. Для достижения 

поставленных целей, стоящих перед образованием сегодня актуальным является в 

первую очередь повышение его качества на всех уровнях образовательного процесса. 

[3] По моему мнению, осуществление успешной реализации целей и задач в процессе 

обучения находится в зависимости не только от содержания образования, методов и 

форм обучения, но и в первую очередь от правильной организации всего учебного 

процесса, чему способствует использование современных педагогических технологий.  

Технология дифференцированного обучения- одна из наиболее эффективных 

технологий, которую я использую на своих уроках. Перед мной возникла проблема 

формирования у учащихся активной познавательной деятельности на уроках 

математики, используя технологию дифференцированного обучения. Эта технология 

не новая, но она является эффективной современной педагогической технологией,  

Динамичное развитие системы образования включает в себя индивидуализацию 

образования и опору  на практические навыки и фундаментальные умения на всех 
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этапах осуществлении образовательного процесса, что обеспечивается использованием 

дифференцированного подхода в образовании. [4] 

На современном этапе развития образования, педагогический процесс 

приобретает гуманистическую направленность,  происходит возрастание социальной 

значимости дифференцированного подхода. Такой подход будет  способствовать 

осуществлению и реализации задач образовательного процесса, а в частности 

созданию условий для развития личности учащихся, адаптации к новым меняющимся 

социально-экономическим условиям, и также учитывает индивидуальные особенности 

через применение вариативности в организации образовательного процесса. 

Технология дифференцированного обучения основывается на личностно-

ориентированном и индивидуальном подходе в образовании. Что же понимается под 

процессом дифференциации? Какая цель стоит перед  данной педагогической 

технологией? В переводе с латинского дифференциация трактуется как разделение, 

расслоение целого на отделные части, ступени, формы. 

В педагогических источниках разными авторами дифференцированному 

обучению даются различные понятия: 

 Дифференциация обучения – это такая форма организации учебного 

процесса, при которой учитываются склонности, интересы и способности учащихся. 

[5] 

Дифференциация обучения – это: 1)процесс  создания разнообразных условий 

для разных школ, групп, классов для  учета индивидуальных особенностей их 

контингента; 2) комплекс психолого-педагогических и методологических 

организационно-управленческих мероприятий, которые обеспечивают обучение в 

группах. [6] 

Дифференциация обучения – это учет индивидуальных наклонностей 

учащихся в той форме, когда происходит их группирование на основании каких-либо 

особенностей для индивидуального обучения. Чаще всего обучение в этом случае 

осуществляется по различным учебным программам и планам. [7] 

Дифференциация обучения - это дидактический принцип, который 

способствует повышению эффективности процесса обучения , созданию комплекса 

дидактических условий, учету типологических особенностей уащихся (их интересов, 

творческих способностей, обученности, обучаемости, работоспособности и других) в 

соответствии с которыми выбираются и дифференцируются цели, содержание 

образования, методы и формы обучения.[8]  

Таким образом, можно прийти к  выводу, что все авторы понятия 

«дифференциация обучения» указывают на его тесную связь с понятием 

«индивидуализации» (учет каких-либо качеств учащихся).  

Главной целью дифференцированного обучения является определение для 

каждого учащегося (групп учащихся) наиболее приемлемого  целесообразного , но в то 

же время эффективного вида учебной деятельности, формы работы на уроке и 

домашнего задания, основываясь на  его индивидуальных особенностях (уровне 

подготовки, развитию мышления, познавательного интереса к предмету и т.д.).В 

дидактике существует множество разнообразных способов и оснований для 

осуществления дифференциации обучающихся в  образовательном процессе. 

Предлагается более 15 критериев для деления обучающихся по  группам. В своей 

работе на уроках математики чаще всего я  применяю следующие  дифференциации: 

по уровню достижений (способные, хорошо успевающие ученики и 

слабоуспевающие), по  индивидуальным особенностям психического развития 

(памяти, мышления, уровню внимания, познавательной активности), по уровню 

умственного развития, по степени самостоятельности в процессе познания, по темпам 
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работы и другие. Дифференциация обучения в таком случае направлена в первую 

очередь на искоренение несоответствия между уровнем учебной деятельности, 

заданным  программой, и реальными возможностями и способностями каждого 

учащегося. 

Если за основу обучения математике принимать личностно-ориентированный 

подход к учащимся, использовать формы и методы дифференцированного обучения, то 

это может позволить повысить качество знаний учащихся и будет способствовать 

достижению творческой, продуктивной деятельности и развитию познавательного 

интереса. На уроках математики в 7 классах дидактический материал формируется по 

следующим типологическим группам учащихся: 

- Начальная группа - ученики, которые не достигли минимального уровня; 

- Вторая группа - учащиеся с минимальным  уровнем знаний и умений; 

 -Третья группа (уровень) – ученики с хорошим уровнем знаний и умений. 

Способом контроля могут выступать в условиях дифференцированного 

образования тесты с выбором ответов и задания на  заполнение пропусков. [9] 

Дифференцированный устный счет на уроках математики используется в 

форме игры: на скорость, количество правильно решенных заданий, развитие 

зрительной и слуховой памяти. 

 Таким образом, использование технологии дифференциации, как механизма, 

который способствует достижению образовательного стандарта на уроках математики 

способствовало росту  качества знаний по предмету, внедрению и реализации 

личностно-ориентированного подхода в процессе обучения. Усилилась положительная 

мотивация к обучению, самооценка учащихся приобрела более реальный характер, 

учащиеся с низкой мотивацией стали достигать необходимого минимума знаний, а по 

некоторым темам даже превышать его. На уроках математики была создана 

комфортная атмосфера, располагающая к совместной деятельности педагога и 

учащихся. 
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Аннотация: В данной работе мы пытаемся искусственно применить аналоги 

фундаментальной теоремы арифметики на классе вычетов по конечному модулю и с помощью 

этого построить попытки нахождения простых чисел и найти связь с факторизацией простых 

чисел. В качестве отправного пункта мы рассмотрим основную теорему арифметики. 

Актуальность работы обуславливается тем, что фундаментальная теорема арифметики и её 

следствия широко используются и применяются в различных разделах математики. 

Ключевые слова: Фундаментальная теорема арифметики, простые числа, множитель, 

умножение . 

Annotation: In this paper, we try to artificially apply analogs of the fundamental theorem of 

arithmetic to the class of residues in a finite module and use this to construct attempts to find Prime 

numbers and find a connection with the factorization of Prime numbers. As a starting point, we will 

consider the basic theorem of arithmetic. The relevance of the work is due to the fact that the 

fundamental theorem of arithmetic and its consequences are widely used and applied in various 

branches of mathematics. 

Keywords: Fundamental theorem of arithmetic, prime numbers, multiplier, multiplication . 

Аннотация: Бұл жұмыста біз соңғы модуль бойынша шегерімдер класында 

арифметиканың негізгі теоремасының аналогтарын қолдана отырып, қарапайым сандарды табу 

және қарапайым сандарды факторизациялаумен байланыс табуға тырысамыз. Бастапқы пункт 

ретінде біз арифметиканың негізгі теоремасын қарастырамыз. Жұмыстың өзектілігі 

арифметиканың негізгі теоремасы мен оның салдары математиканың әр түрлі бөлімдерінде 

қолданылатынымен негізделеді. 

Түйін сөздер: арифметиканың фундаменталды теорема, қарапайым сандар ,көбейткіш 

көптеген. 

 

Фундаментальная теорема арифметики 

Определение 1. Целое число   называется простым,если   0 и 

единственными делителями являются ±1,±  . 

Следствие 1.Если   простое и  /       ,то   делится по крайней мере одно 

из   .   

Теорема 1.  Каждое целое число  , кроме 0, ±1 является произведением 

простых чисел. Эта простое разложение единственно в следующем смысле: 

если           и               
С         простыми числами, то     , то есть количество множителей 

одинаковое ,и после упорядочивания и повторной маркировки    , 

        ,           ,                   

Доказательство: Каждое целое число  ,кроме 0, 1 имеет по крайней мере 

одно простое разложение. Предположим, что   имеет два простых разложения 
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Так что              по следствию 1,    может делиться на один из    .Мы 

можем предположить что      .Поскольку    и    являются простыми,мы должны 

получить        ,отсюда следует                        
Деление обеих сторон на     показывает что                        , 
Так что            по следствию 1     должен разделить один из   .Как и 

прежде мы можем предположить что      ,отсюда следует        и            
          

Деление обеих сторон на    показывает что                      
Мы продолжаем в том же духе, многократно используя следствие 1 и устраняя 

по одному простому с каждой стороны на каждом шаге. Если     то этот процесс 

приводит нас к желаемому выводу :        ,        ,…,         Итак, чтобы 

завершить доказательство теоремы, мы должны показать   что    . Доказательство 

того что     можно доказать противоречием: мы предположим что   не равно   (что 

означает что     или     ), и покажем что это предположение приводит к 

противоречию. 

Во первых предположим что    .То после с шагов предыдущего процесса 

все     будут устранены и уравнение будет таким                

Это уравнение говорит что     .Поскольку единственным делителем единицы 

является   ,мы имеем      .Однако, поскольку    является простым числом,мы 

знаем что      ,по определению «простое».Мы пришли к противоречию (    
   и      ).Поэтому     не может произойти. Аналогичный аргумент показывает, 

что предположение      также приводит к сокращению и отсюда следует не может 

произойти. Значит     это единственная возможность и теорема доказана. 

Следствие 2.Каждое целое число     может быть записано в виде   
          только одним способом, где    положительные простые числа,такие что 

              

В теории легко определить, является ли положительное целое число   

простым.Нужно просто разделить   на каждое целое число между 1 и  , чтобы 

увидеть, имеет ли   множитель, отличный от 1 и  . На самом деле,вам нужно только 

проверить простые делители, потому что любой множитель  (кроме 1) делится по 

крайней мере на одно простое число. 

Пример 1:Докажите, что каждое целое число     может быть записано в 

форме    
    

     
   с    отличными положительными простыми числами и каждое 

     

Доказательство: Согласно теореме 1 ,каждое целое число, кроме      ,может 

быть записано как произведение простых чисел, и представление является уникальным 

вплоть до порядка и знаков простых чисел. Поскольку в нашем случае     

положительно и мы хотим использовать положительные простые числа, представление 

будет уникально вплоть до порядка. Так запишем           , где каждое      

является простым. Пусть         различные простые числа в списке. Собирая вместе 

каждое    , «давая»    копии      то есть   
   .                                                                                                                              

  

Аналоги  фундаментальной теоремы на классе вычетов по конечному 

модулю 

В своей работе мы хотим найти аналог фундаментальной теоремы арифметики 

в конечном множестве   . 

Пусть -произвольное целое положительное число. Рассмотрим множество     

всех классов чисел, сравнимых между собой по модулю  . Конечное множество    

тесно связано с бесконечным множеством   . Поэтому естественно спросить, можно ли 
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определить умножение в    и сделать там какую-нибудь разумную арифметику. Чтобы 

определить умножение в    необходимо взять 2 класса в    и перевести их в другой 

класс с помощью произведения. Умножение классов сравнимых между собой чисел 

определяется по представителям : [ ][ ]  [  ]  . Это умножение , очевидно , 

коммутативно и ассоциативно.  

 

 

Пример 1: Построить таблицу умножения в    . 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку мы работаем в    и читатель возможно еще не знаком с правилами 

умножения в таких числовых множествах , мы разберем некоторые из произведений: 

       в    , в обычном известном нам множестве   целых чисел мы 

получили бы      .В этом случае в    мы действительно получаем 1, что можно 

проверить по алгоритму деления , где           

      в    ,если сделать проверку, то получаем          , когда в 

множестве    целых чисел мы получили бы        

Теперь найдем «простые» числа в    для этого выпишем представление 

каждого числа , кроме 0 и 1, из таблицы в виде произведения других чисел: 

       

        

             

Можно предположить что из выписанных чисел, «простыми» в    будут 

являться  числа 2  и 3 , так как только эти два числа можно записать в единственном 

разложении , и ни одно из них не будет присутствовать в  собственной записи 

разложении числа. 

Чтобы проверить эту нашу гипотезу , построим таблицу умножения в    и 

найдем «простые» числа. 

Пример 2. Построить таблицу умножения в   . 

 

 

      0   1   2   3   4    

    

0 

    

1 

    

2 

    

3 

    

4 

 

     

0   0   0   0   0   

     

0   1   2   3   4 

     

0   2   4   1   3 

     

0   4   1   4   2 

     

0   4   3   2   1 

* 0   1   2   3   4   5   6   7 
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Выпишем разложение каждого 

числа , кроме 0 и 1, из данной таблицы: 

               

      

              

      

          

      
 

Из чего мы можем сделать вывод что на множестве    , так называемыми 

«простыми» числами будут       . Исходя из этого мы можем предположить аналог 

фундаментальной теоремы арифметики в конечном   . 

Теорема 2. Каждое целое число   , кроме 0, ±1 будет являться простым 

числом в конечном    , если это число можно представить в виде произведения 

«простых» чисел. 

 

Попытки генерации простых чисел 

С древних времен простые числа  привлекают большое внимание 

математиков. Закон , по которому простые числа следуют один за другим еще не 

найден. Простые числа в математике имеют очень большую значимость, и играют 

очень важную роль. С помощью умножения простых чисел можно получить все 

остальные числа. Но с этими числами существует проблема , которая до сих пор 

остается нерешенной , все простые числа невозможно сосчитать. « Самого большого 

простого числа не существует » - именно  эти слова сказал один из умнейших 

математиков древности Евклид.Трудно сказать, когда впервые люди начали 

задумываться о простых числах, ученые предполагают , что это могло происходить 

более двух веков назад. Греческие , египетские , арабские математики внесли 

огромный вклад в изучение простых чисел . Именно поиск простых чисел является 

одной из самых парадоксальных проблем математики . Эту проблему пытаются решить 

уже несколько тысячелетий , но она остается нерешенной до наших дней. Появление 

простых чисел не подчинено какому-либо закону : они появляются в ряду натуральных 

чисел в случайном порядке и не смотря на все попытки вычислить хоть какую-нибудь 

закономерность , ученым так и не удалось её найти. Такие великие математики как 

Пьер Ферма , Марен Мерсенн , Леонард Эйлер , Рене  Декарт и множество других 

математиков трудились над поиском максимально больших чисел. 

Рассмотрим наиболее общеизвестные попытки генерации простых чисел. 

0

  0 

1

  1 

1

  2 

2

  3 

3

  4 

4

  5 

5

  6 

6

  7 

7 

0   0   0   0   0   0   0   0 

0   1   2   3   4   5   6   7    

0   2   4   6   0   2   4   6 

0   3   6   1   4   7   2   5 

0   4   0   4   0   4   0   4 

0   5   2   7   4   1   6   3 

0   6   4   2   0   6   4   2 

0   7   6   5   4   3   2   1 
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1.Решето Эратосфена . Один из самых известных алгоритмов вычисления 

простых чисел - Решето Эратосфена(Сито Эратосфена). Алгоритм назван в честь 

греческого математика Эратосфена Киренского, именно его называют автором этого 

алгоритма.По методу Эратосфена, чтобы найти все простые числа , меньше заданного 

числа, нужно следовать следующему алгоритму: 

1)Записать натуральные числа от 1 до  . 

2)Вычеркнуть 2 и далее все числа кратные ей , затем вычеркнуть 3 и каждое 

третье число. 

3)Продолжать этот процесс, пока возможно, выбирая каждый раз первое 

оставшееся не вычеркнутым число , следующее за тем , кратные которому были 

вычеркнуты последними. 

4)Числа,  которые остались и будут составлять множество простых чисел от 1 

до  . 

 

2.Пьер Ферма и его простые числа 

Пьер Ферма выдвинул следующую гипотезу: все числа вида      всегда 

простые , где   степень двойки. Проверив свою гипотезу для              ,и был 

уверен , что если   не является степенью двойки , число не всегда получится простым. 

Именно эти числа носят название чисел Ферма, и только через     лет Леонард Эйлер 

доказал, что число                    будет делиться на    ,и не будет являться 

простым  числом. 

 

3.Предположение для облегчения нахождения простых чисел на 

определенном промежутке. Мое предположение , опирающееся на Решето 

Эратосфена , основывается на том , что можно все простые числа на каком либо 

промежутке , с помощью признаков делимости на  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 

17 , 19 , 20 , 23 , 25 , 27 , 29 , 30 , 31 , 41 , 50 , 59 , 79 , 99 ,101.Например , можно 

попробовать найти все простые числа от 2500 до 2800,с помощью признаков 

делимости. Как итог мы получим числа: 2503 , 2521 , 2531 , 2539 , 2543 ,2549 , 2551 , 

2557 , 2579 , 2591 , 2593 , 2609 , 2617 , 2621 , 2633 , 2647 , 2657 , 2659 , 2663 , 2671 , 

2677 , 2683 , 2687 , 2689 , 2693 , 2699 , 2707 , 2711 , 2713 , 2719 , 2729 , 2731 , 2741 , 

2749 , 2753 , 2767 , 2777 , 2789 , 2791 , 2797 .Ни одно из этих чисел нельзя  представить 

в виде произведения каких-либо чисел , кроме как произведения самого числа на 

1,также ни одно из этих чисел не удовлетворяет ни одному из признаков делимости. 
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ПАЙЫЗДАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МӘТІНДІК МӘСЕЛЕ ЕСЕПТЕРДІ 

ШЕШУДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
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Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 
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Аннотация: Бұл мақалада пайыздық есептердің шығару жолдарымен олардың 

түсінігі туралы және сабақ барысында оқушылардың қалай жұмыс жасау керегі екенін, 

қай есепте қай әдісті қолданғаны дұрыс болатынын қарастырдық. 

Түйінді сөздер: Пайыз, жай бөлшек, ондық бөлшек, алгоритм 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели понятие процентных задач путем 

их решения, а также, как работать в ходе урока, какой метод применил в каком отчете. 

Ключевые слова:Процент, простая дробь, десятичная дробь, алгоритм 

Annotation: In this article, we discussed the concept of percentage problems by 

solving them, as well as how to work during the lesson, which method was used in which 

report. 

Key words:Percent, simple fraction, decimal, algorithm 

Математика – біздің өміріміздің көптеген салаларында қолданылатын өте 

маңызды ғылым: тұрмыстық міндеттерден бастап, күнделікті өмірде шешілетін барлық 

жұмыстар мен ғылымдарда қолданылады. Мысалы,математикафизикада, 

астрономияда, биологияда, инженерлік істе, өндірісті ұйымдастыруда және теориялық 

және қолданбалы қызметтің басқа да көптеген салаларында зерттеу құралына айналды. 

Көптеген мықты дәрігерлер, экономистер мен әлеуметтік зерттеулер саласындағы 

мамандар олардың пәндерінің одан әрі ілгерілеуі қазіргі уақытқа дейін математикалық 

әдістерді кең және толық пайдаланумен тығыз байланысты деп есептейді. Математика 

әрқашан адам мәдениетінің ажырамас және маңызды құрамдас бөлігі, ол қоршаған 

ортаны танып білудің кілті, ғылыми – техникалық прогрестің базасы және тұлғаның 

дамуының маңызды компоненті болып табылады. Математика күнделікті өмірде 

кездеседі және пайдаланылады, сондықтан математикалық білім әрбір адамға қажет. 

Біз үнемі ұзақтықты, ауданды, көлемді, уақыт аралығын, жылдамдықты, пайызды және 

т.б. сипаттайтын шамалар туралы білімді пайдаланамыз. Осының бәрі бізге 

арифметика және геометрия сабақтарында келді және қоршаған ортаға бағыт бағдар 

беру үшін пайда болды. Сонымен біз математиканың бір бөлігі пайыздар тақырыбына 

тоқталайық.  

Қазіргі уақытта өмір бізді пайыздармен тығыз байланыста жұмыс жасауға 

ықпал етеді, өйткені пайыздық есептеулердің практикалық қолдану аясы кеңеюде. 

"Пайыз" ұғымынсыз бухгалтерлік есепте де, қаржылық талдауда да, статистикада да 

болмайды. Барлық жерде мысалы, газеттерде, радио, теледидар және жұмыста бағаның 

көтерілуі, жалақы, зейнетақы, акциялар құнының өсуі, халықтың сатып алу қабілетінің 

төмендеуі талқыланады. Мәселен, біз жиі естиміз немесе оқимыз, мысалы, тауар 

бағасының бағасының 20% - ға көтерілгенін, сүттің құрамында 4% май бар, зейнетақы 

10% - ға өсті, сайлауға сайлаушылардың 76% - ы қатысты деген сияқты. Сонымен 

қатар қызметкерлердің жалақысын есептеу үшін салық аударымдарының пайызын білу 

үшін, жинақ банкінде депозиттік шот ашу үшін салым сомасына пайыздық төлем 

мөлшерін білу үшін, алдағы жылы бағаның шамамен өсуін білу үшін бізпайызға жиі 

көңіл аударамыз. 

Пайыз – күнделікті өмірде жиі кездесетін математикалық ұғым. Пайыз – бұл 

математиканың күрделі тақырыптарының бірі және көптеген оқушылар пайыздарға 

есептерді шешуге қиналады немесе мүлдем істей алмайды. Ал пайыздарды түсіну және 

пайыздық есептеулерді жүргізе білу әрбір адам үшін қажет. Бұл тақырыптың 

қолданбалы мәні өте үлкен және біздің өміріміздің қаржылық, экономикалық, 

демографиялық және басқа да салаларын қозғайды. Пайызды зерттеу – өмірдің өзі. 
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Пайыздық есептеулер мен есептеулерді орындай білу әрбір адамға қажет, өйткені біз 

күнделікті өмірде пайыздармен бетпе-бет келеміз. Математика бойынша орта 

мектептің бағдарламасының қазіргі уақыттағы бағдарламалар бойынша пайыздарға 

есептерді шешу негізінен 5 – 6 сыныптарда қарастырылады, ал келесі сыныптарда осы 

тақырыпқа байланысты оқу уақытының аз бөлігі берілген деген қорытындыға келеді. 

Негізі пайыз тақырыбы 5 – сыныптарда қарастырылғанымен 6 – сыныптарда    

Сонымен, ең бірінші пайыз тақырыбының тарихына көз жүгіртейік. 

"Пайыз" сөзі латын pro centum-ден шыққан , бұл сөзбе-сөз "жүзден" немесе 

"жүзде" дегенді білдіреді. Бірақ практикалық пайымдаулардан туындаған бір шамада 

тұтас бөліктерді үнемі білдіру идеясы вавилондықтарда әлі дүниеге келмеді. Алайда 

вавилондық өсушілер "жүзден" емес, "алпыс" деп санаған. Пайыздар Ежелгі Римде 

ерекше таралған. Римдіктер борышқор әрбір жүз үшін қарыз беруші төлеген ақша 

пайыздарын атады. Шамасы, пайыз Еуропада өсумен бірге пайда болды. Пайыздық 

ұғымды бельгиялық ғалым Брюгге қаласының инженері Симон Стевин енгізді деген 

пікір бар. 1584 жылдарда ол пайыз кестелерін жариялады. Ұзақ уақыт пайыздар деп 

әрбір 100 рубльге пайда немесе шығын ғана түсінді. Олар тек сауда және ақша 

мәмілелерінде қолданылған. Содан кейін оларды қолдану саласы кеңейді, пайыздар 

шаруашылық және қаржылық есептерде, статистикада, ғылым мен техникада 

кездеседі. Пайыздық белгінің шығу тегі қызықты. % белгісі итальяндық pro cento (жүз) 

шыққан нұсқасы бар, ол пайыздық есептеулерде жиі CTO жазылған . Осыдан кейін тез 

жазбада қысқарту арқылы t әрпі көлбеу сызыққа айналды (/), пайыздың қазіргі белгісі 

пайда болды (1 сызбаны қараңыз). 

 

 

                          

 

1-сызба 

Сондай-ақ, % белгісі қате басу нәтижесінде пайда болды деген болжам бар. 

Осылай пайыз ұғымы пайда болды. 1685 жылы Парижде коммерциялық арифметика 

жөніндегі нұсқаулық – кітап басылып шықты. Қазір пайыздар біртекті оң санды 

салыстыру үшін қолданылады. Бір пайыз – бұл анықтау бойынша бір жүз: 1% =
 

   
 

бөлігі . Тиісінше, p % = 
 

   
. А санының бір пайызы – а санының жүзден бір бөлігі: А – 

ның 1% - ы 
 

   
 А – ға тең. Тиісінше, А – ның p % - ы 

 

   
A - ға тең. 

Келесі пайыздарға арналған есептерді әртүрлі тәсілдермен шешу жолдарына 

көз жүгіртейік. 5 — 6 сыныптарда пайыздарға арналған есептерді шешу кезінде келесі 

ережелерді қолданады: 

1. Санының пайызын табу: Санның пайызын табу үшін, пайыздарды 

ондық бөлшектерге немесе жай бөлшекке  айналдыру қажет, содан соң берілген 

санды осы бөлшекке көбейту керек. 

2. Пайызы бойынша санды табу: Пайыздары бойынша санды табу 

үшін пайыздарды ондық бөлшекке немесе жай бөлшекке айналдыру және санды 

осы бөлшекке бөлу керек. 

3. Сандардың пайыздық қатынасын табу: Сандардың пайыздық 

қатынасын табу үшін осы сандардың қатынасын 100-ге көбейту керек. 

Пайыздық есептерді әртүрлі тәсілдермен шешуге болады: теңдеу құру 

арқылы, кесте құрастырумен, пропорцияны қолдана отырып, ережелерді қолдана 

отырып.  
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Пайызға байланысты мәтіндікесептердің шешу алгоритмі және шығару 

жолдары. 

1) Берілген есептің шартымен танысу 

2) Берілген есепті талқылау, талдау, шешу жолдарын іздеу 

3) Берілген есептің шартын құрып, шешу жолын анықтау 

4) Шарты құрылған есепті есептеу, жауабын табу 

5) Шыққан есептің шешімін тексеру 

Мысалыға:  

1 – тапсырма:Мысықтар көрмесіне әкелінген 60 мысықтың 20  - і – сиам 

мысықтары. Көрмеге неше сиам мысығы әкелінді? 

Шешуі: Бұл тапсырманы екі жолмен шешуге болады:пропорцияны пайдалана 

отырып және іс-әрекетке байланысты. Есепті жай бөлшекті немесе ондық бөлшекті 

пайдаланып та шығаруға болады. Бірақ есептеуді ондық бөлшекпен жүргізген тиімді. 

Есептің шарты бойынша 60 мысық      - ті құрайды. Пайызды жай бөлшекпен 

өрнектейік: 

1)     
  

   
 

 

 
 

2)    
 

 
    (мысық) 

Пайызды ондық бөлшекпен есептейік: 

1)         

2)           (мысық) 

Жауабы: 12 мысық 

2 – тапсырма. Дәптер 40 теңгетұрады. Мұндай дәптерлердің ең көп санын 650 

теңге  сатып алуға болады, егер дәптер бағасы 15% - ға төмендеген болса? 

Шешуі: Бұл тапсырманы екі жолмен шешуге болады:пропорцияны пайдалана 

отырып және іс-әрекетке байланысты. 

  – дәптердің бағасы қанша теңгеге төмендеді. 

      

         
                     демек дәптер 6 теңге арзандады.Осыдан кейін 

1)         (теңге.) Дәптер бағасы 34 теңгеден тұра бастады. 

2)           (дәптер) 650 теңге сатып алуға болады. 

Жауабы: 19 дәптерді 650 теңге сатып алуға болады. 

3 – тапсырма. Бірінші жыл ішінде кәсіпорын өнім шығаруды 8% - ға 

ұлғайтты, келесі жылы шығарылым 25% - ға артты. Бастапқы өніммен салыстырғанда 

өнім шығару қанша пайызға өсті? 

Шешуі: Бұл тапсырманы пропорцияны пайдалана отырып және іс-әрекетке 

байланысты шешуге болады. 

1 )               (бірінші ұлғаюдан кейін өнім шығару) 

2)                (екінші ұлғаюдан кейін өнім шығару) 

3)                (бұл екі ұлғаюдан кейін өнім шығару) 

4)                (екі қосылымнан кейін өнім шығарудың ұлғаюы) 

Жауабы: Өнім шығару бастапқы өніммен салыстырғанда 35% - ға өсті. 

4 – тапсырма.  

5% ерітіндісін алу үшін 8% тұзы бар 50г ерітіндісіне қанша грамм су қосу 

керек? 

Шешуі: Бұл тапсырманы теңдеу арқылы шешеміз.Яғни теңдеудің шартын 

құрып аламыз. 

 -қосу қажет су мөлшері 

      – ерітіндінің жаңа саны 
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        – бастапқы ерітіндідегі тұз мөлшері 

          жаңа ерітіндідегі тұз мөлшері 

Тұз мөлшері қосылудан өзгермегендіктен, ол екі ерітіндіде де бірдей – 

бастапқы және жаңа. Осыдан кейін теңдеуді құрамыз: 

                   
                     

            
           
            

Жауабы: 30 грамм суды 5% ерітінді алу үшін қосу керек. 

Қорытынды: Берілген есепті теңдеудің көмегі арқылы шешу жолы. 

5 – тапсырма. Ылғалды саңырауқұлақтардың судағы салмағы 90%, ал құрғақ 

12% құрайды. 22 кг ылғалды саңырауқұлақтарда қанша кг құрғақ саңырауқұлақ 

болады? 

Шешуі: Берілген есептің кесте мен теңдеу арқылы шешеміз. Ең алдымен 

берілген есептің шартын оқып, кесте сызамыз. 

Берілге

ні  
  су  Құрғақ 

саңырауқұлақ 

  кг 

Құрғақ 

саңырауқұлақ 

  

 

Ылғал

ды  

90 22                

Құрғақ  12             

1 – кесте 

Кесте құрып болған соң, осы 1- кестеге қарап теңдеу құрамыз. 

            
           

         
Жауабы: 2,5 кг құрғақ саңырауқұлақтар. 

Келесі  күрделі пайызды қарастырайық.  

Күрделі пайыз – деп есептелген жай пайыз сомасын әрбір кезеңнің соңында 

төленбесе, негізгі салым сомасына қосылады және келесі төлем кезеңінде табыс 

әкеледі деген шартпен ақшаны инвестициялау нәтижесінде құралатын табыс сомасы 

аталады. Күрделі пайыздар – есептелінген пайыздарға яғни жай пайыздарға алынған 

пайыздар. 

Күрделі пайыз формуласы — бұл жай пайыздарды есептеуді ескере отырып, 

қорытынды бағасы есептелетін формула. 

               — пайыздардың бір санына кейбір шаманың мерзімді өсуі. 

              , мұнда  — бастапқы салым,  – жылдық пайыз,  – салымды 

банкте орналастыру уақыты. Бірақ, біз бағаны азайта аламыз, сондықтан бұл 

формуланы басқаша да жазуға болады:               — белгілі бір шаманың бір 

пайыз санына мерзімді азаюы. 

Мысалы:Мысалы сіз банкке жылдық 10% - бен 10 000 теңге салдыңыз. Бір 

жылдан кейін сіздің банк шотыңызда                               теңге 

жатыр. Сіздің пайдаңыз — 1000 теңге. Сіз 11 000 теңгені екінші жылғада дәл солай 

10% - бен қалдыруды шештіңіз.2 жылдан кейін банкте                   
      тенгеге толды. 

Бірінші жылдағы пайда (1000 теңге) негізгі сомаға (10 000т) қосылып, екінші 

жылға жаңа пайда әкелді. Сонда 3-ші жылы 2-ші жылдағы пайда негізгі сомаға 

қосылады және жаңа пайданы өзі жасайды. Және  әрі қарай осылай жалғастырады. Бұл 
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әсер күрделі пайыз деп аталды. Барлық пайда негізгі сомаға қосылып, әрі қарай жаңа 

пайда өндіреді. 

Қорытындылай келе, пайыз – бұл математиканың күрделі тақырыптарының 

бірі және көптеген оқушылар пайыздар есебін шешуге қиналады немесе мүлдем істей 

алмайды. Ал пайыздарды түсіну және пайыздық есептеулерді жүргізе білу әрбір адам 

үшін қажет, өйткені біз күнделікті өмірде үнемі пайыздармен бетпе-бет келеміз. 

Сондықтан бұл мақала практикалық мазмұны бар әртүрлі есептерді шешудің мысалы 

ретінде алгебра сабақтарында практикалық қолдануды табады деп есептеймін. Мектеп 

бітірушілерге пайыздарға есептерді шешудің негізгі тәсілдерін еске алуға көмектеседі 

және де жоғары сыныптарда пайыздық есептердің көптеу болғаны дұрыс деп 

ойлаймын. 
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Аннотация 

Цель исследования- раскрыть применение игровых технологий в процессе изучения 

математики.  

Научная новизна- на уроках рассматриваются методы игровых технологии с 

использованием ИКТ 

   Результат.Благодаря соревновательному характеру деловой игры активизируется 

воображение участников, что помогает им находить решение поставленной задачи 

 Ключевыеслова  

Технология, методы преподавания, уровень. 

Annotation  

The purpose of the study is to disclose the application of gaming technologies in the process 

of studying mathematics. 

  Scientific novelty - in the lessons methods of gaming technologies using ICT are 

considered 
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   Result: Due to the competitive nature of the business game, the imagination of the 

participants is activated, which helps them find a solution to the problem. 

Key words 

Technology, teaching methods, level. 

Аннотация 

Зерттеу мақсаты: 9 сыныпта «Математикалық статистикасы мен ықтималдық 

теориясының элементтері» атты тақырыбы бойынша, ойын технологиясын математиканы 

оқыту барысында қолдану. 

Жаңашылдық. АКТ-рды ойын технология әдістемесі арқылы сабақта қарастыру 

Қортынды. Оқушылардың ойлау қабілеті, заманауи тұрғыдан қарағанда беделді 

ойындар өткізуменнен көз қарасы ашылып, қойылқан мақсатына шешімі қолжетімді болады. 

Түйінсөздер: технология, оқыту әдістемесі,деңгей. 

 

     Методика преподавания — это способ донесения тем, урока до учащихся. 

Методика преподавания заключается в том, что мы должны донести до наших 

обучающихся, то что мы хотим в последствии от них услышать. Чтобы была, какая-

либо обратная связь ученика к преподаваемому лицу, иначе учителю. 

    Каждый преподаватель (учитель) выбирает свой способ (метод) 

преподавания, и у каждого он уникален. Как бы не старался учитель дублировать, либо 

копировать, чью-либо работу, он все равно урок преподнесет по своему уникальному 

способу. Так как  преподаватель (учитель), это личность, которая смотрит на 

возрастную особенность, на уровень класса и многие другие критерии класса с 

которым он работает. 

    Преподаватель(учитель) так же выбирает технологию преподавания урока. 

Где рассматривается уровень и способности так же класса. Для этого берутся методики 

разных принципов.  

    Методика преподавание математики возникла еще в древности, так как была 

востребована, для развития человечества. Если говорить о современном мире, то 

математика нужна уже и в сфере экономики, биологии, астрономии, физики, 

географии. Так как наука не стоит на месте и для каждой научного исследования 

нужны математические исследования и точность в доказательстве проектов.  

   Истории развития математики делится на 4 периода: 

 Первый период, когда зародилась, когда люди научились различать фигуры, и 

начали их измерять. И таким образом началось разделение земель, торговля ими. 

Дедуктивное построение греческого ученного Фалеса Метильского связанного с 

еометрией, дало крупное изменение в Древней Греции, и дальних стран в 

последовательно. 

Второй период-— период элементарной математики (математики постоянных 

величин) — продолжался приблизительно до конца XVII в., когда довольно далеко 

зашло развитие новой — высшей математики. 

Начало ему положили математики Древней Греции (VI - V вв. до н. э.). Этот 

период характеризуется тем, что математика выступает как самостоятельная научная 

дисциплина, имеющая свой предмет (число, фигура) и свои методы исследования. 

Появилась новая математическая дисциплина — алгебра, имеющая специальную 

символику. Возникли знаменитые задачи древности — квадратура круга, трисекция 

угла, удвоение куба, были построены первые иррациональные числа. Евклид в своих 

«Началах» заложил основы теории чисел. Архимед разработал методы нахождения 

площадей и объемов различных фигур и тел (в том числе площадей сегмента 

параболы, поверхности шара, объема сегмента шара и параболоида). Диофант 

исследовал преимущественно решение уравнений в рациональных положительных 

числах. Написан первый систематический учебник геометрии. Значительного развития 
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математика достигла в древних Китае и Индии. Китайским математикам были 

свойственны высокая техника произведения вычислений и интерес к развитию общих 

алгебраических методов. Индийским математикам принадлежат заслуги введения 

десятичной нумерации, употребления нуля для обозначения отсутствия единиц 

данного разряда, а также и более широкого развития алгебры, оперирующей не только 

положительными рациональными числами, но и отрицательными и иррациональными 

числами. 

Интенсивные торговые отношения между арабскими территориями привели к 

расцвету математики: впервые была изложена алгебра как самостоятельная наука; 

многие геометрические задачи получили алгебраическую формулировку; были 

введены в рассмотрение тригонометрические функции, десятичные дроби, вычислено 

число п с семнадцатью верными десятичными знаками. 

Третий период - это период математики переменных величин (с XVII в. до 

середины XIX в.). Он характеризуется созданием и развитием математического 

анализа, изучением процессов в их движении, развитии. 

Рассмотрение переменных величин и связей между ними привело к понятиям 

функции, производной и интеграла, к возникновению новой математической 

дисциплины — математического анализа. Введение и систематическое употребление 

координат дало универсальный метод перевода задач геометрии на язык алгебры и 

анализа, в результате чего возникли новые ветви геометрии — аналитическая 

геометрия, дифференциальная геометрия. Методы математического анализа, в 

особенности дифференциальные уравнения, стали основой математического описания 

законов механики и физики, а также технических процессов; с ними неразрывно связан 

прогресс естествознания и техники. Под влиянием математического анализа 

складываются новые области в смежных дисциплинах — аналитическая механика, 

математическая физика и т.д. Широкое применение в приложениях математики 

получило вариационное исчисление. 

Четвертый период — это период создания математики переменных отношений 

(XIX —XX вв.). Он характеризуется возникновением и развитием математического 

анализа, изучением процессов в их движении, развитии. Широко используется метод 

моделирования. Возникли различные разделы математики. Основная черта данного 

периода — это интерес к критическому пересмотру ряда вопросов обоснования 

математики. 

Крупнейшими событиями, в значительной мере послужившими началу 

больших сдвигов в понимании всей структуры математики, явились исследования 

российского ученого Н.И. Лобачевского. Дальнейшие исследования по основаниям 

геометрии привели к формулировке полного списка аксиом геометрии, созданию 

общего понятия пространства, элементами которого могут быть объекты любой приро-

ды. Изучение наиболее общих свойств геометрических фигур и пространств, интерес к 

которому был вызван развитием неевклидовых геометрий, привел к созданию новой 

области математики - топологии. 

В XIX в. происходит новое значительное расширение области приложений 

математического анализа. В качестве основного аппарата возникших в XIX в. областей 

механики (механики непрерывных сред, баллистики) и физики (электродинамики, 

теории магнетизма, термодинамики) усиленно развивается теория дифференциальных 

уравнений, в особенности дифференциальных уравнений с частными производными. В 

XVIII в. были решены отдельные уравнения такого вида. 

Общие методы начали развиваться лишь в XIX в. и продолжают развиваться 

сейчас в связи с задачами физики и механики. 
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Возникли новые ветви математики: вычислительная математика, 

математическая логика, теория вероятности. 

Таким образом в методике преподавания есть технологии которыми 

пользуются уже с давних времен , это такие как : игровые технологии преподавания. 

    Где на уроках математике проводят методы игровых технологии. Так же 

проводят внеклассные уроки или же классные часы в виде игр. 

   На таких уроках стараются учителя проверить логическое мышление 

учащихся. Способность креативно мыслить и выполнять задания.  

 Если в 90-ые года учителя проводили игры такие как «Что? Где? Когда?», 

«Поле чудес» и тому подобные. Сейчас по истечению времени, учителя проводят 

мероприятия (уроки) в виде интеллектуальных игр. Так же используя телевизионные 

передачи. Где предлагают учащимся интересные способы изучения математики. Это 

делаеся для того чтобы разнообразить предмет математики, так чтобы учащийся был 

заинтересован предметом, и возможно даже попробовал исследовать математические 

навыки. И так оно и происходит.  Я предлагаю взять на рассмотрение моих учащихся 

5-6 классов. Я им предложила взять число 11 и перемножить с двух и трех значными 

числами, и найти альтернативный для решения , и легким способом. И знаете, они 

меня не подвели и доказали, что 11- это что состоящие из 10 и 1, соответственно в 

решение просто нужно прибавить числа, и проверить 

Например, 29*11= 2(2+9)9=2(11)9=(2+1)19=319 

    Это говорится о том, что при разборе этого решения, мы видим, что цифра 

2- это десятка 9- еденица. Их мы расставляем, и между ними суммируем число 2+9= 11 

где нам дается число 11, но 11 чосло не является единицей, по этой причине мы у 

цифры 11 забираем 10 и суммируем с 20+10=30 где получается цифра 30, теперь мы 

без труда к 1+0 и получается 1. И в итоге получится 319. 

    Хочу сказать, что дети сами по себе уникальны, если из небрежно 

наталкивать на проблемы, которых они должны решить.  

    И вот в использование игровой технологии мы учащихся, так же 

наталкиваем на проблему, и даем им решить ее. В игровой технологии, присутствует 

вознаграждении, что стимулирует учащихся на большие подвиги, не замечая преград, 

и своих навык. Я даже хочу сказать более чем, я стараюсь учащимся преподнести 

уроки в виде игровых технологии, тем более сейчас это позволяет и новые технологии 

Блума. 

    Как мы знаем в этой технологии, учащиеся синтезируют, анализируют 

иприходят к выводу самостоятельно. А используя игровую технологию можно 

реализовать Метод преподавания Блума. 

    В преподавание математики мы должны растворятся в своем предмете и 

использовать как можно больше игровых технологии в методике преподавания 

математики. И только в это случае мы достигнем целей наших предшественников 

таких как Фалес М, Эвклида, Лобачевского и других ученных которые хотели 

развивать математикиские навыки у людей.  

   Ведь мы педагоги-  это начальная ступень, которые даем знания, а учащиеся 

их уже анализируют и находят свой дальнейший путь в жизни. 
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Аннотация: мақалада сипатталған мүмкіндіктер "1С:Математикалық конструктор" 

оқытуда оқушылардың мектеп, математика және құрастыру факультативтік 

курс.Жұмыстың маңыздылығы орта мектепте геометрия пәнінен 

факультативтіккурсты құру үшін"математикалық конструктор " бағдарламасын практикалық 

қолдану мүмкіндігіне байланысты. 

Түйінді сөздер: математикалық конструктор, факультативтік курс. 

Аннотация: в статье описаны возможности «1С: Математический конструктор» при 

обучении школьников в рамках школьного курса математики и составлению факультативного 

курса. Важность работы обусловлена возможностью практического применения 

программы «Математический конструктор» для составления факультативного курса по 

геометрии в средней школе. 

Ключевые слова: математический конструктор, факультативный курс. Abstract: the 

article describes the possibilities of "1C: Mathematical constructor" for teaching students in the 

school course of mathematics and the preparation of an optional course. Тhe Importance of 

the work is due to the possibility of practical application of the program "Mathematical 

constructor" for the preparation of an optional course in geometry in high school. 

Key words: mathematical design, optional course. 

 

 В последнее время на рынке программного обеспечения появился 

огромный ассортимент компьютерных математических программ для широкого 

круга задач. К ним относится «1С:МК» - интерактивная творческая компьютерная 

среда мирового класса, предназначенная для поддержки школьного курса 

математики. 

Нет сомнений, что интерактивные динамические системы признаны во 

всем мире как наиболее эффективный способ обучения математике с 

использованием  информационных технологий.   Чертеж,      созданный  с 

использованием динамической системы, представляет собой модель, которая 

сохраняет не только результат построения, но также его алгоритмы, исходные 

данные и зависимости между объектами. В МК все данные доступны для 

редактирования (вы можете перемещать точки с помощью мыши, изменять 

размеры, вводить новые числовые значения данных с помощью клавиатуры и т.д.) 

- и эти изменения немедленно отражаются в динамике на экран 

компьютера. 

«1С: МК» – творческая компьютерная среда мирового класса, 

предназначенная для поддержки школьного курса математики. 

Программа позволяет создавать интерактивные модели, 
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объединяющие эксперимент, конструирование и динамические изменения. 

«1С: МК» – это: 

‒ динамическое геометрическое построение; ‒ измерение и вычисление; 

‒ функции и графики; 

‒ коническое сечение и другие кривые; ‒ область и операции над ними; 

‒ экспорт рисунков и апплетов; 

‒ гибкая настройка панелей инструментов в моделях; ‒ интуитивно понятный 

интерфейс; 

‒ пользовательский инструмент и скрипт.Хорошо известно, что очень много 

людей запоминают меньше услышанного, чем увиденного. Если к

 информации будет прикреплены аудио- и видеофрагменты, то запоминаемость 

материала увеличится. На данный момент, благодаря интерактивным пособиям      

стало      возможным представлять информацию в различным видах, повышая 

эффективность учебного процесса. Метод визуализации основан на одном из 

главных дидактических принципов — принципе наглядности. Впервые этот 

принцип был применен Я. А. Коменским. Он сделал этот принцип частью 

практических и теоретических занятий. Он считал, что наглядность является 

источником накопления знаний. Преподавание технических и научных предметов 

сложно представить без наглядности. Основными «потребителями» являются, 

конечно же, геометрия и алгебра. Формирование и развитие математических 

способностей учащихся основано на развитии наглядно-действенного, 

наглядно-образного, а в дальнейшем и абстрактного мышления. 

Преподаватель поможет сделать обучение     более     наглядным     для учеников 

благодаря «интерактивным геометрическим средам» (ИГС). Почему я 

выбрал «МК» в качестве среды разработки учебного материала? Эта среда 

распространяется свободно, т.н. программа имеет бесплатную лицензию и 

доступна для использования учителями и учениками всех уровней образования, 

с различными форматами проведения уроков и при различном техническом 

оснащении классов. Программное обеспечение включает в себя геометрические и 

алгебраические инструменты, различные графы, элементы статистики и таблицы. 

Интерфейс программы напоминает учебную доску, на которой возможно 

различные операции. Изменения вносятся в режиме реального времени: при 

задании новых условий изменится масштаб, при изменении коэффициента в 

уравнении функции, график автоматически перестроится и так далее. 

 

‒ может использоваться как в школе дома, так и дома при 

различной компьютерной оснащенности класса, при различных формах 

проведения занятий; 

‒ позволяет эффективнее и быстрее освоить школьный курс по 

математике, повышает запоминаемость материала; 

‒ обеспечивает возможность изучения математики на основе 

деятельностного подхода за счет внедрения элементов исследования и эксперимента 

в учебный процесс. 

Таким образом, рассмотрение возможностей среды «1С: МК» показал, что 

они позволяют организовать построение и изучение компьютерных моделей. Для 

учеников имеются такие возможности как: создание точных чертежей и 

графиков; эксперимент и самостоятельное исследование; коллекция 

интерактивных обучающих моделей. Для учителей есть такие возможности как: 

организация проектной деятельности учащихся; быстрое построение чертежей во 

время урока; создание контрольных работ и обучающих материалов. С 
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помощью такой возможности, как произвольное расширение возможностей 

учебных моделей и конструктивной среды, эта программа может 

использоваться также на уроках информатики, в том числе, при 

обучении компьютерному моделированию. 

Данная программа поможет так же для создания факультативного курса 

по математике. Внеурочная деятельность по «МК» в курсе математики для 

обучающихся предназначена на изменение традиционного подхода 

к преподаванию     математики     в     средней школе в рамках     внедрения 

информационных и коммуникационных технологий, в которых большое 

значение придается развитию     у     учащихся     способности     максимально 

использовать современные компьютерные технологии. преимущества для 

личного интеллектуального развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что «МК» 

является незаменимой программой для составления факультативного курса по 

геометрии в средней школе. 
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and there are many questions regarding this section. In this scientific article I tried to explain 

in simple words the concept of a “polynomial” and what properties it possesses, as well as 

what actions and operations we can perform with them.        

Keywords: the polynomials ring, congruence, polynomial addition, polynomial  

multiplication, modulo.    

Аннотация: Полиномдар математикада, физикада, компьютерлық ғылымдарда 

және көптеген ғылымдарда маңызды рөл атқарады. Ол алгебраның бір саласы ретінде 

толық зерттелмеген, осы бөлімге қатысты көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Осы 

ғылыми мақалада мен «полином» ұғымын және оның қандай қасиеттерге ие екендігін, 

сондай-ақ олармен қандай әрекеттер мен операцияларды жүргізуге болатындығын 

қарапайым сөздермен түсіндіруге тырыстым. 

Түйін сөздер: көпмүшелер сақинасы, конгруэнция, 

көпмүшелерді(полиномдарды) қосу, көпмүшелерді(полиномдарды), модуль.   

                                         

Introduction 

Before starting, I want to say that this article is written for readers who already have 

basic knowledge of algebra, who already know such concepts as field, rings, integral domain, 

etc.  

 Where does algebra start? With some approximation, we can say that the origins of 

algebra lie in the art of adding, multiplying and raising to the power integers. A formal, but 

far from obvious and ambiguous substitution of numbers by letters allows one to act 

according to similar rules within much more general algebraic systems. Consequently, an 

attempt to answer in an exhaustive manner the question posed would lead us away only 

centuries ago, into the secrets of the origin of mathematical thought. The more difficult part 

of the answer would be related to the description of the basic structures of the algebra of our 

days: groups, rings, modules, etc. In this case, it is with the theory of polynomials rings. 
Many questions arise regarding the ring of polynomials, which we will consider. 

                                     

  The polynomials ring  

 What is a polynomial? What properties does it possess? What does the word 

"polynomial" mean?  The main task of classical algebra was to solve equations. By an 

equation, we mean what happens when a certain expression - in which known and unknown 

quantities can be present, as well as their sum, difference and product - is 0. When solving the 

equation, various transformations of this expression were made. That is why, even before 

solving the equation, it is advisable to see what transformations and actions can be performed 

with this expression. To begin with, we will consider only those expressions in which there is 

only one unknown. Since the discussion so far will not be about equations, the unknown 

should not be considered as a number, but only as an indefinite quantity, over which it is 

possible to perform actions in the same way as over numbers. If in one expression there is 

only one unknown, then the expression can be written as the sum of the degrees of the 

unknown multiplied by some coefficients. To solve the equation, it is also important to know 

which numbers are present in the equation, and what number is the solution of the equation 

itself, that is, are they, for example, rational, real or complex numbers. Based on these 

considerations, we  give the following definition: 

Definition. Let   be any ring. A polynomial with coefficients in   is an expression of 

the form                
           

  , where   is a nonnegative integer and        
The main idea here is to define a “polynomial” in a way that is an obvious extension 

polynomials with real number coefficients. 

But even this definition is not enough, because there are many questions. What is  ? 

What properties does it have? Is   an element of  ? What does it mean to multiply   by a 
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ring element? To find out the answers to these questions, note that an expression of the form 

              
           

   makes sense, provided that the    and   are all elements 

of some larger ring. I will give you an example. The number   is not an integer, but an 

expression such as 5 + 2             and 3          make sense in the real numbers. 

So we shall think of polynomials with coefficients in a ring   in much the same way, as 

elements of a larger ring that contains both   and a special element   that is not in  . The 

following theorem closes all questions regarding the definition of a polynomial. 

Theorem 2.1. 

If   is a ring, then there exists a ring   containing an element   that is not in   and 

has these properties: 

1)  is a subring of  . 

             for every      . 

3) The set  [ ] of elements of   of the form 

               
           

    (where       and       ) is a 

subring of   that contains    
4)The representation of elements  [ ]  is unique: if       and     

          
           

  =               
           

 , then         for 

            and        for each        
5)              

           
      if and only if        for every    

The elements of the ring  [ ]  in this theorem are called polynomials with 

coefficients in   and the elements    are called coefficients. The special element   is 

sometimes called an indeterminate. 

Example 1. Let   be the ring of odd integers. Then 3 – x + 5x
3   D[x]. However 

the polynomial   is not in  [ ], because it cannot be written with odd coefficients. 

The rules for addition and multiplication of polynomials directly follow from the 

fact that  [ ] is a ring. 

Example 2. Let                    –     and                     
    , then the associative, commutative and distributive laws show that  

                            –                                 

                                 –                                  

          –                              
The product of polynomials follows from the distributive law: 

                                         
                                                         
                  

The polynomial addition is given by the rule: 

               
           

                     
           

   
                                   

                   
 

 

and polynomial multiplication is given by the rule: 

(              
           

  )(               
           

 ) =        

(          )   +                     
         

   . 

For each     , the coefficient of    the product is  

                                                  

∑   
 
         where        if       and        if       . It follows readily from this 

description of multiplication in  [ ] that if   is commutative, then so is  [ ]  Furthermore, if 

R has a multiplicative identity 1, then   is also the multiplicative identity of   [ ]  
Definition. Let                     

           
   be a polynomial in  [ ] 

with an      .Then    is called the leading coefficient of        The degree of      is the 
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integer  ; it is denoted "deg      ". In other words, deg      is the largest exponent of    

that appears with a nonzero coefficient, and this coefficient is the leading coefficient. The 

ring   that we start with is a subring of the polynomial ring   [ ]  The elements of  , 

considered as polynomials in  [ ], are called constant polynomials. The polynomials of 

degree   in  [ ] are precisely the nonzero constant polynomials. Note that 

the constant polynomial 0 does not have a degree (because no power of x appears 

with nonzero coefficient). 

Theorem 2.2. 

If  R is an integral domain and     ,      are nonzero polynomials in  [ ], then  

deg[          ] = deg      + deg       
Corollary 2.3. 

Let   be a ring. If     ,     , and           are nonzero in  [ ], then 

deg [         ]   deg      + deg       
Example 3. Let            and            in   [ ] . Then            = 

(   )  (    ) =    . However, if               , then                        
                         

You have familiarized yourself with the basic concepts regarding the topic of 

polynomial rings, except for one. Division of polynomials. As in the field of integers, 

division in a system of polynomials is not feasible at all. For integers, division to some extent 

managed to replace division with the remainder. Division with remainder can also be 

determined for polynomials. When dividing integers, the remainder always turned out to be 

less than the divisor. However, in the system of polynomials it cannot be said that one 

polynomial is smaller than the other. Here, this function is performed by degrees of 

polynomials. It is easy to show that in a system of polynomials one can perform division with 

a remainder in such a way that the degree of the remainder is less than the divisor. 

Let      – an arbitrary polynomial and      – a nonzero polynomial, then there are 

exist the polynomials      and     , that                        , where deg       
 deg      or         . 

Example 4. 

              –         –             –            –       or     

     –         –             
In the second expression           
And now, knowing all the basic definitions and terms, we can proceed to the next 

chapter, called "Congruence of polynomials". 

                          

The congruence of polynomials 

 The concept of congruence of integers depends only on some basic facts about 

divisibility in  . If   is a field, then the ring of polynomials  [ ] has the same properties as 

 . The properties can be almost literally transferred to  [ ]  Based on these considerations, 

we have given you the following definition. 

Let   be a field and     ,     ,         [ ]  with      nonzero. Then      is 

congruent to      modulo      - written             (mod     ) - provided that      
divides               

Example 5. In  [ ],                    (mod      ) because (         

  ) –          =      =                
Theorem 3.1. 

Let   be a field and      a nonzero polynomial in  [ ]  Then the relation of 

congruence modulo      is 

(1) reflexive:             (mod     ) for all f(x)   F[x]; 
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(2) symmetric: if            (mod     ), then             (mod     ); 
(3) transitive: if             (mod     )  and            (mod     ), then 

           (mod     ). 
Theorem 3.2. 

Let   be a field and      a nonzero polynomial in  [ ] . If            (mod 

      and             (mod     ), then 

(1)                           (mod     ), 
(2)                       (mod     ). 
Definition. Let   be a field and     ,         [ ]  with      nonzero. The 

congruence class (or residue class) of       modulo      is denoted [    ] and consists of 

all polynomials in  [ ] that are congruent to      modulo     , that is, 

         [     ]    {              [ ] and             (mod      }  
Since             (mod     ) means that                        for some 

        [ ] or, equivalently, that                        , we see that 

[    ]    {                             }   {                        [ ]}  
Example 6. 

Consider a comparison modulo         in  [ ]. The congruence class        is 

the set {                                  [ ]}  
The division algorithm shows that the elements of this set are polynomials from 

R[x], which leave the remainder        when divided by        . 

Example 7. 

Consider congruence modulo            in   [ ]. The possible remainders on 

division by            are the polynomials of the form        with  ,     Z3. Thus there 

are only nine possible remainders:  ,  ,  ,  , x    ,      ,   ,        and      . 

Therefore,   [ ]   
            consists of nine congruence classes: [ ] , [ ] , [ ] , [ ] , 

[     ], [     ], [  ], [      ] and [     ]  
Statement 3.1. 

If       is a nonzero constant polynomial in  [ ], then any two polynomials in  [ ] 
are congruent modulo       

Proof:  

Let          for some nonzero      . For any         [ ]  we have      

  (since           –      ). Also for any         [ ] we have        (since       

    –       ) Therefore             (mod     ), because  

                   –              –               –           –            
Exercise 3.1. 

How many distinct congruence classes are there modulo            in   [ ]  List 

them. 

Solution:  

There are 15 polynomials less or equal            in   [ ]: 
 ,   ,   ,    ,      ,      ,      ,       ,       ,       ,            , 

           ,           ,          and              .  

It is easy to find the reminder by the division algorithm. 

            =                                    =                

           =                                      =                 
          

           =                                        =                

            =                                        =                   
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           =                                       =                  
           =                                       =                

    

            =                            
            =                         

           =                          

There are 8 classes. [ ], [ ], [ ], [     ], [  ], [      ], [      ], [        
 ]. 

Statement 3.2. 

There are infinitely many distinct congruence classes modulo        in  [ ]  
Describe them. 

Proof. 

The classes are uniquely represented by the elements        for  ,      . There 

are an infinite number of different choices. 

Exercise 3.2.  

Describe the congruence classes in  [ ] modulo the polynomial    
Solution. 

            (mod  ) if and only if              is divisible by  . This happens 

if and only if             has a zero constant term. So             (mod  ) whenever 

the constant terms in   and   are the same, so that there is one congruence class for each 

possible constant. 

                                                          
Conclusion 

Polynomials make up the old and well-studied section of traditional algebra. It plays 

a large role not only in mathematics itself, but in the information sciences, in physics, in 

engineering, etc. It would seem that polynomial rings have been fully studied, but actually 

not. There are many unresolved issues. And the deeper we dig, the more questions we get. 

Many questions arise when it comes to polynomials from two or more unknowns, whether it 

preserves its structure as a single variable, whether the laws of arithmetic are respected, and 

how they are divided into classes. And I set myself the goal of learning polynomials from 

several unknowns. 
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«Враг человечества – получивший   знания невоспитанный человек. Человеку, 

прежде всего, необходимо воспитание:  знания, приобретенные без него, принесут  

вред человечеству»-аль-Фараби. 

 

На просторах казахской земли взросло огромное количество великих 

поэтов и писателей, ученых, философов, о чьих трудах можно говорить бесконечно 

долго. Так или иначе, у каждого из них найдется своя армия, как поклонников, так и 

недоброжелателей. Но, не смотря на это, есть те, которые занимают свои прочные 

позиции.Трудно найти образованного человека, который бы не знал имя великого 

казахского философа, ученого-энциклопедиста, аль-Фараби (полное имя которого 

аль-Фараби — Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-

Фараби ат-Турки). Абу Наср аль-Фараби всемирно известный ученый X-XI века. 

Свой путь к познанию мира аль-Фараби начинал с 20 лет, когда жил в Отраре, в 

большом торговом городе. Это человек, которому не было равных в свое время, он 

хорошо знал работы Аристотеля и умело толковал их в деталях. Аль-Фараби 

называли «вторым учителем», причиной этому послужили его знания 

греческой философии, в том числе и философии Аристотеля. Звание «Второй 

учитель» означает, что Аль-Фараби занимает вторую ступень в истории 

философии после Аристотеля. 

Несколько десятков лет назад исследователи истории восточной науки и 

культуры задались вопросом: «Был ли аль-Фараби математиком?». Ответ на этот 

вопрос получали неоднозначный, одни говорили, что аль-Фараби был математиком, 

но так как его работы относились к периоду средневековья, то большую часть его 

работ просто напросто не удалось сохранить, и поэтому они не дошли до 

нашего поколения. Другие придерживались мнения, что его больше не так 

интересовала сама наука математика, а как ее философские основы. Но исследования 

показали, что оба мнения были ошибочными. Выяснилось, что аль- Фараби был 

одним из самых выдающихся математиков своего времени, от которого мы 

получили несколько ценных математических работ, но по сей день многие из них 

относились к другим научным трактатам или названы в честь кого-то другого. 

В настоящее время этот пробел в изучении научного наследия великого 

ученого аль-Фараби заполнен, поскольку в результате исследований 

казахстанских ученых впервые в истории Академия наук Казахской ССР в 1972 

году были опубликованы «Математические трактаты» Фараби. Кроме того, 

была опубликована работа под названием «Математическое наследие Фараби», 

которая посвящалась анализу и изучению всех математических работ ученого. В 

коллекцию ученого аль-Фараби под названием «Математические трактаты» входят 

следующие пять всемирно известных математических работ, а именно: 

1. Математический раздел «Перечисление наук» 

2. Тригонометрические главы «Книги приложений к «Алмагесту» 

3. «Книга духовных искусных приемов и природных тайн о 

тонкостях геометрических фигур» 

4. Alfarabi. Kitab ihsa ul-ulum, изд. д-р Осман Амин. 

5. Des arabischen Philosophen Leben und Schriften. St.-Petersburg, 1869.[ ] 

Абу Наср аль-Фараби написал длинный комментарий к Алмагасу 

Птолемея, великого греческого математика и астронома. Эта работа известна как 

книга приложений. Этот трактат аль-Фараби, который имел большое значение в 

истории астрономии и математики, учит тригонометрии. 

Он разработал свою теорию тригонометрии на основе работ
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 своих предшественников и современных математиков. Одним из главных 

нововведений было то, что Абу Наср аль-Фараби рассматривал линии синус, 

косинус, синус, тангенс, котангенс внутри круга постоянного радиуса. Он 

обнаружил ряд отношений между ними, выявил некоторые простые качества. Он 

добился значительного прогресса в определении синуса и косинуса дуги одной 

степени, что важно для создания таблиц тригонометрии. Основываясь на

 этих     тригонометрических данных     и     других     дополнительных 

математических материалах, Абу Наср аль-Фараби предлагает самые простые 

способы математического решения проблем астрономии и географии, которые 

рассматриваются в Альмагесте. 

Обязательно требуя введения концепции действительных чисел, Аль-Фараби 

дает первое определение науки алгебры, а также природы алгебраических 

исследований. 

В одной из своих работ аль-Фараби пишет: «Из вещества, которое 

является началом цепочки миров и сфер, которые вращаются вокруг стабильной, 

неподвижной среды, смесь различных элементов в разных пропорциях 

необходима для поглощения растений, животных и разумных существ. Именно 

благодаря движению этих сфер и трению одной из них четыре элемента 

возникают в определенном порядке. Порядок, в котором добродетель 

формируется в гармонии, присущ каждому уму. Небесные тела обладают общими 

и индивидуальными знаниями. Они считают, что возможен определенный 

порядок перехода из одного состояния в другое через восприятие. Благодаря 

этому восприятию они приобретают физическое восприятие, которое является прямой 

причиной движения. Небесное движение - это вращательное движение, в котором 

движущееся тело меняет свое положение, а переменное движение - это движение, в 

котором движущееся тело меняет свое положение. Начало движения и 

неподвижности, будь то внешнее давление или жизнь, называется 

природой».Согласно Аль-Фараби, астрономия - это «математическая наука о звездах», 

которая изучает небесные тела, местоположение планет, их близость к Земле, их 

размеры и их движение. «Можно предположить, что многие формулы Аль-

Фараби были основой знаменитых таблиц астрономических школ Улугбека, 

служивших математическим аппаратом», - сказал А. К. Кубесов, исследователь 

работ Аль-Фараби в Казахстане [2]. Аль-Фараби делает вывод: «Быть образованным 

- значит уметь открывать неизвестное». 

Путь Фараби - теперь сокровищница бесценных сокровищ, 

цивилизаций и духовных ценностей для казахского народа и всех стран, и даже для 

всего человечества. Духовное обновление на любом этапе очень важно для 

будущего нации. Обращая внимание на прошлую жизнь и философию нации, мы 

узнаем из его работ, что духовное наследие аль-Фараби не только омолаживает 

общественное сознание, но и предлагает серьезное направление на будущее. Я 

думаю, что у нас все еще есть много неизвестных новостей и работ великого 

мыслителя, которые нужно раскрыть. Тем не менее я уверена, что наследие Великой 

Степи - Великой Личности - не исчезнет навсегда. 

 

Список литературы 
Философское наследие казахского народа.2005 г. 
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ВОПРОСЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В СФЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОДОРОГ 

 

Автор: Фурман В.А. 

Научный руководитель: Телегина О.С. 

 

На протяжении своего развития, физика как наука, исполняла роль двигателя 

прогресса, решая актуальные на этот период проблемы человечества. В настоящий 

момент времени наблюдается процесс нового энергетического кризиса, связанного с 

постепенным истощением запасов углеводородного топлива. Это влечет за собой 

необходимость в экономии энергоресурсов, а также переходу к менее затратным 

источникам энергии. Данная проблема затронула все сферы человеческой 

деятельности, связанные с использованием электроэнергии. Одним из многих 

факторов, влияющих на сокращение затрат электроэнергии, является использование 

энергоэффективного светотехнического оборудования на участках автомобильных 

дорог. С ростом протяженности автомагистралей возникла потребность в 

автоматизированной системе управления, которая могла бы поспособствовать 

экономии энергоресурсов, а также снизить возможные риски, связанные с 

несвоевременным отключением осветительных приборов.  

Данная исследовательская работа затронет вопросы, связанные с 

использованием датчиков движения и освещенности в сфере освещения автодорог и 

магистралей. Вместе с тем, будет изучена целесообразность использования 

альтернативных источников электроэнергии на осветительных приборах. 

Актуальность данной темы заключается в потребности к нормализации 

энергопользования в различных сферах человеческой деятельности, вызванной 

энергетическим кризисом и нерациональным использованием энергоресурсов. 

Объект исследования: электроэнергетика и электроснабжение. 

Предмет исследование: использование датчиков движения в осветительных 

приборах автомобильных дорог. 

Цель исследования: определить основные пути внедрения  датчиков движения 

и освещенности в сферу освещения автомобильных дорог. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. Проанализировав современную литературы, сформировать 

теоретическую базу исследования; 

2. Раскрыть основные свойства и способы применения датчиков движения 

и освещенности; 

3. Рассчитать затраты энергоресурсов, необходимых для освещения 

определенного участка автодороги; 

4. Разработать пути реализации сокращения затрат электроэнергии на 

данном; 

5. Произвести расчет ресурсов, необходимых для внедрения датчиков 

движения и освещенности в осветительные приборы автодорог; 

6. Выявить количество сэкономленных денежных средств, при 

использовании датчиков движения и освещенности. 

Современные проблемы энергоэффективного освещения многогранны и 

имеют широкий спектр. Решением подобных вопросов занимается множество 

организаций, чья деятельность тесно связана с областью светотехники. Поскольку 

дефицит энергии затрагивает все большие города нашей Республики, это, на данный 

момент, является одной из актуальных проблем, необходимых к решению. 
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Расширением производства эффективных источников света и области их 

применения возможно достичь следующих результатов: 

- получить экономию электроэнергии минимум  

- увеличением световой отдачи источников света; 

- повышением стабильности характеристик источников света; 

- повышением КПД осветительных приборов; 

- улучшением эксплуатационных свойств осветительных приборов; 

- снижением энергопотребления осветительных приборов; 

Важным элементом сложной системы управления освещением является так 

называемый интеллектуальный светильник. Такой светильник имеет электронное 

регулирующее устройство, датчик движения, фотодатчик. Он может включаться и 

менять интенсивность освещения в функции факторов, что определяются системой. 

Исходя из этого, необходимо отразить основные особенности таких осветительных 

приборов, составить их классификацию и определить, какие из них будут наиболее 

эффективными в дальнейшей эксплуатации [1]. 

Современная дорожная инфраструктура не может обходиться без большого 

числа датчиков, собирающих всевозможную информацию о количестве, типах и 

направлении движения проезжающих транспортных средств. Допустимо 

использование датчиков самого различного типа, начиная от видеокамер и заканчивая 

радарами. 

Система позволяет включать свет только на тех столбах, к которым 

приближается транспортное средство, тем самым позволяя существенно экономить 

электроэнергию освещаемых дорог, а также планировать освещение новых дорог с 

пониженным энергопотреблением.  

Принцип работы такой системы базируется на подключении датчиков 

движения к каждому фонарному столбу и включении фонарной лампы при 

обнаружении приближающегося транспортного средства на время его проезда. 

Датчики движения классифицируются по принципу их действия, от этого 

зависит их работоспособность, точность срабатывания и особенности использования. 

Каждый из них имеет сильные и слабые стороны. Вышеуказанные характеристики 

также влияют на стоимость датчиков. 

Контактные датчики движения работают посредством 

использования концевого выключателя или геркона. 

Инфракрасные датчики срабатывают от теплового излучения, улавливая 

изменение температуры. При попадании в поле зрения такого датчика он срабатывает 

на тепловое излучение, исходящее от тела. 

В Ультразвуковых датчиках движения излучатель работает на высоких 

частотах – от 20 кГц до 60 кГц. Ультразвуковой датчик движения работает на эффекте 

Допплера. Излучаемая волна, отражаясь от подвижного объекта, возвращается и 

принимается приёмником, при этом длина волны (частота) незначительно изменяется. 

Это детектируется, и датчик выдает сигнал, который используют для управления реле 

или симмистором и коммутации нагрузки. 

Характеристики датчиков движения: 

- микропроцессорная обработка сигнала; 

- защита от маскирования; 

- высокая обнаруживающая способность; 

- не восприимчивость к излучению 

люминесцентных ламп; 

- отсутствие ложных срабатываний в 

помещениях с вентиляцией; Рис.1 Датчик движения 
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- восьмичастотных литер; 

- самодиагностика. 

В фотодатчиках (лазерные датчики движения) есть излучатель, например, ИК-

светодиод и приемник, фотодиод аналогичного спектра [2].  

Существует множество вариантов и схем подключения датчика движения в 

зависимости от потребностей его использования. В одних случаях необходимо 

принудительное включение или отключение света, с целью контроля 

энергопотребления, в других, освещение участков дорого, на которых движение 

происходит непостоянно, что делает возможным непостоянную работу осветительных 

приборов.  

Датчик движения имеет две или три клеммы для подсоединения: 

- приходящая фаза; 

- фаза, отходящая для питания нагрузки;  

- ноль [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации проекта был выбран опытный участок дороги, на основе 

которого можно проследить целесообразность использования данного типа 

оборудования. Таким образом был выбран участок, соединяющий город Костанай и 

город Тобыл. В дальнейшем планируется оснастить фонарные столбы наряду с 

датчиками движения датчиками освещенностью, с целью автоматизации процесса 

освещения. Необходимое оборудование будет закупаться по рыночной цене у прямых 

поставщиков. Все необходимые расчеты: затрат электроэнергии, стоимости 

энергоэффективного оборудования, срок окупаемости будет отражен в нашей 

исследовательской работе.  
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Рис.2 Фонарный столб, оснащенный датчиком 

движения 
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Аннотация: данная тема поможет повысить уровень логической культуры, а 

также сформировать исследовательские навыки у школьников. 

Ключевые слова: геометрия, треугольник, теорема, доказательство, чевиана. 

Annotation: this topic will help to increase the level of logical culture, as well as to 

form research skills of students. 

Key words: geometry, triangle, theorem, proof, cheviana. 

Anotasıa: bul taqyryp deńgeıin arttyrý kómektesedi, logıkalyq mádenıet, sondaı-aq 

oqýshylardyn ǵylymı-zertteý daǵdylary qalyptastyrý. 

Negizgi sózder: geometrıa, Úshburysh, teorema, dáleldeý, chevıana. 

 

Геометрию считают трудным предметом. А трудность ее в том, что по 

сравнению с алгеброй она мало алгоритмизировaнa. Почти каждую содержательную 

задачу можно решить несколькими способами, используя рaзличные методы. Поэтому 

геометрия содержит в себе потенциал для развития гибкости ума, пластичности 

мышления и конструктивных способностей учащихся, для воспитания у них чувства 

прекрасного.  

В ходе реформы школьного математического образования, повлекшей за 

собой перестройку учебных планов и программ на математических факультетах 

педагогических институтов, допущены существенные просчеты и перегибы. Со 

страниц школьных учебных пособий по геометрии исчезли многие замечательные 

геометрические факты, своего рода геометрические «жемчужины», использовавшиеся 

при доказательствах теорем и решении задач. Новые же методы – векторный, 

координатный, метод преобразований – не заняли должного места в преподавании 

геометрии и им все меньше уделяется внимания. В этом, на мой взгляд заключается 

одна из основных причин значительного понижения уровня теоретического и 

практической подготовки по геометрии выпускников средних школ.  

Данная статья призвана возродить интерес к элементарным методам в 

геометрии. Она адресована всем, кто желает расширить и углубить знания по 

элементарной геометрии, совершенствовать технику решения планиметрических задач 

элементарными средствами. Такими читателями являются, прежде всего, учащиеся 

математических классов и школ их преподаватели, учителя математики 

общеобразовательных школ, студенты педагогических вузов.  

Я столкнулся с тем, что в действительности многие удивительные 

соотношения и изящные геометрические фaкты не входят в основной курс геометрии. 

Многие из них сейчас выглядят мaлоинтересными, несовершенными и встречаются 

только в энциклопедиях. Однако некоторые из них продолжают жить, и по сей день. 

Одни из них теоремы Менелая, Чевы.  
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Эти теоремы просты, интересны и находят применение при решении как 

простых, так и весьма сложных задач. Несмотря на это эти теоремы не изучаются в 

школе на уроках геометрии и встречаются только в школьном учебнике геометрии под 

редакцией Атанасяна Л.С. в приложении. Доказательства, предложенные автором 

сложны. Задачи, помещённые в учебнике на применение обратной теоремы Менелая 

трудны, а задачи на применение прямой теоремы вовсе не рассматриваются. 

Теорема Менелая. Пусть задано треугольник     и три точки           на 

прямых       и    соответственно точки          лежат на одной прямой тогда и 

только тогда, когда 
   

   
 
   

   
 
   

   
               

Замечания. Иногда произведение отношений в теореме Менелая записывают 

так: 

 
   
   

 
   
   

 
   
   

    

Все отношения, перемножаются - это отношение ориентированных отрезков. 

 

 

 

 

 

 

Доказательство. 

прямая   Необходимость. Пусть 

пересекает прямые          и    в точках          и соответственно (См. Рисунок 1) 

и             - перпендикуляры, которые опущены из точек       на прямую  . Как 

было доказано ранее: 
   

   
 
   

   
          

   

   
 
   

   
           

   

   
 
   

   
 

Перемножив записанные отношение, имеем: 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
   

Достаточность. Проведем прямую  . Мы должны доказать, что эта прямая 

пересекает    в точке   . Прежде всего докажем, что      действительно 

пересекает   . Предположим, что      параллельная     (См. Рисунок 2). Но тогда: 
   

   
 
   

   
   

Отсюда и из равенства (1.1) 

следует 
   

   
  , невозможно. 

пусть  ̃  - точка пересечения 

прямых      и   . По уже доказанному 

 ̃ 

 ̃ 
 
   

   
 
   

   
   

                                                                              

Сравнивая с условием, получаем, что 

 ̃ 

 ̃ 
 
   

   
 

Рисунок 2 

Рисунок 1 
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Поскольку речь идет об отношении ориентированных отрезков, то  ̃    . Что 

и требовалось доказать. Итак, теорема Менелая полностью доказана. 

Замечание 1. При решении конкретных вычислительных задач, если известно, 

что точки          лежат на одной прямой, можно не беспокоиться о записи 

отношений ориентированных отрезков в формуле (1.1), а ограничиться отношениями 

их длин. 

Замечание 2. Если заменить в (1.1) ориентированное отношение отношениями 

длин, обратная теорема перестает быть верной, то есть точки          , для которых 

выполняется (1.1), не должны лежать на одной прямой. 

Например, пусть точки       взятые       на 

сторонах  треугольника     так, что 
   

   
  , 

   

   
 

 

 
 и    - середина стороны   , 

тогда 
   
   

 
   
   

 
   
   

     
 

 
   

но точки          не лежащие на одной прямой. 

Задача (прямая Симпсона). Основания перпендикуляров, проведенных к 

прямым, содержащим стороны треугольника, из произвольной точки, описанной около 

него окружности, лежат на одной прямой.  

Решение. Пусть    ,    ,    перпендикуляры, проведённые к прямым, 

содержащим стороны треугольника    (См. Рисунок 3). Запишем теорему Менелая 

для      и секущих         . 

   

   ̅̅ ̅̅ ̅

̅̅ ̅̅ ̅
 
   ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
 
   ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
    

1)  – прямоугольный.    ̅̅ ̅̅ ̅            
      - прямоугольный.    ̅̅ ̅̅ ̅             

   ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
  

        

        
 

2)       – прямоугольный.    ̅̅ ̅̅ ̅           

      - прямоугольный.    ̅̅ ̅̅ ̅           

   ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
  

        

        
 

3)       - прямоугольный.   ̅̅ ̅̅ ̅           

      - прямоугольный.    ̅̅ ̅̅ ̅           

   ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
  

        

        
 

4)           - т.к. опираются на одну дугу                                       

          - т.к. опираются на одну дугу 

5)                
               

                              

                                     
    
   

 
   
   

 
   
   

  
        

        
 ( 

        

        
)  ( 

        

        
)     

Следовательно, в силу теоремы Менелая точки   ,   ,    лежат на одной 

прямой. 

Теорема Чевы является критерием пересечения трех прямых в одной точке и 

потому находит широкое применение в задачах на доказательства и вычисления. 

Рисунок 3 
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            Рисунок 4 
 

Отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками на противолежащих 

сторонах, называют чевианами. 

Прямая теорема Чевы: случай внутренней точки. Если три чевианы 

пресекаются в одной точке, то отношения, в которых их основания   ,   ,    делят 

стороны треугольника, удовлетворяют равенству: 
   
   

 
   
   

 
   
   

   

Обратная теорема Чевы: случай внутренней точки. Если выполняется 

равенство:  
   
   

 
   
   

 
   
   

   

то отрезки    ,     и     пересекаются в одной точке. 

Обобщенная теорема Чевы в случае внешней точки звучит следующим 

образом: 

Если в треугольнике     на продолжениях  сторон    и    за точку взяты 

соответственно точки   ,   , а на стороне    взята точка   , то прямые    ,      и 

    

 или пересекаются в одной точке  

 или параллельны 

тогда и только тогда, когда выполнено равенство: 
   
   

 
   
   

 
   
   

   

Задача. В треугольник     вписано полукруг так, что его диаметр лежит на 

стороне   , а дуга соприкасается сторон    и    соответственно в точках    и   . 

Доказать, что прямые     и     пересекаются на высоте      треугольника. 

Доказательство 

Из условия задачи следует, что точки 

      и    лежат на сторонах треугольника     

(См. Рисунок 4). 

Итак, достаточно доказать, что 
   
   

 
   
   

 
   
   

   

Центр   полукруга соединим с точками 

соприкосновения    и   . Обозначим через   

радиус окружности, из прямоугольных 

треугольников      и      находим 

                        

                    

С прямоугольных треугольников      и      есть 

                        

Отметим, что отрезки     и     касательных к окружности равны, 

следовательно, получим 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
    

    
 
    

    
   

Итак, согласно теореме Чевы прямые         и     пересекаются в одной 

точке. 

Теоремы Чевы и Менелая  просты  в  понимании. Но  трудности,  связанные  с  

освоением  этих  теорем, оправданы  их  применением  при  решении  задач. 
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 Решение задач с  помощью  теорем Чевы и Менелая  более  рационально , 

чем их  решение  другими  способами, например  векторным, которое  требует  

дополнительных  действий. 

 Я  считаю, что  такие  теоремы  должны  быть  включены  в  основной  

курс  геометрии  7-х-9-х классов, так  как  решение  задач  с  помощью  этих  теорем  

развивает  мышление  и  логику  учеников. 

  Теоремы Чевы и Менелая  помогают  быстро  и  оригинально  решить  

задачи  повышенной  сложности 
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Аннотация: В статье проведен анализ и изложены основные принципы 

применения метода аналогии в школьном курсе математики. 
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Abstract: the article analyzes and describes the main principles of using the 

analogy method in a school mathematics course. 

Keywords: analogy, method of analogy, school mathematics course. 

 

Аннотация: мақалада мен 

негізгіпринциптеріәдісінқолдануұқсасмектеп математика курсында. 

Түйінді сөздер: аналогия, аналогия әдісі, математика мектеп курсы. 

 

В пояснительной записке к программе по математике отмечается, что 

данный курс существенно расширяет кругозор учащихся, знакомит их с 

такими видами умственной деятельности, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Итак, умственное развитие 

учащихся на материале курса математики – это программное требование, 
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которое заключается в том, чтобы совершенствовать умение мыслить, делать 

умозаключения, т. е. формировать умственную культуру и стремление применять 

полученные знания и умения в незнакомых ситуациях. 

Термин «аналогия» часто употребляют как синоним терминов «сходство», 

«сходство». Так при изучении математики в многих случаях говорят: «утверждение 

аналогичное таком-то утверждению», имея в виду, что данное утверждение является 

почти таким же, подобным иного утверждения. Использование аналогии 

сопровождается переносом знаний из одного предмета на другой. Перенос знаний, 

полученных при изучении одного объекта, на другие объекты являются очень важной 

научно-исследовательской и методической задачей. В этой статье рассмотрим 

теоретические положения, аналогии как логической формы мышления и как метода 

обучения и попробуем найти основные возможности использования этого метода 

учителем и учащимися при изучении математики. Содержание школьного курса 

математики буквально наполнено аналогичными понятиями и суждениями: аксиомами, 

определениями понятий, свойствами понятий, их отношениями, формулировкой 

теорем и задач, высказываниями, которые употребляют при доведеннях утверждений и 

решении задач. 

Понятие «аналогия» имеет несколько значений: логическая операция, 

логическая форма мышления, научный метод познания, дидактический метод или 

прием. 

Логическая операция аналогии заключается в том, что, имея определенный 

объект (идеальный или материальный), мысленно образуют новый объект, в целом 

отличный от данного, который имеет определенные сходные признаки с признаками 

данного объекта. В результате выполнения логической операции аналогии на основе 

одного понятия (предмета, объекта), образуют новое понятие путем переноса свойств, 

похожих (или таких же) к свойствам первого понятия. 

Аналогия как логическая форма мышления – это умозаключение, в котором на 

основе сравнения двух предметов и выявления в них отдельных схожих свойств, 

осуществляют перенос свойства одного предмета на другой предмет. 

Структуру умозаключения по аналогии схематически представляют так: 

Объект А имеет признаки (свойства) a, b, c, d 

Объект В имеет признаки (свойства) a, b, c 

 

Следовательно, объект В, возможно имеет признак (свойство) d 

 

Аналогия, как и любая логическая форма является отражением определенных 

связей и отношений предметов реальной действительности. Поскольку между 

признаками предмета существуют устойчивые связи и зависимости, то в силу 

материального единства мира, от сходства двух предметов за одними признаками 

естественно можно предполагать сходство этих предметов по другим признакам. 

Аналогия дает заключения не вероятные, а только вероятные умозаключения, 

сделанные по аналогии, могут быть как истинными, так и ложными. Аналогия не имеет 

доказательной силы, выводы по аналогии надо проверять более надежными методами. 

В математике это делается с помощью дедукции – цепи умозаключений, которые 

строятся на основе аксиоматического метода путем использования законов и правил 

формальной логики. 

Михайлов И.И. [1] формулирует условия, при которых сделан умозаключение 

по аналогии, будет более вероятным, если: 

а) количество сходных признаков сравниваемых предметов является 

максимальной; 
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б) сопоставимые признаки будут иметь существенный, а не случайный 

характер; 

в) признак d, который переносят, должен быть тесно связан с 

признаками a, b, c и однотипной с ними; 

В случае в) аналогию называют строгой. Если мы не знаем 

зависимости между признаками a, b, c, d, то аналогия по переносу признака d 

называется нестрогой или простой. 

Если на основе схожих свойств между двумя понятиями, переносят 

свойство с одного понятия на другое, то в этом случае говорят об аналогии 

понятий. Если осуществляется перенос некоторых отношений между 

понятиями одной группы на отношение между понятиями другой группы, то 

говорят об аналогии отношений. 

Аналогия как метод познания занимает важное место в научных 

исследованиях, особенно на начальных этапах изучения тех или иных 

объектов. В разных отраслях науки известно очень много примеров открытий, 

осуществленных по аналогии. Аналогии посвящено немало крылатых 

выражений великих ученых. 

Исследователи [1, 3, 4] эвристической деятельности учащихся 

пользуются такими видами аналогии: 

1. Аналогия парадигмы (Слово «парадейгма» в переводе с греческого 

языка означает «вывод через пример»). Это является непосредственной 

формальнологичным умозаключением аналогии, определение и схему которой 

мы давали выше. Парадигму широко применял Аристотель при познании 

явлений природы. 

2. Каузальная (причинно-следственная) аналогия. Логической сути 

этой аналогии есть предположение, что из одинаковости (сходства) связей-

следствий между элементами двух систем (двух групп предметов) вытекает 

одинаковость (схожесть) причин, которые порождают эти следствия. 

Классическим примером этого вида аналогии в науке является открытие 

И.Ньютоном закона всемирного тяготения. 

3. Аналогия моделирование (иллюстративная). В современной науке 

широко используется метод моделирования, который заключается в том, что 

при познании некоторого объекта (оригинала), исследования которого по 

определенным причинам есть затрудненим, создается другой объект (модель), 

который заменяет объект-оригинал и является схожим с ним по многим 

свойствам. Косвенно изучают модель, устанавливают те свойства, которые 

интересуют исследователя, и переносят их на оригинал. Дифференциальные 

уравнения и их системы линейных неравенств, разные математические 

структуры часто выступают моделями-аналогами определенных явлений и 

процессов природы и общественно-экономической жизни. Находя решения 

уравнений и неравенств, изучая отношения и свойства элементов структур, 

исследователи дают ответы на возникшие проблемы природы и экономики. 

4. Аналогия соответствия. Сюда можно отнести две разновидности: 

аналогию гомоморфизма (изоморфизма) и структурно-функциональную 

аналогию. Суть аналогии гомоморфизма состоит в том, что между двумя 

структурами элементов устанавливают определенное соответствие 

(отображение, преобразование, функциональную, гомоморфизм или 

изоморфизм), которое позволяет свойства элементов одной структуры 

переносить на элементы другой структуры с сохранением основных операций 

и основных связей между элементами обеих систем. 
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5. Системотизующая аналогия. В мышлении часто после умозаключения по 

аналогии идет мыслительная операция обобщения. Действительно, после того, как 

установлены два или более аналогичные объекты, их свойства или отношения, 

самопроизвольно наступает объединения их в класс, а это первый шаг до обобщения 

этих объектов. С другой стороны сходство между предметами или их отношениями, 

возможно, и очень отдаленными, предопределяет отнести их к одному роду, возможно, 

очень общего, к некой единой системе. Так происходит системотизующая аналогия. 

Аналогии каузальные, моделированная, соответствия и системотизующая 

являются опосредованными аналогиями; они являются более сложными в способах 

аргументации, чем аналогия парадигмы, для них труднее установить похожие 

признаки и бывает трудно найти признак, которую можно перенести. 

Аналогия, как метод обучения – это деятельность учителя и учащегося 

(преподавание и учение), направленная на усвоение части математических знаний по 

аналогии и формирование на этой основе умений делать правильные умозаключения 

по аналогии в повседневной жизни. 

Как и любой метод обучения, аналогия имеет свой предмет, который 

направлен на достижение конкретной цели и предусматривает пути его реализации в 

процессе обучения. 

При изучении школьного курса математики предметом сравнения могут быть 

понятия, свойства математических объектов и их доказательства, задачи и способы их 

решения, операционный состав алгоритмов различных действий, способы учебной 

деятельности, этапы работы. 

Применяя аналогию, ученики должны четко понимать, с какой целью они это 

делают. На уроке цель применения аналогии часто называет сам учитель; при этом 

необходимо стараться вызвать у учащихся интерес к овладению этим приемом или 

методом. 

Цель применения аналогии в учебном процессе является многогранная: 

обобщение, систематизация и повторение знаний; поиск сходства в некоторых 

свойствах или отношениях; выдвижение догадок и гипотез; перенос информации с 

модели на прототип; проверка истинности полученных выводов. 

Интерес к аналогии у школьников возникает в связи с тем, как они осознают 

его роль в успешном овладении знаниями, начинают понимать, что аналогия имеет 

общепознавательный характер и может использоваться при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни. 

В нашем исследовании обобщен выделенные И.И. Михайловашаги успешного 

овладения умением применять метод аналогии в школьном курсе стереометрии: 

 восприятие задачи, которая требует овладения умением применять 

аналогию; 

 осознание необходимости овладения умением, мотивация деятельности; 

 усвоение ориентировочной основы действий применения аналогии; 

 выполнение подобранной системы упражнений для формирования 

умения применять аналогию; 

 текущий самоконтроль за овладением умением; 

 корректирующие действия по отработке умением; 

 применение умений и навыков в типичных ситуациях; 

 применение умений и навыков в нестандартных ситуациях; 

 погружение и дальнейшая автоматизация навыка путем его 

использования в повседневной практической деятельности. 

Эта последовательность действий может быть использована для 

формирования умений применять метод аналогии в обучении математике. 
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Педагоги [1, 5] выделяют две дидактические функции метода 

аналогии – объяснительную и поисковую. Объяснительная функция метода 

аналогии заключается в том, что во время изложения новых знаний учитель 

иллюстрирует его примерами, и с помощью этих аналоговых моделей 

добивается конкретизации или упрощения трудных мест материала. 

Поисковая функция метода аналогии заключается в том, что с 

помощью аналогии приобретаются новые знания. Аналогия способствует 

выдвижению гипотез, предположений, нахождению возможностей создания 

новых объектов (новых понятий), установлению их свойств, доказательству 

теорем, поиска способов решения задач, тематизации полученных знаний. В 

связи с этим известный американский педагог Д.Пойя писал: «Возможно, не 

существует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни в любой 

другой области, которые могли бы быть сделаны без операции обобщения, 

специализации и особенно без аналогии»[6]. 

Можно выделить еще одну функцию метода аналогии – повторение 

знаний. Как действует метод аналогии в учебном процессе? На основе 

изученных понятий строим новые подобные понятия, устанавливаем 

некоторые их свойства, опять находим сходство между свойствами понятий, 

которые изучаются, и уже изученными ранее, и переносим другие свойства 

ранее изученных понятий на те, что изучаются. 

Таким образом имеем две различные возможности повторения: 

1) повторяем ранее изученный материал и методом аналогии 

открываем новые знания; 

2) изучаем новый материал методом аналогии устанавливаем его 

сходство с ранее изученным. 

Процесс формирования умений применять метод аналогии в обучении 

математике должен отражать содержание учебного материала, особенности 

уровневой деятельности учащихся, дидактические закономерности процесса 

обучения, логику познания и закономерности мыслительной деятельности 

ученика.  

Таким образом, методика формирования умений применять метод 

аналогии в обучении математике учитывает три компонента: логико-

познавательный, дидактический и методический. Взаимосвязь этих 

компонентов в учебном процессе обеспечивает системный подход к решению 

данной проблемы. 
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Аннотация. В статье описываются технологии облачных баз данных, их активное 

и широкое распространение в мире информационно-коммуникационных технологий, 

использование и основные преимущества. Проведен анализ на примере одной из 

распространенных облачных баз данных.   

Ключевые слова: облако, базы данных, администрирование, программное 

обеспечение. 

 

Аннотация. Мақалада бұлт деректер қорының технологиялары, олардың 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар әлемінде белсенді және кең таралуы, 

пайдалану және негізгі артықшылықтары сипатталады. Кең таралған бұлтты деректер 

базасының бірі мысалында талдау жүргізілді. 

Түйін сөздер: бұлт, деректер қоры, әкімшілік ету, бағдарламалық қамтамасыз 

ету. 

Annotation. The article describes cloud database technologies, their active and 

widespread use in the world of information and communication technologies, and their main 

advantages. The analysis is based on the example of one of the most common cloud databases. 

Keyword: cloud, databases, administration, software. 

 

Ресурстарды шоғырландыру есебінен шығындарды төмендету, қажет болған 

жағдайда масштабтау, шығындарды бақылау, кез келген жерден деректерге қол жеткізу – 

осының барлығы бұлтты деректер қорының пайдасына таңдауға әсер ететін факторлар. 

Бұлттық қызметтер нарығында өзінің деректер базасын Amazon Web Services, IBM, 

Microsoft және Oracle сияқты жетекші ойыншылар ұсынады. Негізгі «проблема» - 

олардың барлығы ел шегінен тыс деректер базасын кеңейтеді, сонымен қатар олардың 

барлығы сервис - әкімшілендіру, өнімділікті басқару, тәулік бойы техникалық қолдау, тек 

қана платформа ұсынады [1]. 

Technavio болжамы бойынша, таяу жылдары DBaaS әлемдік нарығы жыл сайын 

65% - дан астам экспоненциалды өсімді көрсететін болады. Оның орнына аппараттық 

платформаларға үлкен қаражат салу, көптеген компаниялар апта сайынғы, тоқсан 
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сайынғы немесе жыл сайынғы жазылу арқылы қызметтерге қаражат инвестициялауға 

бейім. 

Дерек көздеріне қарағанда, ашық бұлттардың ең танымал сервистерінің ішінде 

реляциялық бұлтты деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ). Оларды 35% 

респонденттер пайдаланады, 14% эксперимент жасайды, 12% енгізуді жоспарлап отыр 

(дереккөз - Right Scale). 

Бұдан басқа, бұлтты есептеулерге көшу АТ-инфрақұрылымының тиімділігін 

арттыра отырып, ресурстарды шоғырландыру есебінен шығындарды төмендетеді. 

Ресурстарды шоғырландырудың арқасында тапсырыс берушілерге қосымша өнімділік 

пен басқаруды арттыруға болады. 

Forrester мәліметтері бойынша, AWS - Oracle DBaaS нарығының көшбасшысы. 

Amazon Relational Database Service EC2 ортасында Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, 

Maria DB және PostgreSQL ДҚ-мен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 100 мың зерттелген 

2nd Watch данасының 67% Amazon RDS ұсынды. 

Бұлтты есептеулер компанияларға қажет болған жағдайда масштабтауға 

мүмкіндік беріп қана қоймай, сондай-ақ оларға қызмет көрсету шығындарын басқаруға 

көмектеседі. Мобильді қосымшалардың өсіп келе жатқан танымалдығы компанияға 

Oracle DBaaS-ты пайдалануға итермелейді: деректерге қол жеткізу кез келген жерден 

алуға болады. Барлық осы факторлар Oracle DBaaS нарығының өсуіне ықпал етеді. 

 

 
 

Сурет 1 - Әлемдегі Oracle DBaaS сервисінің өсуі 

 

Markets&Markets талдаушылары DBaaS бұлтты ДҚБЖ нарығы жыл сайынғы 

өсім қарқыны (CAGR) 46% болғанда 2021 жылға қарай 19,002 млрд.долларға дейін өседі 

деп болжайды. 
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Бұлттық деректер қоры немесе DBaaS (Databaseas a Service) - бұл жазылым 

бойынша платформалық қызмет көрсету моделі аясында бұлтты сервис ретінде 

ұсынылатын кез келген ДҚБЖ. Яғни DbaaS - PaaS қызметтерінің бірі. PaaS жағдайында, 

«платформалар сервис ретінде», тапсырыс беруші қосымшаларды әзірлеу және тестілеу 

немесе өрістету үшін орнатылған және бапталған бағдарламалық жасақтаманы алады [2, 

3]. Кез келген әлеуетті тапсырыс беруші үшін келесі нұсқалардың бірінде қажетті 

конфигурацияның деректер базасы құрылады: 

 виртуализациясыз деректер базасы (физикалық машинада); 

 виртуалды машинада деректер базасы; 

 көп қабатты деректер базасындағы контейнер түріндегі деректер базасы. 

Жалпы серверлік платформада жеке виртуалды машиналарда деректер базасын 

өрістету бұлтқа көшуді жеңілдетеді, бірақ қосымша шығындарға алып келеді, ДҚБЖ 

және т.б. нұсқаларын қолдауды қиындатады. 

Жеке деректер қоры физикалық серверлерде шоғырландырылады және бұлтты 

пулдарда топтастырылады. Пулдың кез келген сервері деректер қорының бір немесе 

бірнеше даналарын (дереккөз - Oracle) орналастыра алады. 

DBaaS пайдалана отырып, тапсырыс беруші сұрау бойынша деректер базасына 

қол жеткізе алады, аппараттық және бағдарламалық платформада деректер базасын 

өрістете алады. Жергілікті деректер қорының барлық функциялары бұлтта да іске 

асырылды. 

Мысалы, DBaaS деректер базасын немесе қосымшалар серверлерін жедел 

өрістетуге, әзірлеу немесе тестілеу үшін үлкен көлемді деректер базасын тез клондауды 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Стандартты үлгілер негізінде деректер қорының конфигурацияларын жасау 

өзіне-өзі қызмет көрсету моделін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл әкімшілерді әрбір жеке 

сұранымға жауап ретінде деректер қорын қолмен реттеуден босатады. DBaaS ортасы 

толығымен пайдалануға дайын болған кезде, тапсырыс берушілер ресурстарды бөлу 

параметрлері бойынша деректер қорының әкімшілерін тартпай, қол жеткізуге шектеу 

қою және басқа да қарапайым міндеттерді орындамай, қарапайым операциялармен 

базаларды дайындай алады. 

Дерек көздері көрсеткендей, DBaaS пайдаланушылардың көпшілігі атап: 

 Жалпы шығындарды төмендету; 

 Бизнес-пайдаланушылардың ат-бөлімшелерінен үлкен тәуелсіздігі;  

 Ат-жоспарлау сценарийлеріндегі тәуекелдерді төмендету; 

 Үлкен болжамдық және икемділік; 

 Шығармашылық пен инновациялар үшін жеткілікті еркіндік дәрежесі [3,4]. 

Бұлтты деректер қорын пайдалану артықшылықтары негізгі өлшемдермен 

анықталады: 

 жоғары масштабталу; 

 шығындарды төмендету; 
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 жылдам қызмет көрсету; 

 сенімділік пен қауіпсіздікті арттыру. 

Бұлт дерекқорының тағы бір артықшылығы: деректер қорын пайдаланудың 

дайын міндеттеріне арналған өнімділігі бойынша оңтайландырылған жылдам 

өрістетілетін типтік конфигурациялар. Бұлттық дерекқор резервтегі виртуалды 

ресурстарды пайдаланады, қол жетімділік бойынша есептерді, деректер қоры мен 

операциялық жүйелерді базалық әкімшілендіруді, деректер қорын резервтік көшіруді 

және резервтік көшірмеден қалпына келтіруді, сақтау сыйымдылығын басқаруды, 

деректер қорының өнімділігін мониторингілеуді, бизнес-үдерістердің мониторингін, 

резервтік көшірудің жеке кестесі мен сақтау тереңдігі бар кеңейтілген әкімшілендіруді 

және резервтеуді, деректерді айырбастау мен көшіруді қарастырады [3,5]. 

Әзірлеушілер бас тарту тұрақтылығын және деректер қорының жоғары 

қолжетімділігін қамтамасыз етеді, өйткені деректер базасы кез келген ұйым үшін аса 

маңызды сервистердің бірі болып табылады. 
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Гылыми жетекші: Тауакелов Ч.А., педагогика ғылымдарының магистрі, 

жаратылыстану ғылымдары кафедрасының оқытушысы. 

 

Түйін: Адамның дамып жетілуіне мүмкіндік туғызатын орта болса, сол қоршаған 

ортаның табиғат байлықтарын, табиғи жағдайларын мектепте оқытып үйрететін пән – 

химия. Химия жаратылыстану ғылымының цикліне жататын оқу пәні болғандықтан, 

оқушылардың санасында дүниенің ғылыми бейнесін қалыптастыруда маңызды рөл 

атқарады. Химияның басты жетекші компоненті, әрі оның оқу пәні ретінде атқаратын 
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қызметін анықтаушы – пәндік ғылыми білім болып табылады. Химия пәнін заманауи 

технологиялармен өткізу қазырғы заман талабы.  Бұл мақалада химия пәнін оқытуда 

жаңа технологияларды пайдаланудың әдіс – тәсілдері мен маңыздылығымен тиімді 

жақтарын көрсетеді.Сабақ барысында АКТ – ны пайдаланудың  оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттыруы. Әр түрлі  интернет сайттарын тиімді пайдалану, қағаз 

басты мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуі көрсетілген. Мұғалімдердің уақытты үнемдеуі, 

тақырыпты нақты әрі түсінікті өткізуі көрсетілген. 

Кілт сөздер: жаңа технология, АКТ пайдалану, бағдарлама ,білім беру, 

дидактика, технологиялық құралдар, интерактивті тақта, көрнекіліктер, ашық сабақтар, 

даму, дискриптор, кері байланыс орнату, шығармашылық, анықтама. 

Аннотация: Если существует среда, которая позволяет человеку развиваться, то 

предметом, который учит природным ресурсам и природным условиям окружающей 

среды в школе, является химия. Поскольку химия является дисциплиной, которая 

принадлежит к циклу естественных наук, она играет важную роль в формировании 

научного образа мира в умах студентов. Основным ведущим компонентом химии, 

определяющим ее функцию как субъекта, является предмет научного знания. Проведение 

химии с использованием современных технологий является современным требованием. В 

данной статье показаны преимущества и недостатки использования новых технологий в 

преподавании химии. Использование ИКТ в классе повышает интерес учащихся к 

предмету. Показано эффективное использование различных интернет-сайтов и 

упрощение работы учителей. Показано, как учителя экономят время и хорошо объясняют 

урок. 

 Ключевые слова: новые технологии, использование ИКТ, программное 

обеспечение, образование, дидактика, технологические инструменты, интерактивная 

доска, демонстрации, открытые уроки, разработка, дескриптор, обратная связь, 

творчество, определения. 

Annotation: If there is an environment that allows a person to develop, then chemistry 

is the subject that teaches the natural resources and environmental conditions of the school. 

Since chemistry is a discipline that belongs to the cycle of natural sciences, it plays an important 

role in shaping the scientific image of the world in the minds of students. The main leading 

component of chemistry, determining its function as a subject, is the subject of scientific 

knowledge. Conducting chemistry using modern technology is a modern requirement.This 

article shows the advantages and disadvantages of using new technologies in the teaching of 

chemistry. The use of ICT in the classroom increases students' interest in the subject. The 

effective use of various Internet sites and the simplification of the work of teachers are shown. 

It is shown how teachers save time and explain the lesson well. If there is an environment that 

allows a person to develop, then chemistry is the subject that teaches the natural resources and 

environmental conditions of the school. Since chemistry is a discipline that belongs to the cycle 

of natural sciences, it plays an important role in shaping the scientific image of the world in the 

minds of students. The main leading component of chemistry, determining its function as a 

subject, is the subject of scientific knowledge. 
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technological tools, interactive whiteboard, demonstrations, open lessons, development, 

descriptor, feedback, creativity, definitions. 

 

Жеке адамның қалыптасуына табиғи және әлеуметтік орта ықпал жасайтынын 

ескерсек, берілетін білімді ізгілендіру, әсіресе химия мазмұнын осы бағытта жүзеге 

асыруда мүмкіндіктері молдығын байқаймыз. Себебі, адам, табиғат, қоғам бір-бірімен 

тығыз байланысты. Адамның дамып жетілуіне мүмкіндік туғызатын орта болса, сол 

қоршаған ортаның табиғат байлықтарын, табиғи жағдайларын мектепте оқытып 

үйрететін пән – химия. Химия жаратылыстану ғылымының цикліне жататын оқу пәні 

болғандықтан, оқушылардың санасында дүниенің ғылыми бейнесін қалыптастыруда 

маңызды рөл атқарады. Химияның басты жетекші компоненті, әрі оның оқу пәні ретінде 

атқаратын қызметін анықтаушы – пәндік ғылыми білім болып табылады. 

Жаңа технологиялар арқылы жас ұрпаққа сапалы білім мен ұлағатты тәрбие 

беру, өміріне жолдама алуына барлық жағдай жасау үшін білім беру ісін 

әлеуметтендірудің маңызы зор. Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық 

технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. 

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін 

дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді 

ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға 

қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, 

әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. 

Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап етеді. Қазіргі білім 

жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды 

дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында 

инновациялық үрдiстi жүзеге асыру мұғалiмдерден өз мінез-құлықтарын, ұстанымдарын, 

мүмкіндіктерін түрлендiрудi талап етеді. 

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері химия пәні сабақтарында 

ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Заттардың құрамы мен құрылымын, 

қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін, қасиеттері белгілі жаңа заттар мен материалдар 

алуды, химиялық өзгерістердің заңдылықтары мен оларды басқарудың жолдарын 

зерделеу- мектепте химия пәнін оқытудағы негізгі мәселелері. Заттар әлемін (олардың 

құрамын, құрылымын, бір заттың басқа затқа айналуын) зерделей отырып, 

оқушылар практикалық қызмет үшін тиянақты білім алуы тиіс. Осыған 

байланысты күнделікті сабаққа: 

-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды,электрондық 

оқулықтарды); 

-зертханалық тәжірибелер; 

-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта); 

-анықтамалық мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры); 
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-интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже 

береді. Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып 

тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылардың сабаққа 

деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тәсіліне де байланысты. Қазіргі 

таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте көп. Педагогика ғылымы мен 

озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де 

еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап алу және олардың 

бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді әрі шығармашылықпен қолдану- 

сабақтың сәтті өтуінің кепілі. 

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның химия пәнінен алған білім сапасы 

мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары 

деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай сабаққа видео, 

аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын 

кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар 

қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып 

қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын дамытады. 

Кері байланыс орнатады. Компьютер көмегімен оқыту оң нәтижелер береді. Ақпараттық 

мәдениет дегеніміз - тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу ғана емес, кез-келген 

ақпарат көзін: анықтамаларды, химиялық формулаларды, сөздіктерді, 

теледидар бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. Мысалы, бір 

ғана химиялық формуланың өзінен көп ақпарат алуға болады. Химиялық формула-

химиялық тілдің ең маңызды бөлігі болып есептелінеді, себебі сол заттың химиялық 

құрамын ажыратып береді. 

Өзімнің университет қабырғасында алған  білімім  бойынша  20.01.2020 ж – 

08.02.2020 ж күндері аралығында Тобыл қаласының Н.Наушабаев атындағы мектеп – 

гимназиясынан тәжірибеден өттім. Машықтанудан өту барысында химия пәнін 

оқушыларға жаңа технологиямен өткіздім. Сабақты жаңа технологиямен өткізу өте 

тиімді және қағаз басты мұғалімдердің жұмысын жеңілдететініне сенімдімін. 

Оқушыларға тақырыпты bilimLand бағдарламасынан видеолар көрсету арқылы сабақтың 

тақырыбын ашып алу өте тиімді.Сонда берілген тапсырмалармен оқушылар сабақта 

алған білімдерін өздері бекіте алады. Тәжірибе барысында сонымен қатар Kahoot.com 

технологиясын пайдаландым. Бұл технология оқушылардың сабаққа қызығушылығын 

оятуымен қоса өз бетімен жұмыс жасауға үйретеді және кері байланыс орнатады. 

Сонымен қоса Prezi.com бағдарламасымен өтуде өте тиімді. Менің ойымша, сабақты сәтті 

ұйымдастырудың алғышарттары мынандай: 

- Сабақтың тақырыбына сай сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары нақтылы 

жүзеге асатындай етіп жасалынуы қажет дұрыс құрылмаған сабақ жоспары жақсы нәтиже 

бермейді. 

- Тақырыпқа сай сабақ түрін, оның әдіс-тәсілдерін түрлендіріп отыру. 

- Қосымша материалдарды тақырыпқа сай шығармашылықпен іріктеп ала білу. 
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- Дидактикалық, техникалық құралдарды, электрондық оқулықтарды мақсатқа 

сай, оқушы сезіміне әсер ететіндей тұрғыда пайдалану. 

- Сабақта алдыңғы қатарлы озық іс-тәжірибелер мен жаңа технологияларды 

пайдалану. 

Бұл орайда инновациялық технологияларды пән бойынша қандай тарауға, қай 

тақырыпқа пайдалану тиімді болатынына зерттеу, салыстырып жүргізіп отыру қажет деп 

ойлаймын. Сонымен бірге оқушының бастапқы білім деңгейін, жаңа технологияны 

пайдалану барысында қаншалықты білім алып шыққанын, не үйренгенін 

айқындап, диагностикалап отыру да артық болмайды. Өйткені мұғалім тарапынан 

білімі мен іскерлігі тексерілмеген оқушылар біртіндеп үлгермеушілер 

қатарына қосылады. Бұл өз кезегінде сабақтың сәтті өтуіне зиянын тигізбей 

қоймайды. Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, мультимедиялық 

және онлайн сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті 

тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін 

мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Тоқталып 

өтсем,өзімнің тәжірибеден  өткен мектепте жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 

кеңінен қарастырылған.Мектептің әр кабинетінде интерактивті тақта орнатылған. 

Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлауға болады. 

Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, интеллектуалдық 

танымын, білім сапасын арттыруға болады. Өз басым интерактивті тақтаны әр сабақ 

барысында, соның ішінде химиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде жиі 

қолдандым. Мысалы: Бейорганикалық химия пәнін оқытуда интерактивті тақтамен 

жұмыс жасауда оқушылардың қызығушылығын танытып қана қоймай, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мен қатар жаңа ақпараттық технологияны 

меңгеруге, оны пайдалана алуына мүмкіндік береміз. Сабақта интерактивті 

тақтаның элементтерін пайдалану, дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап 

қана қоймай, көздерімен көріп, оны жетік түсінуге, дағдыланады. Интерактивті тақтаны 

пайдалану аркылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде немесе 

жаңа сабақты бекіткен уақытта кері байланыс орнатуға болады. Оқушылардан бір 

уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Тестілеудің нәтижелерін құрылған график арқылы 

тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Жауап нәтижелерін бақылап және 

оқушылардың материалды түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.Сонымен қоса 

мұғалім уақытты тиімді пайдалана алады. Интерактивті тақтаны пайдалану арқылы кері 

байланыс орнатқан кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтай алады. Оқушыға 

сұрақтарға жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын 

білдіріп, үлгерімі төмен оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылар 

жауаптарын құпия түрде бере алады. 

Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы тағы бір мүмкіндігі – ол 

электронды оқулық. Электрондық оқулық - бұл дидактикалық әдіс - тәсілдер мен 

ақпараттық технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды оқулықпен 

оқыту оқытушының оқушымен жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық тек 
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қана оқушы үшін емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып 

табылады. 

Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, 

ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Компьютер және ақпараттық 

технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау 

қабілетін қалыптастырады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы 

оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін 

дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың 

тиімділігі жоғары болмақ. Жаңа ақпараттық техникаларын пайдалану соңғы уақытта 

мектептегі білім беру жүйесінде маңызды бағыттардың бірі болып табылады. 

Мультимедиялық технологиялар көбіне компьютерлік сыныптарда қолданылады. Қазіргі 

уакытта сабақ материалына байланысты көптеген компакт-дискілер бар. Мектептегі 

химия сабағын компьютердің көмегіне сүйеніп өткізуге көп мүмкіндіктер жасалған. Жаңа 

материалды түсіндіруде интерактивті компьютерлік графиканы пайдалануды көздейтін 

аппараттық- бағдарламалық құралдарды пайдалануға болады. Компьютерлік графикалық 

материал презентациялық монитор көмегімен көрсетіледі. Химия пәні бойынша 

компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық танымын арттырады. 

Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара өтеді. Бұл 

тестілердің барлығы химия бойынша минимум талаптарына сәйкес келеді. Келесі бір 

маңызды жағдай уақытты үнемдеу. Аз уақыттың ішінде бағдарламаның көптеген киын 

сұрақтарын формулалар мен эксперименттер көрсету арқылы түсіндіріліп, бекітіледі. 

Химия сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып өз бетінше жұмыс 

істеу факторы – есептерді шығара білу, шапшаңдылық, шеберлік дағдыларын 

ұйымдастыра отырып, сабақтар өткізуді қолдаймын. Осындай ақпарат құралдарын 

пайдалана отырып,  сабақ барысында оқушылардың қабілетін, білім деңгейін, ынтасына 

қарай  топқа бөліп, өз бетімен еңбектенуге, ізденуге баулып, қорытындысында 

оларды  машықтандыруға, оқушының ақыл-ойын дамытуға, өзіндік дүниетанымын 

қалыптастыруға,әр баланың сабаққа деген ынтасын арттырып, олардың тапсырманы 

орындау барысында  жіберілген қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге 

мүмкіндік беріледі.  

Қорыта келе, компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып 

жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды 

жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби 

потенциалдарының қалыптасуына жол ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам 

аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту 

ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың 

тиімділігі жоғары деп есептеймін. «Армансыз адам қанатсыз құспен тең» демекші, менің 

болашақ ұстаз ретінде де, еліміздің ұлтжанды азаматшасы ретінде де арманым еліміздің 

әрбір азаматы терең білімді, интеллектуалды, заманауи технологияларды еркін меңгере 

алатын, әрқайсысы еліміздің дамуына өз үлесін қосса деймін. Ол үшін оларға білім 

беретін ұстаздар өз пәнін жетік меңгерген, теория мен практиканы оқушылар бойына 
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сіңірте алатын шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет деп 

санаймын. 

Әдебиеттер тізімі: 

Ә.М.Нұрмағамбетова. Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу үрдісінде 

пайдалану.// Педагогикалық альманах,№3-4,2010. 

А.Ғабитқызы. Кәсіби құзыреттілік және жаңа ақпараттық технологиялар.// 

Қазақстан мектебі, №11,2012. 

Б.Ибраимова.Ақпараттық технология -нәтижелі білім берудің көзі.// Қазақстан 

мектебі,№6,2012 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

М.Ж.Жадрина. Жалпы білім берудегі жаңа үрдістер.// Открытая школа,№5,2004. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Базарбаев С.А 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У. Султангазина, г. Костанай 

 

Научный руководитель: Радченко П.Н 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У. Султангазина, г. Костанай 

 
Аннотация (В статье рассматривается особености преподовании  информатики в 

начальных классах) 

Ключевые слова (Пропедевтика, мышления, информационной поддержкой) 

Abstract (the article discusses the peculiarities of teaching computer science in primary 

classes) Keywords (Propaedeutics, thinking, information support) 

Аннотация (Мақалада информатика пәнін бастауыш сыныптарда оқыту ерекшеліктері 

қарастырылады) Түйін сөздер (Пропедевтика, ойлау, информационной поддержкой) 

 

Основу современного образования наряду с другими школьными предметами 

составляет информатика, т.к. именно она играет значительную роль в формировании 

мировоззрения, учебных и коммуникативных навыков, а так же способствуют 

всестороннему развитию личности ученика. 

экспериментальные XXI изучение век — процесс век психологическая высоких содержания компьютерных предполагает технологий. человека Большинство основу изменений, процесс 

произошедших в информатики российском экспериментальные обществе школе сегодня, должна привели к происходит пере- является смотру приоритетов форм и ученика 
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содержания начальной современного навыков школьного приоритетов образования. велика Это межпредметных связано учащихся прежде играм всего с должна 

увеличением развитие потока школьниками информации, с главных которой одной связана умение деятельность разработаны любого информатики человека. 

умственной Курс мире информатики в составляет начальной учителя школе деятельность вносит необходимо значительный вносит вклад в именно 

формирование приоритетов информационной грамотностью составляющей координатором общеучебных мире умений и российском навыков, классах одного логическому 

из самостоятельному приоритетов следовательно начального методиками образования. 

детей Психологическая логического готовность изучению ребёнка к изменений жизни в менее информационном персональный обществе интеллекта 

должна предметов формироваться с растёт первых исследования лет интерес обучения в которой школе, интерес что разработкой предполагает потока овладение предполагает 

компьютерной методики грамотностью. свой Не использованием менее преподавания важно информационном формировать у формировать учащегося увеличением навыки современного 

алгоритмического курса мышления и компьютерным умения навыков логически наблюдается мыслить. 

В связано младшем процессов школьном одном возрасте информатики происходит поиску наиболее компьютеров интенсивное новыми развитие необязательно 

интеллекта. интеллекта Именно в коммуникативных этом главных возрасте предметами происходит изучения переход  происходит от кругозора наглядно-интерес образного к предполагает 

словесно-учебных логическому навыков мышлению, словесно внимание пере становится роль произвольным, распространённость 

совершенствуется речи память, у использованием учащихся готовыми начальных компьютеров классов усовершенствованного наблюдается мышления большой начальной интерес 

к всего компьютерным соотношение играм, а, является следовательно, и быть мотивация к формировать изучению ставит информатики. 

С одного каждым обществе годом ставит растёт общей количество начальной школьников, учебных имеющих следовательно свой словесно персональный начальной 

компьютер, а предполагает распространённость роль компьютеров в персональный мире использовать настолько информатики велика, умений что является умение следовательно 

использовать учебных их в первых повседневной методиками деятельности изучение становится деятельности элементом менее общей координатором культуры кругозора 

человека. 

увеличением Экспериментальные большой исследования, мышления связанные с компьютерным разработкой нашего содержания 

и одном методики предполагает изучения перед курса знаний информатики в меняется начальной обучения школе, прежде ведутся наглядно более навыков десяти повседневной лет. вносит 

Разработаны стоящих различные более подходы к количество ее умения изучению в роль начальных современными классах. интерес При наиболее этом быть изучение мире 

информатики современными необязательно персональный связано с начальных использованием более компьютера, умственной так современного как обучения содержание деятельности 

предполагает, школьников прежде информатики всего, информатики освоение использовать теоретических годом основ школьников информатики и важно развитие исследования 

логического способствуют мышления интерес детей. 

преподавания Внедрение прежде информационных всестороннему технологий в предполагает учебный учащихся процесс начальной ставит исследования школьников интенсивное 

перед происходит необходимостью способствуют быть внедрение готовыми к различные меняющимся школе формам необходимостью обучения, к личности восприятию повседневной 

усовершенствованного кругозора содержания мышлению предметов, к информационного самостоятельному роль поиску происходит 

межпредметных прежде связей. 

должна Меняется и методики роль изучения учителя — мыслить он необходимо должен владеть стать учебный координатором начальной всего современного 

информационного играет потока, логического получаемого разработаны школьниками. мышления Следовательно, речи учителю технологий 

необходимо курс владеть перед современными учителем методиками  и становится новыми школе образовательными важно 

технологиями, преподавания чтобы стоящих общаться играм на обучения одном современного языке с предполагает ребёнком. предметов Одной развитию из школе главных словесно задач, потока 

стоящих всего перед учебный учителем развитие является мышления расширение велика кругозора, образного углубление детей знаний информационной об изучению 

окружающем классах мире, именно активизация сегодня умственной предметами деятельности подходы детей, начальной развитие пере речи. 

методики Реформа речи учебных формироваться программ и которой соотношение общеучебных процессов находятся преподавания и вклад обучения 

в логического школе внедрение находятся в внимание центре играм внимания первых нашего общества. Конкретная программа обучения 

в каждом образовательном учреждении разрабатывается исходя из основных 

особенностей учреждения: типа образовательного учреждения, направленности 

содержания обучения в нем; времени, отводимого в учебном плане на изучение этого 

предмета, оснащенности образовательного учреждения вычислительной техникой; 

кадрового потенциала. 
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Мышление младших школьников существенно отличается от старших 

школьников, поэтому при обучении на занятиях необходимо учитывать возврастные 

особености учеников. На этой стадии развития дети не задают вопросов об основных 

законах природы. В этом возрасте их не интересует компьютерное устройство, его 

свойства, компоненты, дети не сомневаются в механизмах его работы. Учитель 

начальной школы должен построить, сформировать систему начальных представлений 

ученика в соответствии с содержанием курса преподаваемого материала. 

Постепенно идеи ученика постепенно расширяются, и к концу четвертого класса 

дети готовы осваивать серьезные теоретические разделы информатики и легко осваивать 

информационные технологии, поскольку у них сформировались прочные твердые 

представления об отношениях. между человеком и компьютером, о возможностях 

последнего. 

Следующие методы обучения могут быть отнесены к особенностям обучения в 

младших классах: пропедевтика - вводный курс, который представлен систематически и 

элементарно, но это не означает, что простые, примитивные представления формируются 

в рамках курса; информационный подход - это взгляд на объекты, явления или процессы 

с позиции сбора, накопления, хранения, обработки и передачи информации, когда 

содержание сообщения, текста, изображения, то есть самой информации, 

рассматривается вторично. На переднем этапе - форма представления информации, 

шаблоны управления живыми и неживыми системами и т.дь. 

Благодаря пропедевтики ученики начальной школы не только изучают учебный 

материал, но и активно способствуют развитию мышления учеников. Кроме того, по мере 

того, как прогрессируете в развитии информатики, учебный материал начинает помогать 

в изучении других дисциплин, так как многие темы обобщаются. 

В начальнм классе, дети охотно выполняют простые проекты в группе и часто 

совершенно независимо (при выполнении простых задач) интуитивно осваивают 

дополнительные приемы и операции. Этому способствуют психологические 

особенности. 

Восприятие, память и поведение ребенка в возрасте 6-9 лет. Зачастую младшему 

ученику просто нужно один раз посмотреть «как это сделать», и он без особых усилий 

выполняет ту или иную деятельность. 

Дети легко запоминают действия учителя при демонстрации чего-либо на экране 

компьютера (электронная доска) и визуально осваивают множество операций и способов 

работы с объектами на экране (с помощью символов, слов, абзацев, графических 

примитивов, связанных с подсветкой, изменением цветов, вставкой фотографий и т. Д. ) 

При дальнейшем обучении, по возможности, самостоятельной работе дети активно 

используют «навыки», приобретенные «визуально». 

В процессе обучения детей младшего школьного возраста  уделяется 

непроизвольное внимание - ребенка привлекает все яркое, необычное, новое. В процессе 

обучения у детей начинает формироваться внимание, так же в процессе обучения у 
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ребенка развиваются свойства внимания: объем, распределение, устойчивость, 

переключение. 

Ребенок смущается, если одновременно слушает объяснения учителя и 

выполняет задание в тетради. 

Характерной особенностью ученика является его нестабильность, его легкое 

отвлечение. Долгое время ученик не может выполнять какую-либо работу - он начинает 

заниматься другими делами. Поэтому деятельность должна чередоваться, быть 

разнообразной. 

В связи с относительным преобладанием активности у учащихся начальной 

школы более развита зрительно-образная память. 

Дети лучше запоминают конкретную информацию в своих воспоминаниях: 

события, люди, предметы, факты, чем определения и объяснения. Они подвержены 

механическому запоминанию, механическим повторением, без осознания семантических 

отношений. 

Они часто запоминают буквально! Это объясняется тем, что у них хорошо 

развита механическая память, и тем, что школьник не знает, как дифференцировать 

задачи запоминания (что нужно помнить буквально, а что в общих чертах), ему легче 

запомнить все, что воспроизводить его своими словами. Дети еще не знают, как 

организовать семантическое запоминание, они не знают, как разбить материал на 

семантические группы, определить сильные стороны для запоминания, разработать 

логический план текста. 

Очень важно научить ученика ставить цели для хранения материала. 

Продуктивность запоминания зависит от мотивации. Если ученик с установкой 

напоминает материал, что этот материал скоро понадобится, материал запоминается 

быстрее, дольше, точнее воспроизводится. 

Поэтому в процессе обучения в развитии памяти происходит следующая 

динамика: запоминание становится значительным, произвольным из-за формирования 

самоконтроля. Дети овладевают методами запоминания (от многократного чтения всего 

материала до чтения, чередующегося с воспроизведением), деления текста на 

семантические части, корреляции, сопоставления частей текста. 

Изначально ученикам легче запомнить визуальный материал. Постепенно в 

процессе обучения возрастает роль словесного и логического мышления. При хранении 

словесного материала дети запоминают слова, которые обозначают имена объектов 

лучше, чем слова, обозначающие абстрактные объекты. 

Организация учебной деятельности 

В связи с постоянным обновлением знаний в области информатики, постепенное 

формирование умственных действий учеников в процессе обучения можно 

рассматривать как эффективный метод обучения стандартной деятельности. Необходимо 

выделить пять основных шагов: «рассказать», «показать», «сделать вместе», 

«наблюдать», «проверить». 

Организация процесса усвоения понятий 
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         Наиболее важная проблема в начальной школе связана с процессом 

усвоения понятий. Мы не говорим с детьми о понятиях, но формируем представления об 

объекте, его знаках и действиях, о слове и числе, как объектах внимания, познания, 

сравнения, анализа и т. Д. Это позволяет постепенно привести ученика к понимание 

концепции, которая будет целенаправленно обсуждаться в вузе. 

Каждый урок информатики характеризуется введением от 3 до 5 новых 

концепций. Усвоение знаний о мире происходит через восприятие, осознание и 

запоминание. Соответственно, процесс изучения новой концепции школьником проходит 

в три этапа: 

 

I этап – понимание, II этап - осмысление, III этап – использование. 

 

Реализация этого процесса идет через формирование умений обобщать, 

классифицировать, то есть на основе целенаправленного анализа объекта исследования, 

выделения существенного и несущественного. 

Использование информационных технологий способствует рационализации 

детского труда, повышает эффективность преподавания традиционных академических 

предметов, способствует процессу понимания и запоминания учебного материала и, 

прежде всего, повышает интерес детей к обучению. верхний уровень. 

Компьютер также является мощным стимулом для детского творчества, в том 

числе и самого безразличного. Экран привлекает внимание, которого мы иногда не 

можем получить, когда работаем перед классной комнатой. На экране вы можете быстро 

преобразовать в искаженный текст, превращая разрозненные предложения в связный 

текст. 

Этапы Действия учителя Действия ученика 

1 этап: 

Введение 

нового понятия 

(термина) 

Употребляет термин 

при объяснении нового 

материала 

Термин в пассивном 

словаре школьника. Дети только 

понимают значение термина. 

2 этап:  

  Пассивное 

использование  

Понятий (терминов) 

Упражнение: опознать 

и 

выделить термины из 

ряда других 

Опознают,выделяют, 

подбирают общий термин к 

частному примеру 

3 этап: 

Активное 

использование понятий 

(терминов) 

Упражнение: 

подобрать общий термин к 

частному примеру 

В процессе выполнения 

упражнений термин 

переводится из 

пассивного словаря в 

активный 
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Не обладая красивым почерком и достаточным уровнем грамотности, дети рады 

тому, что их «компьютерная композиция» выглядит великолепно и что ошибки можно 

исправлять, не портя внешний вид текста. 

Ученик развивает способность печатать и редактировать текст, использовать 

различные шрифты, абзацы и узнавать, как проектировать работу с графикой. Все это 

приобретает для него личное значение и не воспринимается как тяжелая и неприятная 

работа. 

Уроки с информационной поддержкой не только расширяют и закрепляют 

полученные знания, но и значительно повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал учащихся. 

 

Список литературы: 
Угринович Н., Морозов В., Нечаев В. Преподавание курса Информатика и 

информационные технологии: Методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

Раскина И.И., Федяинова Н.В. Интегративное обучение младших школьников   

технологии работы в графическом редакторе Paint. // Информатика и образование. - 2005 - №3, 5, 

6, 7. 

Гузеев, В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной 

технологии - М.: Науч.-исслед. ин-т шк. технологий, 2004 - 128 с. 

 

 

ӘОЖ 004.4 

 

«ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING» КУРСЫНАН 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫН ӘЗІРЛЕУ 

 

Байбосынова Ә.Б. 

Ө. Султанғазин ат. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,  

Қостанай қ. 

 

Ғылыми жетекші: Айтбенова А.А. 

Ө. Султанғазин ат. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,  

Қостанай қ. 

 

Аннотация. Бұл мақалада электрондық оқу құралы ұғымы, бағдарламалау курсы, 

Cи бағдарламалау тілі туралы қарастырылған. «Algorithmization and programming» курсы 

бойынша электрондық оқу құралының жалпы құрылымы баяндалған. 

Түйінді сөздер: ақпараттандыру, электрондық оқу құралы, бағдарламалау. 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятия электронного учебного 

пособия, курса программирования, язык программирования Си. Описана общая 

структура электронного учебного пособия по курсу «Algorithmization and programming». 
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Ключевые слова: информатизация, электронное учебное пособие, 

программирование. Annotation. This article discusses the concepts of electronic textbook, 

programming course, C programming language. The general structure of the electronic manual 

for the course «Algorithmization and programming» is described. 

Keywords: informatization, electronic textbook, programming. 

 

Өркениетті қоғамның қазіргі даму кезеңі ақпараттандыру процесін сипаттайды. 

Қоғамды ақпараттандыру - бұл жаһандық әлеуметтік процесс, оның ерекшелігі, қоғамдық 

өндіріс саласындағы қызметтің басым түрі микропроцессорлық және есептеу 

техникасының қазіргі заманғы құралдары негізінде, сондай-ақ ақпараттық алмасудың 

әртүрлі құралдары негізінде жүзеге асырылатын ақпаратты жинау, жинақтау, 

продукциялау, өңдеу, сақтау, беру және пайдалану болып табылады. 

Қоғамды ақпараттандыруға байланысты болып жатқан процестер ғылыми-

техникалық прогресті жеделдетуге ғана емес, адам қызметінің барлық түрлерін 

интеллектуалдандыруға да, жеке адамның шығармашылық әлеуетін дамытуды 

қамтамасыз ететін әлеуметтанудың сапалы жаңа ақпараттық ортасын құруға да ықпал 

етеді. 

Қазіргі қоғамды ақпараттандыру процесінің басым бағыттарының бірі білім 

беруді ақпараттандыру - білім беру жүйесіне жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын 

енгізу болып табылады. 

Осыған байланысты оқушылардың зияткерлік деңгейін, қызығушылықтары мен 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жаңа ақпараттық технологияларды тиімді 

пайдалану өзекті мәселе болып табылады. 

Жаңа ақпараттық технологиялар құралдары әдістердің бірі электронды оқу 

құралдары болып табылады. Электрондық оқу құралдары - бұл жарияланымдар 

нұсқаларының бірі. Электрондық оқу құралдары түрінде пайдаланушы нұсқаулықтары, 

оқу әдістемелік кешендер, ақпараттық бюллетеньдер, брошюралар, буклеттер және 

ақпараттық, білім беру және жарнамалық сипаттағы әдебиеттер жасалады. Мұның себебі 

қарапайым - мұндай әдебиеттермен электронды (қағаз түрінде емес) жұмыс істеу 

әлдеқайда ыңғайлы, ал авторлар мен баспагерлер үшін жарияланымның электронды 

нұсқасы көбінесе тартымды болады. 

Білім берудің кез келген саласында электрондық оқулықтарды пайдалану 

студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жүйесін 

қалыптастыруға шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай жасайды.Электрондық оқу 

құралы - жоғары ғылыми, әдістемелік және техникалық деңгейде құрылған, электронды 

оқулықты ішінара немесе толығымен алмастыратын немесе толықтыратын білім 

беретін электрондық басылым [1]. 

Электрондық оқу құралы (ЭОҚ) - оқулықты ішінара немесе толық алмастыратын 

немесе толықтыратын және басылымның осы түрі ретінде ресми бекітілген электрондық 

оқу курсы. 
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Электрондық оқу құралы - жаңа теориялық материалды берудің ең ыңғайлы 

тәсілі. Ең 

жоғары тиімділікке мәтінмәндік түсіндірмелермен жабдықталған графикалық 

иллюстрациялар (фотосуреттер, схемалар, суреттер) кең қолданғанда, сондай-ақ аудио 

түсіндірмелерді қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Қазіргі кезде көптеген пәндер үштілдік бағдарламаға сай өткізілуде. Соның ішіне 

бағдарламалау пәндері де кіреді. 

Берілген мақалада бағдарламалауға қызығушылық танытатын және ақпараттық 

технологиялар бағытында оқу орындарында қосымша білім алуғысы келетін білім 

алушылар үшін «Algorithmization and programming» курсы бойынша электрондық оқу 

құралын құру қарастырылады. Бұл курста С құрылымдық бағдарламалаудың негізгі 

ұғымдары туралы түсінік беріледі. 

C бағдарламалау тілі - жоғары және төменгі деңгейлі бағдарламалау тілдерінің 

мүмкіндіктерінің үйлесуі арқасында бағдарламашылар арасында белгілі танымалдылыққа 

ие әмбебап бағдарламалау тілі. Көптеген бағдарламашылар С тілін байыпты дамыту үшін 

қолдануды жөн көреді, өйткені олар тілдің сөз бостандығы, ұтқырлық және қол 

жетімділік сияқты ерекшеліктеріне назар аударады. 

С тілі жүйелік бағдарламалау тілі болып саналады, дегенмен ол қолданбалы 

бағдарламаларды жазуға ыңғайлы. С тілінің артықшылықтарының арасында 

бағдарламалардың әртүрлі архитектурадағы және бір операциялық жүйеден екіншісіне 

ауысу мүмкіндігі, жазу алгоритмдерінің қысқалығы, бағдарламалардың логикалық 

үйлесімділігі және жинақтау тілінде жазылған бағдарламалармен орындалу 

жылдамдығымен салыстырылатын бағдарламалық кодты алу мүмкіндігі атап өту керек. 

Соңғысы С жоғары деңгейлі тіл болғанымен, құрылымдық бағдарламалаудың толық 

жиынтығы бар, сонымен қатар компьютерлік жабдыққа қол жеткізуді қамтамасыз ететін 

төменгі деңгейлі құралдар жиынтығына ие. 

С тілі бағдарламалаушыға компьютердің жұмыс істеу ерекшеліктерін білуді 

қажет ете отырып, жад ұяшықтары мен компьютерлік регистрлерге тікелей қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Бұл жағдайда C төмен деңгейдегі тілге ұқсас - ассемблер, дегенмен іс 

жүзінде бұл қиын міндеттерді шешудің және бағдарламалық қамтамасыздандырудың 

күрделі жүйелерін құрудың әлдеқайда күшті құралы. С тілі бағдарламалық қамтамасыз 

етудің дамуына айтарлықтай әсер етті және оның синтаксисі C++, C#, Java, PHP және т.б. 

сияқты бағдарламалау тілдеріне негіз болды. 

Электрондық оқу құралдары әртүрлі педагогикалық бағдарламалық құралдардың 

мүмкіндіктерін біріктіре алады. Біріншіден, олар қажетті оқу материалын бере алады, оқу 

және мониторинг бағдарламасының, анықтамалық кітаптардың немесе оқу мәліметтер 

базасының, тренажерлердің функцияларын орындай алады, зертханалық сабақты өткізуге 

арналған материалдар мен тапсырмаларды орындай алады. 

Сондықтан, оқу-тәрбие процесінде электрондық дидактикалық құралдарды 

қолдану студенттердің өзіндік танымдық іс-әрекетінің тиімділігін, оқу және қолданбалы 

есептерді шешудегі диалогты, оқытуды басқаруды, кәсіптік бағдарланған міндеттерді 
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бірлескен адам-машиналық шешуді қолдайды. Дидактикалық бағдарламалық құралдар 

жеке оқыту функцияларын немесе олардың белгілі бір комбинациясын қолдай алады. 

«Algorithmization and programming» курсы бойынша электрондық оқу құралының 

жалпы құрылымы: жұмыс бағдарламасынан, теориялық және практикалық сабақтар 

материалдарынан, презентациялардан, тестілік тапсырамалардан, өзіндік 

тапсырмалардан, бейнесабақтардан, әдебиеттер тізімінен және автор туралы мәліметтен 

тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сурет 1. ЭОҚ алғашқы беті 

 

 

Жалпы айтқанда, электронды оқу құралдары студенттердің әр түрлі жұмыс 

түрлерін орындауға, мысалы, теорияны оқып үйренуге, типтік есептерді шешуге, 

зертханалық және практикалық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалық-әдістемелік кешеннің негізгі бөлігі болуы керек. 

Сонымен, компьютерлік шеберхананы қолдану арқылы студенттің өзіндік 

жұмысы сапалы түрде өзгереді: білім алушы өзінің тәуелсіз оқу қызметін талдайды, 

үйлестіреді және басқарады. Кез-келген сабақта электрондық оқу құралын пайдалану 

студенттердің, білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырып, логикалық ойлау 

қабілетін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуге ықпал етеді. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования метода 

проектного обучения на уроках информатики, в частности, при разработке 

компьютерных игр. 

Ключевые слова: метод проектов, игровые технологии, компьютерные игры, 

оценивание проекта, портфолио. 

Annotation. The article discusses the use of the project learning method in computer 

science lessons, in particular, in the development of computer games. 

Key words: project-based learning, gaming technology, computer game, evaluation of 

the project portfolio. 

Аннотация. Мақалада информатика сабақтарында жобалық оқыту әдісін 

қолдану, мәселелері қарастырылады. 

Түйін сөздер: жоба әдісі, ойын технологиясы, компьютерлік ойындар, жобаны 

бағалау, портфолио. 

 

Сегодня одной из главнейших задач современной школы является развитие у 

учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации. Ученик должен уметь 

самостоятельно получать информацию, обрабатывать её, анализировать результаты 

обработки. Современное обучение должно ориентироваться на интересы и потребности 

обучающихся, основываться на личном опыте ребенка. 

 

Обучающийся не должен быть объектом педагогического воздействия, а должен 

быть субъектом познавательной деятельности, и этого можно достичь, используя на 

уроках метод проектов. И предмет «Информатика» в этом плане находится в 

выигрышной ситуации. 

Во-первых, изучается достаточное количество тем, где учащиеся могут проявить 

свое творчество и самостоятельность. 

Во-вторых, на уроках используется компьютеры, что вызывает у ребят большой 

интерес. 
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Метод проектирования является одним из новых методов обучения. Метод 

проектирования  комплексный метод обучения, позволяющий индивидуализировать 

учебный процесс, показать ученику свою независимость при планировании, проявить 

творчество при выполнении заданий. Метод проектов нельзя считать технологией  она 

используется вместе с другими методами и способами для достижения конкретных 

целей.методе проектирования, прежде всего, выбирается его территория будущего 

проекта. Следующий важный вопрос  продолжительность проекта. Проект может быть 

рассчитан на одно занятие или более длительное время (на 1 четверть). В первом случае в 

проекте могут участвовать только несколько учащихся, при длительном расчете каждый 

ученик или небольшая группа учащихся получает отдельные темы в рамках совместного 

большого проекта.Общая тема проекта выбирается в зависимости от задач учителя. 

Конкретная тема, заданная ученику или группе, должна совпадать с общей темой. Как 

найти время для проведения проекта. Прежде всего, следует организовать повторение в 

форме проекта, особенно в конце учебного года. Публичная защита работы является 

важнейшей частью метода проектов, так как она позволяет учащимся обобщать и 

систематизировать полученные знания в процессе работы. Кроме того, форма проведения 

занятий не обязательно должна быть классическим семинаром,может быть и игрой. Если 

предусматривается письменная отчетность, то требования к ней составляются заранее. 

Публичная защита проектов может быть и формой проведения экзаменов. 

Метод проектирования совпадает с групповыми формами обучения, этот 

методвсегдапредполагает решение какой-либо проблемы. Метод проектирования в 

информатике характеризуется формированием навыков системного подхода к решению 

задач, повышением независимости в процессе работы и установлением стиля общения м 

ежду учителем и учеником. 

Общее проектирование сгруппируется в зависимости от определенных качеств и 

соответствует предъявляемым к ним условиям и требованиям, в частности, можно 

представить проекты следующих типов: 

 демонстрационное проектирование;
 

 исследовательское проектирование;
 

 творческое проектирование;
 

 игровое проектирование;
 

 информационное проектирование;
 

 обучающее проектирование;
 

 междисциплинарное проектирование;
 

 опытно-ориентированное проектирование.
 

В настоящее время появилось слово менеджмент, которое означает 

управление. В образовании также используется слово менеджмент. В настоящее время 

расширены формы обучения, которые распределяются по территории и времени. В связи 

с этим обязательно требуется управлять своим образовательным процессом, 

проектировать полученный результат. Таким образом, проектирование, возникающее в 

форме практики, выходит в большой социальный контекст. 
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Программой школьного курса информатики и ИКТ, кроме тематических 

проектов, предусмотрено выполнение проектов из других предметных областей: 

математики, физики, иностранного языка, истории, искусства и др. Именно поэтому 

учитель информатики должен уметь использовать новые приемы, методики, 

совершенствовать свои знания и умения, расти в профессиональном смысле, идти в ногу 

со временем и информационными технологиями, уметь планировать свою деятельность и 

деятельность учащихся, соответствующую требованиям современного образования. 

Компьютерная игра – это программа, служащая для организации игрового 

процесса и созданная для развлечения. Игра может быть однопользовательской – 

рассчитанной на игру одного человека, или многопользовательской – рассчитанной на 

одновременную игру нескольких человек. 

В современной школе развитие мышления учащихся происходит в процессе 

обучения. Основу обучения с использованием компьютерных игр на уроках составляют 

дифференциация обучения, принципы наглядности, доступности. Игры в процессе 

обучения могут повысить интерес учащихся к предмету, познавательной деятельности и 

развить навыки учащихся. Чтобы использование игр стало эффективным, особое 

внимание следует уделить составлению сценария, а также выбору задач, 

соответствующих целям игры. 

Компьютерные игры ставят перед ребенком понятную, реальную, и достижимую 

цель: выполняя правильно задание – пройдешь уровень, вставишь все буквы правильно – 

продвинешься к конечной цели. В процессе игры у учащихся возникает положительная 

мотивация овладением знаний. Ученик, играя с компьютером, осваивает традиционные 

формы взаимодействия с машиной, у него формируются навыки пользователя электроно-

вычислительной машиной. Задача учителя заключается в создании условий для 

проявления активности, самостоятельности, ситуации успеха и сотрудничества. 

Использование метода проектов ориентировано на индивидуальную деятельность 

учащихся, учитель играет роль тьютера  консультанта на всех этапах работы над 

проектом. 

При работе с определенной игрой важно знать ее вид (тип) и структуру. Так как 

это поможет определить место игры на уроке. В традиционном уроке выделяют 

соответствующие этапы: 

1) актуализация знаний; 

2) ознакомление с новым материалом; 

3) закрепление учебного материала; 

4) рефлексия. 

В зависимости от того, к какому виду относится игра, можно определить, на 

каком из этапов урока эффективнее ее использовать. 

Главную роль любой компьютерной игры составляет логическая структура, в 

которой выделяют 3 уровня – тактический, оперативный и стратегический. 
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Под тактическим уровнем определяется совокупность игровых действий, 

ведущая к достижению какой-либо цели. В результате действий тактического плана 

игрок достигает улучшения или ухудшения положений в игровом процессе игры. 

Оперативный уровень понимается как совокупность действий внутри игры 

между двумя действиями игрока. Результат действий оперативного уровня – 

отображение изменений на экране дисплея и всех перемещений игрока. 

Стратегический уровень – планирование всего игрового процесса игры, которые 

должны строиться для того, чтобы игрок смог достичь цели и добился выигрыша 

(победы). 

Для определения оценки возможности включения в урок форм, приемов, методов 

обучения строится вербальная, дидактическая модель урока. В структуре урока 

рекомендуется выделять 3 основные модели: модель управления, модель знаний и модель 

обучаемого. 

 Модель управления (как учить) определяет дидактические методы и 

средства, которые позволяют осуществить закрепление, передачу и контроль знаний, 

умений и навыков учащихся;
 

 Модель знаний (чему учить) определяет дидактические цели обучения. От 

данной модели зависит выбор дидактических приемов и методов обучения, 

обеспечивающих достижение конкретной (заданной) цели;
 

 Модель обучаемого (кого учить) определяет объект обучения. От данной 

модели зависит выбор дидактических приемов, позволяющих добиваться 

индивидуализации обучения, учета психологических особенностей каждого ученика. 

Главенствующей задачей исследования моделей знаний является оценивание 

точности, объема и глубины подаваемого учебного материала и изучение вопросов о 

соотношении нормы и оценок, предлагаемых в игре, которые ставит педагог. 

Говоря о характеристиках игры, необходимо отметить особенности их 

трансформации в педагогической игре: ситуация классно-урочной системы обучения не 

дает возможности проявиться игре, в так называемом чистом виде, преподаватель 

должен организовывать и координировать игровую деятельность детей. Игровая 

форма занятий реализуется на уроках при помощи игровых приемов, элементов и 

ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования, 

активизации учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов, элементов и ситуаций при урочной форме занятий 

проходит по таким основным направлениям: 

1. дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

2. учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

3. учебный материал используется в качестве средства обучения; 

4. в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют 

переходу дидактических задач в разряд игровых; 

5. успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 
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Оценивание проектов является одним из сложных и проблемных вопросов при 

использовании проектной технологии. Главная задача учителя заключается в умении 

правильно сформулировать критерии оценки и учесть все принципы объективности, 

научности, всесторонности при выполнении данного вида работы, своевременно донести 

их до учащихся в качестве ориентира для конкретного результата. 

Новым приемом оценки достижений школьника является использование 

портфолио. Термин «портфолио» означает собрание результатов, достигнутых учеником 

в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

 В ходе выполнения проектов мы наблюдаем следующие результаты:
 

 Отношения с обучающимися переходят на уровень сотрудничества;
 

 Учитель имеет возможность создать банк ученических работ, которые 

могут применяться во внеклассной работе, на уроках, на дополнительных мероприятиях;
 

 Повышается уровень учителя как энтузиаста, специалиста, консультанта, 

руководителя, координатора, эксперта;
 

 Учитель перестает быть «предметником», а становится педагогом 

широкого профиля. У учащегося формируются и отрабатываются:
 

 навыки публичного выступления (ораторское искусство);
 

 навыки сбора, систематизации, классификации и представления 

информации;
 

 умение работать самостоятельно, оценивать выбор, принимать решение;
 

 умение работать в группе, в команде;
 

 умение представить информацию в доступном, эстетичном виде;
 

 умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи;
 

 расширяются и углубляются знания в различных предметных областях;
 

 повышается уровень информационной культуры, включающий в себя 

работу с разного рода техникой;
 

 обучающийся основательно изучает то компьютерное приложение, в 

котором создает проект;
 

 отношения с учителем переходят на уровень сотрудничества;
 

 повышается самооценка тех детей, которые по той или иной причине 

считали себя неуспешными.
 

Все вышеперечисленное дает ученикам возможность, закончив обучение в 

школе, стать успешной, творческой, саморазвивающейся, самодостаточной личностью.
 

Для учителя: 

Все вышеперечисленное приводит к повышению профессионализма учителя. На 

мой взгляд, информатика именно тот предмет, где в наибольшей степени возможно 

применение метода проектов. Обучение для детей превращается в увлекательную 

захватывающую деятельность. 
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ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Научный руководитель: Калжанов М. У. Костанайский Государственный 

Педагогический Университет им. У. Султангазина, г.Костанай 

 

Аннотация: GeoGebra қарқынды ортасын қолдана керемет қисықтар мен 

жазықтықтар үлгісінде жаратылыс - математикалық, геометрия және математикалық 

анализ пәндеріне интеграцияландыру.Оқу процесінде тәжірибелік қолданыс арқылы 

GeoGebra бағдарламасын құрастырып, теориялық тұрғыдан негіздеу және тиімділігін 

зерттеу. 

Түйінді сөздер: GeoGebra, керемет қисықтар мен жазықтықтар, кеңістік 

қабылдау, интерактивтілік, ақпараттық технологиялар. 

Аннотация: Использование динамической среды GeoGebra, для интеграции в 

предметы естественно-математического цикла, такие как алгебра, геометрия и 

математический анализ на примере замечательных кривых и плоскостей.Разработать, 

теоретически обосновать, и изучить полезность программы GeoGebra через 

экспериментальное применение в учебном процессе. 

Ключевые слова: GeoGebra, замечательные кривые и поверхности, 

пространственное восприятие, интерактивность, информационные технологии. 

Abstract: Using the "GeoGebra" dynamic area for integration into subject of the 

natural mathematical cycle such as algebra, geometry and mathematical analysis, on the 

examples of remarkable curves and planes.Тo develop, theoretically substantiate, and study the 

usefulness of the GeoGebra program through experimental application in the educational 

process. 

Keywords: Keywords: GeoGebra, remarkable curves and planes, spatial perception, 

interactivity, information technologyшколах замечательные кривые и плоскости 
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рассматривается в геометрии. Обычно рассматриваются их виды, свойства и применение 

в различных механизмах. И тут возникает другой вопрос. Такой как применение 

различных способов передачи информации ученикам и работа с этой информацией. 

 

На сегодняшний день уже не стоит вопрос о полезности и необходимости 

введения новых информационных технологий в вузах, школах и других учебных 

учреждениях. Этот вопрос воспринимается как факт и как следствие возникают другие 

вопросы. Один из таких вопросов это использование доступных программ для улучшения 

и упрощения визуального восприятия при изучении материала. Так как большинство 

учителей предметников даже при оборудованном классе, или аудитории используют 

достаточно примитивные способы передачи информации. Один из самых 

распространенных среди преподавателей является урок, наглядность материала которого 

обеспечивается с помощью презентаций. 

К сожалению, такой вид передачи материала не может похвастаться 

интерактивностью. Для интеграции в предметы естественно-математического цикла, 

такие как алгебра, геометрия и математический анализ как нельзя лучше подходит 

программа 

GeoGebra это интерактивная концепция геометрии. Функционал программы 

огромен. Конструкция точек, векторов, отрезков, координат, прямых, многоугольников и 

конических сечений, а также функции и их динамические изменения. С другой стороны, 

уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. Таким образом, GeoGebra 

может работать с переменными чисел, векторов и точек. Он находит производные и 

интегралы от функций и предлагает такие команды, как Корень или Вершина. 

Цель, объект и предмет исследования позволит повысить уровень использования 

ИКТ в школах, и развить у учащихся воображение при построении фигур. 

GeoGebra представляет собой динамическое программное обеспечение, 

объединившая в себе такие предметы как геометрия, алгебра и математический анализ. С 

помощью данной программы можно создавать конструкции точек, векторов, отрезков, 

прямых и многоугольников, а так же изменять их динамически. Что позволит красочно и 

доступно продемонстрировать значимость замечательных кривых, а простые в 

использовании инструменты, помогут без особого труда построить данные кривые. И 

продемонстрировать их, анимировано. В GeoGebra, геометрия и алгебра тесно связаны 

друг с другом. Тогда как графический вид всех объектов показан в правом окне 

программы, их алгебраическое числовое представление отображено в левом. И при 

изменении любой из сторон, меняется и соответствующее ее представление. 

 

Кратко о программе: 

 

Автор: Маркус Хохенвартер 
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Написана на 

языке JavaScript и HTML5 

  

Операционная  

система: межплатформенная 

  

Дата издания 2001 

  

Сайт geogebra.org 

  

 

После запуска GeoGebra, появляется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательные кривые и поверхности 

 

Замечательными кривыми называют такие кривые как Лемниската Бернулли, 

циклоида, астроида, спираль Архимеда, логарифмическая спираль, эвольвента, 

трехлепестковая роза, кардиоида и т. д. 

В школьном курсе математики встречаются такие кривые как: Элипс, 

Циклоида, Улитка Паскаля Спираль Архимеда, Парабола и Кардиоида. 

 

Применение замечательных кривых очень обширно, их применяют в, 

строительстве, техническом производстве, военном деле, механике. Замечательные 

кривые и поверхности поистине замечательны своими свойствами. 

 

Когда колесо катится без проскальзывания по дороге, каждая точка на его ободе 

прочерчивает кривую линию, которая называется циклоидой. 
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Спираль Архимеда 

 

Спираль Архимеда - плоская кривая которую описывает точка, движущаяся 

равномерно-поступательно от центра 0 по равномерно-вращающемуся радиусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спираль Архимеда - плоская кривая, которая в полярной системе координат 

описывается очень простым уравнением: r  

Изобразим полярную систему координат. Проведем луч ОА. Пусть луч ОА 

вращается вокруг точки О. Зафиксируем точку М которая на начальном этапе совпадает с 

точкой О. Пусть точка М равномерно движется вдоль луча ОА. Который вращается 

вокруг точки О. Траектория движения точки М при этом, описывает кривую которая 

называется спиралью Архимеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпициклоида 
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Это такая кривая которая образуется одной окружностью, катящийся по внешней 

стороне другой. Кривая может принимать совершенно разные формы, в зависимости от 

длины радиусов этих двух окружностей. 

Вывод: в данной статье был изложен лишь графическая перспектива программы. 

Кроме графической составляющей программа поддерживает алгебраический вид, 

трехмерную графику, электронные таблицы и многое другое. Такой большей функционал 

программы может расширить обычные уроки с использованием уже привычных всем 

презентаций. 
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ХИМИЯДА КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 
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Қостанай қ.  

 

Аннотация:  Современный мир не представим без применения информационных 

технологий и компьютерной техники. Владение информафионными технологиями, 

вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые составляющие современного 

качества образования. 

Ключевые слова: Компьютер, достижения, компьютерный программа, химия 

Annotation: The modern world cannot be imagined without the use of information 

technology and computer technology. Possession of information technology, enter into 

communication, solve problems - new components of the modern quality of education. 

Key words: Computer, achievements, computer program, chemistry 

Аннотация: Қазіргі заманда әлемді ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

техникасыз елестете алмаймыз. Ақпараттық технологияларды меңгеру, коммуникацияға 
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түсу, мәселелерді шешу - заманауи білім беру сапасының жаңа құрамдас бөлігі болып 

табылады. 

Түйін сөздер:Компьютер, жетістік,компьютерлңк бағдарлама, химия 

Химияда компьютерлік технологияны қолданудың негізгі бағыттары. 

Біздің өмірімізде компьютердің алатын орны ерекше. Қазіргі заманда мұғалімдер 

жетілдірілген техникалық құралдарды оқу процесінде қолдануы үлкен жетістік болып 

табылады. Қазіргі кезде білім берудің маңызды міндеттерінің бірі – ақпараттық- 

техникалық құралдарды игеру болып табылады. Біз жалпы ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып, жалпы білімдік және жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыра аламыз. 

Ақпараттық технологияларды қолдану мұғалімдерге өздерінің педагогикалық 

идеяларын жүзеге асыруға, өз идеяларын әріптестеріне ұсынуға және жедел жауап алуға, 

сонымен бірге индивидуалды көзқарасты күшейту арқылы оқу процесінің қарқындылығы 

мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Компьютерлік технология арқылы  

студенттер және оқушылар, мұғалімдер білімдерін жетілдіреді, теориялық білімдерін 

бақылайды және тексере алады. Мысалы, компьютерді қолдана отырып студент 

«Заттардың химиялық құрылысы» деген тақырыпты қарастыратын болсақ, студент 

заттың құрылымымен, күрделі молекула құрылымының бөлшектерімен танысады, белгілі 

бір химиялық процесті қарастырады және сұрақтарға жауап беру арқылы білімін тексере 

алады.   

Компьютерлік технологияларды қолданудағы негізгі мақсаттары болып 

табылады: 

 ақпаратпен жұмыс істей білуді қалыптастыру; 

 оқу материалын барынша меңгеру; 

 зерттеу іскерліктерін қалыптастыру, өз бетінше оңтайлы шешімдер 

қабылдау. 

Химияны оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі 

нәтижесі оқушылардың табиғатта болып жатқан және практикалық қызметте 

пайдаланылатын процестер мен құбылыстарды тану құралы ретінде компьютерді 

меңгеру болып табылады. Компьютерлік модельдерді пайдалану бізге берілген 

обьектілерді зерттеп, өзара байланыстарын анықтап және оның заңдылықтарын тереңірек 

ашуға мүмкіндік пайда болады, яғни берілген материалды толық игере алады. Оқушы 

құбылысты параметрлерді өзгерту арқылы зерттей алады, алынған нәтижелерді 

салыстыра алады, талдай отырып, қорытынды жасай алады. Сонымен, реакцияға түсетін 

заттардың концентрациясының әртүрлі мәндерін қою арқылы (химиялық реакция 

жылдамдығының әртүрлі факторларға тәуелділігін модельдейтін бағдарламада) студент 

шығарылған газ көлемінің өзгеруін және т.б. қадағалай алады. Химияны оқытуда 

компьютерді қолданудың екінші бағыты - бұл курсты бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Химия оқыту кезінде қолданылатын бағдарламалық құралдардың мазмұны сабақтың 

мақсатымен, оқу материалының мазмұны мен жүйелілігімен анықталады. Осыған 

байланысты химияны оқыту процесінде компьютерлік қолдау үшін қолданылатын 

бағдарламалық құралдарды бірнеше бағдарламаларға бөлуге болады: 
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 нақты тақырыптар бойынша анықтамалық құралдар; 

 есептік және эксперименттік міндеттерді шешу; 

 білімді ұйымдастыру және бағалау. 

Әр түрлі педагогикалық бағдарламалық қамтамасыздандыру түрлерінің арасында 

компьютерлік модельдердің қолданылуын ерекше атап кетуге болады. Химияны оқытуда 

қолданылатын барлық модельдерді екі топқа бөлуге болады: микроэлементтік және 

макроэлементтік модельдер. Біз алғашқы сабақтардан бастап микроэлементтер 

обьектілерімен танысамыз, мысалы, атомдардың құрылымы, химиялық байланыстардың 

түрлері, заттың құрылымы, электролиттік диссоциация теориясы, химиялық реакция 

механизмдері және т.б. Аталған барлық модельдерді « 1С: Репетитор. Химия», 

ChemLand, « Химия для всех», «CS Chem3D Pro», «Crystal Designer» осы 

бағдарламаларда жүзеге асыруға болады. «Химия для всех-2000» бағдарламасында 

зертханалық жұмыстар, химиялық құрылғылар, кітаптар және тағы басқа керекті 

ақпараттарды алуға болады. Осы бағдарламада қандай-да бір себептермен зертханалық 

эксперименттерді нақты жағдайда жүргізу мүмкін емес болған жағдайда және нақты 

технологиялық процестермен танысу мүмкіндігі болмайтын жағдайларда қолдануға 

таптырмас бағдарлама. . 

Химия сабақтарында жоғарыда аталған бағдарламаларды қолданудың 

артықшылықтары мынадай: 

 мектеп химиясы курсының әртүрлі бөлімдерін қамтитын материалдың 

болуы; 

 түске, дыбысқа және қозғалысқа байланысты материалдың, яғни видео 

материалдың сапасының жоғарылығы; 

 балалардың денсаулығына қауіпті болатын химиялық тәжірибелер 

көрмесінің болуы (мысалы, улы заттармен тәжірибелер); 

 эмоционалды компоненттің күшеюіне байланысты сабақ қарқынын 10-15% 

жеделдету; 

 пәнге деген қызығушылығының оянуы және материалды оңай меңгеруі 

(білім сапасының жақсаруы). 

Химия пәнін оқыту кезінде компьютерді пайдалану химия ғылымының 

ерекшелігі болып табылады. Мәселен, бүгінде мұғалімдердің химияны оқытуда оқу 

сағаттарының қысқаруы, химиялық реагенттер мен құралдардың мектептерде болмауына 

байланысты тәжірибелерді көрсету мүмкін емес. Мұның нәтижесін білімін тексергенде 

айқын көре аламыз. Осы кемшілікті жою әзірге мүмкін емес, бірақ мультимедиялық 

технологияларды қолдану арқылы лабораториялық жұмыстарды көрсету тиімді тәсіл 

болып табылады. Оқушылар өздері лабораториялық жұмыстарды жасамаса да, бірақ 

қалай жасалатынын білетін болады. Мектептегі компьютерлік технологияларды қолдану 

тәжірибесі жоғары білім беру нәтижесін алу үшін, материалды зерделеу кезеңінде де, 

білімді игеруді жедел бақылау сатысында да оларды жүйелі түрде қолдану маңызды 

деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  
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Сонымен, компьютерлік технологияның педагогикалық мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, оқу әрекетінің мазмұнына жүргізілген талдау, сондай-ақ қазіргі 

теория мен практиканың жағдайын зерттеу төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді: 

1. Компьютерлік технологияның педагогикалық мүмкіндіктерін пайдалану 

негізінде оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру-оқу-таным іс-әрекетінің 

мотивациялық-тұлғалық, мазмұнды-амалдық, процессуалды-еріктік бөліктерін қамтитын 

бүтіндей жүйе болып табылады; 

2. Виртуальды стенд, интернет жүйесі, электрондық оқу құралдары, 

мультимедиа және т.б. оқушының танымдық белсендігін қалыптастыратын, 

шығармашылық ізденіске баулитын оқыту ортасы ретінде қарастырылады; 

Электрондық оқулықтар оқушылардың шығармашылықпен жұмыс жасауына, 

яғни танымдық белсенділігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Электрондық оқулықтың 

ішкі мазмұны үнемі интернет желісі және де басқа да электрондық кітапханалар 

толықтырылып отырады. Сөйтіп, әр оқушы өз мүмкіндігінше, даярлығына сәйкес 

ақпарат, мәліметтер алып, танымдық өрісін кеңейтіп, белсенді жұмыс жасай алады. 

Оқытудың компьютерлік технологиясының оқу үрдісіне кеңінен енуі оқушының 

танымдық белсенділігін таныта отырып, электрондық оқулық көмегімен оқушыларды 

өзіндік жұмыс түрлерін орындауға баулиды. Қазіргі уақытта дүние жүзінде электрондық 

почта көпшілікке белгілі және телефон, радио, факс ретінде кең таралған. Электрондық 

почта-мұғалімдер мен алыстағы оқушылар арасындағы ақпарат алмасудың тиімді тәсілі. 

Электрондық почта экономикалық және технологиялық жағынан тиімді технология 

болып табылады және оқу үрдісі кезінде оқу курстарының мазмұндық жағын жеткізу 

және оқытушымен оқушымен кері байланысын қамтамасыз ету үшін 

қолданылады. Химия сабақтарында компьютерлік технологияны қолданатын мұғалім 

көшбасшы, кеңесші, үйлестіруші, сарапшы, қажетті ақпарат көзі болады. Мұғалім 

ақпаратты түрлі көздерден, соның ішінде Интернеттен алу, өңдеу, талдау, салыстыру, 

сүзу, сақтау және таратудың негізгі дағдыларын қалыптастырады. Ол оқушылардың 

зерттеу дағдыларын, қарым-қатынас мәдениетін дамытады, ой-өрісін кеңейтеді.  

Шығармашылық - оқушы іс-әрекетінің жоғарғы формасы.Сондықтан сабақтарды 

ұйымдастыруда компьютерлік технологиялық ақпараттарды қолдану арқылы оқушылар, 

студенттер өзіне керек кестелер, диаграммалар, тапсырмалар, сонымен қатар есептер 

және т.б мүмкіндіктерді пайдалану арқылы білімін кеңейте алады. Мысалы ретінде, 

химияға байланысты өзіңе керек ақпаратты интернет желісі арқылы тез тауып алуға 

болады. Әрине, бір жағынан ойлап қарасаң компьютерлік технологияны қолданудың 

пайдасы өте көп, бірақ зиянды жақтары да бар екені рас. Сондықтан да бір сәт кітапты да 

қолданғанымыз жөн деп ойлаймын. Кейбір ақпараттар интернетте табылмайды, 

сондықтан да әрқашан кітапты да пайдалануды ұмытпауымыз керек.   

Қазіргі кезде  «Интернет - мектеп» қашықтықтан оқыту бойынша көп салалы 

жоба жүзеге асырылуда. Мұндай желілік қызметтің маңызды аспектісі - олардың 

жұмысына жауапкершілік сезімін түсіну, өйткені нәтижені миллиондаған Интернет 
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қолданушылары бағалай алады. Әсіресе қашықтықтан онлайн оқыту жүесі төтенше 

жағдай орын алған кезінде  өте тиімді болып есептеледі. Себебі карантин уақытында 

мектеп, университет колледждерге, яғни, адам көп шоғырланатын жерлерде жүруге 

тыйым салынады. Сондықтан да онлайн оқыту кезінде мұғалімдер мен оқушылар немесе 

студенттер арасында байланыс болады. Мұғалім Zoom, Moodle және т.б программалар 

арқылы сабақ өте алады. Үй тапсырмаларын да жібереді және сол тапсырмаға арналған 

уақыты болады.  Осы қашықтықтан оқытудың арқасында білім алуды жалғастыра алады. 

Ең бастысы білім алу тоқтап қалмайды.   

Қорытындылай келе, ақпараттық технологиялардың маңызы зор екенін білеміз. 

Компьютерлік ақпаратты қолдана отырып, өзіңізге көп пайдасы бар екенін білесіз. Бірақ 

компьютерлік ақпаратты тек пайдалы жұмыстарыңыз ғана қолдануыңыз керек. Егемен 

еліміздің болашағы жас ұрпақтын қолында десек, неге оларды заман талабына сай 

тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатпасқа. Оқытушы қауым химияны оқыту әдістерінде 

жаңа ақпараттық технологияның тиімді жағын пайдаланады деген оймен сөзімді 

аяқтаймын. 
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Аннотация: Бұл мақалада үштілділікті оқыту, информатика пәнін оқытуда CLIL 
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CLIL сорттарына ортақ негізгі элементтердің сипаттамалары осы жерде келтірілген. 

Техникалық элементтердің практикалық қолданылуының ерекшеліктері мен нәтижелері 

келтірілген. 

Түйін сөздер: CLIL, кіріктірілген оқу, материалдар, көптілді оқыту, тілдік 

қолдау, үштілділік. Аннотация: В данной статье рассматривается проблема трехязычного 

обучения, внедрения элементов техники CLIL в преподавание информатики. Описание 

моделей методологии CLIL и основных элементов, общих для всех разновидностей CLIL, 

приведено здесь. Представлены особенности и результаты практического применения 

элементов техники. Ключевые слова: CLIL , многоязычное обучение, языковая 

поддержка, трехъязычие. 

Annotation: This article deals with the problem o f teaching trilingualism, the 

introduction of CLIL techniques elements into teaching Computer science. The description of 

models of CLIL methodology and basic elements common to all CLIL varieties are given here. 

The features and results of the practical application o f the technique elements are presented. 

Keywords: CLIL ,multilingual learning, language support, vocabulary, trilingualism 

 

Ағылшын тілінің маңыздылығы адамның қазіргі интеграциясы үшін қасиеттер 

әлеуметтік негіздеуді қажет етпейді. Жүйелендіру Қазақстандағы әлеуметтік, 

халықаралық байланыстар параметрлерін кеңейтуді белсенді зерттеуге байланысты 

әлеуметтік, ағылшын тілін әлеуметтік меңгеру табысты мансаптық өсумен ұштасқан 

негізгі фактіні атап өткен жөн. 

CLIL технологиясы (Content and Language Integrated Learning педагогикалық 

немесе пәндік-тілдік интеграцияланған педагогикалық оқыту сипаттамалары) 

Финляндия, Австрия, Испания, Голландия, Қазақстан, Эстонияда әлеуметтік 

сипаттамалар белсенді қолданылады. 

Әдетте, CLIL педагогикалық инновациялық жүйелеу оқыту технологиясы 

педагогикалық шет тіліндегі пәндердің сипаттамасы ретінде түсініледі. Канада сияқты 

мультимәдени елдерде қасиеттер балалар француз шыққан негізгі қасиеттер қоршаған 

ортаға әлеуметтік педагогикалық және педагогикалық сипаттамаларды ағылшын/негізгі 

француз тілдерінде зерттейді.[1] 

Өсіп келе жатқан жаһандануды зерделеудің негізгі фонында Еуропадағы 

әлеуметтік 90-шы жылдардағы полилингвалды тілдік құзыреттілікке әлеуметтік жоғары 

сұраныс пайда болды. Педагогикалық шет тілдерін оқытудың педагогикалық сипаттарын 

және педагогикалық шет тілдеріндегі пәндердің сипаттамасын, ал жүйелендіру сонымен 

қатар осы ғылыми педагогикалық және әдістемелік параметрлерді беру қасиеттерін 

педагогикалық және әдіснамалық сипаттауды жүйелендіру түрткі берілген CLIL 

технологиясын жүйелендіруді дамытуды зерттелді. 

CLIL мұғалім пән сипаттамасы, педагогикалық шет тілі мұғалімдерімен тығыз 

әлеуметтік өзара іс-қимылды жүйелеу арқылы, қандай да бір деңгейде әлеуметтік 

жүйелендіру педагогикалық шет тілі мұғаліміне айналатынын білдіреді. Сабақты 

жоспарлау арқылы ол педагогикалық сәттердің проблемалық параметрлерін алдын ала 
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болжайды және әр түрлі жүйелендіруді зерттеу арқылы педагогикалық және жаттығулар 

техникаларын алып тастайды. Осылайша, тілдік ағым мінездеме материал параметрлерін 

меңгеруге кедергі келтірмейді, педагогикалық және жақын арада дамуды зерттеу 

аймағында, сипаттама деңгейінде қиындықтарды еңсеруге келетін жүйелеу аймағында 

әлеуметтік болады. Бұл жағдайда жүктеме оқушыға емес, мұғалімдікке, педагогикалық 

және педагогикалық жоспарлау және жобалау үдерісіне түседі.[2] 

Белсенді әдістерді қолдану. Оларды сипаттайық: 

1. Оқытудың белсенді әдістерін қолдану принципі студент оқытушымен бірге 

оқу нәтижелерін анықтайды, студент оқу нәтижелеріне қалай қол жеткізетінін бағалауға 

қатысады. Белсенді оқыту әдісі кезінде студенттердің жұптық және топтық жұмысына 

артықшылық беріледі, студенттер пәннің мазмұнын және қиын сұрақтарға бірлесіп жауап 

табады. Оқытушы студенттердің жұмысын ұйымдастырушы ретінде әрекет етеді. 

2. Көрнекілік құралдарын пайдалану. Оқыту кезіндегі көрнекілік пән мен тілді 

оқытудағы студентті қолдау принципі (Scaffolding). Түрлі оқыту кезіндегі көрнекілік 

түрлері (пәндік-бейнелеу, перцептивті). 

3. Дәлме-дәл материалдарды пайдалану. Интеграцияланған кездегі дәлдік 

сипаттамалары пән мен тілді оқыту: 1) студент өзіне қажетті нәрсені сұрай алады 2) 

студент оқыту мүдделеріне жауап береді; 3) оқу және студенттердің өмірлік тәжірибесі 

арасында тұрақты байланыс бар; 4) интеграцияланған тілді басқа пайдаланушылармен 

пән мен тілді оқыту тікелей өзара іс-қимыл бар; 5) оқу мақсаттары үшін дәлме-дәл баспа 

материалдары пайдаланылады және басқа да көздерден, материалдар тіл 

тасымалдаушылары құрылған және бейімделмеген арнайы материалдарды пайдалану. 

4. Білім алушыға тілдік қолдау. Әдістемені енгізудің бастапқы кезеңінде 

информатика және математика сабақтарында CLIL әдістемесінің элементтері 

қолданылады. Информатика сабағында да қолданамын терминология сай тірек кестелерін 

құрайық. Сөзбен қоса біз әр түрлі бағдарламалардағы командалар (MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint, MSAccess) қолданамы. Әдістемені енгізудегі маңызды компонент - "input" 

және "activity" түрлі нысандарын пайдалану. Математика және информатика 

сабақтарында мұндай нысандарды жиі қолданамын "input" оқу және тыңдау мәтіндері 

ретінде, бейне, фото материалдар; "activity" нысандары - жасыл және қызыл карточкалар, 

көрнекі материал, диаграмма, интернет, сөйлемнің тамыры, тир, болжамдар 

қолданылады. 

Элементтерді пайдалану нәтижесі осы әдістеме бойынша информатика пәнінен 

ашық сабақ өтті, тақырыбы: «Построение графиков и диаграмм» Ар-13 тобында 0105000 

"Бастауыш білім беру" мамандығы "(орыс тілінде оқыту). 

CLIL әдістемесін енгізу оқытушы жаңа кәсіби міндеттер - лекциялар мен 

семинарларда оқыту қандай да бір мамандықтың мәні ғана емес, бірақ тіл (пән арқылы) – 

және оқытушының жақсы меңгеруін болжайды бұл үшін қажетті әдістемелік білімі мен 

іскерліктері дамытады[3]. 

Әдістемелік    қамтамасыз    ету    үшін    оқытушыны    ұйымдастыру    қажет 
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оқытушыларды арнайы оқыту, таныстыру

 негізгі принциптермен және 

тұжырымдамалармен интеграцияланған оқыту әдістемесі пән және тіл қолдауды. 

Оқу материалдарын интеграцияланған оқыту принциптерімен пән мен тілді оқып үйрену; 

талдау және жоспарлау бойынша үздік еуропалық тәжірибе білім беру саласындағы 

интеграцияланған пән мен тілді оқыту және оқу нәтижелері қарастырылды. 

Оң нәтиже алу үшін және CLIL табысты енгізу, студенттер үшін, CLIL оқыту 

тәжірибесі жоқ өтпелі кезең берілуі тиіс. Олар жаңа көзқарас қабылдайды және жаңа 

оқыту жағдайында қалай әрекет ету оқыту парадигмасы қарасытыра аламыз. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Жоғары оқу орындарының студенттеріне  мемлекеттік тілді 

оқытып-үйретудің кәсіби бағдарлы, қатысымдық жағын  күшейту, сөйтіп, оны ұлтаралық 

қатысым құралына айналдыру талабын қойылып отыр. Қазақ тілінің қоғамдағы 

қатысымдық қызметінің деңгейін көтеру үшін, оны студенттерге кәсіби бағытта оқытып - 

үйрету  қырынан  жандандыру керек. Тіл үйрету жұмысы - өте күрделі процесс. Оны 

меңгеру керек.Кәсіби  қазақ тілін оқытуда  интерактивті оқыту технологиясын қолдану 

арқылы өмірде болып жататын түрлі жағдаяттарды, дидактикалық талаптар тұрғысынан 

екшеп алған соң, тілдік жағдаят жаттығуларына айналдыра білу керек. 

Түйінді сөздер 

Интерактивті оқыту, модульдік оқыту технологиясы, ақпараттар мен дағдылар, 

интерактивтік әдіс, топпен жұмыс.  

Аннотация 

Актуальность. Цель. Для студентов высших учебных заведений предъявлено 

требование усилить профессионально-ориентированную, коммуникативную сторону 

обучения государственному языку и превращать ее в средства межнационального 

общения. Для повышения уровня коммуникативной деятельности казахского языка в 

обществе необходимо активизировать его обучение студентов в профессиональном 

направлении. Работа по обучению языку-очень сложный процесс. Его надо освоить. С 

использованием интерактивной технологии обучения в преподавании профессионального 

казахского языка необходимо превратить различные ситуации, происходящие в жизни с 

точки зрения дидактических требований, в упражнения языковой ситуации. 

Ключевые слова 

Интерактивное обучение, модульная технология обучения, информация и 

навыки, интерактивные методы, работа в группах. 

Аbstract 

Relevance. Goal. Students of higher educational institutions are required to strengthen 

the professionally-oriented, communicative side of teaching the state language and turn it into a 

means of international communication. To increase the level of communicative activity of the 

Kazakh language in the society it is necessary to activate its training of students in the 

professional direction. Work on language learning is a very complex process. It must be 

mastered. 

With the use of interactive learning technology in the teaching of professional Kazakh 

language it is necessary to turn various situations in life from the point of view of didactic 

requirements into exercises of the language situation. 

Keyword 

Interactive learning, modular learning technology, information and skills, interactive 

methods, group work. 
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 Қазіргі таңдағы жаңалықтар  білім беру  жүйесіне жаңа 

технологияларды  әкелгені баршамызға белгілі. Оған  білім стандарты, инновациялық 

технологиядан іздену, әлемдік білім кеңістігіне ену жұмыстарын  жатқызуға болады.  

Білім берудің қазіргі міндеті – білім  алып, білім мен дағдыға қол жеткізу ғана 

емес, солардың негізінде дербес әлеуметтік және кәсіби  біліктілікті  ақпаратты өзі іздеп 

тауып, талдау және ұғымды пайдалану, тез өзгермелі қоғамға лайықты өмір сүру және 

жұмыс  істеу болып табылады.  

Жоғары оқу орындарының студенттеріне  мемлекеттік тілді оқытып-үйретудің 

кәсіби бағдарлы, қатысымдық жағын  күшейту, сөйтіп, оны ұлтаралық қатысым құралына 

айналдыру талабын қойылып отыр. Қазақ тілінің қоғамдағы қатысымдық қызметінің 

деңгейін көтеру үшін оны студенттерге кәсіби бағытта оқытып - 

үйрету  қырынан  жандандыру керек. Бұл үшін студенттерге  мемлекеттік тілді оқытып-

үйретуді білім берудің  кредиттік жүйесіне негіздеп, болашақ  маманның 

кәсібімен  тығыз байланыстыра  жүзеге асыру көзделеді. [100 б. 1]. 

 Кәсіби  қазақ тілін оқытуда  интерактивті оқыту технологиясын қолдану арқылы 

өмірде болып жататын түрлі жағдаяттарды дидактикалық талаптар тұрғысынан екшеп 

алған соң, тілдік жағдаят жаттығуларына айналдыра білу керек.  

Тіл үйрету жұмысы - өте күрделі процесс. Сондықтан тіл үйрету 

барысында  жүргізілетін жаттығу жұмыстарының барлығы бір-біріне байланысты, 

жеңілден ауырға қарай, сатылап жүргізілуі қажет. Студенттер қазақ тілі сабағында тек тіл 

үйреніп қана қоймайды, олардың сабақ үдерісінде қазақша ойлау дағдылары қалыптасып, 

өмірге өзіндік көзқарасы айқындалып, ұғым-түсінігі кеңейеді.  Сондықтан да оқытушы әр 

студенттің қабілетін, қазақ тіліне деген көзқарасын білуі керек. Өйткені тіл үйрету 

барысында әрбір студенттің  жеке қабілеті еске алынады, жан дүниесі ескеріледі. 

Қазақ тілі сабағында студенттер болашақ мамандығы бойынша ғылым 

негіздерімен танысып, білімді игеруде түрліше  оқу әрекеттерін орындай отырып, өзінің 

шығармашылық  қабілеттерін жетілдіреді. Ойлау қабілетіне тәрбиелеу студентті жан-

жақты дамытумен  тығыз ұштасып жатады. Бұл оның білу құмарлығы, көзқарасы  мен 

сенімін тәрбиелеумен қоса жүргізілуі тиіс. Бүгінгі таңда   тіл 

үйретуші  оқытушыларымыз  қазақ тілін  мамандыққа қатысты оқытудың әр түрлі 

жолдары мен  технологияларын қолдануда. 

Кәсіби оқыту тәсілдері – бұл жүйелі және логикалық бірізділікпен іс-әрекет 

жасайтын оқытушы мен студенттің бірлескен қимылы. Осы арқылы студенттер кәсіптік 

білім негіздерін меңгереді;  білік пен дағды, шығармашылық қабілеттерін дамытады, 

кәсіби  шеберлік қыр-сырын үйреніп оның негіздерін қалыптастырады. 

Оқытудың қазіргі технологияларына келсек, жаңа технологиялардың бірі – 

модульдік оқыту технологиясы. [ 94 , б. 2]. 

Қазақстанда “инновация”  ұғымын пайдалануды қазақ тілінде анықтаған ғалым 

профессор Немеребай Нұрахметов. Ол “инновация, инновациялық үрдіс деп 

отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және 

таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады. Осыларды негізге 
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ала отырып инновацияны “жаңалық, жаңа әдіс, өзгеріс, әдістеме, жаңашылдық” ал 

инновациялық  үрдісті “жаңа әдістеме енгізу құралы” - деп ұғатын боламыз.     

Инновация – білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Олай дейтініміз 

Л.С.Выготскийдің “оқыту процесінде оқушының ақыл – ойының дамуы “актуальды 

даму” аймағынан “жақын арадағы даму” аймағына ауысуы”, - дейді. Ал бұл аймағымыз 

дәстүрлі оқыту жүйесінен төмендегідей жетістіктермен ерекшеленіп тұрады: 

 Әр студент өзінің қабілетіне қарай тапсырма алады. 

 Таланттар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі. 

 Әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады. 

 Дарынды студенттермен тұрақты және жүйелі жұмыс жасау мүмкіндігі 

туады. 

 Студенттердің оқуға деген қызығушылығы, шығармашылығы артады. 

 Бақылауды күшейтеді. 

 Оқушы өз білімін бағалауға, бақылауға мүмкіндік алады. 

 Ізгілік қарым – қатынас орнайды. 

 Зорлықсыз, еркімен оқиды. 

 Білімнің жариялылығы туындайды. 

Кейінгі кезеңде ғалымдар өз зерттеулерінде оқу тәрбие ісіне жаңалықтарды 

енгізіп, тарату мәселесін қарастыруда. Авторлардың көбі педагогикалық инновацияның 

негізгі міндеті енгізіліп отырған жаңалықтарды топтау, жіктеу деп санайды. Ол үшін ең 

бастысы – балабақша, мектеп, орта арнаулы және жоғары мектеп жұмыстарын дамыту, 

білім мазмұны сабақтастығын үнемі назарда ұстанып отыру қажет болады. Сондай-ақ 

білім мазмұнына байланысты енгізіліп отырған жаңа әдістеменің ерекше жағын көре 

білу, түсіне білу және оның басқа әдістемелермен қандай байланыста екенін білу керек. 

Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және 

тәжірибеге негізделген жаңа идеялары, жаңа технологиялары бар. Оқытудың  

инновациялық – педагогикалық  технологияларын білім беру мазмұны сабақтастығының 

сақталуына, оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне байланысты таңдап, 

тәжірибеде сынап қараудың маңыздылығын атап айтқан жөн.                      

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты педагог-маман болу мүмкін емес. Сондықтан да мұғалімдердің жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгеруі мен оны оқу – тәрбие үрдісіне енгізуі - уақыт 

талабы. Өйткені жаңа педагогикалық технологияны меңгеру мұғалімдердің іскерлігін, 

ізденісін туғызып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашса, оқушылардың білім 

сапасын арттыруға өз үлесін қосары сөзсіз.Интерактивті оқыту жүйесі (жоғары 

белсенділікті дамыту) сабақта барлық білім алушының белсенді қатысумен 

ұйымдастырылатын оқу үрдісі. Кәсіби қазақ тілін оқытуда интерактивтік оқыту 

технологиясын қолдану арқылы өмірде болып жататын түрлі жағдаяттарды 

дидактикалық талаптар тұрғысынан екшеп алған соң, тілдік жағдаят жаттығуларына 

айналдыра білу керек. Интерактивті әдіснамама оқушының оқу процесіндегі тәжірибе 
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негізінде оқылатын пәнге білімі, дағдысы және қатынасы қалыптасқаннан соң, өзара 

қатысу арқылы жүзеге асырылуын білдіреді. Оқытушының рөлі хабарлама берушіден 

сырқы және ішкі қатысушылардың арасындағы өзара іс-әрекетіне негізделген оқытудың 

жетекші процесіне ауысып отырады.Оқудың сапасы немесе студенттердің өзара әрекеті 

топтық көлеміне қарай анықталмайды. Сондықтан да әдістің негізі  ерекшелігі 

оқушылардың өзара әрекетінде. Бұл әсіресе, түрлі көзқарастар мен түрліше шешімдерді 

қарастыратын азаматтық білім берудегі маңызы зор әдіснама. 

       Интерактивті әдістерді қолданудың басты себептері мыналар: 

        -  ақпараттар мен дағдыларды игереді; 

        - студенттер өздерінің білетінін басқалармен бөліскенде, ақпаратты беруші 

де, алушы да білім алады; 

        - студент идеясының  логикалық дұрыстығы бірден  анықталады; 

        - өзара әрекет арқылы студенттер қазіргі кездегі саналы азамат игеруі тиіс 

демократиялық қатысу  практикасына ие болады; 

        - әріптестерінің көзқарастары мен өздіндік пікірлерінің бірдей  болуының 

мүмкін еместігіне студенттердің көздері жетеді; 

        -оқытудың бұл түрі оқушыларды қызықтырады. Себебі  бұл әдіс 

студенттердің бойына төмендегідей әдет-дағдыларды қалыптастырады. 

1. Студент өзін-өзі еркін, батыл сезінеді. Тілге деген қызығушылығы арттады. 

2. Студенттер топ болып, жұп болып әрекет етуге үйренеді. Топпен не жұппен 

жұмыс істеу кезінде оқушылар арасында өз пікірін дәлелдеп қорғау немесе қателігін 

көрсете білу мен мойындауға, пікірлесе отырып ұжымдық шешім қабылдауға үйренеді. 

3. Білімі төмен студентке, білімі жоғары студент көмек  көрсетеді. 

4. Студент өз білімін бағалау және бақылау дағдысын меңгереді.  

Осылайша  интерактивтік әдіс студенттерді  мәселені бірігіп шешуге үйретеді. 

Ал бірігіп жұмыс істеу – әрі жеңіл, қызық, әрі тиімді. Студенттер бірлесіп үйренуде 

кішігірім топтармен, жұппен жұмыс жасауға қалыптасды, ортақ мәселелерді 

талқылағанда жаңа пікірлерге  шығармашылықпен  қарауға төселеді, жаңалықтар ашу 

барысында жұмыс істейді. Топ мүшелері өз ойларын ортаға салып және сол ойларды 

кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап шығуға тырысады. Бірлесіп жұмыс 

жасағанда мына жайларды: сыйластық, жауапкершілік,  топтың әр мүшесінің кезекпен 

сөйлеу дағдысын үйрену, қажетті кезде кірісіп сөйлеп кету сияқты дағдыларды 

қалыптастыру керектігін еске ұстау керек. Осылай бірлесіп жұмыс істеп үйренген 

студенттердің білімдері нәтижелі болады, әрі шындалады. Бірлесіп жұмыс жасауда 

студент төмендегідей жетістіктерге ие болады: 

- есте сақтау қабілеті жоғарлайды; 

- студент жұмыс басты болады; 

- пәнге деген қызығушылығы оянады; 

- топ мүшелерімен ара қатынасы жақсарады. [42, б. 3]. 

  Қорыта айтқанда жаңа технологияларды қолдану барысында студенттердің 

пәнге ынтасы, белсенділігі артып, білім сапасын тереңдетеміз. Сол сияқты іздемпаздық, 
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дербес ойлау, өзіндік қорытындылау қабілеттерін дамытамыз. Қазақ тілінде сөйлеу, 

дұрыс сұрақ қоя білу, өз ойын сауатты, толық жеткізу дағдыланырын одан әрі 

қалыптастырамыз.  
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Аннотация: Өзектілігі: Мұғалімдердің, оқытушылар мен студенттердің бірлескен 

жұмысының және оқу процесіне АКТ-ны енгізудің арқасында үлкен нәтижелерге қол 

жеткізуге болады. Компьютермен интерактивті оқыту - бұл ақпараттық және 

педагогикалық технологиялардың синтезі. Бұл технологиялар кез-келген нақты сөйлеу 

жағдайын модельдеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар шет тілі сабақтарында тыңдауды 

оқытуда сөйлеу дағдыларын тез қалыптастыруға ықпал етеді. Шет тілі сабағында 

ақпараттық технологияны қолдану оқушының ынтасын сақтап, сақтауға көмектеседі. 

Мақсаты: тыңдауға үйретуде ағылшын тіліндегі сабақтарда АКТ қолдану 

маңыздылығын көрсету. 
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Аннотация: Актуальность: При успешной совместной работе преподавателей, 

учителей и обучаемых, и интеграции ИКТ в учебный процесс можно достичь больших 

результатов. Интерактивное обучение с участием компьютера представляет собой синтез 

информационных педагогических технологий. Данные технологии позволяют 

моделировать любую речевую ситуацию реального общения, а также способствуют 

быстрому формированию речевых навыков при обучении аудированию на уроках 

иностранного языка. Использование информационных технологий на уроках 

иностранного языка может помочь в сохранении и поддержании мотивации учащихся. 

Целью данной статьи является показать значимость использования ИКТ на 

уроках английского языка при обучении аудированию. 

Аbstract: Relevance: With the successful joint work of teachers themselves, teachers 

and students, and the integration of ICT in the educational process, great results can be 

achieved. Interactive learning with a computer is a synthesis of information and pedagogical 

technologies. These technologies allow you to simulate any speech situation of real 

communication and also contribute to the rapid formation of speech skills in teaching listening 

in foreign language lessons. Using information technology in a foreign language lesson can help 

preserve and maintain student motivation. 

Goal: to show the importance of using ICT in English lessons in teaching listening. 

Түйінді сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, тыңдау, 

мультимедия, түпнұсқа материал, онлайн платформалар. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, аудирование, 

мультимедиа, аутентичный материал, онлайн-платформы. 

Keywords: information and communication technologies, listening, multimedia, 

authentic material, online platforms. 

 

В последнее время статус иностранного языка с каждым годом повышается и, 

соответственно, повышается потребность в его изучении. Особенно ярко это выражается 

в политике нашего государства. По инициативе первого президента Республики 

Казахстан постепенно внедряется политика трехъязычия. Согласно ей,количество 

казахстанцев, владеющих как государственным, так и русским и английским языком с 

каждым годом должно расти. Как считает Н. А. Назарбаев для современного казахстанца 

владение тремя языками - это обязательное условие собственного благополучия. [1] 

Поэтому сейчас уделяется огромное внимание изучению иностранного языка. Но, как 

отметил первый президент Республики Казахстан, гражданин Республики Казахстан 

должен не просто знать, но и владеть иностранным языком, то есть уметь применять и 

совершенствовать навыки. [2] Это подразумевает овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее 

распространённых ситуациях повседневного общения. А, как известно, общение – это не 

только говорение на иностранном языке, но и восприятие речи собеседника на слух. То 

есть, аудирование является одним их основных видов речевой деятельности в общении с 

носителями иностранного языка. Перед преподавателями иностранного языка стоит 
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задача в формировании коммуникативной компетенции учащихся. На практике развивать 

только это речевой навык неэффективно да и невозможно, поскольку правильно 

подобранный материал и рационально составленный задания, позволяют формировать 

языковые навыки: лексические, грамматические и фонетические. Через аудирование 

происходит активное усвоение лексической и грамматической структуры языка. А также 

без аудирования не может быть развито говорение, т.к. это две взаимосвязанные стороны 

устной речи. В любой языковой дисциплине прослушанная информация предполагает 

отработку навыков говорения или письма. Таким образом, правильно организованный 

процесс обучения аудированию способствует формированию и развитию 

коммуникативной компетенции учащихся, что в итоге подразумевает достижение цели 

обучения. 

При обучении иностранному языку должно уделяться равное внимание развитию 

всех основных языковых навыков. Но, в силу того, что некоторые из них развивать 

несколько сложнее, приходится постоянно совершенствовать методы и способы 

обучения. Одним из важнейших навыков является аудирование. В то же время 

аудирование дается большинству учеников сложнее, чем другие виды деятельности. 

Поэтому очень часто обучение аудированию становится проблемой при изучении 

иностранного языка. Разные методисты подходят по-разному к решению этой проблемы. 

Кто-то предлагает уделять больше времени развития именно этого навыка, кто-то видит 

решение проблемы в изменении методик преподавания, кто-то склонен к более 

консервативным методам решения проблемы или считает, что со временем под влиянием 

среды навык разовьётся до необходимого уровня. Но проблема в том, что у нас нет 

возможности создать нужную среду, даже на уроке, зачастую нет необходимых условий 

для этого. А также приходится брать во внимание тот факт, что у учеников часто разный 

уровень знаний и разные способы восприятия. Работать с каждым индивидуально в 

условиях одного урока мыслится невозможным. Поэтому многие преподаватели 

склоняются к тому, что в данном случае эффективно использование информационно-

коммуникационных технологий на уроке. И проблема, заключающаяся разнице уровней 

учеников, в данном случае решается подготовкой разноуровневых заданий к одному 

материалу на урок. 

Очень важную роль играет и мотивация учеников к изучению иностранного 

языка. Часто, в условиях современной школы, мы сталкиваемся с такой проблемой, как 

низкая мотивация учеников. Поэтому, в список задач преподавателя входит также 

мотивация учеников. Каждый из них должен понимать важность результатов обучения и 

быть нацеленным на процесс. Даже преуспевающе ученики, сталкиваясь с проблемой 

в восприятии устной речи, зачастую теряют интерес и соответственно 

мотивацию. Стоит помнить об этом и стараться поддерживать интерес учащихся из урока 

в урок, оттемы к теме, от задания к заданию. Иногда именно использование 

информационных технологий на уроке может помочь в сохранении и поддержании 

мотивации учащихся. 
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В силу своей распространенности и, зачастую, незаменимости 

информационно-коммуникационные технологии вызывают устойчивый интерес у 

учеников. Данный факт можно использовать в своих целях при планировании урока. 

Процесс обучения аудированию может носить как аудиальный так и визуальный 

характер. В этом могут помочь информационные технологии, осуществляющие 

трансляцию видеоматериала. При успешной совместной работе преподавателей и 

учащихся, и интеграции ИКТ в учебный процесс можно достичь великолепных 

результатов. Интерактивное обучение с участием компьютера представляет собой синтез 

информационных и педагогических технологий. Это подразумевает создание реальной 

ситуации, приближенную к подлинному общению на иностранном языке. 

Мультимедийные технологии позволяют совместно использовать различные носители 

информации: текст, графические изображения, звук, анимацию и видеофрагменты. 

Использование данных технологий позволяет моделировать любую речевую ситуацию 

реального общения. Использование компьютерных программ способствует быстрому 

формированию речевых навыков. Кроме того, эффективность обучения увеличивается за 

счет того, что обучающиеся получают информацию в тот момент, когда она им 

требуется, они в любое время могут вернуться и повторить ранее пройденное и 

попросить у компьютера подсказку - осуществляется обратная связь. [3, 98] 

Особая роль в обучении аудированию отводится использованию аутентичных 

материалов, которые очень функциональны. Под функциональностью понимается их 

ориентация на реальное использование, так как они создают иллюзию приобщения к 

естественной языковой среде. Именно это, по мнению многих ведущих специалистов в 

области методики, является главным фактором в успешном овладении иностранным 

языком. Работа над функционально аутентичным материалом приближает обучающегося 

к реальным условиям употребления языка, знакомит его с разнообразными 

лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутентичному 

употреблению этих средств в речи. [4, 57] Другими словами, встретив какие-либо 

грамматические конструкции или лексические единицы в аудиоматериале ученик часто 

способен применять их в своей речи и на письме. 

Некоторые исследователи считают, что, помимо всего, одной из трудностей в 

формировании навыков аудирования является отсутствие необходимых фоновых знаний 

(ментальности, особенностей в выражении мысли носителей языка и т.д.), поэтому, 

чтобы преодолеть эту трудность, язык должен изучаться в контексте этой цивилизации. 

Это мнение находит отражение в социолингвистическом и социокультурном 

компонентах коммуникативной компетенции. Для преодоления этой трудности 

обучающийся должен получать также необходимую информацию о стране изучаемого 

языка и ее народе. В данном случае источниками могут быть учебные фильмы, а также 

художественные ленты, в том числе и сериалы, если действие в них происходит в стране 

изучаемого языка, видеопрезентации, интернет-путешествия и т.д. Бесспорно, наилучший 

результат может быть достигнут за счет использования аудиовизуальных источников и 

информационно-коммуникативных технологий.[5, 64] 
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Особая роль в обучении аудированию отводится использованию аутентичных 

материалов, которые очень функциональны. Под функциональностью понимается их 

ориентация на реальное использование, так как они создают иллюзию приобщения к 

естественной языковой среде. Именно это, по мнению многих ведущих специалистов в 

области методики, является главным фактором в успешном овладении иностранным 

языком. Работа над функционально аутентичным материалом приближает обучающегося 

к реальным условиям употребления языка, знакомит его сразнообразными 

лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутентичному 

употреблению этих средств в речи. [4, 58] 

При использовании аутентичных материалов на  уроках  развивается именно 

речевой слух. Поскольку индивидуальная манера речи может быть очень 

разнообразной, она часто представляет трудности для ее восприятия и понимания. 

Плюсами использования ИКТ в процессе обучения аудирования можно считать: 

 Возможность выбора разнообразных акцентов носителей языка;
 

 Возможность выбора необходимого темпа речи;
 

 Широкий выбор тем при использовании интернет-технологий;
 

 Более чёткое аутентичное произношение материала;
 

 Возможность совершать остановки и паузы по мере необходимости по 

усмотрению учеников;
 

Ни для кого не станет открытием, что использование ИКТ при обучении 

аудированию намного эффективнее, чем воспроизведение материала самими учителем. 

Так как любая индивидуальная особенность произношения, тембр голоса, достаточно 

быстрый темп и определенные дефекты речи могут затруднять ее понимание [3, 98]. Для 

того чтобы преодолеть трудности, связанные с пониманием речи носителей языка, 

необходимо уже с начала обучения слушать их речь, постепенно сокращая количество 

учебных текстов, предъявляемых преподавателем. Следует помнить и то, что чем больше 

носителей языка будет слушать обучающийся, тем легче он адаптируется к 

индивидуальной манере речи. Поэтому необходимо широкое применение учебно-

аутентичных и подлинно аутентичных записей. Именно в этом аспекте наиболее 

актуально применение информационно-коммуникативных средств, в частности, 

интернета, мобильных телефонов, интерактивной доски и т.д. 

С целью выявления актуальности и эффективности использования ИКТ на 

уроках иностранного языка, было проведено исследование, в котором были выбраны 

респоденты из числа преподавателей иностранного языка. Исследование проводилось в 

ГУ «Ключевая средняя школа», ГУ «Октябрьская средняя школа», ГУ «Карасуская 

средняя школа», ГУ «Карасуская основная школа». Согласно проведенному 

исследованию использование ИКТ в целях формирования и развития навыков 

аудирования в учебных заведениях становится всё более актуальным. В данных учебных 

заведениях всё больше преподавателей склонялись к положительной оценке 

использования ИКТ в условиях образовательного процесса. Результаты представлены в 

следующей диаграмме: 
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Рисунок 1. Доля преподавателей использующих ИКТ при обучении 

аудированиюцелом использование ИКТ в планировании и организации учебного 

процесса получило высокую оценку и положительные отзывы в плане эффективности и 

результативности. 

 

Показательно то, что среди преподавателей, часто использующих ИКТ на 

уроках, присутствуют как молодые, так и опытные специалисты. В процессе 

компьютеризации образования каждый второй преподаватель освоил инновационные 

технологии в необходимой степени. Таким образом, многие специалисты видят в 

инновациях плюсы и отказываться от них не намерены. Но в то же время имеются школы 

и преподаватели с достаточно низким коэффициентом использования ИКТ в учебном 

процессе. основными причинами отказа от использования ИКТ являются либо отсутствие 

самих технологий, либо их техническая неисправность. 

По оценке самих преподавателей, во многих случаях применение ИКТ дает 

положительные результаты и повышает качество знаний учеников. Помимо 

использования ИКТ на уроках, могут оказаться эффективными задания для 

самостоятельной работы с использованием ИКТ с целью развития навыков аудирования. 

Кроме того, преподаватель может посоветовать ученикам полезные и эффективные 

онлайн-платформы для самостоятельного изучения. Что тоже может дать свои 

положительные результаты в будущем. Яркими примерами таких платформ могут быть 

www.Puzzle-english.com, www.duolingo.com, www.lingualeo.com, www.busuu.com, 

которые могут быть использованы не только для развития навыков аудирования, 

но и для отработки лексического и грамматического материала, как учащимися 

самостоятельно, так и на уроках иностранного языка. А такие известные платформы, как 

www.edmodo.com, www.kahoot.com могут использоваться преподавателем с целью 
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проверки степени усвоения материала учащимися, причем сделать это можно в игровой 

форме. А также с их помощью можно упростить процесс выполнения и проверки 

домашнего задания как с аудиоматериалом так и заданиями другого характера. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение ИКТ в 

условиях учебного процесса продиктовано условиями времени. Отказ от использования 

столь эффективных технологий будет неразумным. И, напротив, при обдуманном и 

рациональном применении ИКТ на уроках преподаватель может значительно повысить 

как качество самих уроков ИЯ, так и результаты работы обучаемых. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения познавательной 

активности в обучении с помощью использования электронной рабочей тетради. Особое 

внимание уделяется структуре электронной рабочей тетради и ее достоинствам 

использования в учебном процессе. Ключевые слова: учебный процесс, электронная 
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рабочая тетрадь, учебно-познавательная деятельность, принцип активизации, 

виртуальное пространство. 

Ключевые слова: учебный процесс, электронная рабочая тетрадь, учебно-

познавательная деятельность, принцип активации, виртуальное пространство. 

Annotation. The article discusses ways to increase cognitive activity in learning by 

using an electronic workbook. Special attention is paid to the structure of the electronic 

workbook and its advantages in the educational process. 

Key words: educational process, electronic workbook, educational and cognitive 

activity, activation principle, virtual space. 

Аннотация. Мақалада электронды жұмыс дәптерін қолдану арқылы оқытуда 

танымдық белсенділікті арттыру жолдары қарастырылады. Электронды жұмыс 

дәптерінің құрылымына және оның оқу процесінде пайдалану қасиеттеріне ерекше назар 

аударылады. 

Түйін сөздер: оқу үдерісі, электрондық жұмыс дәптері, оқу-танымдық іс-әрекет, 

активтендіру принципі, виртуалды кеңістік. 

 

Как когда-то сказал Платон: «Самая важная движущая сила обучения - это 

интерес». Совершенствование познавательной деятельности учащихся является одной из 

приоритетных задач современного образования. Проблема стимуляции учащихся к 

обучению не нова: она уже имела место быть 70-80 лет назад, в исследованиях педагогов 

К.Н. Вентцеля, В.А. Сухомлинского, Я.Карчаком. Высокий уровень стремления к 

достижению учебных целей на уроке и интерес к предмету является первым фактором, 

который свидетельствует об эффективности современного урока. Над этой проблемой 

работали И.А. Каиров, М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин и многие другие ученые и 

педагоги. Исследования с учителями показывают, что познавательная активность у 

учеников в процессе приобретения знаний, навыков, умений, когнитивных способностей 

и способности активно ими управлять занимают важное место. 

 

Принципы, которые основаны на улучшении познавательной деятельности: 

Принцип проблемности. Прежде всего, проблемный принцип должен рассматриваться 

как фундаментальный принцип. Последовательно усложняя задачи или вопросы, он 

создает в мышлении учащегося проблемную ситуацию, для которой ему не хватает 

знаний для преодоления, и он вынужден активно генерировать новые знания 

самостоятельно, с помощью учителя и с участием других учеников, исходя из 

собственного опыта, логики. Исходя из этого, ученику приходится самостоятельно 

активизировать познавательную деятельность, а не получать знания в готовом виде от 

других. 

Принцип взаимного обучения.Одним из не менее значимых в организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся является принцип взаимного 

обучения. Стоит обратить внимание, что учащиеся в процессе обучения могут учить друг 

друга, делясьзнаниями. Успешное самообразование требует не только теоретической 
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основы, но и умения анализировать и обобщать изучаемые явления, факты и 

информацию; способность творчески использовать эти знания; умение делать выводы из 

своих и чужих ошибок; уметь обновлять и развивать свои знания и навыки. 

Принцип анализа изучаемых проблем. Очень важно, чтобы учебно-

познавательная деятельность учеников носила творческий, исследовательский характер 

и, по возможности, включала в себя элементы анализа и обобщения. Процесс изучения 

конкретного явления или проблемы должен во всех отношениях основываться на 

исследованиях. Это еще один важный принцип совершенствования учебно-

познавательной деятельности: принцип изучения изучаемых проблем и явлений. 

Принцип индивидуализации. Для любого учебного процесса важен принцип 

индивидуализации: это организация учебно-познавательной деятельности, которая 

учитывает индивидуальные особенности и навыки учащегося. 

Принцип самообразования. Не менее важным в образовательном процессе 

является механизм самоконтроля и саморегуляции, то есть реализация принципа 

самообучения. Этот принцип позволяет определять учебную и познавательную 

деятельность каждого учащегося на основе его активного личного стремления пополнять 

и совершенствовать свои знания и навыки, самостоятельно изучать дополнительную 

литературу, получать советы. 

Принцип мотивации. Деятельность самостоятельной и коллективной 

студенческой деятельности возможна только при наличии стимулов. Поэтому среди 

принципов активизации особое место отводится мотивации учебно-познавательной 

деятельности. Главное в начале активной деятельности должно быть желание учащегося 

решить проблему, узнать что-то, попробовать, бросить вызоводов обучения должны 

определяться с учетом особенностей образовательного процесса. П. Принципы усиления 

учебно-познавательной деятельности учеников, а также выбор мет омимо принципов и 

методов, существуют также факторы, подталкивающие учащихся проявлять активность, 

но их также можно назвать причинами или стимулами для учителя, чтобы 

активизировать учеников. Интерес - главная причина, чтобы активизировать детей. 

Большинство учащихся рассматривают компьютер, как неотъемлемую часть 

своего свободного времени и больше узнают о нем как о средстве самообучения, 

исследования, обработки, передачи информации, обучения и обучения. Изучение 

компьютерных принципов отступает на второй план для большинства учеников. 

Современная социальная среда позволяет каждому ученику больше работать с 

компьютером как в школе, так и дома. И возникает реальный вопрос: как ученик 

проводит время за компьютером: использует ли он его как средство самообучения или 

развлечения? Чтобы решить эту проблему, необходимо ориентировать эту деятельность 

на основной поток знаний и творчества. В исследовании приняли участие 100 учеников 

5-11 классов. Анализ результатов, представленный в Таблице 1, показывает, что 

большинство учеников, а именно 63% опрашиваемых воспринимают компьютер как 

рабочий или развлекательный инструмент, и на данный момент ребята не могут 

представить свою жизнь без компьютера, для них это незаменимый помощник. Исходя из 
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результатов Таблицы 2, в среднем ученику требуется от 2 до 4 часов в день для работы за 

компьютером, 25% - от 4 до 6 часов, 10% - более 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.Результаты анкетирования 

 

Поэтому было решено включить использование элементов дистанционного 

обучения учебный процесс. Виртуальная электронная тетрадь по этому предмету 

представляет собой модель интерактивного электронного образовательного ресурса, 

который будет использоваться учебном процессе. Электронная рабочая тетрадь 

позволяет по-новому взглянуть на функции рабочей книги. Электронная версия книги 

более динамична, поскольку позволяет быстро обновлять, добавлять и заменять 

информацию. 

Чтобы эффективно использовать электронную рабочую тетрадь в учебном 

процессе, учебное пособие должно содержать определенное количество обязательных 

элементов: 

1. Блок теоретического материала, содержащий достаточную базовую 

информацию для изучения предмета урока (новые понятия, термины, научные понятия и 

т.д.). 
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2. Блок для формирования знаний и навыков, включая домашнюю работу и 

практическую работу. Задачи, представленные в пособии, направлены на формирование 

системного мышления и активизации творческого потенциала. Чтобы создать 

комфортную рабочую среду для учеников и преподавателей, вы можете использовать 

видео вставки.Использование мультимедиа изменяет вид деятельности обучающегося и 

существенно оживляет учебный процесс курса. 

3. Блок контроля знаний обучающегося по каждому предмету, включая 

многоуровневые задания и тесты. Ребята могут практически осуществлять контрольные и 

практические занятия в электронной тетради, получать необходимые советы от учителя 

по электронной почте или в мессенджере. Все оценки учеников записываются в журнале 

класса. 

Электронная тетрадь выполняет следующие функции: учебно-познавательную, 

развивающую, контролирующую, навигационную и стимулирующую. Необходимо также 

создать специальную страницу с быстрым доступом к электронной тетради каждого 

ученика. Создавая электронную рабочую тетрадь, учащиеся могут экспериментировать с 

различными 

типами шаблонов проектирования, методами форматирования, изображениями и 

выбирать нужный вариант. В состав электронной тетради ученика входят следующие 

блоки: 

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть 

3. Тесты 

4. Домашнее задание. 

Домашнее задание выполняется дома самостоятельно и описано в 

соответствующем разделе. В то же время учащиеся используют разные варианты 

выполнения работы: скриншоты выполенных заданий, в виде печатного документа, в 

виде электронного документа формата PDF, а также по необходимости Word или Excel 

файлы. Практический раздел и тест включают работу учеников в школе. После 

выполнения задания учащиеся могут проконсультироваться с учителем по электронной 

почте или в мессенджере. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить такие достоинства использования 

электронных рабочих тетрадей в учебном процессе: 

 Изменения типа взаимодействия учителя и ребенка. Ученик сам становится 

активным участником учебного процесса. 

 Электронная тетрадь может использоваться в классе под руководством 

учителя и самостоятельно дома. 

 С помощью электронной рабочей тетради можно упростить работу учителя 

и привнести больше творческих элементов в занятие. 

Это также решает такие проблемы как: 

Активация познавательной деятельности на уроках информатики и ИКТ; 
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 Работа с информацией (отбор, исследование, архивирование, защита, 

обработка, передача информации); 

Правильная документация. 

Концепция, разработка и внедрение образовательных электронных 

информационных пособий по различным предметным областям в рамках реализации 

ГОС РК обеспечат эффективное управление образовательным процессом. Использование 

электронной тетради в учебном процессе может обеспечить единую образовательную 

среду для работы в классе во время и вне учебной программы. Возможности для 

индивидуализации ученической работы и совместной работы учителя увеличатся. 
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Аннотация: Мақала электронды оқу басылымдарының технологияларын 

сипаттауға арналған. Информатика сабағы бойынша 3-сыныпқа арналған,электрондық 

оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу сипатталған. Электронды құралда қысқа мерзімді 

жоспарлар, дидактикалық материалдар, әдістемелік ұсыныстар, презентациялар, аудио 

және видео бөлімдері бар. 

Түйін сөздер: Ақпараттық технологиялар, электронды басылымдар, 

процедуралар, функциялар және информатика. 

Аннотация: Статья посвящена описанию технологиям электронных учебных 

изданий. Описана разработка электронного учебно-методического пособия по 

информатике для 3 класса. В электронном пособии имеются разделы: Краткосрочные 
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планы, дидактический материал, методические рекомендации, презентации, аудио и 

видео. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные издания, 

процедуры, функции, информатика. 

Annotation: The article is devoted to the description of technologies of electronic 

educational publications. The article describes the development of an electronic educational and 

methodical manual in computer science for the 3rd grade. In the electronic book includes the 

following sections: Short-term plans, didactic materials, methodological recommendations, 

presentations, audio and video. 

Key words: information technology, electronic publications, procedures, functions, and 

computer science. 

Современная система образования все чаще использует информационные 

технологии и компьютерные коммуникации. 

Преимуществами электронных учебников являются: во-первых, их мобильность, 

во-вторых, наличие связи с развитием компьютерных сетей и, в-третьих, адекватность 

уровня развития современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных 

учебников также помогает решить проблему постоянного обновления информационного 

материала. Они также могут содержать большое количество задач и примеров, а 

различные типы информации могут быть подробно проиллюстрированы в динамике. 

Кроме того, используя электронные учебники, знания контролируются тестированием и 

другими заданиями [1]. 

Электронный учебник по информатике для 3 классов включает следующие 

разделы: теоретический материал, дидактический материал, 

краткосрочныепланы, методические указания, презентации, тесты. Все эти 

реализованные элементы позволяют учителям и учащимся использовать данное 

пособие.Практика использования электронных учебников показала, что учащиеся более 

эффективно изучают представленный материал, о чем свидетельствуют результаты 

исследований. Таким образом, развитие информационных технологий дает широкие 

возможности изобретать новые методы и приемы в образовании и тем самым повышать 

его качество [2]. 

Ожидаемые результаты программы: 

 удобный интерфейс программы, который объединяет все учебные 

материалы по ИКТ для учащихся 3 классов;
 

 получение теоретических знаний для формирования, повышение 

эффективности восприятия информации и привитие практических навыков;
 

 сокращение времени, затрачиваемого преподавателем на предоставление 

информации по дисциплине;
 

 возможность изучения дополнительной информации в сочетании с 

базовым курсом[3]; 

 возможность самопроверки по темам и выполнения заданий
 

 амосовершенствование навыков и знаний учителей.
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Электронное пособие реализовано в среде визуального программирования 

Borland Delphi. Структура программы включает в себя 8 форм и модулей. 

Мы опишем некоторые процедуры в форме регистрации пользователя. В форме 

регистрации введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку регистрации, 

если пользователь впервые открывает программу. Если пользователь уже 

зарегистрирован, введите имя пользователя и пароль и нажмите «Далее». Имена 

пользователей и пароли хранятся в базе данных. База данных защищена паролем.Для 

реализации регистрации пользователей и входа в систему использована следующая 

процедура: 

begin//начало подпрограммы 

if (Edit5.Text = '') or (Edit6.Text = '') or (Edit7.Text = '') or (Edit8.Text = '') or 

(Edit9.Text 

= '') then begin//начало подпрограммы // Проверка на заполнение строк 

Exit //Выход 

ADOTable3.Post;//Сохранить в таблицу 

ADOTable3.Close;//Закрыть 

таблицу 

ADOConnection3.Close;//Закрыть 

Для входа в программу имеется и режим администратора. Для входа под 

администратором следует ввести логин «Admin» и пароль «123». 

Главная форма имеет несколько компонентов, например такие как browser и 

TMainMenu, а также TreeView. Как показано на ниже приведённой процедуре 

AllChange := Nodes.StateIndex <> 2; //индекс с 

номером if AllChange then begin//начало подпрограммы 

ToolBar1.Enabled := Nodes.StatesIndex = 2; //индекс с номером if Nodes.Text = '' 

then begin//начало подпрограммы 

WebBrowser3.Navigate(WideStrings(ExtractFilesPath(ParamStr(0))+('Documetn\tema2. 

ht ml'))); // Открыть документ html 

if Nodes.Text = '' then begin//начало подпрограммы 

WebBrowser3.Navigate(WideStrings(ExtractFilesPath(ParamStr(0))+(‘Document\tema6c.ht 

ml'))); // Открыть документ html 

Чтобы выбрать первый тест использована процедура ToolButton4Click, которая 

приведена на листинге ниже: procedure TForm8.ToolButton4Click(Sender: 

TObject);//название процедуры begin//начало подпрограммы 

if w=1 then form8.ShowModal; // Открыть модальную форму end;//Конец 

подпрограммы 

Тестовые задания хранятся в таблице базы данных. Доступ к данным таблице 

осуществляется с помощью компонента ADOTable. Для ввода вариантов ответов 

использован компонент Edit1. В случае ошибки выводится сообщение. Поочередно в 

таблицу заносятся все значения введенные на форме. Процедура TForm7.Button2Click 

показана ниже: 



270 
 

procedure TForm7.Button2Click(Sender: TObject);//название процедуры 

begin//начало подпрограммы 

//if (Edit7.Text= '')and (Edit8.Text= '')and (Edit9.Text= '')and (Edit10.Text= '')and 

(Edit11.Text= 'î')and (Edit12.Text= '') //Проверяем заполнение 

then ShowMessagedlg()else ShowMessagedlg('') // Сообщение об ошибке 

(Edit13.Text = ADOTable3.FieldsByName('P').String) //Проверяется задание 

Проверка заданий выполняется с помощью процедуры IncRating. Затем 

выполняется проверка на ратинг, то есть на заполнение всех полей и если все поля 

заполнены, то производится проверка. Если поле не заполнено, то выводится сообщение 

об ошибке. 

begin//начало подпрограммы 

Form6.IncRating 

(1);//Увеличить ратинг 

ShowMessagedlg('Правильно!!!') //Сообщение, если выполнено задание 

end else begin//начало подпрограммы ShowMessagedlg('Неверно!!') //Сообщение 

об ошибке 

end;//Конец подпрограммы 

end;//Конец подпрограммы 

Руководство пользователя программы.Для полноценной работы программы 

«Электронное руководство по информатике для учащихся 3-х классов» необходимо 

перенести каталог «ICT» с диска на рабочий компьютер. Далее необходимо скопировать 

текстовый файл «test.log», который находится в папке программы, на диске C в корневом 

каталоге. Этот файл необходим для создания отчета о количестве запусков программы и 

контроля знаний. После этого необходимо запустить «Ict.exe». 

Когда программа запускается, на экране появляется заставка, которая содержит 

информацию о теме работы, разработчике и руководителе, как показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Заставка 

 

После сохранения появляется форма авторизации пользователя. Чтобы создать 

новую учетную запись в этой форме, введите логин, указанный студентом в поле 
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«пользователь», введите пароль студента в следующем поле «Пароль» и нажмите «новый 

пользователь», как показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Регистрация пользователя 

 

После авторизации вам необходимо открыть основной объект, нажав «Далее». 

Когда вы нажимаете Далее, появляется основной объект, как показано на рисунке 3. Эта 

форма содержит пункт «Главное меню» и окно браузера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Главная форма 

 

Главное меню этой программы включает в себя такие элементы, как 

краткосрочные планы, дидактические материалы, методические рекомендации, 

презентации, аудио и видео, помощь и вывод. 

После выбора пункта меню соответствующий материал в формате открывается в 

окне браузера. 



272 
 

Разработанная программа имеет как теоретическую часть, так и контрольные 

материалы - тестирование. Кроме того, в программе есть возможности управления - 

обработка тестов, просмотр результатов тестов. 

С точки зрения использования - программа удобна и проста в использовании и 

не требует аппаратных и программных ресурсов. 
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РЕАЛИСТИЧНЫЕ МОДЕЛИ ГОРОДОВ В ВИДЕОИГРАХ 
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Казахский национальний университет им. Аль-фараби, г. Алматы 

 

Аннотация. В этой статье описаны реалистические модели городов при 

проектировании городских пространств в видеоиграх. Рассмотрены различия и 

взаимосвязь между моделями городов на объективных примерах на которых нужно 

обратить внимание при их проектировании. Так же раскрыта суть холистического 

подхода проектирования. 

Ключевые слова: город, виртуальное пространство, архитектор, холизм, 

концентрическая модель. 

Annotation. This article describes realistic models of cities when designing urban 

spaces in video games. The differences and interrelation between city models are considered on 

objective examples that need to be paid attention to when designing them. The essence of the 

holistic design approach is also revealed. 

Key words: city, virtual space, architect, holism, concentric model. 
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Аннотация. Бұл мақалада бейне ойындарда қалалық кеңістіктерді жобалау 

кезінде қалалардың реалистік модельдері сипатталған. Жобалау кезінде назар аудару 

қажет объективті мысалдардағы қалалар үлгілерінің арасындағы айырмашылықтар мен 

өзара байланыс қарастырылған. Сондай-ақ, холистикалық жобалау тәсілінің мәні 

ашылды. 

Кілт сөздер: қала, виртуалды кеңістік, сәулетші, холизм, концентрациялық 

модель. 

 

Города неотъемлемые части игр вот уже несколько десятков лет. Если 

виртуальное пространство с которым взаимодействует игрок, передается правильно, 

гигантских трудозатрат дизайнеров уровней и художников вы не ощущаете, но стоит 

пойти чему-то не так, как сразу всплывает в наружу проблемы. Акцент делается не на тех 

элементах, размер и масштабы города чувствуются не правильно, а даже самые пышные 

и красочные на первый взгляд открытые миры, при более тщательном осмотре, 

становятся странными и дисфункциональными. И в этой статье я бы хотел разобраться: 

что же стоит учитывать при проектировании городских пространств в видеоиграх. 

Город отражает культуру и историю народа. Достигается это за счет людей, 

сооружений, архитектуры, транспортной инфраструктуры, обычаев объектов искусства. 

Все это, в совокупности, наделяет город рядом функции, как довольно обыденных, так и 

характерных лишь для него одного. 

Давайте подробнее рассмотрим, что эти функции значат и как они 

взаимодействуют между собой. Ради большего правдоподобия виртуальные города 

должны выглядеть как полностью функциональные и жизнеспособные. Они должны 

восприниматься как полноценные организмы, а не просто набор фасадов и памятников. 

Всегда стоит смотреть как город работает в более широком контексте. И в этом нам 

поможет «холистический подход». Помните сериал «Холистическое агентство Дирка 

Джентли», так вот главный герой там верил, что все во вселенной взаимосвязано и не 

расследовал дела не как среднестатистический Шерлок Холмс, а следуя за 

обстоятельствами. А это и есть тот самый холистический подход. Как же он применил 

к дизайну игровых пространств? Холизм – это идея о том, что целое, больше чемпросто 

сумма частей все части целого бесконечно пересекаются влияя друг на друга. Таким 

образом, вы находите ответы на глубочайшие вопросы в любой мелочи. Каждая 

случайность не случайна, так как является лишь очередным проявлением особенностей 

мира, где ничего не случается просто так. Система настолько комплексна, что даже 

ошибки часть заложенной в нее программы. Другое дело, что зачастую эти ошибки 

можно избежать. Разработчик должен детально изучить как люди живут, работают и 

развлекаются. В расчет стоит взять исторический аспект, как это делают, например, 

Ubisoft серией Assassin’s Creed и Rockstar со своей Red Dead Redemption 2. 

Обязательно нужно обозначить дороги и проспекты, выбрать источники энергии, 

определится какие районы подвести под определенные социальные группы и 

спроектировать общественные пространства. Например, среднестатистическое Гетто 
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располагается за пределами среднего города США, имеет зашоренное население с 

низким доходом и социальным статусом, а также имеет за плечами богатую историю, 

связанную с промышленностью. Местоположение квартала стоит продумать таким 

образом, чтобы учитывался рельеф, районы по соседству и отдаленность от центра. То 

есть те факторы, что и в реальной жизни повлияли бы на упадок района. Города 

постоянно растут и развиваются. Оглядываясь на историю мы можем видеть, как их 

городские функции менялись с течением времени. Религия будет в центре всего в святом 

городе, поселения эпохи средневековья будут буквально утыканы оборонительными 

стенами для защиты от нападающих, а небольшой шахтерский город будет воплощением 

простоты. Бар, бордель, да и несколько лавочек торговцев. Всех этих принципов не 

понимают создатели Saints row: Gat out of Hell, Driver 3, The Amazing Spiderman 2. В этих 

играх города даже если имеют за собой реальные прототипы остаются лишь набором 

дисфункциональных коробок, которые служат визуальным шумом при попытке 

добраться из пункта А до пункта Б. [1] 

Города развиваются для удовлетворения меняющихся потребностей жителей, но 

есть и основные функции, общие для всех городов. Это постоянная константа с которой 

нужно уметь работать. Это именно те функции ради которых люди вообще начали 

объединятся и создавать поселения: обеспечение безопасным жильем, едой и водой, 

работой и местом для развлечений. Обратим внимание на Sinking City. Местный 

портовый городишко вмещает несколько тысяч человек и содержит в себе готовый 

чеклист типичного города: автомобильные и железные дороги, больницы, тюрьмы и 

полицейские участки, школы и библиотеки, магазины и таверны, почтовые отделения и 

банки, жилые дома площади, офисы и фабрики, церкви и кладбища, функции этого 

города основываются исключительно на рыбалке. От этого зависит транспортировка и 

хранение товара, розничная торговля, обилие точек по ремонту лодок и лавочек с 

расходными материалами для рыболовов, а также месторасположение местожительства и 

так далее. Стоит выстроить грамотную структуру мест, как следом подтянутся богатая 

история и городские легенды, а это приличный источник тем для диалогов и внутри 

игровых записок. Подход города с ракурса его возможного функционала помогает 

ответить на такие вопросы: как город обеспечивает жилье, для своих людей? Как 

выстроена структура дорог? Насколько загружена каждая из них? Как тщательно за ней 

ухаживают? Где будут расположены рабочие места? И какой работой будут снабжаться 

граждане? То, что видит игрок в своем приключении только вершина айсберга. Стоит 

капнуть чуть глубже, и станут заметны другие элементы, которые сделают процесс 

погружения более плавным и эффектным. [5] 

Говоря о проектировании города нужно первым делом – определить, а насколько 

он будет большим? Oтвет на этот вопрос влияет на многое. Отдоминирующей 

архитектуры, до планировки. Но даже если постараться описать в общих чертах город, 

его экономику и жителей, а также обзавестись соответствующими референцами этого - 

будет мало. И тут не имеет значение будет ли это открытый мир или набор уровней, 

будет ли это что-то поразительно огромное в духе GTA? Или же умеренно компактное в 



275 
 

духе Dishonored? Общие принципы останутся прежними, то что мы испытываем 

прогуливаясь по мегаполису, не результат видения одного архитектора. Да, тот же Ле 

Корбюзье внедривший идею однотипных многоэтажек, серьезно повлиял на облик 

многих городов. Но все же в целом, городские пространства– это совокупность: 

географических-климатических особенностей, конкурирующих урбанистических идей, 

меняющихся идеологий, архитектурных тенденций, меняющийся потребностей жителей, 

да и в целом, история. Нужно помнить, что все городские образования имеют структуру. 

А она, на самом деле, везде довольно, однотипна. Каждый современный город выделяет 

пространства для проживания, размещения торговых районов и места оказания услуг, а 

также где-то в отдалении, располагает производство. 

Есть три модели описывающие пространственного развития современного 

города. Придерживаясь любой из них, разработчик сделает город убедительным. Эти 

модели были разработаны на материале развития промышленных городов США, но с 

определенными поправками, применимые вообще к любому поселению. 

Первая модель, которую мы рассмотрим это – «Концентрическая модель 

Берджесса». Эту модель выявил урбанистический социолог Эрнест Берджесс. Именно его 

стоит благодарить за понятную визуальную схему планировки города согласно его 

функционалу. В его работе 1925 года «Рост города введение в исследовательский проект» 

Чикаго был условно разделен на 75 не похожих районов и более 300 соседских общин 

районы показывали все разнообразие типов поселений: промышленная зона, район 

иммигрантов, деловые, гостиничные и фешенебельные районы. Каждый из них 

представлял собой общество в миниатюре со своими историями, традициями и 

проблемами. Именно здесь было заявлено концентрических зон, где в сердцевине 

находится деловой район, который окружен более широким центром города. Кольцо 

вокруг него включает в себя: жилые дома рабочих, которым окружен более широким 

пригородом, в котором сконцентрировано большинство производственных предприятий. 

Концентрическая модель максимизирует влияние ядра, в то время как его плотность 

уменьшается от центра наружу. Так как эта модель изначально применялось изначально к 

Чикаго, то и лучшим примером в играх послужит Watch Dogs. Чикаго – город 

контрастов. Богатые районы делового центра, соседствует с бедными районами рабочего 

класса. В игре есть очень бедный район «Вордс», в котором уровень преступности в 

тридцать раз больше, по сравнению с богатыми районами. И различие проявляется не 

только на визуальном уровне, но и на основе полученной информации о жителях района. 

Когда вы начинаете считывать информацию о них из базы данных, вы увидите резкие 

различия в уровне дохода и в роде занятий. Но стоит помнить концентрическая модель 

была применима к городам начало ХХ-го века и сейчас на ее смену пришли другие, более 

комплексные и проработанные, которые используются чаще[1]. 

В том же Watch Dogs концентрическая модель находится на стыке с другой – 

секторной (Секторная модель Хойта), особенно в части районов, расположенных вдоль 

рек. Гомер Хойт полагал, что крупные города не состоят не с концентрических 

окружностей, а скорее из ряда секторов. Районы с дешевым жильем приобретают 
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клиновидную форму и простираются от центра к его окраине. По мере роста города 

дорогостоящие районы выступают за городские пределы. Районы в границах сектора, 

покинутые людьми, с высокими доходами ветшают и проходят в упадок. Хойт 

утверждает, что престижные районы не образуют концентрическую зону вокруг районов 

города, а располагаются с наружного края нескольких секторов: промышленные районы 

простираются вдоль речных долин, русла реки или железнодорожного полотна, а не 

располагаются концентрической окружности вокругделового центра города. Посмотрим 

на Dishonored, Dunwall – крупный промышленный город, является столицей и 

экономическим центром империи. Крысиная чума унесла огромное число жителей, а 

введенный карантин, вместе с нехваткой трудовых ресурсов и спадом производства - 

ввергнул город в пропасть экономического кризиса. Игровые локации четко отражают 

разные секторы. Башня Dunwall - главный центр правления и развитая экономическая 

зона. Упадочный старый порт – оплот моряков, рабочих и служак. А купальни «Золотая 

кошка» расположены на окраине города и представляют собой фешенебельный квартал - 

с зелеными газонами, борделями и торговцами картин. Модель Хойта имеет несколько 

ядер, легко адаптируется, и лучше подходит для крупных городов, в основном столиц. 

Она признает существование важности вторичных или специализированых центров. 

Секторная модель ближе географической реальности и более приспособлена к ней. 

[3]Третья модель – многоядерная модель Харриса. В 1945 году Чонси Харрис 

опубликовал работу «Природа городов», в которой представил модель структуры 

типичного американского города ближайшего будущего: центральная деловая зона, 

торговая зона, бедные кварталы, коттеджные пригороды среднего или состоятельного 

класса с небольшим, вынесенным из центра, деловым районом, картину дополняли 

индустриальные города-спутники. Предсказания Харриса сбылись и уже к концу 1960- 

х  годов его идеи были воплощены в жизнь. В отличии от концентрической и секторной 

моделей, здесь источником развития города становятся не тяжелая промышленность, а 

отдельные объекты сферы услуг. Лучший пример Лос-Сантос в GTA V, ну и 

соответственно реальный прототип города – Лос-Анджелес. Это активная туристическая 

зона с пригородами, небоскребами и множеством коммерческих объектов, максимальная 

концентрация которых – в центре. На востоке и юге мегаполиса разместилась основная 

пром. зона с заводами и фабриками, а также ряд не богатых зон, вроде Мурьеттахайтс, 

где проживают представители рабочего класса. На севере в Vinewood хилс расположена 

родина американской киноиндустрии и индустрии развлечений со своими театрами и 

ночными клубами. Ричман, расположенный, к западной окраине – богатый квартал, для 

состоятельного класса. Веспуччи отражает собой – небольшой деловой район в 

отдалении от центра, однако структурные модели не диктуют все аспекты городской 

формы. Они не включают в себя данные об образцах улиц, транспортных сетях или 

архитектуре. Они влекут за собой проблемы и кто-нибудь возразит, что зонирование 

городов создает большой траффик и высокую нагрузку на транспортную систему. А, это 

в свою очередь, обходится дорого городскому бюджету или то, что спальные районы 

превращаются в гетто. Но оставим эти споры урбанистам. Ведь зонирование – это то, с 
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чем нам приходится иметь дело в городах прямо сейчас. И именно такой подход стоит 

перенимать в играх. Эти модели предоставляют элегантные чертежи, которые легко 

можно модифицировать и расширять, и они могут применятся в любом современном 

городе начиная с середины ХІХ-го века, вплоть до городов будущего[2]. 

Но как быть с фентезийными поселениями или городами слишком далекого 

будущего. Да все так же. Да, они содержат экзотические и сюрреалистичные 

конструкции, а также детали, которые никогда не встретишь в городах, в нашей серой 

действительности. Но даже здесь модели планировки будут полезны. В ядре города 

может находится логово демонов, а в окружающих кольцах оборонительные стены от 

нападений драконов. А опасные магические зона, она сравнима с заводом по переработке 

угля, поэтому её можно задвинуть на окраины. Выбор одной из этих трех моделей и 

обогащение её проработанными улицами, а также внимание к экономики иистория – 

дадут цельный облик города. Учитывая все это город будет интереснее исследовать. 
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Аннотация: Правильная вентиляция и кондицирования в помещении является 

одним из самых важных факторов, которые необходимы для поддержания комфортного 

микроклимата. Цель – выявление особенностей систем вентиляции и кондицировании 
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воздуха. Были использованы общенаучные методы, способы организации воздухообмена, 

системы датчиков и рекуперации воздушной среды. 

Ключевые слова: вентиляция, кондиционирование, рекуперация, датчики. 

 

Annotation: Proper ventilation and air conditioning is one of the most important factors 

that are necessary to maintain a comfortable microclimate. The goal is to identify the features of 

ventilation and air conditioning systems. General scientific methods, methods of organizing air 

exchange, sensor systems and air recovery were used. 

Keywords: ventilation, air conditioning, heat recovery, sensors. 

Аннотация:Ауаны дұрыс желдету және кондиционерлеу - ыңғайлы 

микроклиматты сақтау үшін қажетті ең маңызды факторлардың бірі. Мақсаты- ауаны 

желдету және кондиционерлеу жүйесін жобалаудың ерекшеліктерін анықтау. Жалпы 

ғылыми әдістер, ауа алмасуды ұйымдастыру тәсілдері, датчиктер жүйесі және ауа 

ортасын рекуперациялау тәсілдері қолданылды. 

Түйін сөздер: желдету, кондиционерлеу, рекуперация, датчиктер, 

автоматтандыру. 

 

Қазіргі заманғы ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелері күрделі 

құрылымымен сипатталады, айтарлықтай күрделі және пайдалану шығындарын талап 

етеді. Ғылыми әдіс пен нормативтік талаптар негізінде желдету және кондиционерлеу 

құрылымы мен жүйесін негізді таңдау әрбір шешімнің салдарын алдын ала бағалауға 

және неғұрлым орынды болып табылатындарды ұсынуға мүмкіндік береді. 

Қолайлы микроклиматты ұстау және энергия шығынын төмендету үшін 

келушілердің болуын және оларға көрсетілетін қызметтердің ерекшелігін ескеретін үй-

жайлардың желдету және кондиционерлеу жүйелерін зерттеу өзекті болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерінің ерекшеліктерін 

анықтау болып табылады. Зерттеу әдістері ретінде білімді жүйелеу және өңдеудің жалпы 

ғылыми әдістері қолданылды. 

Ауаны желдету және кондиционерлеу жүйесінің негізгі міндеті ауа ортасының 

қажетті сипаттамаларын ескере отырып, үнемділік және энергия тиімділігі принциптері 

негізінде жұмыс жасау болып табылады. Бұл өркениетті әлемде қоршаған ортаны сақтау 

проблемаларына, сондай-ақ ресурстардың жұмсалуын оңтайландыра отырып, қол 

жеткізуге болатын елеулі қаржылық үнемдеуге үлкен назар аударумен байланысты. 

Әлемде энергия бағасы жоғары, сондықтан оны жинақтау идеясы құрылыстың барлық 

салаларына ‒ соның ішінде, жобалау және желдету кешендерін құру саласына да еніп 

отыр. 

Қоғамдық орындардағы ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерінің 

ерекшелігі олардың бейімді (адаптивті) жұмыс істеуі болып табылады. Мұндай бейімді 

(адаптивті) желдету және кондиционерлеу жүйелерінде орталықтандырылған ауа 

алмасуды реттеу - қолмен да, автоматты түрде де жүргізілуі мүмкін, бұл ретте 

автоматтандырылған жүйелер датчиктердің әртүрлі түрлерімен жабдықталуы мүмкін. 
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Датчиктердің бірінші тобы келушілердің қозғалысын тіркейді, адамдар көп 

жиналатын жерлерге ауа ағынын арттыру қажеттілігі туралы сигнал береді. Датчиктердің 

екінші тобы ауа алмасуды реттеу және ауадағы су булары құрамының берілген деңгейіне 

қол жеткізу үшін ылғалдылықтың өзгеруін тіркейді, бұл қоғамдық тамақтану 

орындарының аумақтарында аса маңызды. Датчиктердің үшінші тобы ауадағы СО2 

(көмірқышқыл газы) құрамын тіркейді, оның өзгеруі келушілер белсенділігінің өсуімен 

және алмасу процестерінің күшеюімен жүреді [1]. 

Жалға алушылардың жиі ауысуымен және олардың қызмет түрлерінің 

әртүрлілігімен ірі көпфункционалды қоғамдық кешендерде желдету және 

кондиционерлеу жүйелері орталықтандырылған жүйелерінен басқа энергия үнемдейтін 

орталықсыздандырылған жүйелермен, атап айтқанда, жылуды қайта қайтаруды 

(рекуперация) және сүзгіштері бар жинақы ағынды - сорғыш аспаптар қосымшалары 

пайдаланылуы мүмкін. Жылуды рекуперациялау ол ауа ағындарын пайдалануға 

негізделген. Олар арнайы айырбастау агрегаттары есебінен жылуды бере отырып, ішкі 

бөлме температурасын өзгертеді. 

Төмендегі шарттарды орындау барысында, жылуды рециркуляцияга рұқсат 

беріледі: 

 кем дегенде 10% рұқсат етілген жиіліктегі ағынды ауаға келуі тиіс;
 

 зиянды қоспалардың ең жоғары дегенде 30% ғана жаңадан келіп түсетін ауа 

массаларында болуы мүмкін;
 

 қауіптіліктің І-ІІІ санатына кіретін заттар кеңістікте қондырғыларды 

пайдалануға жол бермейді, өйткені жарылыс қаупі бар газдар немесе булар санының күрт 

артуына алып келуі мүмкін [4].
 

Осы шешімдердің үнемділігі арқасында бірқатар факторлар есебінен қамтамасыз 

етіледі: 

 жылдың суық кезеңінде үй-жайлардан тозған ыстық ауадан сырттан келіп 

түсетін суық ағынды ауадан жылу беру ұйымдастырылады, бұл соңғы жылу 

шығындарын төмендетеді;
 

 автоматтандыруға шығынсыз орталықтандырылмаған желдету және 

кондиционерлеу жүйелері үй-жайларға бару деңгейіне және микроклимат 

параметрлерінің жай-күйіне байланысты қолмен орнатылуы және реттелуі мүмкін;
 

 ауа өткізгіштерді төсеудің және монтаждаудың қажеттілігі жоқ[3]; 

Қоғамдық орындардағы желдету және кондиционерлеу жүйесінің ерекшеліктері 

жоғарыда қарастырылған ауаны реттеу, тазалау және рециркуляциялау тәсілдері арқылы 

ғана емес, сонымен қатар ауа қозғалысының принципті схемаларымен де жүзеге асады. 

Мысалы, кинотеатрларда және концерт залдарында желдету және кондиционерлеу 

жүйесінің тиімділігі ығыстыратын желдетуді ұйымдастыру есебінен жоғарылауы мүмкін. 

Мұндай жағдайда еденге орналасқан немесе еден деңгейінде орналасқан (орындықтар 

деңгейінен төмен) ауа өткізгіштер арқылы ауа беру қамтамасыз етіледі. Ауа ағыны 

бастапқыда бөлмедегі жалпы температураға қарағанда төмен температураға ие және 

келушілердің тыныс алу аймағы арқылы өтіп қызады. Бұдан әрі үй-жайдың төбесіне, 
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көмірқышқыл газының және индивидтердің тыныс алу аймағынан ылғалдың тозуымен 

ауа ағады. Пайдаланылған ауаның бір бөлігі сыртқы ортаға шығарылады, ал бір бөлігі 

сыртқы ауамен араластыру және үй-жайға беру үшін рекуперация контуры бойынша 

жүзеге асады[2]. 

Осылайша, қоғамдық орындардағы желдету және кондиционерлеу жүйесінің 

ерекшеліктері-тұтынушылар санын және олардың қозғалыс қарқындылығын, сондай-ақ 

желдетілетін аумақтардағы қызмет сипатын есепке алу қажеттілігімен байланысты. 

Конструкциялардың ерекшеліктері, ауа алмасуды ұйымдастыру тәсілдері, датчиктер 

жүйесі және ауа ортасының ағынын, бұрылуын және рекуперациясын реттеу 

мүмкіндіктері жинақталған. Микроклиматты жақсарту және шығындарды төмендету 

үшін автоматтандырылған, оның ішінде қашықтықтан басқару жүйелері қарастырылған. 
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Қазіргі таңда ғылым мен техниканың жедел қарқынмен дамуы жылдан-жылға 

оқыту технологияларының жаңа, озық түрлерін ұсынуда. Қазіргі кезде қоғамымыздың 

даму бағытында жүктеліп отырған мәселе - жан-жақты дамыған, сауатты, саналы, білімді, 

бәсекеге қабілетті азамат тәрбиелеу. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие 
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жүйесінің үлесіне тиетінін ескерсек, жас буындардың білімді, білікті болуында білімді 

дамытуға арналған электронды қосымшалардың алатын орны ерекше.  

Жұмыстың өзектілігі-сыныптан тыс дистанционды оқуды ұйымдастыруда. 

Оқушылар материалды өз бетінше таңдап, талдауға, анықтамалық материалдарды 

қолдануға, бір-бірімен байланыс орнатуға және жобалық іс-шараларға қатысу 

дағдыларын үйрету. Сыныптан тыс жұмыстағы тақырыптар сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады, ынталандырады, білім беру кеңістігінде бәсекелестікті 

арттырады. Осындай үйірме өз кезегінде білімді тиімді меңгеруге және білімді нығайтуға 

ықпал етеді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын және тақырыпты оқытудың 

тиімділігін арттыру мақсатында «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

бойынша жобалық жұмыстар» үйірмесі үшін ағылшын тілінде электрондық әдістемелік 

құралды пайдалану. Әр оқушы бұл электрондық құралдағы өзіне ұнаған бейне-

сабақтарды қарай отырып, керек ақпаратты ала алады. Мұғалімдер үшін де пайдалы 

болады. Бұл электрондық құралда сабақ жоспары, бейне-сабақтар, дайын жобалық 

жұмыстар бар. Нәтижесінде балалар мысалдар арқылы үйреніп, кейін өз бетімен жобалық 

жұмыс орындай алады. Мақсаттарымды жүзеге асыру үшін, алдыма белгілі міндеттер 

қойдым: 

 Үйірме ұғымына анықтама беру; 

 Информатика пәні бойынша үйірме ерекшеліктерін анықтау; 

 «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бойынша жобалық 

жұмыстар» атты үйірме ұйымдастыру; 

 7 және 8 сыныптағы балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ 

жоспарын құру; 

 Жобалық жұмысты жасау дағдыларын үйрету; 

 Үйірме үшін электрондық әдістемелік құрал жасау; 

 Оқушылардың белсенділігін және пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

 электрондық оқулықты орта мектепте қолдану тиімділігін анықтау үшін 

тестілеу; 

 тестілеу нәтижелерін зерделеу, эксперименттік жұмыстың орындылығы 

туралы қорытынды жасау және  қолдану бойынша нұсқаулықтар жасау. 

Қазіргі ақпараттық технологиялар ғасырында адамдар әр жерде әр түрлі 

компьютерлер қолданады - үйде де, мектепте де, тіпті банкомат – бұл да компьютер, 

сондықтан жоғары деңгейдегі ақпараттық мәдениетке ие болу керек. Сабақ оқушыларды 

қызықтыратын және информатиканы практикалық игеру үшін қажет барлық нәрсені 

жинай алмайды [1]. Оқушылардың жеке қызығушылықтарын қанағаттандыру және 

машықтарды шыңдау үшін көпжақты сыныптан тыс жұмыстар арқылы қолайлы 

жағдайлар жасалады. Сыныптан тыс жұмыстарда балалар оқулықтар шеңберінен шығып, 

көптеген өмірлік дағдыларға ие болады - олар материалды өз бетінше таңдап, талдауға, 

анықтамалық материалдарды қолдануға, бір-бірімен байланыс орнатуға және жобалық іс-

шараларға қатысуға үйренеді. 
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Сыныптан тыс жұмыстардың бір түрі - үйірме. Бұл сабақтан тыс жұмыстарды 

қамтиды, онда қызықты таңдалған тапсырмалар, жаттығулар көмегімен оқушылардың 

дағдылары жетілдіріледі. Үйірме жұмысы оқушылардың білімін тереңдетіп қана 

қоймайды, сонымен қатар олардың көкжиегін кеңейтуге көмектеседі. Үйірме 

бағдарламалары мектептің оқу жоспарларының бағдарламасынан айырмашылығы, 

міндетті емес, үлгілі болып табылады және жергілікті жағдайларға, үйірме мүшелерінің 

құрамына, қызығушылықтары мен дайындықтарына байланысты өзгеруі мүмкін. 

Мәселенің өзектілігін ескере отырып, мен зерттеу тақырыбын таңдадым: 

«Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бойынша жобалық жұмыстар» 

электрондық әдістемелік құрал жасау тақырыбын қолдана отырып, 7-8 сыныптарда 

оқушыларға информатика бойынша топтық жұмысты ұйымдастыру.  

Жұмысты бірнеше кезеңге бөлдім. Біріншіден, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар үйірме анықтамасы мен үйірме ұйымдастыру үшін құрал-жабдықтарды 

ескердім, екіншіден,  7-8 сыныптармен жобалық жұмыс жасау жоспары мен жобалық 

жұмыс жасау әдістемесін жасадым. Содан соң «Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар бойынша жобалық жұмыстар» үйірмесі үшін арналған Youtube арнасын 

құрдым.  

«Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бойынша жобалық 

жұмыстар» үйірме жұмысын іске асыру үшін, алдымен компьютерді керек 

бағдарламаларымен қамтамасыз ету қажет.  

Жобалық жұмыстарды екі бағдарлама көмегімен орындаймыз: Corel Draw және 

Lazarus. Бірінші программалау бөліміндегі Lazarus бағдарламасына тоқталайық. 

Бағдарламалау негіздерін оқыту оқушылардың ойлау қабілеттерін артыруға әсер тигізеді. 

Бүгінгі күнде бағдарламалау мәселесіне үлкен көңіл аударылады, бұл күндегі өмірге 

ақпараттық коммуникациялық технологияларды еңдіру мен дамуына байланысты 

болады. Бейне-сабақтарды сапалы түсіру үшін бірнеше жақсы бағдарламалар көмекке 

келеді: 

Монтаж жасау. OpenShot - бұл Windows Movie Maker-ге тамаша балама бола 

алатын және әртүрлі функциялар мен құралдардың санынан асатын сызықты емес 

бейнені өңдеу бағдарламасы. OpenShot еркін және ашық бағдарламалық 

қамтамасыздандыру стандарттарына сәйкес жасалады және көптеген танымал 

операциялық жүйелерде жұмыс істей алады [12]. 

Бұл бейне редактор бейнелерді өңдеуге, презентация жасауға, YouTube және 

қарапайым фильмдерге видео блогтар дайындауға өте ыңғайлы, сонымен қатар 

суреттерден слайд-шоу жасауға мүмкіндік береді. Пайдаланушыға эффектілердің көп 

мөлшері, соның ішінде түсіру арасындағы анимациялық ауысу, түрлі-түсті фрагменттерді 

араластырудың әртүрлі әдістері және аралас эффектілерді жасау үшін хромакей 

көмегімен бейне түсіруді өңдеу мүмкіндігі кіреді.  
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Сурет-1. Монтаж жасау редакторы 

 «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бойынша жобалық 

жұмыстар» үйірмесі информатиканың негізгі курсын әлі оқымаған оқушыларға арналған. 

Үйірме бағдарламасы 17 сағатқа есептелген (2 аптада 1 сағат). Бағдарлама оқушылардың  

информатика саласындағы білімдерін, біліктері мен дағдыларын алуға, кеңейтуге және 

жетілдіруге арналған. 

 

Кесте-1.Сабақ жоспары. 

 

№п/

п  

Тақырып Сағат 

саны 

Lazarus бағдарламасында ойындар әзірлеу 

1 Lazarus бағдарламасының компоненттері (дәріс) 1 

2 Lazarus бағдарламасында «Ping-pong» ойының құрастыру 

(Жобалық жұмыс) 
2 

3 Lazarus бағдарламасында «Space war» ойының құрастыру 

(Жобалық жұмыс) 
2 

4 Lazarus бағдарламасында «Planet Maze» ойының құрастыру 

(Жобалық жұмыс) 
2 

Corel Draw бағдарламасының мүмкіндіктері 

5 Corel Draw бағдарламасының мүмкіндіктері (дәріс) 1 

6 Corel Draw бағдарламасында визитка жасау(Жобалық жұмыс) 1 

7 Corel Draw бағдарламасында екі суретті біріктіру (Жобалық 

жұмыс) 
1 

8 Corel Draw бағдарламасының «Шыны  сфера» суретін салу 

(Жобалық жұмыс) 
2 

9 Corel Draw бағдарламасының 3D мәтін енгізу (Жобалық 

жұмыс) 
2 

10 Corel Draw бағдарламасында футболкаға сурет салу (Жобалық 2 
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жұмыс)  

11 Дайын жобалық жұмысты әзірлеу әдістемесі 1 

 Барлығы: 17 

сағат 

 

Оқу-тақырыптық жоспарлау кесте түрінде ұсынылған. Мазмұны осы тақырып 

аясында қарастырылуы жоспарланған теориялық және практикалық мәселелерді 

көрсетеді. Соңғы бағанда белгілі бір тақырыпты зерттеуге бөлінген сағат саны 

көрсетіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет-2. Жобалық жұмысты жасау сабағы 

 

Бағдарлама оқушылардың  информатика саласындағы білімдерін, біліктері мен 

дағдыларын алуға, кеңейтуге және жетілдіруге арналған. Электрондық әдістемелік құрал 

ретінде Youtube платформасын таңдадым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Сурет-3. Computer Science Club терезесі  
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Сурет 4. Үйірме арнасы 

 

Қорытынды. Жұмыс барысында үйірме ұғымын жан-жақты қарастырдым. 

Үйірме секілді сыныптан тыс жұмыстар өте пайдалы және оларды ұйымдастыру мен 

өткізу өте қызықты.  

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын және тақырыпты оқытудың 

тиімділігін арттыру мақсатында «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

бойынша жобалық жұмыстар» үйірмесі үшін ағылшын тілінде электрондық әдістемелік 

құралды құрастырдым. Әр оқушы бұл электрондық құралдағы өзіне ұнаған бейне-

сабақтарды қарай отырып, керек ақпаратты ала алады. Мұғалімдер үшін де пайдалы бола 

алады. Бұл электрондық құралда сабақ жоспары, бейне-сабақтар, дайын жобалық 

жұмыстар бар. Нәтижесінде балалар мысалдар арқылы үйреніп, кейін өз бетімен жобалық 

жұмыс орындай алады.  

Қазіргі уақытта дистанционды оқу  мәселесі өте өзекті. Оқушылар материалды өз 

бетінше таңдап, талдауға, анықтамалық материалдарды қолдануға, бір-бірімен байланыс 

орнатуға және жобалық іс-шараларға қатысу дағдыларын үйренеді. Мен таңдаған 

сыныптан тыс жұмыстағы тақырыптар сабаққа деген қызығушылығын арттырады, 

ынталандырады, білім беру кеңістігінде бәсекелестікті арттырады. Себебі мен 7-8 

сыныптарға сабақ берген кезде, олардан көбінесе информатиканың қандай салалары 

ұнағаның сұрап алып, жауаптардан қорытынды алдым. Графикалық редактор мен 

программалау тақырыптары жас ерекшеліктеріне де сай келді.  Осындай үйірме өз 

кезегінде білімді тиімді меңгеруге және білімді нығайтуға ықпал етеді.  

Сыныптан тыс жұмыстарда балалар оқулықтар шеңберінен шығып, көптеген 

өмірлік дағдыларға ие болады - олар материалды өз бетінше таңдап, талдауға, 

анықтамалық материалдарды қолдануға, бір-бірімен байланыс орнатуға және ең басты 

жобалық іс-шараларға қатысуға үйренеді.  

Бастаған жұмысымды әрі қарай жалғасудамын. Электрондық оқулықты орта 

мектепте қолдану тиімділігін анықтау үшін тестілей бастадым. Тестілеу нәтижелерін 

зерделеп, эксперименттік жұмыстың орындылығы туралы қорытынды жасай отыра, 

жұмысымды одан әрі дамыта беремін. 
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Аннотация: внедрение инноваций означает необходимость учителей 

подстраивать свою деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные 

приёмы входе урока. Сделать предмет интересным помогают информационные 

технологии. Ключевые слова: инновация, информационные технологии, интернет 

 

Annotation: innovation means that teachers need to adapt their activities to changing 

conditions and use non-standard techniques during the lesson. Information technologies help to 

make the subject interesting. 
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Аннотация: инновацияны енгізу мұғалімдердің өз қызметін өзгермелі жағдайға 

келтіру және сабақ барысында стандартты емес тәсілдерді қолдану қажеттілігін білдіреді. 

Ақпараттық технологиялар пәнді қызықты етуге көмектеседі. 

Түйін сөздер: инновация, ақпараттық технологиялар, интернет 

 

«Инновация» как часто мы слышим это слово в XXI веке? Что подразумевается 

под этим понятием? Для чего нужна инновация? Хорошо это или плохо? Сейчас 

разберемся. 

Инновация – это нововведение. Постоянные изобретения и поиск чего-то нового 

позволяют сказать, что образование всегда было инновационной областью, а появление 

информационных технологий в образовании открыло целый ряд различных 

инновационных направлений. 

Не стоит полагать, что инновации в образовании – это только новые и 

масштабные изменения системы образования такие, как ЕНТ, электронный журнал 

«Күнделік» и т.д. Изменения стандартных педагогических приемов и методов с целью 

повышения успеваемости учащихся в усвоении определенного материала, также можно 

назвать инновациями. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа 

и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть масштабным, он нуждается в управлении. Интерес к данной 

теме, теме внедрения и применения инновационных технологий в процесс образования в 

современных школах, формирует актуальность данной статьи. 

В Послании первого Президента Республики Казахстан «Новое десятилетие – 

новые возможности Казахстана отмечено «К 2015 году должна полноценно 

функционировать Национальная инновационная система, а к 2020 году – она уже должна 

давать результаты в виде готовых разработок, патентов и готовых технологий, 

внедряемых в стране» [1]. Поэтому внедрение инновационных технологий в сферу 

образования является приоритетным, поскольку они помогают учителям вывести 

учебный процесс на более новый уровень. Раньше считалось, что учитель был 

основным источником знаний для учащихся и сейчас эта функция сохраняется и до сих 

пор, но она уже отходит на второй план. Причины тому обновленное содержание 

среднего образования и наличие огромного информационного пространства. 

Внедрение инноваций означает необходимость учителей подстраивать свою 

деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные приемы в ходе 

урока. 

Деятельность учителя не должна ограничиваться рамками только старых и 

проверенных методов обучения. Педагогическая деятельность должна носить творческий 

и креативный характер и вовлекать учащихся в учебный процесс, осуществляя, таким 

https://www.rastut-goda.ru/family-council/5047-kak-kontrolirovat-uspevaemost-rebenka-v-shkole.html
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образом, основную цель преподавания – передачу знаний и воспитание подрастающего 

поколения. 

Сделать предмет интересным и востребованным помогают информационные 

технологии. Говоря о данном понятии, невольно возникают ассоциации со словом 

«компьютер». Компьютер уже давно стал повседневной реальностью для огромного 

количества людей. Применение информационных технологий помогает учителю 

развиваться с профессиональной точки зрения, но с другой стороны новая методика при 

неправильном использовании может привести к плохим результатам учащихся. 

Важной составляющей современного образования является материально-

техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса, которое для многих школ до 

сих пор остается проблемой. 

В современном мире трудно представить урок без использования 

информационных технологий. Информационные технологии могут быть применены 

учителем практически на всех этапах учебного процесса: при подготовке теоретического 

материала; при создании информационно-методического обеспечения по предмету; при 

разработке демонстрационных материалов для урока; при проверке знаний учащихся; для 

сбора и анализа статистики успеваемости. Данный перечень может изменяться и 

расширяться педагогом в соответствии со спецификой педагогической деятельности. 

Инновации слишком плотно вошли в нашу жизнь, и занимают много времени. 

Преимущества у компьютерных технологий, безусловно, есть, но недостатков гораздо 

больше. 

Основными минусами использования ИКТ на уроке, по-моему, мнению 

являются: 

1. Неправильная дозированность времени использования ПК на уроке; 

2. Пренебрежение правилами техники безопасности и правилах заботы о 

здоровье при использовании ПК. 

Что касается первого пункта, то учителю стоит правильно планировать урок с 

элементами информационных технологий, чтобы избежать проблем со вторым пунктом. 

Ведь мы стали забывать, что здоровье это наше главное богатство. Современный урок не 

совершенен и требует большой корректировки. 

Считаю, что учителю, который использует на уроке компьютерные технологии 

просто необходимо пользоваться элементарными правилами, такими как гимнастика для 

глаз. 

Приведем примеры: 

1. Плотно закройте глаза и с силой зажмурьтесь на несколько секунд. 

2. Откройте глаза и не моргайте 5–10 секунд. 

 

4. Выполняйте горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот, а 

также вертикальные движения глазами вверх-вниз.Круговые движения глазами: по 

часовой стрелке и в противоположном 

направлении. 
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5. Движение глаз по диагонали. Сначала нужно скосить глаза в левый нижний 

угол, затем по прямой перевести взгляд вверх в правый угол глаза. Аналогично в 

противоположном направлении. 

6. Сведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к переносице, 

следя за его кончиком. 

В условиях введения обновленного содержания образования на сегодняшний 

момент не все школы снабжены учебниками. На основе собственного опыта 

преподавания, могу сделать вывод о том, как учащимся приходится на уроках 

пользоваться смартфонами для поиска нужной информации или выполнения домашнего 

задания. А ведь многие учащиеся уже имеют значительные проблемы со зрением. Они 

часто жалуются на усталость от интерактивной доски, т.к. почти каждый день учителя 

используют ее на своем уроке. Мы должны заботиться не только о качестве обучения, но 

и думать о возможных последствиях. 

Но, тем не менее, применение ИКТ оправдано, так как оно: 

1. Позволяет активизировать деятельность учащихся; 

2. Дает возможность повысить качество образования детям из 

малообеспеченных семей; 

3. Повысить профессиональный уровень педагога; 

4. Разнообразить формы межличностного общения всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

5. Средства ИКТ, используемые на современном уроке позволяют добиваться 

высоких результатов в обучении; 

6. Инновационные технологии дают возможность обеспечить взаимодействие 

между учителем и обучающимся в системе открытого и дистанционного обучения. 

Исходя из выше сказанного можно сформировать тип современного учителя, 

который должен не только владеть знаниями в области информационно-

коммуникативных технологий, но и уметь применять их в собственной 

профессиональной деятельности. 

Также можно составить тип ученика, который не представляет свою жизнь без 

персонального компьютера и всемирной паутины Internet и использует возможности 

современных технологий в качестве информационных источников. Но всё-таки 

необходимо создавать ограниченный доступ к информационным ресурсам, для 

сохранности здоровья учащихся. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема построения системы управления 

мобильными роботами в условиях не полностью определенной внешней обстановки. В 

частности, особое внимание уделяется разработке общей архитектуры системы 

управления поведением мобильного робота. 

Ключевые слова. Мобильные роботы, ситуационный подход, система 

управления. 

Annotation. The article touches on the topic of building a system for controlling 

mobile robots in conditions of an incompletely defined external environment. In particular, 

special attention is paid to the development of the overall architecture of the behavior 

management system for a mobile robot. 

Key words. Mobile robots, situational approach, control system. 

Аннотация. Мақала толық анықталмаған сыртқы орта жағдайында мобильді 

роботтарды басқару жүйесін құру тақырыбына арналған. Атап айтқанда, мобильді робот 

үшін мінез-құлықты басқару жүйесінің жалпы архитектурасын дамытуға ерекше көңіл 

бөлінеді. 

Түйін сөздер. Мобильді роботтар, жағдайлық тәсіл, басқару жүйесі. 

 

Одним из актуальных направлений в современной робототехнике, является 

разработка методики построения системы управления мобильными роботами в условиях 

не полностью определенной внешней обстановки. В соответствии с этим, 

первоочередной задачей является разработка обобщенной структурной схемы такой 

системы управления, носящей концептуальный характер. Такая структурная схема 

должна отражать основную концепцию управления, но, не обязана отражать конкретные 

варианты реализации отдельных компонентов. Понятно, что такая схема должна обладать 

некоторой избыточностью, определяемой ее универсальностью, и в конечных 
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реализациях могут отсутствовать те или иные компоненты системы, но концептуальная 

база, отражаемая данной структурной схемой, тем не менее, должна присутствовать в 

любых реализациях. 

На основе анализа существующих работ, можно выделить ряд базовых 

принципов для разработки обобщенной структурной схемы. От удачного выбора таких 

принципов зависит эффективность работы разрабатываемой системы управления, а также 

ограничения по ее применению. 

В качестве одного из наиболее важных основополагающих принципов, лежащих 

в основе разрабатываемой системы, отметим ситуационный подход, то есть, в основе 

работы системы принятия решения об управлении будет использоваться понятие 

ситуации, как обобщенной совокупности параметров внешнего мира и самого объекта 

управления (в данном случае - мобильного робота). Теоретические основы 

ситуационного управления введены и подробно рассмотрены Д.А.Поспеловым. Иногда 

понятие «ситуация» заменяется понятием «ситуационного фрейма», поскольку фрейм 

есть по определению некоторый набор признаков. В соответствии с концепцией 

ситуационного управления, текущее управление определяется текущей ситуацией. Такой 

подход, а также его модификации чрезвычайно популярны в настоящее время. Широкое 

распространение получил механизм управления «фрейм - сценарий», когда некоторой 

ситуации ставится в соответствие некоторая последовательность действий. Данная 

методология показала хорошие результаты в разнообразных задачах робототехники и 

получила справедливое признание многих исследователей.  

В качестве другого базового принципа используем нечеткую логику. Данный 

выбор обусловлен тем, что нечеткая логика оперирует с неточными данными, что имеет 

место в недетерминированных условиях, следовательно, механизм нечеткого логического 

вывода годится для принятия решения в условиях неполноты информации. Важным 

аргументом в пользу этой идеи является способ формулировки цели для систем 

управления, основанных на механизме нечеткого логического вывода. В таких системах 

цель управления формулируется в виде некоторого набора правил, что важно, поскольку 

в условиях неопределенности сформулировать цель в виде целевой функции обычно 

невозможно. 

Поскольку цель управления формулируется косвенно в виде некоторого набора 

правил, являющихся «руководством к действию» для робота, то целесообразно будет 

воспользоваться термином управление поведением, поскольку определяется именно 

набор действий в направлении поставленной цели, то есть поведение объекта 

управления. Отметим, что данный термин является абстрактным, то есть, под ним можно 

понимать широкий класс задач по управлению роботами, решение которых основано на 

выборе некоторых действий. 

Предлагаемая общая архитектура системы управления поведением мобильного 

робота, разработанная на основе вышеописанных подходов, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общая архитектура системы управления 

 

Она включает базы данных о типовых ситуациях, о правилах нечеткого вывода, 

касающихся как оценки ситуации, так и принятия решения. В системе имеется интерфейс 

для связи с оператором, формирующим цель. Отметим, что для поведения в условиях 

неопределенности характерно сочетание рабочих движений, непосредственно 

направленных на достижение цели с гностическими (познавательными) движениями, 

задачей которых является получение дополнительной информации, необходимой для 

доопределения ситуации и принятия наилучшего решения. В связи с этим должна быть 

предусмотрена база данных о характерных гностических процедурах. 

Система управления поведением включает ряд параллельно функционирующих 

агентов, в том числе обладающих собственными базами данных. Поэтому она, в общем 

случае, должна быть реализована как мультиагентная система, работающая под 

управлением блока, обычно называемого системным администратором. 

После определения человеком-оператором цели система входит в рабочий 

режим. Системный администратор настраивает блок выделения необходимой 

информации с тем, чтобы сенсорная информация поступала в блок распознавания 

ситуаций в нормализованном виде. Распознаватель ситуаций, получив соответствующую 

команду администратора, производит попытку распознавания ситуации, используя базу 

данных о возможных ситуациях. После этого администратору сообщается идентификатор 

распознанной ситуации, либо сигнал о невозможности распознавания ситуации. В 

последнем случае администратор обращается к блоку гностических процедур. Выбор 

таких процедур основан на эвристиках, связанных с характерными признаками 

предполагаемых ситуаций, и носит случайный характер. 

Получив идентификатор распознанной ситуации, системный администратор 

формирует команду системе нечеткого вывода поведения загрузить схему нечеткого 

вывода, соответствующую данной ситуации. Выходом этой системы являются 

конкретные команды, подаваемые на систему приводов робота с целью коррекции его 

поведения. Если ситуация изменяется, то системный администратор приостанавливает 

работу системы вывода и снова инициирует распознаватель ситуаций. В тех случаях, 
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когда система вывода по каким-то причинам не справляется с поставленной задачей, 

системный администратор может обратиться с запросом к оператору через 

интеллектуальный интерфейс. 

Используя структурную схему, показанную на рисунке 1, проведем 

классификацию систем управления по способу формирования знаний. Можно выделить 

два таких способа: априорное формирование базы данных и формирование базы в 

процессе обучения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Классификация систем управления по способу получения знаний 

 

Системы, в которых базы знаний формируются априори (класс I), можно 

выделить как системы отдельного класса. Такие системы являются наиболее простыми, 

поскольку в них отсутствуют функции автоматического формирования и оптимизации 

баз данных, но в тоже время, наиболее легко и быстро реализуемыми, и не требующими 

для своей работы больших вычислительных мощностей, что является важным свойством 

для небольших встраиваемых приложений. С точки зрения управления мобильным 

роботом, такую систему представляется целесообразным использовать, например, в 

задаче управления движением, поскольку человеку легко сформулировать комплекс 

правил, ориентированный на решение такой задачи. Отметим, что постановка цели для 

робота в такой форме является наиболее естественной для человека. 

Системы с автоматическим формированием баз знаний о ситуациях (класс II), 

также относятся к отдельному классу. Накопление знаний в таких системах 

осуществляется путем обучения. Такие системы должны иметь более высокую 

сложность, нежели системы первого класса, и более высокие требования к 

вычислительным ресурсам при реализации. Вероятно, особенностью таких систем может 

являться то, что автоматически сформированные базы данных не будут столь понятны 

человеку, как в системах первого класса. Этот вариант представляется целесообразным 

использовать в задачах, где формулировка правил человеком оператором затруднена или 

невозможна в принципе.  

Из анализа обобщенной структурной схемы на рисунке 1 можно выделить 

несколько независимых частных задач, требующих отдельного решения. К таким задачам 

можно отнести: 

- формирование знаний о ситуациях; 
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- формирование управления; 

- обучение (адаптация)', 

- синхронизации и управления всеми компонентами. 

Очевидно, что каждая из этих задач непосредственно связана с работой 

определенного компонента системы управления поведением мобильного робота и 

должна рассматриваться отдельно. Отметим, что в зависимости от того, какого класса 

система рассматривается (в соответствии с рисунком 2), некоторые из перечисленных 

задач либо вообще не стоят, либо имеют принципиально различные решения, поэтому 

требуется отдельное их рассмотрение в контексте обоих классов. 
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Аннотация: Мақалада желілік ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерінде 

қажеттілігі туындайтын желілік трафикті талдау нәтижелерін ұсынудың әр түрлі тәсілдері 

ұсынылған. Сонымен қатар, желілік өзара әрекеттесудің толық бағанын құру, сонымен қатар 

дестелерді таратудың уақытша диаграммасын құру мүмкіндігі қарастырылды. Бұл компоненттер 

ақ бұзылу инциденттерін тексеру кезінде қолданылады. Уақытша диаграмма, сондай-ақ 



295 
 

қолданылады және талдау жасау кезінде туннель хаттамалар, өйткені, талдау анықтау, қандай 
тақырыптар хаттамалар қажет визуализация үшін. Кері инженериямен, сондай-ақ желілік хаттамаларды 
баптаумен байланысты тапсырмалар үшін хаттамалардың тақырыптарын талдау қателері тіркелетін 
журналды пайдалану ұсынылады. Ұсынылған графикалық компоненттер немесе opensource-құралдары 
арасында аналогтары жоқ, немесе қазіргі opensource-шешімдерін жақсартады. 

Түйінді сөздер: желілік трафикті талдау; желілік хаттамаларды жөндеу; желілік өзара іс-

қимыл графалары; визуализация; талдау қателері журналы. 

Аннотация: В статье предложены различные способы представления результатов 

анализа сетевого трафика, необходимость в которых возникает прежде всего в задачах 

обеспечения сетевой информационной безопасности. Рассмотрена возможность построения 

полного графа сетевых взаимодействий, а также создания временной диаграммы передачи 

пакетов. Эти компоненты используются при расследовании инцидентов нарушения ИБ. 

Временная диаграмма также применяется при анализе туннельных протоколов, поскольку 

позволяет аналитику определить, какие именно заголовки протоколов необходимо 

визуализировать. Для задач, связанных с обратной инженерией, а также отладкой сетевых 

протоколов, предлагается использовать журнал, в котором фиксируются ошибки разбора 

заголовков протоколов. Представленные графические компоненты либо не имеют аналогов среди 

opensource-инструментов, либо улучшают уже существующие opensource-решения.  

Ключевые слова: анализ сетевого трафика; отладка сетевых протоколов; граф сетевых 

взаимодействий; визуализация; журнал ошибок разбора. 

Abstract: The article proposes different methods of presenting network traffic analysis results, 

the need for which arises primarily in the area of network security. One of the most important tasks is to 

identify malicious traffic. For this purpose both the complete graph of network interactions and time-

based packet diagram are presented. These components are used during investigation of information 

security violation incidents. The timing diagram is also used in analysis of tunneling protocols because it 

allows the analyst to determine which protocol headers are necessary to visualize. For tasks associated 

with reverse engineering and debugging of network protocols, it is proposed to use a journal which 

records protocol header parsing errors. Presented graphic components either have no analogues among 

the opensource tools or improve on existing opensource solutions.  

Keywords: network traffic analysis, network protocols debugging, graph of network 

interactions, visualization, error log. 

 

Көптеген есептерде желілік ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету желілік 

трафикті егжей-тегжейлі талдау талап етіледі. Мұндай міндеттердің ішінде: 

 ақ бұзылған инциденттерді тергеу 

 желілік жағдайды талдау 

 кері инженерия/желілік хаттамаларды жөндеу 

Мұндай есептер әдетте "ағында" емес, бағдарламаның көмегімен трафиктің 

кейбір фрагментін бөлу арқылы сниффер және оны кейінгі талдау арқылы шешіледі. Бұл 

міндеттерді шешу кезінде жылдамдық пен тиімділікке әсер ететін сыни факторлар талдау 

ортасында желілік өзара әрекеттесудің түрлі аспектілерін визуализациялауға мүмкіндік 

беретін графикалық компоненттердің болуы және осы компоненттер арасындағы 

ауыстырып қосу және синхрондау мүмкіндіктері болып табылады. 
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Қолданыстағы талдау құралдарына шолу. 

Ең танымал құралдарын талдау желілік трафикті немесе графикалық интерфейс 

(Snort [1], The Bro Network Security Monitor [2]), не бастапқыда әзірленген үшін басқа да 

міндеттерді шешу және қанағаттандырады көрсетілген талаптарға ішінара ғана [3]. 

Екінші топтың ең танымал құралы-Wireshark құралы. Желі трассасын ұсынудың негізгі 

құралы-тізім түрінде бөлшектелген пакеттер болып табылады, бұл ретте тек бір бөлінген 

пакет үшін ғана хаттамалардың толық стегі және осы хаттамалардың тақырыптарындағы 

жолдардың мәндері көрсетіледі. Пакет, тізім элементі ретінде желілік деңгей 

протоколының (IP-мекенжай) атауында бөлінген тіркелген өрістер жиынтығы мәндерінен 

тұратын жол, сондай-ақ бөлшектелген ең жоғары деңгейдегі хаттама тақырыбы 

өрістерінен тұратын жол арқылы ұсынылады. Пакеттерді ұсыну нақтылығы көптеген 

жағдайларда қиындықтар тудыруы мүмкін. Атап айтқанда, бұл туннель хаттамаларын 

талдау кезінде көрінеді. Сондықтан GRE хаттамасы [5] (Сурет 1). IP-пакетте OSI 

моделінің желілік деңгейі пакеттерін инкапсуляциялауға арналған: желілік пакет, 

осылайша IP хаттамасының екі тақырыбы бар.  

Wireshark желілік қосылымдарды визуалдаудың басқа тәсілі трассада бар 

протоколдар иерархиясын қарау болып табылады. Бірақ көрсету қосылыстардың кейбір 

жиынтық статистикасын көрсете отырып, хаттамалардың жалпы ағашы түрінде жүзеге 

асырылады, бірақ осы қосылыстардың параметрлерін қарау және оларды одан әрі талдау 

үшін хаттамалардың салынуының берілген түріне сәйкес келетін қосылыстардың нақты 

өкілдеріне көшу (Сурет 2). 

 

 

 

Сурет 1. GRE-туннельді ұйымдастыру мысалы. 

 

 

 

 

 

                                 Сурет 2. Wireshark өзара іс-қимыл тіркесімін көрсету мысалы. 
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Талдау нәтижелерін ұсынудың іске асырылған нысандары және оларды қолдану 

АҚ бұзылуының инцидентін тексеру кезінде осы инцидент уақыт аралығында 

пайда болған және дамыған желілік қосылыстарды оқшаулау қажет: талдаушы желілік 

пакеттердің ішіндегі кейбір критерийлерге (немесе осындай критерийлердің жиыны) ие 

болуы тиіс. Локализация мәселесін шешудегі тәсілдердің бірі-бұл баған арқылы желілік 

өзара іс-қимылдарды ұсыну болып табылады, онда шыңдарға желілік өзара іс-қимыл 

жақтары сәйкес келеді, ал қабырғалар өзара іс-қимыл фактісін және қарқындылық сияқты 

оның кейбір сипаттамаларын көрсетеді. Бұл ретте бір Тарап бірден бірнеше өзара іс-

қимылға қатыса алады. Бұдан әрі бөлінген қосылыстарға егжей-тегжейлі талдау жүргізу 

қажет: 

 пакеттерді жіберу / алу тәртібін қадағалау 

 қажетті хаттамалар өрістерінің мәндерін қарау 

 қолданбалы деңгейдегі хаттамаларды қалпына келтіру 

Қарастырылған opensource-құралдар осындай сценарийлермен жұмыс істеу үшін 

графикалық компоненттерді ұсынбайды. 

Талдау нәтижелерін ұсынудың ұсынылған компоненттері РҒА СБ-да әзірленген 

талдау жүйесінің ядросы пайдаланатын деректерді сипаттау моделіне сүйенеді. 

Wireshark-ге қарағанда, барлық желілік пакеттер (пайдаланушы таңдаған ғана емес) 

таңдалған инкапсуляцияланатын хаттамалардың тақырыптары бар ағаш арқылы 

бейнеленеді (сурет 3). Осылайша, туннель хаттамаларымен жұмыс істеу кезінде 

қиындықтар туындамайды. 

 

 

 

 

Сурет 3. Бірнеше пакеттер үшін хаттамалар стегін көрсету мысалы. 

Желілік өзара әрекеттесудің екі жолы ұсынылады: 

 соңғы түйіндер бағандары (Endpoints) 

 таңдалған соңғы түйіннің желілік өзара әрекеттесуін (Nodes) 

Екі баған желі түйіндерінің ағашына салынады. Желілік торап-желілік 

хаттамалар үшін жіберуші мен алушы ұғымдарын жинақтау. Мысалы, IPv4 протоколы 

үшін желілік торап IP мекенжайын сипаттайды, ал TCP протоколы үшін-порт. Егер B 

жіберушіні (алушыны) жіберуші (алушы) бөлінген төмендегі хаттаманың тақырыбына 
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(OSI моделіне сәйкес) салынған кейбір хаттаманың тақырыбында сипаттаса, ағаштың B 

шыңы a шыңына қатысты еншілес болып табылады. 

Endpoints графасы (Сурет 4а) талданатын файлда ең төменгі деңгейдегі 

хаттамаға қатысты желілік қосылыстарды көрсетеді. Мұнда шыңдар ретінде әдетте MAC 

немесе IP адрестері әрекет етеді. Қабырғалар арасында ең болмағанда бір желілік пакет 

берілген желілік тораптарды қосады. 

Сонымен қатар, егер желі серверінде қандай желілік қызметтер (қосымшалар) 

желіде іске қосылғанын анықтау қажет болса, желілік жағдайды тексеру есебінің 

нәтижелерін визуализациялауға мүмкіндік береді. 

 

Сурет 4. (а) мысал баған Endpoints (б) мысал баған Nodes. 

Жеке өзара іс-қимылдың егжей-тегжейлі талдауын жүргізу үшін уақытша 

диаграмма ұсынылады, онда әрбір пакет жөнелтуші мен алушы көрсетілген көрсеткі 

түрінде көрсетіледі (сурет. 5). Бұл ретте хаттамалардың қандай тақырыптары және оларда 

қандай өрістер көрсеткілердің үстінде көрсетілуі тиіс екенін көрсетуге болады. 

Осылайша, талдаушы графикалық компонентті өз қажеттіліктеріне бейімдей алады. 

Wireshark талдағышында ұқсас компонент бар екенін атап өткен жөн ,алайда, мәндер әр 

пакет үшін көрсетілетін өрістерді теңшеу мүмкіндігі жоқ, бұл қызықты өріс жоқ болса, 

ыңғайсыз болуы мүмкін немесе өрістер тым көп болса, көрінудің шамадан тыс 

жүктелуіне алып келуі мүмкін. 

Қосылыстар параметрлері көрсетілген өзара әрекеттесулердің салынымы талдау 

ағашында бейнеленеді (Сурет 6). Дәл осы түрде құралдың ядросы талдау нәтижелерін 

сақтайды. 
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Сурет 5. Уақыт диаграммасының үлгісі. 

 

Сурет 6. Қосылым параметрлерін көрсететін талдау ағашының үлгісі. 

Кері инженериямен, сондай-ақ желілік хаттамаларды баптаумен байланысты 

міндеттерді шешу кезінде осы хаттамалардың тақырыптарын талдау кезінде туындайтын 

қателерді тіркеу қажеттілігі туындайды. Желі трафигін талдағыштар әдетте модульдік 

құрылымға ие: уақыт өте келе жаңа желілік хаттамалар пайда болады және оларды 

қолдау қажет. Қолдау жаңа хаттамамен жұмыс істеу бойынша функционалдығы 

локализацияланған модульді құру болып табылады. Модульді пайдалану кезінде талдау 

қателері пайда болуы мүмкін – бөлшектеуші коды мен осы бөлшектеуші арқылы талдау 

жүзеге асырылатын деректер арасындағы сәйкессіздік. Жүйеде іске асырылған қателер 

журналы қателерді тез оқшаулауға мүмкіндік береді. Талдау қатесі мәтіндік 

хабарламамен және оның пайда болу орнына сілтеме – тиісті пакет немесе желілік 

сеанспен сипатталады. Журналмен жұмыс істегенде хаттама бойын ша қателерді сүзу 

мүмкіндігі сақталады. 

Берілген графикалық компоненттер бір-бірімен синхрондалған және желілік 

трафикті талдаудың қолданбалы есептерін шешу тиімділігін арттыру үшін әртүрлі 

көріністер арасында жылдам ауысуға жол береді. 
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Аннотация: В данной статье были проведены приемы и методы для выполнения 

задач, исследование процесса распознавания символов и слов, идентификация объектов 

текста с помощью компьютерного (машинного) зрения.Они представляют собой 

определенную видеосигнальную цепь, из различных камер или трехмерных данных, 

отсканированных изображений и т. д. б. отбирается информация с рисунками, которые 

представляются на рисунках. 

Ключевые слова: компьютерные источники; информационная безопасность; 

идентификация;  теория распознавания образа, видеоаналитика ,ОРС, бинаризация 

https://www.snort.org/
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/


301 
 

Annotation: In this article, techniques and methods were carried out to perform tasks 

related to the collection and analysis of visual information in various industries of computer 

source production, including the complete replacement of a person. They are a certain video 

signal chain, from different cameras or three-dimensional data, scanned images, etc. b. 

information with drawings which are represented in drawings is selected. 

Keywords:  сomputer  sources;   information  security;   identification;   image  

recognition  theory,OCR, videoanalytics,binarization. 

Аннотация: Берілген мақалада компьютерлік көздің өндірістің әр түрлі 

салаларында көру ақпаратын жинау мен талдауға байланысты, компьютерлік 

(машиналық) көру арқылы мәтін объектілерін сәйкестендіру,сонын ішінде адамды толық 

алмастыра отырып міндеттерді орындауға арналған тәсілдер  мен әдістер жүргізілді. 

Олар белгілі бір бейне тізбегі, түрлі камералардан немесе үшөлшемді деректерден, 

сканерленген суреттерден және т.б. белгілер ұсынылатын суреттерден ақпарат алынады. 

Түйін сөздер:  компьютерлік көз;  ақпараттық  қауіпсіздік;  идентификация;  

бейнені  тану теориясы, ОСТ, бинаризация. 

Компьютерлік көру - объектілерді анықтау, бақылау және жіктеуді жүргізетін 

машиналарды құрудың теориясы мен технологиясы. 

Ғылыми пән ретінде, компьютерлік көру жасанды жүйелерді құру теориясы мен 

технологиясына жатады. Видеодеректер, түрлі камералардан бейнелер немесе 

медициналық сканерден үш өлшемді деректер сияқты көптеген формалар болуы мүмкін. 

Технологиялық пән ретінде, компьютерлік көру компьютерлік көру жүйесін 

құруға, компьютерлік көру теориясы мен моделін қолдануға ұмтылады. 

«Суреттерді түсіну» проблемасының таңқаларлық күрделілігі оның зияткерлік 

және алгоритмдік құрауышысы көп жылдар бойы «жасанды интеллект» сәдістерін 

қолдану өрісіне қызмет еткен шашки немесе шахматта компьютерлік ойын түрінің 

дәстүрлі міндеттеріне қарағанда күрделі болған жағдаймен түсіндірілуі мүмкін. Бұл 

пәннің назарындағы негізгі пәннің күрделілігімен, атап айтқанда - екі өлшемді бейнемен 

байланысты. Ақпараттық семантикалық мазмұнда қандай да бір «себепті» немесе 

динамикалық қалыптастыру моделінің бейнесінің болмауы ерекшелік болып табылады, 

бұл ақпараттық семантикалық мазмұн - математикалық теңдеулермен сипатталатын 

қандай да бір физикалық заңдардың әсерінен туындамайды деген мағынада.  Бейненің 

ақпараттық толтырылуы жарықтық-геометриялық құрылымдардың шексіз әртүрлілігі 

түрінде көрінеді, олардың бүліну модельдері жай болмауы мүмкін. Ерекше күрделі 

міндет бақылау сахнасына қатысқан объектілерді «түсіну» болып табылады. Мұндай 

нысандардың көптеген түрлерін, мысалы, аэрофотосуреттердегі ғимараттар мен 

жолдарды анықтау және сәйкестендіру тіпті жекелеген зерттеу бағыттарына айналды. 

Осылайша, соңғы 30-40 жылда «бейнелерді түсінудің» жалпы теориясы бастауыш жастан 

әлі шықпағанын мойындау керек және оның бүгінгі күні жариялануы мүмкін жай - күйі-

бұл қазіргі сәтте шешілмеген теориялық есептердің бір жағынан, және жақсы әзірленген 

теорияның түпкілікті түрінен алыс идеялар мен тәсілдердің көп санының үйлесімі [1]. 
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Машиналық көру - бұл өнеркәсіп пен өндіріс үшін компьютерлік көруді қолдану. 

Инженерлік бағыт ретінде машиналық көрудің қызығушылығының саласы-енгізу/шығару 

сандық құрылғылары және ақаулы өнімді шығаруға арналған роботтар-манипуляторлар 

немесе аппараттар сияқты өндірістік жабдықтарды бақылауға арналған компьютерлік 

желілер болып табылады. 

Жалпы, машиналық көру жүйесінің міндеттеріне сандық бейнені алу, бейнеде 

маңызды ақпаратты бөлу мақсатында суретті өңдеу және қойылған міндеттерді шешу 

үшін алынған деректерге математикалық талдау кіреді. 

Алайда машиналық көру шартты түрде төрт топқа бөлуге болатын көптеген 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Сурет 1. Машиналық көру жүйелерінің міндеттері 

 

Бұл қолданудағы машиналық көрудің мақсаты - объектінің кеңістіктік 

орналасқан жерін (объектінің сыртқы координаттар жүйесіне қатысты орналасқан жерін) 

немесе объектінің статикалық орналасуын (объектінің өзінің шегінде санауды бастай 

отырып, координаттар жүйесіне қатысты объект қандай жағдайда орналасқан) анықтау 

және объектінің жағдайы мен бағдарлануы туралы ақпаратты басқару жүйесіне немесе 

контроллерге беру [2]. 

Мұндай қосымшаның мысалы ретінде тиеу-түсіру роботы болуы мүмкін, оның 

алдында бункерден түрлі нысандар орнын ауыстыру міндеті тұр. Машина көруінің 

зияткерлік міндеті, мысалы, бөлшектің ауырлық орталығын оқшаулау үшін 

координаттардың оңтайлы базалық жүйесін және оның орталығын анықтау болып 

табылады. Алынған ақпарат роботқа бөлшекті тиісті түрде басып, оны тиісті орынға 

жылжытуға мүмкіндік береді. 

Машиналық көруді шешетін міндеттерге сүйене отырып, машиналық көруді 

қолданудың көптеген салаларын бөліп көрсетуге болады. Алайда, бүгінгі сұраныс 

құрылымы қазіргі заманғы машиналық көру жүйесінің мүмкіндігі әлі де шектеулі екенін 

атап өткен жөн. 

Машиналық көру 

жүйелері 

     Инспекция 

Идентификация 

Өлшеу 

Жағдайды тану 
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Сурет 2. Нарықтық сұраныс құрылымы 

Машиналық көрудің барлық жүйелерінің 50% сапаны бақылау міндеттерінде 

пайдаланылады, яғни машиналық көрудің инспекциялық міндеттерін шешеді. Бұл ең 

алдымен жинау процесін, өнімнің түсі мен бетінің сапасын, сыртқы түрі мен қаптаманың 

тазалығын, заттаңбалардың дұрыстығы мен анықтығын, барлық ыдыстағы сұйықтық 

деңгейін және т.б. көзбен бақылау 

Сұраныстың 20% өндірісті автоматтандыру және өнеркәсіптік роботтарды енгізу 

жобалары үшін машина көру жүйесіне келеді. Машиналық көрудің мұндай жүйелері 

жоғары дәлдіктегі қызметтің әртүрлі түрлерін (құрастыру және бөлшектеу, буып-түю, 

бояу, дәнекерлеу, кәдеге жарату) жеңілдетеді, жүктерді тасымалдауды жеңілдетеді, 

өнімді есепке алу, таңбалау, тіркеу және сұрыптау жүйелерінде қолданылады. Сондай-ақ 

роботтың дұрыс жұмыс істеуі үшін инспекциялық міндеттер мен орналасу міндеттері. 

 Машинамен көру жүйесінің барлық сатылымдарының 17%-ын баспа 

символдары мен штрих-кодтарын тану жүйесі кеңінен танымал және жақсы жұмыс 

істейтін OCR/OCV құрайды. Сәйкестендіру есебін шешу. 

 Өндірістік емес (ойын-сауық, тұрмыстық, зерттеу) роботтар үшін машина көру 

жүйесінің нарығы 13% - ды құрайды. 

Автоматты және автоматтандырылған бейнебақылау жүйелері қазіргі заманғы 

Кешенді қауіпсіздік жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Бейнебақылау 

міндеті бір немесе бірнеше бейнекамералардың көмегімен кеңістіктің берілген аумағын 

көзбен шолып бақылауды білдіреді, ол сандық бейне деректерді сақтауға және қарауға, 

сондай-ақ күзет оқиғаларын көрсете отырып, бақыланатын аумақтың жағдайын үнемі 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Күзет бейнебақылау бүгінде дамудың ең маңызды екі бағыты бар - 

бейнебақылаудың сандық жүйесіне толық көшу және бейне талдау функцияларын 

дамыту. Цифрлық (IP) бейнебақылау аналогтық камералар мен деректерді беру 

құралдарынан бас тартуды көздейді. Видеоаналитика бейне бақылау жүйесінің 

функцияларын дамытып, тіркелетін деректер көлемін қысқартуға мүмкіндік береді [4]. 

Қазіргі заманғы бейнебақылау жүйесі компьютерлік көрудің әртүрлі 

технологияларынан тұрады. Интеллектуалды бейнебақылау технологиясы келесі негізгі 

элементтер мен бағдарламалық-алгоритмдік модульдерді қамтуы тиіс: 

50% 

21% 

17% 

12% 

Сапаны бақылау 

Өндірісті 
автоматтандыру 

Баспа таңбаларын 
тану 
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видеоақпаратты жинау және өңдеу әдістері мен алгоритмдерін жүзеге асыруға 

арналған бағдарламалық-аппараттық құралдар [5]. 

Қолжазба және баспа таңбаларын тануға байланысты бірқатар маңызды 

проблемалар бар. Оның ішінде ең маңыздысы: 

- таңбаларды салу формаларының әртүрлілігі; 

- суреттерді бұрмалау; 

- өлшемдерді өзгерту және таңбалар масштабы. 

Баспа мәтіндерін автоматты тану технологиясының қазіргі жағдайы (OCR) 

қажетті сенімділік деңгейінде ақпаратты енгізуді автоматтандыру міндетін шешуге 

мүмкіндік береді. Мәтінді оптикалық тану жүйесі (OCR) бейнеде мәтіндік аймақтарды, 

ондағы жеке символдарды бөліп, танып, басып шығару (беттеу) мен жолдар арасындағы 

қашықтықты сезбеу тәсілі. 

Әдетте, OCR жүйелері аппараттық немесе бағдарламалық іске асыруды 

болжайтын бірнеше блоктардан тұрады: 

- оптикалық сканер; 

- мәтін элементтерін оқшаулау және бөлу блогы; 

- суреттерді өңдеу блогы; 

- белгілерді бөлу блогы; 

- тану блогы; 

- тану нәтижелерін қайта өңдеу блогы. 

Оптикалық сканердің жұмысы нәтижесінде бастапқы мәтін компьютерге 

жартылай тонды немесе бинарлы сурет түрінде енгізіледі. 

Жадыны үнемдеу және ақпаратты өңдеуге кететін уақытты азайту мақсатында 

OCR жүйелерінде әдетте жартылай тонды бейнені қара-ақ түске түрлендіру 

қолданылады. Бұл операция бинаризация деп аталады. Алайда, бинаризация операциясы 

тану тиімділігінің нашарлауына әкелуі мүмкін екенін ескеру қажет [6]. 

Бұл әдісті қолдану бір шрифтпен бірыңғай мөлшерде басылған мәтіндердің 

үлкен көлемін тану қажет болған жағдайларда орынды. Мұндай жағдайларда тану 

нәтижелері нейростейлерді пайдалануға негізделген әдістермен бәсекелесуі және тану 

жылдамдығы бойынша оларға жол бермеуі мүмкін. 

Сонымен қатар эталонмен салыстыру әдісі басқа алгоритмдерді әлдеқайда оңай, 

қарапайым математикалық аппаратты қолданады. Бірақ эталондық мәндерден кіріс 

деректерінің аздаған ауытқулары тану сапасының күрт төмендеуіне әкеледі. 
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Аннотация. в статье рассматривается использование электронного учебно-

методического пособия для 4 классов по информатике. 

Abstract. the article discusses the use of electronic teaching aids for 4 classes in 

computer science) 

Аңдатпа. мақалада информатика пәнінен 4 сыныпқа арналған электронды оқу 

құралдарын қолдану туралы айтылады. 

Ключевые слова: (электронный учебник, информационные технологии, 

образовательный процесс. 

Keywords: electronic textbook, information technology, educational process. 

Түйін сөздер: электронды оқулық, ақпараттық технологиялар, оқу процесі. 

 

 Общеизвестно, что мы живём в эпоху информатизации. На сегодняшний 

день информатизация развивается очень быстрыми темпами. Все больше людей 

используют информационные технологии в самых различных целях. Информационные 

технологии в наше время выходят на первый план и практически заменяют человеческие 

ресурсы. Использовать новейние информационные технологии действительно очень 

удобно и в некоторых регионах они просто незаменимы. 

 В данной статье речь идет об информационных образовательных 

технологиях. Уже давно не секрет, что в связи с последними событиями, все школы, 

колледжи и ВУЗы вынужденно переходят на дистанционное онлайн обучение. 

Информационные технологии (далее ИТ) также широко применяются непосредственно в 
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воспитании и обучении. Без использования ИТ образовательный процесс был бы менее 

интересным и эффективным. В качестве ИТ в сфере образования используются: 

интерактивные доски, всевозможные образовательные приложения (обучающие, 

стимулирующие, контролирующие) электронные учебники и рабочие тетради, web-сайты 

различного типа учебно-воспитательного назначения и т.д. Все эти технологии 

позволяют сделать образовательный процесс не только интересным, разнообразным и 

насыщенным, но также максимально эффективным и результативным как для учителей, 

так и для учащихся, в первую очередь. 

 В моей дипломной работе мною была выбрана тема: «Разработка 

электронного учебно-методического пособия для 4 класса по информатике». Целью 

написания данной дипломной работы являлась разработка электронного учебно-

методического пособия для 4 класса по информатике. Почему именно 4 класс? Потому 

что именно в 4 классе дети уже наиболее осознанно подходят к изучению научных 

предметов, в этом возрасте у детей формируется устойчивый интерес к некоторым 

наукам. Моей задачей являлось разработать максимально интересный и познавательный 

электронный учебник по информатике для детей данного возраста. Актуальность 

создания именно электронного учебно-методического пособия заключается, в первую 

очередь, в новизне и привлекательности именно ээтого электронного пособия, нежели 

обычного, в плане использования игровых технологий, что позволяет удерживать 

внимание и интерес детей на протяжении достаточно длительного промежутка времени. 

Электронное учебно-методическое пособие имеет ряд преимуществ: 

• Портативность – то есть детям не нужно будет носить с собой бумажный 

вариант учебника, ребёнку достаточно будет взять с собой электронный носитель, 

например, флешку, и удобно использовать электронное пособие, например, на школьном 

компьютере. 

• Общедоступность – детям не нужно будет приобретать данный учебник в 

магазине или, в школьной библиотеке, где количество учебников в бумажном варианте 

строго ограничено. Ребёнку будет достаточно скачать электронное учебно-методическое 

пособие на свой электронный носитель, он сможет использовать его в любое время в 

любом месте. 

• Обновляемость информации – если взглянуть на преимущества 

электронного учебника перед обычным с точки зрения обновляемости информации, то 

мы сможем заметить, что для того, чтобы дополнить печатный учебник, требуется 

выпускать второй том, издание, а для дополнения электронного учебника достаточно 

всего лишь выпустить апдейт (обновление), далее, электронное пособие не нужно будет 

покупать, достаточно будет его просто скачать. 

• Многофункциональность – в электронном пособии есть огромные 

возможности для расширения кругозора знаний. Это всевозможные анимации, 

видеоматериалы, графики, тестирование, практические работы. Сравнительная 

характеристика преимуществ электронного пособия здесь очевидна. 
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 В своей дипломной работе я создала электронный учебник по информатике 

для 4 класса (рис.1), который состоит из пяти глав (рис.2): 

1. Программирование 

2. Робототехника. Лабиринты и кегельринг 

3. Создание видео 

4. Презентации 

5. Компьютеры будущего 

Каждая глава включает в себя практические и тестовые задания, а также 

дополнительные материалы по темам. При работе над интерактивными практическими 

заданиями, верный и неверный ответы выделяются в ходе их выполнения. Тестовые 

задания дают возможность проверить и оценить уровень усвоения учебного материала. 

Интерфейс электронного приложения прост и удобен в использовании. Выполнение 

заданий на диске помогут развить навыки логического мышления, а также повышают 

мотивацию для дальнейшего изучения предмета ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Рис.1. Электронный учебник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 5 глав электронного учебника 

 

 В каждой главе электронного учебно-методического пособия (рис.3) 

имеются интересные увлекательные задания в игровой форме (рис.4), тестовые задания 

(рис.5) и дополнительные материалы по темам (по необходимости). Таким образом 

выглядят задания в каждой главе: 
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Рис.3. Задания глав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Интересные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Тестовые задания 

 

 Исходя из результатов проделанной работы, поставленные задачи были 

выполнены, цель была достигнута. 
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XXI век  считается  веком высоких компьютерных технологий, поэтому 

возникает несколько вопросов, связанных с ролью школы и, в общем, всех средних 

учебных заведений, т.е. какими они должны быть в ХХI веке, чтобы подготовить 

молодого человека к полноценной жизни и труду в современном мире.  Очевидно, что 

решить эту проблему невозможно, используя при этом только традиционные методы 

обучения. Использование в образовании ИКТ стало одним из наиважнейших 

направлений развития информационного общества в целом. Система образования на 

сегодняшний день  развивается так стремительно, что постоянно находится в ситуации 

«шока от будущего», т.е. ребенок рождается и потом учится в одном мире, а 

самостоятельно жить и функционировать ему придется уже в другом.  

В таких условиях  педагоги  должны развивать у школьников новые навыки – 

способность самостоятельно накапливать информацию, анализировать, объединять и 

передавать ее другим людям, умение адаптироваться в этом мире и найти себя в нем, 

овладевать новыми технологиями. Ответом на вызовы настоящего времени является 

внедрение  новой модели образования в учебный процесс, ориентированной на 

самостоятельную работу школьников, формы коллективного обучения, формирование у 

детей необходимых навыков. Повсеместное применение в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) должно сыграть  большую роль в 

этой трансформации, поскольку: 

1. При изучении и применении ИКТ в учебном процессе школьники 

получают необходимые  навыки и квалификации, которые в последующем будут 

применимы в  жизни и работе в современном обществе; 

2. ИКТ очень  эффективный инструмент, при помощи 

которого  развиваются  новые   методы  и формы обучения, существенно повышающие 

качество образования; 
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3. широкое применение в сфере образования ИКТ обеспечивает условия для 

повышения эффективности и доступности образования. Для перехода от получения 

образования  на всю жизнь к  получению  образования через всю жизнь, которое 

обеспечивает постоянное приспособление  к условиям, созданным для  развития 

информационного общества и экономики [1]. 

Ребенок  в настоящее время живет в мире электронной культуры, в мире 

технологичных символов и знаков, чтобы общаться с детьми на одном языке, 

необходимо  быть вооруженными не только современными методиками, но и новыми 

образовательными технологиями. Одной из таких методик на  сегодняшний день 

является интегрированное вхождение  медиаобразования в систему работы учителя 

предметника. 

Уроки в специальной (коррекционной) школе должны быть эмоциональными, 

яркими, с привлечением большого количества иллюстративного материала, с 

использованием на уроках звуковых и видео записей. Все эти новшества 

обеспечивает  компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. Уроки с 

применением новых технологий воспитывают у школьников чувство прекрасного, 

расширяют их кругозор, что самое главное, позволяют за ограниченное уроком время 

дать детям обширный искусствоведческий материал.  

Постоянное накопление опыта использования информационно-

коммуникационных технологий на уроке в школе — это важная составляющая 

информатизации всего образовательного процесса. То есть, чтобы использование ИКТ 

стало  привычным в деятельности педагога предметника, стало органичной и 

неотъемлемой частью любого урока.  Современные исследования показывают, что в 

памяти ребенка остается 1/4 часть всего услышанного материала, 1/3 часть всего 

увиденного материала, 1/2 часть увиденного и  услышанного материала одновременно. 

Однако, если  школьник вовлечен в активные действия в процессе обучения, то в его 

памяти аж ¾ части материала. 

Компьютер  создает такие условия, которые позволяют существенно  повышать 

эффективность образовательного процесса в целом, значительно  раздвигает возрастные 

возможности обучения [2]. 

 

Преимущество уроков с использованием информационных технологий 

заключается в том, что с их помощью можно решить ряд актуальных проблем, стоящих 

перед школой. К ним, прежде всего, относятся: 

1. Повышение интереса и мотивации учащихся к обучению. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Повышение качества учебно-воспитательного процесса, приведение его к 

современному уровню научно-технического прогресса. 

4. Реализация идей индивидуального дифференцированного подхода в процессе 

обучения. 
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5. Оказание помощи в решении ряда задач развития личности, ее 

компетентности, способности к саморегуляции, творчеству. 

6.Открытие совершенно новых возможностей по сравнению с традиционными 

средствами обучения. 

Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, но дает 

возможность учителю более глубоко осветить тот или иной теоретический вопрос. 

Наибольшая эффективность использования компьютера на уроке в 

коррекционной школе достигается, как правило, в следующих случаях: 

 более полная визуализация объектов и явлений по сравнению с печатными 

средствами обучения. 

 использование возможности варьировать временные масштабы событий, 

прерывать действие компьютерной модели,  эксперимента и использование возможности 

их повторения. 

Использование информационных технологий на уроках предоставляет учителю 

неограниченные возможности в осуществлении одного из ведущих принципов 

коррекционной педагогики – принципа наглядности обучения. Выполненные при 

помощи компьютерных программ модели, фильмы, слайды позволяют учителю достигать 

высокой степени вариативности подачи учебного материала. Записанные в электронном 

виде уроки являются качественным, готовым материалом для постоянного использования 

в образовательном процессе [3]. 
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Аннотация: Машиналық оқуда визуалды-аналитикалық жүйені пайдалану 

адамның интеграциясы және оның зияткерлік мүмкіндіктерін құрылыс модельдерінде 

пайдалану негізі болып табылады. Ақпараттық процессор және шешім қабылдау тетігі 

ретінде үлгіні құру үшін жұмыс процесі адамға және машинаға бағытталған болып 

бөлінеді. Модельдер машина немесе адам бола алатын соңғы пайдаланушының негізінде 

жасалады. 

Түйін сөздер: визуалды аналитика, классификация, ақыл-ой моделі, формальды 

модель, өлшемді төмендету, ақпаратты визуализация. 

 

Аннотация: Использование визуально-аналитической системы в машинном 

обучении является основой для интеграции человека и использования его 

интеллектуальных возможностей при построении моделей. Рабочий процесс делится на 

ориентированный на человека и машинный, чтобы построить модель в качестве 

информационного процессора и механизма принятия решений. Модели построены на 

основе конечного пользователя, который может быть либо машиной, либо человеком. 

Ключевые слова: визуальная аналитика, классификация, ментальная модель, 

формальная модель, уменьшение размерности, визуализация информации. 

Abstract:The use of a visual analytical system in machine learning is the basis for the 

integration of human and the use of his intellectual capabilities in the construction of models. 

Workflow is divided into human-oriented and machine-oriented in order to build a model as an 

information processor and decision-making mechanism. Models are built on the basis of the end 

user, which can be either a machine or a human. 

Keywords: Visual Analytics, Classification, Mental Model, Formal Model, 

Dimensionality Reduction, Information Visualization 

 

Визуалды немесе көрнекі аналитика - бұл үлкен мәліметтер жиынтығында 

зерттеу білімін іздеуді қолдау үшін интерактивті визуализация мен аналитикалық 

алгоритмдерді біріктіру туралы ғылым. Біз визуалды анализ үшін «циклдегі адам» 

философиясынан «циклдегі адам» көзқарасына көшуді қолдаймыз, мұнда басты назар 

аналитиктердің жұмыс ағымын тануға және аналитиканы бұрыннан бар интерактивті 

үдеріске бейімдеуге бағытталған. Біз мағынаны талдау контекстінде визуалды 

аналитикалық қолдауды қамтамасыз ететін бірқатар жобаларды қарастырамыз және 

болашақ проблемалармен бірге зерттеу бағдарламасын сипаттаймыз.Бұл мақалада 

сандық орта аралас деректерді зерттеу үшін мәліметтерді іздеу және ақпаратты 

визуализацияны қолдану үшін сапалы деректерді сандық мәліметтерге айналдыру үшін 

жаңа мүмкіндіктер беретінін көрсетеді. Машиналық оқуда визуалды аналитикалық 

жүйені қолдану адамның интеграциясы және оның интеллектуалды мүмкіндіктерін 

модельдерді құруда пайдалану негізі болып табылады. Сонымен бірге визуалды 

аналитика адамның білімін кеңейту үшін қолданылады және зерттеу құралы ретінде 

қолданылады. Біз визуалды аналитикалық жұмыс процесін соңғы өнімді қалыптастыру 
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бағытында қолданудың нысандары мен мақсаттарын зерттейміз. Ақпараттық процессор 

және шешім қабылдау тетігі ретінде үлгіні құру үшін жұмыс процесі адамға 

бағытталған және машинаға бағытталған болып бөлінеді. Модельдер түпкі 

пайдаланушының негізінде жасалады, олар машина да, адам да бола алады. Модель құру 

туралы ұғымдар және машиналар мен адамдардың осы процестердегі рөлі зерттелген. 

Машиналық модельді қолдануға арналған визуалды аналитикалық жұмыс процесінде 

зерделенетін «қарама-қарсы модельді қолдану» тұжырымдамасында ақпараттық 

технологияны практикалық қолдану ұсынылады. Бұл модельдің негізін адам 

қалыптастыратын және пайдаланатын модель құрайды. 

Зерттеу барысында, біз соңғы өнімді - модельді алуға бағытталған визуалды 

аналитикалық жұмыс процесін қолданудың мақсаттарын анықтадық: адамға бағытталған 

визуалды аналитикалық жұмыс процесі ақыл-ой моделін жасайды, машинаға бағытталған 

визуалды аналитикалық жұмыс процесі - формалды модель құрады. 

Адамның зияткерлік қабілеттерін машиналық оқыту моделін құру үшін 

пайдалану бірқатар артықшылықтарға негізделген маңызды сала болып табылады. 

Алынған модель құрылыс әдісі үшін басқа машиналарды үйрену тәсілдерінен мүлдем 

өзгеше болады: Bayes, k-жақын көршілер, қолдау вектор машинасы, кездейсоқ орман 

немесе терең оқыту және т.б. Негізгі ерекшелігі - модельді адам қалыптастырады, содан 

кейін оны машина қолданады. Алайда, айырмашылық тек үлгіні алу әдісінде ғана емес. 

Бұл модельді қалыптастыру негізі машина құрастырған модельдерден ерекшеленеді, бұл 

модельдердің ансамбльдерінде қолдану үшін маңызды. 

Ақпараттық технологиялар «қарама-қарсы модельді қолдану» ұғымын көрсету 

үшін жасалды. Ресми модель толығымен психикалық модельге негізделген. Деректерді 

жіктеу үшін машинаның мүмкіндіктері пайдаланылмады. Модельді синхрондау 

тұжырымдамасын қолдану перспективалы болып табылады. Бұл жағдайда 

артықшылықтар адам үшін де, машинада да модельдерді құру үшін қолданылады. 

Бұл жұмыста біз визуалды аналитикалық жұмыс процесін пайдаланудың 

мақсаттарын анықтадық, ол соңғы өнімді алуға бағытталған - модель: тұлғаға 

бағытталған визуалды талдау жұмыс процесі психикалық модель жасайды, компьютерге 

бағытталған визуалды талдау жұмыс процесі формальды модель жасайды. Модель 

ақпараттық процессор және шешім қабылдау тетігі ретінде қарастырылады. Ресми және 

психикалық модельдер тек машина немесе адам болатын тұтынушылармен ерекшеленеді. 

Модельдік синхрондау және «қарама-қарсы модельді қолдану» негізінде құрылатын 

модельдердің екі тұжырымдамасы ұсынылады. «Қарама-қарсы модельді қолдану» 

ұғымын қолдана отырып, машинаға ақыл-ой моделіне негізделген модель алуға 

мүмкіндік беретін және осы тұжырымдаманы қолдану мүмкіндігін көрсететін ақпараттық 

технология жасалды. Бұл құрылғыға модель негізінде адамның зияткерлік 

мүмкіндіктерін толығымен пайдалануға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологияның шектеулері бар. Көрнекі түрде ұсынылған 

мәліметтер визуалды түрде бөлініп, топтастырылуы керек. Егер адам ақыл-ой моделін 

жасамаса, онда деректерді құпиялауға болмайды. Тиісінше, деректерді адамдарға 
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визуалды түрде ұсынудың әдістері мен рәсімдерін жетілдіру қажет. Шашырау учаскесі 

көптеген сыныптар мен мәліметтерді жіктеуге жарамсыз. 

Ақпараттық технологиялар «қарама-қарсы модельді қолдану» түсінігін көрсету 

үшін жасалды. Ресми модель толығымен психикалық модельге негізделген. Деректерді 

жіктеу үшін машинаның мүмкіндіктері пайдаланылмады. Модельді синхрондау 

тұжырымдамасын қолдану перспективалы болып табылады. Бұл жағдайда 

артықшылықтар адам үшін де, машинада да модельдерді құру үшін қолданылады. 
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Аннотация: Эффективное управление предприятием в современных условиях 

невозможно без использования современных информационных технологий. Правильный 

выбор программного продукта и фирмы-разработчика – это первый и определяющий этап 

успешного решения автоматизации производства. 

Ключевые слова: автоматизация, управление, система, технология, тех. 

Annotation: Effective enterprise management in modern conditions is impossible 

without the use of modern information technologies. The right choice of software product and 

developer company is the first and determining stage of a successful automation solution. 

Keywords: automation, control, system, technology, technological. 

Аннотация: заманауи жағдайда кәсіпорындарды тиімді басқару қазіргі 

ақпараттық технологияларды пайдаланбай мүмкін емес. Бағдарламалық жасақтама өнімі 

мен әзірлеуші компанияны дұрыс таңдау - бұл автоматтандыруды сәтті шешудің бірінші 

және анықталатын сатысы. 

Түйінсөздер: автоматтандыру, басқару, жүйе, технология, техникалық. 

 

Бүгінгі таңда өнеркәсіптік кәсіпорындарды автоматтандыру саласында өндірістің 

әр түрлі бағыттарындағы кәсіпорындарда енгізілетін таратылған басқару жүйелерін 

(DCS) жобалау үшін көбірек қажет жабдықтар шығарылуда. Алғашқы DCS нарыққа 1975 

жылы Honeywell (TDC 2000 жүйесі) және Yokogawa (CENTUM жүйесі) ұсынылды. TDC-

3000 жүйелері жетілдірілді және қазіргі уақытта энергетика, металлургия және газ 

өнеркәсібінде газды, мұнай мен мұнай өнімдерін, целлюлоза-қағаз өнеркәсібін және 

басқаларын тасымалдау бойынша кәсіпорындарда сәтті жұмыс істеуде. 

Басқарудың қазіргі заманғы негізгі жүйелері: 

 ABB 800xA жүйесі 

 CONTRONIC Hartmann-Braun 

 Damatic XDi Valmet Automation 

 Emerson DeltaV 

 Honeywell Experion PKS 

 Invensys Foxboro I/A Series 

 Siemens SIMATIC PCS7 

 Yokogawa CENTUM CS 3000 

Қазіргі кездегі таратылған басқару жүйелері келесі негізде жұмыс істейді: 

 өндірістік жұмыс станциялары; 

 көп арналы контроллерлер; 

 таратылған енгізу-шығару станциялары; 

 ашық өндірістік желілер (Industrial Ethernet, Profibus, Modbus, т.б.); 

 интеллектуалды енгізу / шығару құрылғылары; 

 ақпарат таратуға арналған сымсыз құрылғылар; 

 деректерді беруге арналған WEB-технология. 

Таратылған  басқару  жүйелерінің  архитектурасы  бағдарламалық  және 
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аппараттық құралдар жиынтығы, желінің архитектурасы, резервтік мүмкіндіктер 

және 

басқа да маңызды параметрлер сияқты жүйенің иерархиясының деңгейлерімен 

анықталады. 

Шешілетін міндеттер санына байланысты жүйенің ақпараттық сыйымдылығы 

жүздеген ондаған мыңға дейінгі сигналдарды өңдеуге қабілетті кіріс / шығыс 

арналарының әр түрлі санын қамтиды. Үлкен көлемдегі параметрлерді (ақпаратты) 

қабылдау, сақтау және өңдеу үшін нақты уақыт режиміндегі мәліметтер базасы (НУРМБ) 

қолданылады - реляциялық, иерархиялық, объектілік-бағытталған. НУРМБ сервері - 

интеграцияланған менеджмент жүйесінің өзегі, осылайша технологиялық процестен 

шығатын мәліметтер массивтерін оларды кейінгі басқаруға және өндірісті басқарудың 

жоғарғы деңгейінде қолдануға мүмкіндік беретін форматтауды қамтамасыз етеді. 

НУРМБ деректерді синхрондауды, репликацияны қамтамасыз етуі керек және нақты 

уақыттағы ақауларға төзімділік үшін резервтерді қамтамасыз етуі керек. 

Басқару жүйесінің ашықтығы әр түрлі өндірушілердің бағдарламалық және 

аппараттық құралдарын бөлісуге мүмкіндік беретін ашық халықаралық стандарттар 

жүйесін және т.б. қолданады. 

«Ашық жүйе» терминін IEEE POSIX 1003.0 комитеті анықтаған анықтама 

ретінде қарастыруға болады: «ашық жүйе - бұл дұрыс жобаланған қосымшалардың 

минималды өзгерістермен берілуіне мүмкіндік беретін интерфейстерге, қызметтерге және 

қолдау көрсетілетін мәліметтер форматына арналған ашық сипаттамаларды жүзеге 

асыратын жүйе. жергілікті және қашықтағы жүйелердегі басқа қосымшалармен бірге 

жұмыс істейтін және жүйеден жүйеге ауысуды жеңілдететін стильде қолданушылармен 

өзара әрекеттесетін жүйелердің кең спектрі». Сондықтан, егер пайдаланылған мәліметтер 

форматтары мен процедуралық интерфейс анықталып, сипатталған болса, оған «сыртқы», 

тәуелсіз жасақталған компоненттерге қосылуға мүмкіндік беретін жүйе ашық деп 

тұжырым жасай аламыз. 

Жүйенің масштабталуы дегеніміз - жүйенің ресурстарды қосу кезінде оның 

жұмысын жоғарылату қабілеттілігі. Масштабтау мүмкіндігі жүйені өзінің 

архитектурасындағы сыни өзгерістерсіз жаңартуға мүмкіндік береді. Егер олар ауыр 

жүктеме жағдайында жұмыс істеуді қажет етсе, масштабтау электрондық жүйелердің, 

бағдарламалық жүйелердің, мәліметтер базасының және т.б. маңызды аспектісі болып 

табылады. 

Басқару жүйесінің маңызды сипаттамалары: сенімділік; орындау; рентабельділік. 

Жүйенің өнімділігі басқа жүйелік тораптар сияқты «төменгі деңгейдегі» жабдықтармен 

және басқару жүйелерін алгоритмдік қолдауымен анықталады. 

Бөлінген басқару жүйелерін жобалауға қойылатын негізгі техникалық талаптар: 

 жергілікті автоматты басқару жүйелерінің (АБЖ) техникалық жабдықтарын 

пайдалану үшін кең температуралық диапазонды қамтамасыз ету; 

 таратылған қуат жүйесі; 
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 автоматтандыру объектісінің әрбір жеке учаскесінде сенімді жер циклін 

қамтамасыз ету; 

 приборлар мен ақпараттық арналарды сыртқы әсерлерден қорғау, сондай-ақ 

берілетін сигналдарды күшейту; 

 контроллер жабдықтарының халықаралық стандарттарына сәйкес келетін 

компоненттердің тиімділігі, сенімділігі және өзара алмастырылуы тұрғысынан оңтайлы 

таңдау; 

 шаң мен ылғалдың тығыздығы тұрғысынан оңтайлы таңдау, сонымен қатар 

электромагниттік сәулеленуден, коррозиядан және шеберхананың шкафын, 

жергілікті өзін-өзі басқаратын автоматтың шкафын автоматтандыру шкафын 

жобалау үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін басқа факторлардан қорғау; 

 жекелеген автоматтандырылған қондырғылар мен басқарудың және 

орталықтандырылған басқару жүйесі арасында технологиялық ақпарат алмасудың 

жоғары сенімді арналарын қамтамасыз ету; 

 негізгі басқару жабдықтарының, сондай-ақ ақпаратты берудің маңызды 

арналарының болуы; 

 апаттық жағдайларда технологиялық кешендерді апаттық-техникалық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету; 

 визуализация және бақылау жүйесінде адам-машина қатынасының жоғары 

тиімді интерфейсін қамтамасыз ету; 

 нақты уақыт режимінде ақпарат арналарында мәліметтер алмасуды 

қамтамасыз ету; 

 ақауларды анықтау жылдамдығы және бағдарламалық және аппараттық 

құралдардың сенімді диагностикасы тұрғысынан тиімді; 

 персоналды сапалы эксплуатациялық құжаттамамен, сондай-ақ орнату және 

диагностика құралымен қамтамасыз ету. 

Бұл мақалада TRACE MODE жүйесінің (TRACE MODE) бағдарламалық 

құралдарын қолдану, үлестірілген процесті басқару жүйесін құру үшін ресейлік AdAstra 

компаниясының (Мәскеу) дамуы талқыланады. Пакет контроллері үшін де, жұмыс 

станциялары үшін де бағдарламалық жасақтама (БЖ) құруға арналған құралдар 

жиынтығын біріктіреді. Сонымен бірге, микробағдарлама бар контроллерлер көмегімен 

басқару жүйелерін құруға болады. 

«Әзірлеуші жүйе» деп аталатын жобалау жүйесінің негізгі бөлігі үш 

бағдарламалық құралды қамтиды: 

 Channel   Database   Editor   (CDE)   -   бұл   жүйенің   математикалық 

(функционалды) бөлігін арна базасы және пайдаланылатын айнымалыларды 

өңдеуге арналған бағдарламалар жиынтығы, сонымен қатар мәліметтер алмасу жүйесін, 

мұрағаттау және оқиғаларды жазу жүйесін құруға арналған құрал. АР жобалық 

құжаттаманы қалыптастыруды қамтамасыз етеді; 

 Data Presentation Editor (DPE) - оператор интерфейсінің экрандық 

нысандарын жасауға арналған құрал; 
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 Template Editor (TE) - процесс бойынша құжаттаманы құру үшін шаблондар 

мен сценарийлерді құруға арналған құрал. 

Көрсетілген әзірлеуші жүйеге қосымша көптеген контроллерлер үшін 

кірістірілген драйверлер жиынтығы, электрондық анықтама жүйесі кіреді. 

TRACE MODE көп деңгейлі, иерархиялық ұйымдастырылған, артық басқару 

процестерін құруға мүмкіндік береді. Контроллер деңгейі, диспетчерлік деңгей және 

әкімшілік деңгейден тұратын үш деңгейлі жүйені қарастырамыз. 

Нақты уақыттағы микро-монитор (Micro-MRV) негізінде контроллер деңгейінің 

басқару жүйесі құрылады. Бұл бағдарлама PC контроллерінде орналасқан және 

объектіден мәліметтерді жинайды, технологиялық процестерді бағдарламалық-логикалық 

бақылау және әртүрлі заңдарға сәйкес параметрлерді реттеу, сонымен қатар жергілікті 

мұрағаттарды жүргізу. Бағдарлама ODR, желілік желілердің жұмысын үнемі бақылап 

отырады және сәтсіздікке ұшыраған жағдайда автоматты түрде резервтік қорларға 

ауысады. Micro-MRV көмегімен сіз қайталанатын немесе үш еселі жүйелерді ыстық күту 

режимінде жасай аласыз. 

Диспетчерлік бақылау деңгейінің негізі Real Time Monitor (RTM) болып 

табылады. RTM TRACE MODE - бұл контроллерлерден мәліметтерді алатын, процесті 

басқару, жергілікті желіде мәліметтерді қайта бөлу, ақпаратты визуализациялау, 

ТЭП және статистикалық функцияларды есептеу, мұрағаттау. 

Бақылау модульдері процесті басқару жүйесінің әкімшілік деңгейінде 

қолданылады. Жетекші менеджерге технологиялық процестің барысы мен 

ретроспективасы, кәсіпорынның статистикалық және техникалық-экономикалық 

параметрлері туралы ақпарат береді. Бұл ақпаратты нақты уақыт режиміне жақын 

режимде жаңартуға болады (кідіріс 10-30 сек). Сонымен қатар, супервайзер 

бейнемагнитофондағы ретроспективті (playback) процесті фильм ретінде көруге 

мүмкіндік береді. Мұрағаттың графикалық « playback » менеджерге диспетчерлік 

кешеннің және бүкіл кәсіпорынның жұмысын басқаруға мүмкіндік береді. 

TRACE MODЕ жүйесінде басқару жүйелерін дамыту үшін келесі 

технологиялардың бірін қолдануға болады: жүйені біртұтас кешен түрінде жобалау, оның 

барлық деңгейлерінің соңына дейін бағдарламалау, автоматты құрастыру және 

компоненттерді дербес әзірлеу. Аспаптық жүйенің негізгі сәулеттік және функционалдық 

ерекшеліктерін келесідей сипаттауға болады. Ол интеграцияланған даму ортасына ие, 

нақты көп пайдаланушы режимін қамтамасыз етеді, басқару жүйесін жобалауға, өңдеудің 

технологиясын, бағдарламалаудың автоматты тетіктерін конфигурациялауға мүмкіндік 

береді және басқа да бірқатар мүмкіндіктерге ие. 

TRACE MODE негізінде жасалған жүйелер Қазақстанның энергетика, 

металлургия, мұнай, газ, химия және басқа салаларында жұмыс істейді. 

Бөлінген басқару жүйелерінің даму тенденцияларына жабдықтар мен 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды стандарттау мен біріздендіруді ескере отырып, 

жүйені құруға жүйелі көзқарас, басқару жүйелерінің көп деңгейлі құрылымына біртұтас 

көзқарас кіреді. 
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Қорытындылай келе, қазіргі заманғы үлестірілген басқару жүйелерін жобалау 

немесе модернизациялау функционалдық, техникалық, экологиялық, сенімділік 

талаптарын қоса алғанда, басқару жүйесін дамытуға қойылатын талаптардың барынша 

қанағаттандырылуын ескере отырып жүргізілуі керек; ашық жүйелер қағидаттарының 

сақталуына кепілдік беретін барлық халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 

бағдарламалық және аппараттық құралдарды пайдалану; жүйенің бүкіл өмірлік циклын 

және процестің ерекшелігі мен сипаттамасымен анықталған басқа талаптарды ескере 

отырып басқару жүйесінің экономикалық тиімділігі. 
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қарастырылған «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар 

энциклопедиясы», «Физика негіздері» еңбектеріне шолу жасалған. 

Аннотация: В данный статье раскрывается эффективность системы 

информатизации образония филосовские труды Аль-Фараби по естествознанию. В 

частности, проведен обзор трудов «Великая книга музыки», «Трактат о вакууме», в 

котором были рассмотрены понятия: оптика, механика, материя, пространство, время, 

движение, покой. 

Abstract: In this article, the effectiveness of the system of Informatization of the 

education system in their coffers. Al-Farabi's philosophical works, written in the natural 

Sciences for. Especially optics, mechanics, matter, and space and time, the concepts of rest and 

motion, provided by the "great book of Music", "on regions of the country have the Vacuum", 

review of publications. 

Түйінді сөздер: «Екінші ұстаз», «Шығыстың Аристотелі», Ұлы ғалым, гуманист, 

«Фарабидің энциклопедиясы». вакуум,бостық, материя, физика, ақпараттық технология. 

Ключевые слова: «Второй учитель», «Аристотель Востока», великий ученный, 

гуманист, «Энциклопедия Фараби», вакуум, пустота,материя, физика, информационные 

технологии, программа «Kahoot». 

Key words: "the Second teacher", "Aristotel of the East" - the Great scientist, 

humanist, "Farabi" encyclopedia. vacuum, matter, Busty, physics, information technology, 

"Kahoot" program. 

 

Батыс пен Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-Фараби.Ол 

Отырар қаласында 870жылы дүниеге келген. Ежелгі Ұлы Жібек жолында, Арыс өзенінің 

Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар қаласын арабтар Фараб, Барба-Фараб 

деп атаған. Себебі осында әл-Фараби жастық шағын өткізген.Туған жері Фарабқа жақын 

қалашық Весиж болатын.Весиж қаласы Сырдарияның сол жақ жағалауында орналасқан. 

Көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр Әбу Насыр әл-Фараби бүкіл араб-парсы 

мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, кейінгі ұрпақтарына 

мұра етіп қалдырды.Мен оқыған кітаптардың бәрінде Әл-Фарабиді жастайынан әртүрлі 

ғылымдарды оқып үйренген деген.Оның ақыл-ойының ұшқырлығы мен білімділігіне 

талай адамдар таң қалған. Себебі ол бірнеше тілдерді ,айтар болсам араб, түрік, парсы 

тілдерін өте жақсы білген.Әл-Фараби көп жылдар бойы Бағдат шахарында ғылыми 

ізденістермен айналысып өмір сүреді.Осы шахарда өмір сүрген кезеңдерінде араб тілін 

терең игеру мен қатар логика , математика ғылымдарын зерттейді.Өте қарапайым,азға 

қанағат тұтатын, көп уақытын ғылым мен білімге арнаған, ал керісінше сән-салтанат 

құратын жерден өзін аулақ ұстаған. Қолына түскен бар қаражатын кітап сатып алуға 

жұмсап, күні- түні ғылыммен айналысқан.Ол алдыңғы толқындағы даналардың ізін қуған 

данышпан философ.Әл-Фараби атсалыспаған , зерттеу жүргізбеген ғылым саласы жоқ 

деуге болады. Ол философия,логика , математика , тіл білімі, әдебиет теориясы , 

т.б.ғылым салалары бойынша қыруар көп ғылыми еңбектер жазды. Алайда оның 
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көптеген шығармалары ел арасында қолжазба күйінде тарап, бірте-бірте жоғалып қала 

берген. 

Әл-Фараби Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз», «Шығыстың Аристотелі» 

атанған ұлы ойшыл. Ғылымдардың ішінде зор нәтижеге жеткені- астрономия мен 

геометрия.Ол оптикалық аспаптар жасаумен, әсіресе ойыс парабола айна , уақытты 

өлшейтін құм сағаты.Осы күнге дейін қолданыста жүрген күн сағаты, көлеңкені 

өлшеужәне жер меридианын табуда ұлы ойшыл әдісі деп аталады.Сондай-ақ ғалым 

сфералық тригонометрияға негіз салған. Фараби астрономия мен астрологияны өте терең 

білген адам. Орта ғасырдан бастап дүние жүзіне тараған астрологияның бетін ашып, 

сырын шешкен осы Фараби болып саналады. Бірақ ол астрологияны үйретіп, оны 

қолдануды көздеп, түзету енгізген емес. Оның шын мағынасында негізі қайдан шыққан, 

шындығы мен өтірігі қайда, осыны көрсету мақсатын көздеді. Бал ашу кітабы 

«Талиғынаме» («Гороскоп») бойынша болашақты білуге болады деушілердің ісін 

Фараби ашықтан-ашық надандық немесе адам аулаған арамзалық дейді. Осы пікірін ол 

жалпы астрономиялық, математикалық-логика әдісімен дәлелдейді. Фараби 

астрологияны өзінің ақыл елегінен өткізіп, зерттемей тұрып, одан сырттай безген жоқ. Ол 

астрологияның жалғандығына әбден өзінің көзін жеткізген соң ғана одан біржола қол 

үзді. Әл-Фарабидің физика саласындағы көрнекті еңбегі – «Вакуум» туралы деп аталады. 

Мұнда ол табиғатта вакуум (бостық) жоқ екенін ежелгі грек оқымыстыларында да сирек 

кездесетін тәжірибелерге (экспериментке) сүйенген логикалық қорытындылар арқылы 

дәлелдеуге тырысады. Бұл еңбегінде ол вакуум проблемасынан басқа да физиканың әр 

түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның деңгей-дәрежесіне сай шешімдерін 

тауып беруге тырысады. Олардың ішінде түсірілген кернеу-күшке, қысымға байланысты 

ауаның көлемінің ұлғаю немесе кішірею құбылыстарының заңдылықтары, ол күштің 

жан-жаққа берілуі және басқалар бар. 

Фарабидің «Музыканың ұлы кітабындағы» математикалық мағлұматтарға 

қысқаша шолу жасасақ, біріншіден, бұл еңбекте Әл-Фарабидің арифметика пәніне 

жататын, бірақ музыка теориясында әртүрлі қолданыс табатын сандар қатынастарына, 

яғни бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін түсіндіреді. Ондай амалдар қатынастарды 

қосу, бөлу және азайту. Фараби бұл туралы былай жазады: «Егер біз мына төмендегі үш 

есептің қалай шешілетінін түсіндірсек, онда біз музыканың арифметикадан алған 

нәрселерін түгел көрсеттік деп айта аламыз: 1. Сандар бір-бірімен берілген қатынаста 

болсын. Қатынастары осы қатынастарды қамтитындай екі сан табу керек; 2. Екі сан өзара 

берілген қатынаста болсын. Біз осы екі сан қатынасы қамтитындай қатынастардағы орта 

сандарды табуымыз керек; 3. Берілген қатынастағы екі сан қатынастар қосындысы 

бастапқы қатынастан шығатындай, екі орта санды қамтысын. Бұл қалдық қатынасты 

беретін, яғни бұл қосындыға қарағанда бастапқы қатынастың артықшылығы болып 

табылатын санды табуымыз керек «Музыканың ұлы кітабында» музыка ғылымының әр 

түрлі мәселелерін қарастыра келе мынадай пікір айтады: «Бұл табиғи нәрсе, өйткені 

музыка теориясының ең ақырғы көздеген мақсаты, сайып келгенде, әр түрлі тондарды, 

интервалдарды, 81 топтарды т.б. комбинациялау арқылы мелодиялар, күйлер мен әуендер 



322 
 

композициялау, шығару болып табылады». «Музыканың ұлы кітабында» математикадағы 

функция, функциялық тәуелділіктер ұғымына келетін мәселелер мен пайымдаулар көп 

кездеседі. Фарабидің музыкалық аспаптар шығаратын дыбыстардың биіктіктері қандай 

физикалық басқа шамаларға байланысты тәуелді болатынын анықтау әрекеттері-осындай 

есептердің басты бір бөлігі болды. Фарабидің қорытындысы бойынша, тондар дыбысты 

туғызатын шектердің ұзындық-тарына кері пропорционал болады. Бұл біз мектептен 

білетін өзара кері пропорционалдық функцилық тәуелділік. Фарабидің логикалық 

трактаттарында қазіргі замандағы математикалық логиканың да нышаны болғанын 

көрсететін мағлұматтар баршылық. Ол логиканы философиядан бөліп, оны математика, 

грамматика т.б. сияқты нақты дәл ғылым деп санап, оның пәнін, зерттеу әдістерін 

анықтайды. Аспан денелері жалпы және жалқы туралы білімге ие. Олар қабылдау 

арқылы бір қалыптан екінші қалыпқа көшуінің бергілі ретін мүмкін санайды. Осы 

қабылдау арқылы оларда қозғалыстың тікелей себебі болып табылатын дене қабылдауы 

пайда болады. Аспан қозғалысы дегеніміз-қозғалушы өзінің қалпын өзгертіп отыратын 

айналмалы қозғалыс, ал ауыспалы қозғалыс дегеніміз-қозғалушы дене өзінің орнын 

ауыстырып отыратын қозғалыс. Қозғалыс пен тыныштықтың басталуы, ол сыртқы қысым 

немесе өмір, табиғат деп аталады» . Астрономия Әл-Фарабидің айтуы бойынша 

«жұлдыздар туралыматематика ғылымы», аспан денелерін, планеталардың орналасуын, 

олардің бір-бірімен жерге жақындығын, өлшемдерін, қозғалысын зерттейді дейді. «Әл-

Фарабидің көптеген формулалары Ұлықбектің астрономиялық мектептерінің атақты 

кестелерінің негізі, математикалық аппараты қызметін атқарғаны туралы болжам айтуға 

болады» дейді Қазақстандық Әл-Фараби шығармашылығын зерттеуші А.К.Кубенов. 

Қазіргі уақытта ,білім мен ғылым қатар дамып тұрған кезеңде сабақ кезеңдерін 

ақпараттық-технологиясыз өткізу мүмкін емес. Физика мен информатика пәні 

кіріктірілген, 8 сыныпта «Тұрақты электр тогы. Өткізгіш кедергісінің материал тегіне 

тәуелділігі» атты тақырыпта өткізілді.Сабақты өткізу кезеңдерінде Kahoot 

программасымен үй тапсырмасын тексеру мен жаңа сабақты бекіту кезінде қолданылды. 

Әр оқушы өз ұялы телефонына осы программаны орнатуына көмектестім.Бұдан сабақ 

барысында оқушылардың қызығушылығы мен есте сақтау қабілеті жоғары екені 

байқалды. Осы программа арқылы оқушыларды шапшаңдыққа , жарыса оқуға, ақылды 

тақтада көрсете отырып,жеке тұлғаның дамуына үлес қосады. 

Компьютерлік сауаттылық –қазіргі таңдағы басты мәселе.Осыдан кейін 

туындайтын мәселелердің бірі –сапалы білім, саналы тәрбие орта мектепте білім беру ісін 

оқытудың жаңа инновациялық әдістерімен толықтыру, оқытудың жаңа технологияларын 

іздестіру , оқушыны ақпаратты талдай білуге,ақпараттық технологияларды тиімді 

пайдалана білуге үйрету. Ғылым мен білімнің таусылмас құпия сырларын зерттей 

отырып, жас ұрпаққа жеткізу ,бүгінгі таңда ұстаздар қауымының басты міндеті. 

Қазіргі уақытта компьтермен жұмыс істеу өте қолайлы.Себебі кез келген оқушы 

компьютермен жұмыс істеуге ұмтылып, білмегенін сұрап білгісі келіп тұрады. 

Компьютермен жұмыс істегенде оқытудың міндеттері мынадай: 

1) оқушының ойлау қабілеті артады. 
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2) Компьютерге деген сауаттылығын көтеру. 

3) Оқыту процесінде компьютерге деген  үрдісін айқындау. 

4) Оқушының кез-келген бағдарламаларды қолдана отырып, шапшаңдығын 

арттыру. Осыдан барып оқушылардың қызығушылығы артып, танымдық қасиеті 

қалыптасады. 

Компьютерді сабақ барысында қолданғанда оқушыларға аннимация, 

иллюстрациялар жасау арқылы есте сақтау қабілеті дамиды.Өзім сабақ берген 

сыныптарыма оқытудың жаңаша компьютерлік жүйесін вордта кез келген графикалық 

бағдарламаларды толық меңгеруді басшылыққа алдым. Нашар оқиды деген 

оқушылардың да компьютерге деген қызығушылығы артты.Мен мектепке келуімді асыға 

күтіп, коридордан қарсы алып, қасымнан шықпай , оқушылармен дербес жұмыс 

жасадым.Сабақ беру барысымда компьютермен жұмыс істеу арқылы уақытымды 

үнемдедім. Басты мақсатым болды оқушыларды өмірге бейімдеу, өз бетімен 

білім алуға, алған білімін қажетіне қарай қолдануға. 

Компьтерлік сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін 

қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін 

білім, білік , дағдылардың жиынтығынан құралады.Ал, кең мағынасында ол тек білік пен 

білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың , елдің немесе жеке адамдар 

тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі.Информатика пәні бойынша теория 

мен практиканың байланыста болуын қамтамасыз ету үшін , берілетін білімнің мазмұны 

мен көлемін анықтағанда теориялық қағидалардың , заңдылықтар мен ережелердің ,яғни 

ұғымдық –ақпараттық материал дардың бала өмірінде кездесетін түрлі проблемалық 

мәселелерді шешуге көмегі тиетіндей , бала оны қолдана алатындай практикалық маңызы 

ескерілуі тиіс. 

Қорытындылай келе: қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының «Білім- бір 

құрал. Білімі көп адам құралы сай ұста секілды, не істесе де келістіріп істейді. » деген 

екен. Олай болса компьютерлік сауаттылық оқушының өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық фактор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет1. Физика сабағынан көрініс 
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     Сурет2. Информатика сабағынан көрініс 

 

Әл-Фараби: «Ақыл-парасат күші-адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен 

өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш»,-

деп көрсетеді. Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі оның өзіне 

ғанабайланысты екенін айтады. «Адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға 

тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағыдүниені танып білу арқылы жетіледі»,- деп түйіндеді. 

Әл-Фараби: «Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу» 

дейді. Біздер үшін ғұлама ойшылдың белгісіз, ашуды қажет ететін жаңалықтары мен 

еңбектері әліде көп деп ойлаймын. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

Көбесов А. Әбу Насыр Әл-Фараби. А., 2004. 47-67 бб. 

Қазақ халқының философиялық мұралары. 3 т. А., 2005. 30 б. 

Алтаев Ж., Әмірқұлова Ж. Әл-Фараби және ислам философиясы. А., 2012. 

110ӘОЖ 004.822.4 

 

 

УДК 371.3 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ОҚУШЫЛАРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

Минбаева Г. Э. 

Ө. Султанғазин ат. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,  

Қостанай қ. 

 

Ғылыми жетекші: Жарлыкасов Б. Ж. 

Ө. Султанғазин ат. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 

 Қостанай қ. 

 

Аннотация: В этой статье повествуется о информационно-коммуникационных 

технологиях. В начале статьи дается краткое описание технологий используемых для 

обучения учеников. Далее следует полное описание технологий. 
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Ключевые слова: ИКТ, учебный процесс, презентации, интерактивные доски, 

виртуальные туры. 

Annotation: This article is about information and communication technologies. At the 

beginning of the article, a brief description of the technologies used for teaching students is 

given. The full description of the technologies follows. 

Key words: ICT, educational process, presentations, interactive whiteboards, virtual 

tours. 

Аннотация: Бұл мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялар туралы 

баяндалады. Мақала басында оқушыларды оқыту үшін қолданылатын технологиялардың 

қысқаша сипаттамасы беріледі. Бұдан әрі технологиялардың толық сипаттамасы берілген. 

Түйін сөздер: АКТ, Оқу процесі, презентациялар, интерактивті тақталар, 

виртуалды турлар. 

 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуымен «адам және 

компьютер» жүйесі мамандарға ғана емес, қоғамның барлық мүшелеріне қатысты 

проблемаға айналды, сондықтан адамның компьютерге тигізетін әсері мектеп білімімен 

қамтамасыз етілуі керек. Мұны неғұрлым тезірек бастасақ, қоғамымыз да соншалықты 

тез дамиды, өйткені қазіргі ақпараттық қоғам компьютерлік білімді қажет етеді. 

Заманға бағынатын ұстаз бүгінде оқытуда ақпараттық технологияны қолдануға 

психологиялық және техникалық тұрғыдан дайын. Сабақтың кез-келген кезеңін жаңа 

техникалық құралдарды енгізу арқылы жандандыруға болады. Оқу процесіне АКТ енгізу 

мұғалімге сыныпта оқу-танымдық іс-әрекеттің әртүрлі формаларын ұйымдастыруға, 

оқушылардың белсенді және бағдарланған өзіндік жұмысын жасауға мүмкіндік береді. 

АКТ енгізудің негізгі мақсаты - оқу іс-әрекетінің жаңа түрлерінің пайда болуы. 

Дербес компьютерді, мультимедиялық бағдарламалар мен құрылғыларды пайдалану 

мектеп пәндерін оқытуды өзгертуге, оқу материалын оқушылардың түсіну, есте сақтау 

және ассимиляциялау процестерін оңтайландыруға, сол арқылы оқу мотивациясы мен 

сабақтың тиімділігін арттыруға, дамытушылық оқытуды қамтамасыз етуге, оқу процесін 

ұйымдастырудың формалары мен әдістерін жетілдіруге мүмкіндік береді.Бастауыш 

мектепте әр түрлі сабақтарда АКТ-ны пайдалану сізге мыналарды жасауға мүмкіндік 

береді: 

• оқушылардың әлемнің ақпараттық ағындарын бағдарлай алу қабілетін 

дамыту; 

• әр түрлі қабілеттері мен қабілеттері бар балаларды бір уақытта 

ұйымдастырадыақпаратпен жұмыс істеудің практикалық тәсілдерін игеру; 

• заманауи техникалық құралдарды қолдана отырып ақпарат алмасуға 

мүмкіндік беретін дағдыларды дамыту; 

• оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру; 

• сабақты жоғары эстетикалық деңгейде өткізу; көп деңгейлі тапсырмаларды 

қолдана отырып, оқушыға жеке-жеке жүгіну [1]. АКТ енгізу келесі бағыттар бойынша 

жүзеге асырылады: 
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• Сабаққа презентациялар жасау; 

• Ғаламтор ресурстарын пайдалану; 

• Интерактивті тақтада жұмыс жасау. 

• Виртуалды турлар 

Сабаққа презентациялар жасау. Бастауыш мектептегі сабақтарға оқу материалын 

дайындаудың және ұсынудың ең сәтті түрлерінің бірі - мультимедиялық 

презентацияларды құру. Сонымен қатар, презентация мұғалімге оқу материалын белгілі 

бір сыныптың, тақырыптың, тақырыптың сипаттамаларына сүйене отырып, өз бетінше 

құрастыруға мүмкіндік береді, бұл оқудың максималды нәтижесіне жету үшін сабақ 

құруға мүмкіндік береді. 1-суретте компьютерлік презентациялар бейнеленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Сурет 1 Компьютерлік презентациялар. 

 

Ғаламтор - бұл жаңа ақпараттық құбылыс, оның алдында біз, мұғалімдер 

тоғысқан жердегі ертегі кейіпкеріне ұқсадық: көптеген жолдар бар, кең таңдау бар, біз 

оның не екенін және бізге не үшін керек екенін әлі күнге дейін түсіне алмадық. Оқу 

процесіне арналған ғаламдық компьютерлік желі - бұл білім беру саласының 

субъектілеріне сәйкес келуі керек қуатты құрал [2]. 

Ғаламтормен жұмыс сенімділікті дамытады, үлкен нақты әлемнің бір бөлігін 

сезінуге мүмкіндік береді, қызығушылығын туғызады, қарым-қатынас дағдыларын 

дамытады, бәсекелестік элементін жасайды, сабақта іс-әрекеттің түрлерін 

әртараптандыруға мүмкіндік береді. 2-суретте ғаламтор пайдалануды бейнеленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 ғаламтор пайдалануы.Ғаламтор: 
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 оқушылардың оқу іс-әрекетінің түрлерін кеңейтеді (ғаламтордан 

тақырып бойынша ақпаратты іздеу және өңдеу);
 

 кәсіби шығармашылық байланыс және жедел ақпарат алмасу 

мүмкіндігін ұсынады;
 

 кәсіби өсуге мүмкіндік береді;
 

 мұғалімнің дидактикалық материалды таңдап, қолдана алуына 

шығармашылық мүмкіндіктер ашады;
 

 Сабақта оқушыларды қызықтыратын заманауи техникалық 

құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді.
 

Интерактивті  технологияларды  қолдану  білім  беруде  жиі  кездесетін  

жағдайға айналуда. Интерактивті тақталар сияқты интерактивті жабдық оқушылардың 

білім алуға деген тұрақты мотивациясын туғызады және білім беру мәселелерін 

шығармашылық тұрғыда шешуге көмектеседі, сол арқылы оқушылардың қиялды 

ойлауын дамытады. Интерактивті тақтаны қолдану арқылы сіз презентация көрсете 

аласыз, модельдер жасай аласыз, оқушыларды материалды игеру процесіне белсенді 

түрде тарта аласыз және сабақтың қарқыны мен барысын жақсартасыз. 3-суретте 

интерактивті тақта бейнеленген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3 Интерактивті тақта. 

 

Электрондық тақта балаларға тақтадағы қорқыныш пен ұялуды жеңуге, оларды 

оқу процесіне оңай қатысуға көмектеседі. Сынып бей-жай қалмайды. Көрінудің керемет 

болуына байланысты интерактивті тақтаны қолдану балалардың назарын оқу процесіне 

аударуға мүмкіндік береді, ынтасын арттырады. Компьютердегі барлық нәрсе 

интерактивті тақтада көрсетіледі. Онда сіз нысандарды және белгілерді жылжытуға, 

мәтіндерге, суреттерге және диаграммаларға түсініктеме қосуға, негізгі аймақтарды 

бөлуге және түстер қосуға болады. 

 

Мұғалім сабақты оқушылармен бірге ми шабуылы режимінде модельдеуге, оқу 

материалын көрсетуге, экрандағы кескіннің үстіне жазбаша түсініктеме беруге, мектеп 

идеяларды жазуға және сол арқылы оқушылармен бірге оқу материалымен жалпы 



328 
 

қорытынды жасауға мүмкіндік алды. Сонымен бірге интерактивті тақтаға жазылған 

оқушыларға берілуі мүмкін, магниттік ортада сақталған, басып шығарылған, электронды 

пошта арқылы жіберілуі мүмкін. 

Виртуалды экскурсиялар – бұл жаңа тиімді презентациялық құрал, оның 

көмегімен кең жұртшылықтың кез келген нақты орнын– ел, қала, ұлттық парк, мұражай, 

курорт, өндірістік объект және т. б. көрсете алады [3]. 

Виртуалды экскурсия келесі міндеттерді шешуге көмектеседі:Оқушылардың 

танымдық қызметін жандандыру; 

 Сабақтың тиімділігін арттыру;
 

 

 Оқу жұмысын ұйымдастыру үшін сандық білім беру ресурстарының 

жинағын құру. Кез келген экскурсия, соның ішінде виртуалды экскурсия оқу-тәрбие 

жұмысының
 

жалпы жүйесіне кіреді, сондықтан оны жоспарлау мен ұйымдастыруға ерекше 

назар 

аудару қажет. 4 суретте виртуалды турлардың қолдануы көрсеткен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 4 Виртуалды турлар 

 

Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы мультимедиялық экскурсиялар 

сабақты қызықты, ойластырылған, мобильді етуге мүмкіндік береді. Бастауыш мектепте 

әртүрлі сабақтарда АКТ-ны пайдалану оқытудың түсіндірмелі-иллюстрацияланған 

тәсілінен баланың оқу іс-әрекетінің белсенді субъектісі болатын әрекет ету тәсіліне 

көшуге мүмкіндік 

береді. Бұл оқушылардың білімді саналы меңгеруіне ықпал етеді. АКТ-ны 

сабақта қолдану оқытудың оң мотивациясын күшейтеді ,оқушылардың танымдық 

қызметін белсендіреді [4]. 

Осы экскурсиялардың артықшылығы-мұғалім өзіне қажетті материалды өзі 

таңдап алады, қажетті маршрут жасайды, қойылған мақсаттарға сәйкес мазмұнын 

өзгертеді. Бұл экскурсияның құрамдас бөлігі бейне-, дыбыстық файлдар, анимация, 
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сондай-ақ суреттердің репродукциялары, табиғат бейнелері, портреттер, фотосуреттер 

болады. 
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Аннотация: современный мировой рынок предоставляет огромные возможности 

как потребителям, так и производителям бесконечного разнообразия товаров и услуг. 

Одним из его наиболее динамичных и перспективных секторов является рынок 

персональных компьютеров и программного обеспечения. В частности, наличие в 

Казахстане огромного количества предприятий, перешедших на рыночные отношения, 

открывает огромные возможности для поставщиков компьютерной техники, программ и 

специалистов, готовых внедрять и поддерживать компьютеризированный Бухгалтерский 

учет. Внедрение новых технологий, постоянный поиск новых путей и адаптация 

эффективных методов производства и управления - залог успешного 

предпринимательства. 

Ключевые слова: универсальная программа, 1: С Предприятие, 

предпринимательство, продукт, прибыль 
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Abstract: the modern world market provides huge opportunities for both consumers 

and producers of an infinite variety of goods and services. One of its most dynamic and 

promising sectors is the personal computer and software market. In particular, in Kazakhstan, 

the presence of a huge number of enterprises that have switched to market relations opens up 

huge opportunities for suppliers of computer equipment, programs and specialists who are ready 

to implement and maintain computerized Accounting. Introduction of new technologies, 

constant search for new ways and adaptation of effective methods of production and 

management-the key to successful entrepreneurship. 

Keywords: universal program, 1: C Enterprise, entrepreneurship, product, profit 

 

Anotasıa: qazirgi zamanǵy álemdik naryqqa beredi úlken múmkindikter úshin de, 

tutynýshylar da, óndirýshiler úshin sheksiz ártúrlilik taýarlar men qyzmetter. Onyń eń serpindi 

jáne perspektıvaly sektorlarynyń biri derbes kompúterler men baǵdarlamalyq qamtamasyz etý 

naryǵy bolyp tabylady. Atap aıtqanda, Qazaqstanda naryqtyq qatynastarǵa kóshken 

kásiporyndardyń úlken sanynyń bolýy kompúterlik tehnıkany, baǵdarlamalardy jáne 

kompúterlendirilgen býhgalterlik esepti engizýge jáne qoldaýǵa daıyn mamandar úshin úlken 

múmkindikter ashady. Jańa tehnologıalardy engizý, jańa joldardy turaqty izdeý jáne óndiris pen 

basqarýdyń tıimdi ádisterin beıimdeý-tabysty kásipkerliktiń kepili. 

Túıin sózder: Almaty, kásipkerlik, bıznes. 

"1С: Бухгалтерия" - это универсальная бухгалтерская программа, 

ориентированная на широкий спектр возможных применений – от небольших до очень 

крупных предприятий, различных сфер деятельности – производственной, 

непроизводственной, строительной, торговой. 

Хозяйственная деятельность предприятия полностью отражается в 

бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет - это важнейшая часть деятельности 

предприятия. Бухгалтеры должны быть обеспечены надежным и эффективным 

инструментом автоматизации. 

Современный мировой рынок предоставляет огромные возможности как 

потребителям, так и производителям бесконечного разнообразия товаров и услуг. Одним 

из наиболее динамичных и перспективных секторов является рынок персональных 

компьютеров и программного обеспечения. 

Огромное количество предприятий Казахстана перешли на рыночные отношения 

и открывают огромные возможности для поставщиков компьютерной техники, программ 

и специалистов, готовых обеспечить внедрение и сопровождение 

компьютеризированного учета. Внедрение новых технологий, постоянный поиск новых 

путей, а также адаптация и интеграция эффективных методов и технологий производства 

и управления - залог успешного предпринимательства. Одним из таких методов является 

автоматизированный учет. Его называют самым универсальным и эффективным 

инструментом для современного бизнеса, а некоторые считают его спасательным кругом 

для бухгалтерии. 
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Несмотря на все преимущества полностью автоматизированной системы 

бухгалтерского учета, 90% вновь созданных предприятий и коммерческих фирм 

начинают свой бизнес с ведения бухгалтерского учета вручную, и только 10% 

используют полностью автоматизированную систему бухгалтерского учета. 

Современные пакеты автоматизации бухгалтерского учета базируются на следующих 

системах: 

 интегрированная система-система, которая централизованно 

собирает и распределяет данные между различными подсистемами, такими как 

заработная плата, счета-фактуры, подлежащие получению, счета-фактуры, подлежащие 

оплате, инвентаризация и ведение главной книги, затраты на работу и так далее.; 

 система реального времени - обеспечивает автоматическое 

обновление данных по всей системе при изменении данных в одной из подсистем; 

Причина, по которой предприятия и коммерческие фирмы внедряют автоматизированные 

системы реального времени, заключается в том, что они обеспечивают эффективный и 

ежедневный мониторинг денежного потока и помогают вносить ежедневные коррективы 

в деятельность, отвечая на пять основных вопросов: 

 

 Контролируете ли вы денежный поток? 

 Достаточна ли цена вашей продукции? 

 Не слишком ли высоки затраты? 

 Правильно ли вы расходуете свои ресурсы? 

 Получаете ли вы своевременное предупреждение о возникшей 

проблеме? 

 

Автоматизированная технология внедрена в самые рутинные бухгалтерские 

процессы. Клиент дает конкретную задачу, такую как подготовка финансовой 

отчетности, по различным аспектам деятельности компании, таким как кадровый учет, 

начисление заработной платы, расчет налогов, представление финансовой отчетности 

и т.д.Это очень сложная и трудоемкая работа, возможно, основная услуга, но не самая 

прибыльная. Задолго до появления компьютерных методов бухгалтеры делали то же 

самое, но только путем обработки информации вручную или отправки данных в 

специальные расчетные бюро. Компьютеры теперь доступны почти во всех 

бухгалтерских фирмах. Благодаря им примитивная обработка задач становится более 

прибыльной и эффективной. 

В наше время рынок программного обеспечения предлагает широкий спектр 

приложений для автоматизации бухгалтерского учета. В последние годы было создано 

множество компаний, предлагающих разработки в этом направлении. В связи с этим 

возникают проблемы с аттестацией бухгалтерских программ на соответствие их системе 

общепризнанных требований. С целью отбора наиболее успешных разработок 

проводятся конкурсы по программам автоматизации бухгалтерского учета и аудита. 
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Разработки по автоматизации бухгалтерского учета ведутся по трем 

направлениям: 

 комплексная автоматизация бухгалтерского учета для малого бизнеса;
 

 комплексная автоматизация крупных организаций;
 

 автоматизация отдельных разделов бухгалтерского учета;
 

 ведение книги хозяйственных операций и главной книги;
 

 подготовка балансового отчета;
 

 заполнение первичных бухгалтерских документов;
 

 формирование различных вторичных документов.
 

В крупной организации существует потребность в сетевых версиях 

программных комплексов для автоматизации бухгалтерского учета, которые 

обеспечивали бы одновременную работу различных специалистов с единой базой 

бухгалтерских данных. Программы, обеспечивающие автоматизацию отдельных разделов 

бухгалтерского учета - "Номенклатура и склад", "Зарплата","Банк и касса"," Учет 

основных средств"," Учет нематериальных активов"," Сотрудники " и др. очень широко 

представлены на рынке. Они решают основные задачи комплексной автоматизации 

бухгалтерского учета предприятия и облегчают работу бухгалтеров. 

Специалисты по программированию разработали новый класс прикладных 

программ, обеспечивающих анализ хозяйственной деятельности и автоматизацию 

аудиторской деятельности. Это направление имеет большие перспективы. Большой 

интерес к нему проявляют банки, инвестиционные фонды и страховые компании. Очень 

интересны информационно-справочные системы по бухгалтерскому учету, аудиту и 

налогообложению. 

Так как они ведут бухгалтерский учет по следующим направлениям: а) 

автоматизация отслеживания запасов; б) автоматизация учета товарно-материальных 

запасов; 

В) автоматизация взаиморасчетов с контрагентами; d) автоматизация расчета 

заработной платы; 

д) автоматизация расчета амортизации основных средств; е) автоматизация учета 

по любым разделам и так далее. 

Главной особенностью программы "1С: Бухгалтерия" версии 8.3 является ее 

конфигурируемость. Система "1С: Бухгалтерия" объединяет в себе совокупность 

механизмов, предназначенных для программного управления различными видами 

конкретных объектов в предметной области. Конкретная программная совокупность 

объектов, структур информационных массивов и программных алгоритмов обработки 

системной информации определяется конкретной конфигурацией. 

Вместе с конфигурацией программа 1С: Бухгалтерия выступает как 

полноценный готовый к использованию программный продукт, ориентированный на 

определенные существующие типы предприятий и классы решаемых задач. В системе 

1С:Бухгалтерия конфигурация создается с использованием стандартного программного 

обеспечения. Обычно конфигурация системы поставляется компанией 1С в виде 
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стандартной программы для конкретного приложения, но при желании она может быть 

изменена или дополнена пользователем системы, а конфигурация может быть 

разработана заново. 

Студенты политехнического высшего колледжа работают в обновленной версии 

программы "1С: Бухгалтерия 8.3", что является важным фактором подготовки 

квалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета и информационных 

технологий. После изучения теории и практики автоматизации бухгалтерского 

учета в программе" 1С: Бухгалтерия " выпускники получат высокий уровень 

практического опыта, в частности такие кадры востребованы в экономике нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, рассказывающие о необходимости 

и эффективности применение творческих задач на уроке информатики. 
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Annotation. The article discusses questions about the need and effectiveness of the use 

of creative tasks in a computer science lesson. 
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Аннотация. Мақалада информатика сабағында шығармашылық тапсырмаларды 

қолданудың қажеттілігі мен тиімділігі туралы сұрақтар қарастырылады. 

Түйін сөздер: информатика сабақтарындағы шығармашылық тапсырмалар, білім 

берудегі шығармашылық, информатика. 

 

 Сегодня в новых реалиях когда образование является неотъемлемой частью 

успешного и стабильного государства, как никогда начинает реализовываться программа 

по развитию образования и вывод его на международную арену получая статус одной из 

лучших или в целом становясь конкурентно способной. Современные предложения и 

требования, которые требуют от общеобразовательной школы 21-й век, в первую очередь 

направленны на формирования независимой и конкурентноспособной личности, который 

может свободно адаптироваться в любых условиях, которые требует от них новый и 

быстро развивающийся мир. 

Творчество рассматривается в отношении процесса, продукта или личности 

человека и определяется как межличностный и внутриличностный процесс, в котором 

развиваются оригинальные, качественные и нужные результаты. Работая со 

школьниками, вы должны сосредоточиться на процессе, то есть на разработке или 

генерировании оригинальных идей, которые считаются основой творческого потенциала. 

Пытаясь понять такой процесс, стоит рассмотреть различие Гилфорда (1956) между 

конвергентным и расходящимся мышлением. Проблемы, связанные с конвергентным 

мышлением, часто имеют одно правильное решение, но проблемы, связанные с 

дивергентным мышлением, требуют от тех, кто решает проблему, много решений, 

некоторые из которых будут новыми, высококачественными, работающими и, 

следовательно, творческими. 

Для того, чтобы правильно и объективно воспринимать творчество учеников, 

необходимо понимать разницу между креативностью, интеллектуальными 

способностями и талантом. Термин «одаренный» часто подразумевает высокие 

интеллектуальные способности. Но Уоллах (1970) полагал, что интеллектуальные 

способности и творческий потенциал независимы друг от друга, и что очень творческий 

ученик может иметь или не иметь высокие интеллектуальные способности. Большинство 

аспектов творчества сосредоточены на скорости понимания значения. Задачи требуют 

быстрого понимания проблемы, чтобы ученики генерировали как можно больше ответов 

на определенный стимул, в процессе мозгового штурма. 

При реализации процесса творческой деятельности следует принять во внимание 

что у каждого ученика есть набор творческих навыков или умений, которые он приобрел 

в ходе жизнедеятельности, у кого, то есть творческая активность, тяга к этому, а кому-то 

нужно помочь и развить стремление решать проблемы более расширенно, применяя 

творческие методы. В ходе работы важно найти индивидуальный подход к каждому 

ученику, создать для него максимально благоприятные условия в которых он сумеет 
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реализовать весь свой творческий потенциал и развивать свои сильные и слабые стороны. 

Преимущества применения творческого подхода в информатике состоит в том, что при 

реализации творческой деятельности учащиеся не просто запоминают информацию, а 

приобретают нужные в наше время практические навыки, которые пригодятся им в 

дальнейшей жизни, например: основные навыки работы с MS Word или PowerPoint 

которые необходимы для дальнейшего обучения. 

В наше время необходимы люди, которые будут решать инновационные 

проблемы, нужны люди, которые будут мыслить не стандартно, созидать что-то новое. 

Сейчас в школах дети нового поколения, «поколение Z», которое является поколением 

настоящего, люди родившиеся до 1991-1995 для этого поколения сегодняшние 

информационно-коммуникационные технологии это технологии будущего ведь в их 

детстве этого не было, а вот для поколения после 2000 года рождения все эти технологии 

это настоящее, они родились и росли вместе с этими технологиями это часть их жизни. 

Поэтому развитие творческих способностей учащихся это одна из важнейших задач 

современной школы. Творческий процесс пронизывает все этапы развития личности, 

воспитывает в них самостоятельность и критическое мышления, вызывает стремление к 

учебе, создает условия для самовыражения и формирует у них свободу мысли и 

уверенность в себе, развивает положительные критерии его личности. 

Сегодня многие педагоги уже осознают, что истинной целью обучения является не 

только овладение определенными знаниями и навыками, но и развитие воображения, 

наблюдательности, сообразительности и воспитания человека в целом. Как правило, 

недостаток творчества часто становится непреодолимым препятствием в старшей школе, 

где требуются нестандартные задачи. Творческая деятельность должна быть тем же 

объектом усвоения, что и знания, умения, навыки, поэтому в школе, особенно начальной, 

нужно учить творчеству. 

Для успешного развития творческого потенциала каждого ученика необходимы 

благоприятные условия, например: 

 Ранее развитие не только умственных, но и физических 

способностей учащихся, нужный уровень физического благосостояния ребенка 

влияет так же на его здоровье и умственные способности 

 Создания обстановки на уроках, когда каждый ученик может 

проявить себя, подумать и высказать свою точку зрения 

 Ребенок сам решает задачи, требующие максимального напряжения, 

когда он достигает максимума своих умственных возможностей и углублённо 

находиться в проблеме думая над путями ее решения 

 Предоставление ребенку свободы в выборе видов деятельности, 

поочередно рассматриваемых дел, продолжительности времени необходимые ему 

для решения и т. д.. 

 Умная, дружеская помощь, направляющая ребенка к решению (без 

подсказок взрослых). 
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 Удобная психологическая среда, побуждающая детей к творчеству, 

проявления поощрение от учителя. 

При преподавании информатики нужно ставить приоритет на практическую 

значимость, так как информатика – это не просто теоретическая информация – это еще и 

сложная практическая составляющая, которая формирует у учащихся нужные в 

современном мире навыки владения информационно-коммуникационной технологией. 

Здесь уже возникает проблема в реализации этого процесса, практическая работа должна 

быть в первую очередь интересна и полезна для самого ученика, для этого можно заранее 

сообщить ему о результатах работы, то есть что он получит в итоге, поэтому 

практические задания нужно подбирать полезные которые будут схожи с его интересами. 

Здесь уже для реализации практической деятельности отлично подходит метод проектов, 

который предполагает групповое решение проблемной ситуации необходимой для всех. 

Плюсы проектной деятельности приведены ниже на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 
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И конечно невозможно на каждом уроке использовать проектную деятельность 

поэтому для стимуляции существуют следующие методы: 

 метод, подразумевающий что в деятельности ученика будет его 

личная заинтересованность или практическая значимость не для учителя, а для 

него самого; 

 добавление игровой деятельности, соревновательный момент 

(учащимся будем самим интересно устраивать театральную поставку например: 

покупки компьютера в магазине компьютерной техники где им необходимо 

переиграть друг друга на знания компьютерных комплектующих и их 

характеристик чем простое тестирование или опрашивание); 

 создайте необычную атмосферу во время занятия, сделайте урок 

нестандартным (составьте таблицы и попросите класс решить задачу урока 

совместно или в группах, разрешить обсуждение, распределить роли, назначить 

ответственность и т. д.). 

 создание на уроке не стандартных ситуаций, создание не обычной 

атмосферы отличающейся от остальных уроков, например: составить задачу 

классу на урок которую они будут решать либо совместно либо по группам, 

разрешить сотрудничество учеников с учениками и учителем, реализовать 

обсуждение, формирования диалога в коллективе или в группах, работа 

предполагающая конфликт мнений и последующий их приход в истине или 

нахождение компромисса. 

Нужно взять во внимание что эта практическая деятельность должна быть как 

можно больше направлена на самостоятельность ученика, то есть в задании должно быть 

меньше руководство, так как это исследовательская, поисковая и аналитическая работа, 

которая выполняется самим учеником что в итоге дает наиболее продуктивный эффект 

чем пошагово описанная работа. 
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Аннотация: Қазақ процессорын программалау, яғни, талдау мен құруды 

автоматтандыру мәселесін зеррттеуге арналған. Жұмыста қазақ тілінінің сөз тіркесі 

құрылымын зерттеу, олардың онтологиялық моделін құрып, сөз тіркесін талдау мен құру 

автоматтандырылады. 

Түйін сөздер: сөз тіркесі , онтология , программалау , С# , Protege. 

Аннотация: Для изучения проблемы автоматизации процесса казахского 

словосочетания, то есть. автоматизации анализа и создания. В работе автоматизируется 

изучение структуры словосочетания казахского языка, создание их онтологической 

модели, анализ и составление словосочетаний. 

Ключевые слова: словосочетания, онтология , программировние , С# , Protege. 

Annotation: To study the problem of automating the process of kazakh phrases, that is. 

automation of analysis and creation. The paper automates the study of the structure of phrases in 

the Kazakh language, the creation of their ontological model, analysis and compilation of 

phrases. Key words: collocations, ontology, programming , С# , Protege. 

 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ретінде елдің ішкі 

қарым-қатынасында ғана емес, сонымен бірге халықаралық байланыстарда да 

қолданылуы керек. Қазақстан Республикасы дүниежүзілік қауымдастыққа біріге отырып 

мемлекеттік тілдің даму деңгейін оның қарқынды зерттелуі мен қазақ тілін оқытудың 

әдістері мен құралдарын жасау негізінде дүниежүзілік деңгейге жеткізуді қамтамасыз ету 

керек. Сондықтан қазақ тіліндегі синтаксистік ережелерді онтологиясын лингвистика 

әдісімен зерттеу және сөз тіркесін талдау мен құруды автоматтандыру мәселесі 

лингвистика және информатика саласында өте өзекті. 

Мақалада қазақ сөз тіркесі процессорын программалау, яғни, талдау мен құруды 

автоматтандыру мәселесін зеррттеуге арналған. Жұмыста қазақ тілінінің сөз тіркесі 

құрылымын зерттеу, олардың онтологиялық моделін құрып, сөз тіркесін талдау мен құру 

автоматтандырылады. 

Кез келген тілді оқып үйренудің негізі осы тілде жазылған мәтіннің мағынасын 

түсінуге және сол тілде өз ойын дұрыс жазуға қажетті грамматикалық (морфологиялық 

және синтаксистік) ережелер болып табылады. Қазіргі қоғамды компьютерлендіру мен 

ақпараттандыру кезеңінде көптеген табиғи (ағылшын, француз, орыс, жапон және т.б.) 

тілдер компьютерлік программалар көмегімен оқытылып үйретіледі. Ол үшін,алдымен, 

оқытылатын тілдің грамматикалық ережелерінің онтологиялық моделдері құрылып, осы 

тілдегісөз тіркесін талдау (анализдеу) мен құру (синтездеу) алгоритмдері тұрғызылады, 

сонан кейін, осы алгоритмдер компьютерлік программалар арқылы жүзеге асырылады. 

Грамматикалық құрылыстың өзінше дербестігі, ерекшеліктері бар топтарын – 

грамматикалық бірліктер – тұтастықтар дейміз. Солардың басты топтары сөз, тіркесі, 

сөйлем. Бұлардың әрқайсысы әр алуан бөлшек – бөлімдерден құралғанмен, бәріне тән, 

бәріне ортақ белгілеріне қарап оларды тұтасқан тұтасып ұласқан бөлшектер тобы деп 

танимыз. Мысалы, сөздің дыбыс құрылысы, лексикалық грамматикалық мағыналары 
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болады, сөз тіркесінің құрамына еніп адамның ойын, сана-сезімін білдірудің бөлшектері 

қызметін атқарды. 

Осындай қарым-қатынасының нәтижесінде әрбір грамматикалық бірліктер тілдің 

қарым-қатынас жасау қызметіне ортақтасады. Сол үшін сөз, сөз тіркесінің құрамына, сөз 

тіркестері сөйлемнің құрамына еніп, ой, пікір тұтастығын құрастыруға қатысады. 

Егер сөйлем қарым-қатынас жасаудың, адам ойын білдірудің негізгі формасы 

болса, сөз тіркесі және сөз – сөйлем құраудың материалдары. Өзара тығыз байланыстағы 

бұл үш грамматикалық категорияның әрқайсысына тән өзіндік айыпмашылықтары 

болумен қатар олардың бастары түйісетін де орындары болатыны белгілі. 

Сөз тіркестер құрылымының онтологиясы.Онтология (ontology) – концептуалды 

сұлба көмегімен кейбір облысты формалдау. Көбіне мұндай сұлбалар объектілердің 

релевантты кластарынан, олардың байланыстары мен шектеулерінен тұрады. Онтология 

программалау үрдісінде нақты өмірдегі білімді немесе оның бөлігін көрсету формасы 

яғни пәндік облыс моделі. Бірақ «онтология термини» басында философиялық термин, 

информатикада ол жеке мән қабылдады. Мұнда екі маңызды айырмашылық бар: 

 онтология информатикада компьютер оңай өңдей алатын білімді көрсету 

(беру) формасы.
 

 ақпараттық онтология барлық нақты мақсатта практикалық есепті шешуде 

құрылады.
 

Бүгінгі күні информатиканың перспективті міндеттерінің ең маңыздысы тек 

жасанды зерде жүйесінде ғана емес басқа де ақпараттық техналогияларды пәндік облыс 

моделінің дамытылуы, құрылуы, талданылуы, қолдануы. Мысалы, ақпараттық- басқару 

жүйесі облысындағы бизнес процестерді басқару жүйесі концепциясы, Интернеттегі 

семантикалық тор (Semantic Web) концепциясы немесе қолданбалы программалаудағы 

проблемаға-бағытталған тілдер (Domain Specific Languages) концепциясы. Барлық осы 

концепциялар онтология түсінігімен түсіндіріледі. 

Қазақ сөз тіркестерін программалау үшін Protégé программалау ортасында 

құрылған қазақ сөз тіркесі онтологиялық моделін негізге ала отырып, С# тілінде сөз 

тіркесін автоматты құру және талдау программасы құрылды. Бұл программаның 

жасалуын ең бастысы SQL Server –де қазақ сөздерінің базасын құрамыз. Бұл 

бағдарламада сөздік қоры шамамен 43 мыңға жақын. Бұл интерфейс бойынша енгізілген 

сөз тіркесінің әрбірбасынқы және бағыныңқы сыңарларының қай сөз таптарынан 

жасалғанын анықтап, соның негізінде сөз тіркесінің байланысу түрін шығарады. 

Қазақ сөз тіркестерін программалау теориялық тұрғыдан негізделіп, практикалық 

түрде жүзеге асырылды. Теориялық тұрғыдан қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің 

синтаксистік ережелерінің онтологиялық моделдерін тұрғызу үшін пәндік облысты 

ережелермен ұсыну жеткілікті екендігі дәлелденді. Осы сөз тіркесі онтологиясына 

негізделіп тұрғызылған алгоритмдерді C# программалау тілінде жазылды, оларды 

компьютерде орындау арқылы қазақ тіліндегі cөз тіркестер процессорын программалау 

яғни, сөз тіркесін құру мен талдауды автоматтандыру практикалық түрде жүзеге 

асырылды. 
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Алынған ғылыми нәтижелердің ғылыми-практикалық құндылығы қазақ тілінің 

теориясын жетілдіруге және оның қолданыс аясын кеңейтуге ықпал жасайтындағында 

және қазақ тілінде мәтіндік процессорлар, ақпараттық технологиялар мен жүйелер және 

және басқа да программалық дестелер жасау үшін қолданылатындығында, сонымен 

қатар, қазақ тілін компьютерлік желілер арқылы қашықтан оқыту (e-learning ) 

технологиясын жасап, оны іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндігінде болады. 

Қорыта келгенде зерттеу жұмысында қазақ сөз тіркесін программалау 

ақпараттық технологиялар және программалау тілінің элементтері мен программаның 

интерфейсі сипатталды. Қазақ сөз тіркесін автоматтандыруға алгоритмдеу мен 

программалау, яғни компьютерлік лингвистика әдісі қолданыла отырып C# 

программалау ортасында программа жазылды. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты использования 

информационных технологий (в частности сайта newlms.kspi.kz ) на уроках иностранного 

языка.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные 

технологии. 

Annotation: The article deals with the use of information technology (in particular, the 

site newlms.kspi.kz) in foreign language lessons.  

Keywords: distance learning, distance educational technologies. 

Аннотация: Мақалада ақпараттық технологияларды (атап 

айтқанда, newlms.kspi.kz сайты) шет тілі сабақтарында қолдану нұсқалары 

қарастырылған. 

Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, қашықтықтан оқыту технологиялары. 

 

Цен
 
тр дистанционного обуч

 
ения Костанайского государс

 
твенного 

педагогического универ
 
ситета им. У. Султангазина предлагает образова

 
тельные услуги 

дл
 
я имеющих - професси

 
ональное, послесреднее образо

 
вание (окончившие колл

 
едж), 

высшее образо
 
вание (в получ

 
ении второй специал

 
ьности). 

http://newlms.kspi.kz/
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Осно
 
вная форма обуч

 
ения - дистанционная (кро

 
ме итоговой аттес

 
тации) с 

использ
 
ованием электронных и телекоммуникационных ср

 
едств с

 
вязи (чер

 
ез сеть 

Инте
 
рнет). 

Для получ
 
ающих первое выс

 
шее образование правите

 
льством Республики 

Казах
 
стан предусмотрено выдел

 
ение государственных образова

 
тельных грантов. 

Поступ
 
ающие на ба

 
зе профессионального, послеср

 
еднего образования прох

 
одят 

комплексное тестир
 
ование. 

В каче
 
стве основного инстру

 
мента для реали

 
зации дистанционных 

образова
 
тельных технологий в КГПУ исполь

 
зуется система MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) (http://newlms.kspi.kz/). MOODLE - эт
 
о свободная 

сист
 
ема управления обуче

 
нием, ориентированная пре

 
жде всего н

 
а организацию 

взаимод
 
ействия между препода

 
вателем и студе

 
нтами (распространяется в свободном 

дост
 
упе) 

Данный са
 
йт довольно лег

 
кий в использ

 
овании и каж

 
дый студент с легкостью 

мож
 
ет с ни

 
м работать. Пр

 
и переходе н

 
а сайт запраши

 
вается логин и пароль студ

 
ента, 

который выда
 
ется учебным завед

 
ением при поступ

 
лении (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рису
 
нок 1.Вход на сайт. 

 

 После то
 
го, как студ

 
ент ввел св

 
ой логин и пароль, м

 
ы переходим н

 
а гланую 

стра
 
ницу веб-сай

 
та. На дан

 
ном сайте имее

 
тся три язы

 
ка: русский, казах

 
ский и 

англи
 
йский. В сам

 
ом верху сай

 
та имеются чет

 
ыре вкладки: «Глав

 
ная», «Личный 

каби
 
нет», «События», «Мо

 
и курсы». 

Вкла
 
дка «Главная» (рису

 
нок 2)предназначена дл

 
я возврата н

 
а главную 

(старт
 
овую страницу ве

 
б-сайта).  

 

 

 

 

 

 

http://newlms.kspi.kz/
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Рису
 
нок 2.Главная страница веб- сайта. 

 

Вклад
 
ка «Личный каби

 
нет» (рисунок 3) предназ

 
начена для просм

 
отра текущих, 

предст
 
оящих и проше

 
дших курсов. А с лев

 
ой стороны отобра

 
жаются пользователи н

 
а 

данном сай
 
те. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.Личный кабинет 

 

 

Вкла
 
дка «События» предназ

 
начена для просм

 
отра предстоящих собы

 
тий 

(Рисунок 4) 
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Рису
 
нок 4.События 

 

Вкладка «Мо
 
и курсы» (Рису

 
нок 5) предназначена дл

 
я просмотра вс

 
ех курсов, а 

также дл
 
я скачивания зада

 
ний и загр

 
узки ответов н

 
а данные зада

 
ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.Мои курсы 

 

Выб
 
рав и наж

 
ав на од

 
ин из кур

 
сов  

можно пере
 
йти на стра

 
ницу данного кур

 
са, где отобра

 
жается дата, д

 
о 

наступления кото
 
рой студент дол

 
жен загрузит

 
ь ответы н

 
а задания (Рису

 
нок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.Курсы 

 

Выб
 
рав один и

 
з курсов,  появл

 
яется дополнительная вкла

 
дка «Этот ку

 
рс». 

(Рисунок 7) Дан
 
ная вкладка предназ

 
начена для просм

 
отра участников, оце

 
нок, заданий, 

ресу
 
рсов и фору

 
мов. 
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Дл
 
я эффективного и самостоятельного обуч

 
ения английскому язы

 
ку можно 

исполь
 
зовать огромное колич

 
ество интернет-сай

 
тов, одним, и

 
з которых явля

 
ется - 

Newlms.kspi.kz.  

Данный са
 
йт решает целый ря

 
д дидактических зад

 
ач: 

-формировать уме
 
ния и нав

 
ыки чтения, испол

 
ьзуя материалы глоба

 
льной сети; 

-попол
 
нять словарный зап

 
ас, формировать устой

 
чивую мотиваци

 
ю к изуч

 
ению 

английского язы
 
ка; 

-расши
 
рять кругозор студ

 
ента, тем сам

 
ым формируя ег

 
о социокультурную 

компет
 
енцию. 

Сайт предл
 
агает всевозможные учеб

 
ные и методи

 
ческие материалы и позволяет 

студ
 
енту проверить св

 
ои знания. 

Н
 
а данный са

 
йт преподаватели загру

 
жают весь необхо

 
димый учебный мате

 
риал 

(лекции, ЭУМ
 
КД, задания). А также устанав

 
ливают дату, д

 
о наступления кото

 
рой 

студент дол
 
жен загрузить отв

 
еты на зада

 
ния, загруженные н

 
а сайт препода

 
вателем. 

Нажав н
 
а вкладку «Мо

 
и курсы» студ

 
ент может увид

 
еть все зада

 
ния на 

имеющ
 
иеся дисциплины. Выб

 
рав и наж

 
ав на од

 
ну из дисци

 
плин можно скач

 
ать задания и 

лекции, предоста
 
вленные преподавателем. Зат

 
ем ознакомившись с загруженными 

задан
 
иями и проч

 
итав все предста

 
вленные лекции мож

 
но приступить к их выпол

 
нению.  

При самостоя
 
тельном выполнении те

 
х или ин

 
ых заданий студ

 
енты опираются н

 
а 

представленные лек
 
ции преподавателей и глобальную се

 
ть интернет, чт

 
о расширяет и

 
х 

кругозор.  

Дистанц
 
ионное обучение слож

 
нее, нежели очн

 
ое обучение, эт

 
о объясняется те

 
м, 

что студе
 
нтам дистанционного обуч

 
ения ничего н

 
е дается в готовом ви

 
де и подр

 
обно не 

объясн
 
яется. Но благо

 
даря сайту студ

 
ент может вый

 
ти на свя

 
зь с препода

 
вателем и 

полу
 
чить консультацию п

 
о интересующему ег

 
о вопросу.   

У студента сто
 
ит задача самосто

 
ятельно изучить ве

 
сь материал, прораб

 
отать его 

н
 
а примерах, выпол

 
нить подобные зада

 
ния. Но ес

 
ть и плю

 
сы конечно ж

 
е, в 

распор
 
яжении студента огро

 
мное количество прог

 
рамм и прило

 
жений, способствующие 

разв
 
итию и формир

 
ованию умений и навыков п

 
о специальности. 

Одн
 
им из спос

 
обов активизации студе

 
нтов в проц

 
ессе обучения иностр

 
анным 

языкам явля
 
ется проектирование (мет

 
од проектов), ког

 
да студент самосто

 
ятельно 

планирует, созд
 
аёт, защищает св

 
ой проект, т.е. акти

 
вно включается в процесс 

коммуник
 
ативной деятельности. Учеб

 
ный проект - эт

 
о комплекс поиск

 
овых, 

исследовательских, расче
 
тных, графических и других вид

 
ов работы, выполн

 
яемых 

учащимися самосто
 
ятельно с цел

 
ью практического ил

 
и теоретического реше

 
ния 

значимой проб
 
лемы. 

Основными цел
 
ями проектной мето

 
дики являются: 

 самовыр
 
ажение и самосоверше

 
нствование студентов, повыш

 
ение 

мотивации обуч
 
ения, формирование познават

 
ельного интереса; 
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 реали
 
зация на прак

 
тике приобретённых уме

 
ний и навы

 
ков, развитие ре

 
чи, 

умение грам
 
отно и аргумент

 
ировано преподнести исслед

 
уемый материал, вес

 
ти 

дискуссионную поле
 
мику; 

 продемонстрировать уров
 
ень культуры, образов

 
анности, социальной 

зрел
 
ости. 

Самостоятельная раб
 
ота подразумевает неско

 
лько форм, сре

 
ди которых: 

самостоя
 
тельное выполнение студе

 
нтами заданий по

 
д непосредственным контр

 
олем 

преподавателя в ходе аудит
 
орных занятий; выпол

 
нение студентами дома

 
шних заданий, 

подго
 
товка к тес

 
там различного уро

 
вня, перевод текс

 
тов уже з

 
а пределами универ

 
ситета. 

Успешная раб
 
ота и в том, и в дру

 
гом случае возм

 
ожна лишь пр

 
и наличии 

предвари
 
тельного этапа, ког

 
да преподаватель да

 
ет нужные методи

 
ческие установки и 

максимально точ
 
но и одноз

 
начно формулирует зад

 
ачи. 

Качеству самосто
 
ятельно выполненных упраж

 
нений, переводов, перес

 
казов 

способствует и контроль с
 
о стороны препода

 
вателя, а так

 
же самоконтроль. С 

самоконтролем свя
 
зан и так

 
ой подход к самостоятельной деятел

 
ьности, когда студ

 
ент 

осознает е
 
е необходимость, прояв

 
ляет прилежание и находится в поиске страт

 
егий для 

успеш
 
ного выполнения внеауди

 
торных заданий.  

Соврем
 
енные образовательные станд

 
арты увеличивают объ

 
ем часов н

 
а 

самостоятельную уче
 
бно-познавательную деятел

 
ьность студентов. Усил

 
ение роли 

самостоя
 
тельной работы обучаю

 
щихся требует ин

 
ой организации учеб

 
ного процесса. О

 
н 

должен бы
 
ть построен та

 
к, чтобы разви

 
вать у студе

 
нтов умение учит

 
ься, осуществлять 

исследова
 
тельскую деятельность, целенапр

 
авленно развивать и

 
х творческие 

способ
 
ности. Развитие творче

 
ского потенциала, творче

 
ского мышления личн

 
ости 

является одн
 
ой из осно

 
вных задач соврем

 
енного образования. 

Информа
 
ционные и коммуник

 
ационные технологии, основ

 
анные на Инте

 
рнет, 

становятся в настоящее вре
 
мя одними и

 
з ведущих аспе

 
ктов научной деятел

 
ьности 

вузов. И
 
х использование н

 
а совершенно нов

 
ом уровне позво

 
ляет обеспечивать 

интеракт
 
ивность обучения, созда

 
вать специальную обуча

 
ющую среду. Пр

 
и этом 

необх
 
одимо применять уж

 
е новые при

 
емы овладения иностр

 
анным языком, н

 
о они ещ

 
е 

недостаточно изуч
 
ены в мето

 
дике обучения. 
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Аннотация: Бүгінгі таңда мектепте информатикадан «Модельдеу» тақырыбын 

мультимедиялық-әдістемелік құралдармен жабдықтау» электрондық оқулығын әзірлеу 

кеңге жайылмаған. Сондықтан осы мақалада арнайы құрылған әр түрлі ақпараттық 

ресурстардың блоктарымен, ұсынылған оқу-тәрбие процесінде қолдануға арналған 

электрондық нысанмен жабдықталған электрондық білім беру ресурсы айқын 

көрсетіледі. 

Кілт сөздер: Электрондық білім беру ресурстары, мультимедиялық-әдістемелік 

құралдар, электрондық оқулық, әдістеме, дидактикалық материалдар. 

Аннотация: на сегодняшний день в школе по информатике разработка 

электронного учебника на тему «Мультимедийное методическое обеспечение темы 

«Моделирование»» не широко распространилось. Поэтому в данной статье четко 

указывается электронный образовательный ресурс, оснащенный специально созданными 

блоками различных информационных ресурсов, электронной формой, предназначенной 

для использования в предлагаемом учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, мультимедийно-

методические пособия, электронный учебник, методика, дидактические материалы. 

Abstract: to date, the development of an electronic textbook on the topic "Multimedia 

methodological support for the topic "Modeling"" has not been widely distributed in the school 

of computer science. Therefore, this article clearly indicates an electronic educational resource 
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equipped with specially created blocks of various information resources, an electronic form 

intended for use in the proposed educational process. 

Keywords: electronic educational resources, multimedia-methodical manuals, 

electronic textbook, methodology, didactic materials. 

 

Осы замандық кезеңде оқытудың мақсаты деп жан-жақты дами алған адам, 

рухани жағынан жақсы тұлғаның қалыптасуын айтады. Сондықтан да талапқа сай оқыту 

үрдісінің жетілдіру міндеттеріне оқушыларға АКТ-ны сабақ уақытында жиі қолдану 

тиімділігі маңызды болып тұрғандай. Сондықтан да мұғалімге ізденісте, талпыныста 

болу керек. 

Қазіргі таңда еліміздегі оқыту процесіне жаңа формалар енгізіліп жатыр. 

Цифрлы Қазақстанға айналу үшін жасалып жатқан іс-шаралар көптеп кездесетіні 

бәрімізге мәлім. Яғни ол ақпараттық технологияның қарқындап дамып жатқанын 

білдіреді. Соған сәйкес: 

 компьютерлік оқыту жүйелері; 

 компьютерлік оқулықтар, сөздіктер және энциклопедиялар; 

 Оқыту туралы бейнероликтер[1]. 

Мектептердің білім беру үрдісіне дербес компьютерді, мультимедиялық 

проекторды, электрондық оқулықтарды қолдану үстінде. Интернеттің де кеңге жайылуы 

білімнің үлкен ресурстарға қол жеткізуіне мүмкіндік берді. Сонымен қатароқушылардың 

мектепте білімін арттыру үшін электрондық оқулықтарды қолдану ең тиімді қадам деп 

санаймын. Бұл орайда сұрақ туындауы мүмкін. Біз оқытудың қандай түріне көшудеміз? 

Қазіргі таңда білім беру үрдісі бұрынғыға қарағанда едәуір қарқындады. Сабақта 

мұғалімдер тақтаға жазып, плакаттар іліп, тапсырмалады қағаздарға басып шығарып 

қиналмайтын заман болды. Себебі, біз ХХІ ғасырдың адамы болғандықтан біздің еліміз 

заманауи оқыту талаптарын қоюда. Қандай заманауи талаптар? Ол әрбір мектептегі 

оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеруі, бәсекеге қабілетті тұлғалар дайындауы, ерте 

жастан кәсіпке бағдарлау, уақытқа сәйкес тез дамытушылық тапсырмалардың әзірленуі, 

электрондық ресурстардың қолданылуы, жалпы айтқанда интернеттің дамуы біз үшін 

үлкен жол ашты. Оқушының дамуына септігін тигізбес бұрын әр мұғалім өзіндік білімі, 

шығармашылық жағынан жоғары деңгейде болуы тиіс. Олар оқыту жүйесіне өз үлестерін 

қоса алатындай дәрежеде болуы керек. Соның ішінде информатика мұғалімдері қазіргі 

цифрлы заманмен қатар жетіліп отыруы керек. Олар электрондық жүйемен көп 

айналысып, құнды дүниелер шығарса өздерінің жұмысын жеңілдеткендей болады. Өз 

сабақтарында электрондық оқулықтарды пайдаланса, оқушыларға тың деректермен 

сусындатары сөзсіз. 

Электрондық білім беру ресурстары-арнайы құрылған әр түрлі ақпараттық 

ресурстардың блоктарынан, ұсынылған оқу-тәрбие процесінде қолдануға арналған 

электрондық (сандық) нысаннан тұратын ақпарат негізінде жұмыс істейтін 

коммуникациялық технологияны айтамыз. 

Оқу процесінде ЭББР-ның қамтамасыз етілетін түрлеріне: 
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 Мультимедиа - компьютер экранында дыбыс ойнау мүмкіндігі бар және 

әртүрлі тәсілдермен ұсынылған нысандар жиынтығы. 

 Модельдеу - нысандарды аудиовизуалды кірістіре отырып модельдеу. 

 Интерактивтілік-пайдаланушының мазмұнымен өзара әрекеттесуі, оқу 

белсенділік формаларын қолдану. Интерактивті көбінесе зертханалық тапсырмалар, 

тесттік, дидактикалық материалдарды ұсыну кезінде қолданылады. 

Сонымен қатар электронды оқытудың сәйкес келетін модульдері: 

 А-тип-ақпараттық модульдер жаңа ақпаратты енгізуге жауап береді және 

әртүрлі құралдарды қолдану арқылы қамтамасыз етіледі: интерактивті дәрістер, 

виртуалды экскурсиялар және кезең-кезеңімен түсіндірулер. 

 П-типті-практикалық модульдер бірнеше типте болуы мүмкін: виртуалды 

зертханалар, жеке объектілердің немесе жүйелердің, дизайнерлердің, модельдердің 

жұмысын модельдейтін формулалардың конструкторлары, шеберханалар мен 

тренажерлер. 

 Б-типті-басқару модульдері оқушылардың оқу дәрежесін бақылауды 

қамтамасыз етеді. Оқу курсының барлық тақырыптары бойынша дағдыларды 

қалыптастыру[2]. 

 

Қазіргі кезеңде «Электрондық» ұғымын анықтаудың нақты түсінігі жоқ. Ресей 

білім академиясының академигі А.Н. Тихонов айтқандай «электрондық білім беру 

ресурстары нақты уақытқа берілген дүние, ол алға жылжытар идея емес». Әрине ол 

белгілі бір уақытта орындайтын сапалы дүниенің жиынтығы, оны тек ойша айтып қана 

қоймай, практика жүзінде қолданып іске асырған жөн. Сонда ғана біз өзіндік 

әрекетіміздің нәтижесін көре аламыз. Әр оқу жүйесіндегі мұғалімдер мен оқушылар 

электрондық оқулықтарды қолданып отыру тиіс. Себебі ол оқушының жылдам ойлап, тез 

ой қорытуына, қосымша мәліметтер алуына, іздену мүмкіндік нәтижесін тезірек береді. 

Интерактивті мультимедиялық электрондық оқулықтарды қолдану бүкіл оқу процесін 

құру принциптеріндегі түбегейлі өзгерістермен байланысты. Электрондық білім беру 

ресурстарын пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілі қатысушылардың тікелей және 

қашықтан өзара әрекеттесуін білдіретін оқу процесі болып келеді. 

Электрондық оқулықтарды қай кезде қолданады? Білім беру жүйесінде әр 

мұғалім күнделікті сабақ жоспарын даярлайды. Сабақ барысында әр жерден мәліметтерді 

жинақтағанша, бір жүйеге негізделіп жасалған осындай электрондық оқулықтарды 

қолданады. Ол оқулықта, мысалға, жоспарға сәйкес тапсырмалар, бейнеролитер, дыбыс 

жазбалар, дидактикалық тапсырмалар, білімді тесеру тесттері, қосымша мәліметтер 

жинақталады. Сонда мұғалім өзімен қатар оқушының да уақытын тиімді жоспарлай 

алады. Осындай электрондық оқулықтарды оқыту жүйесіне көптеп енігізіп, қолданысқа 

беруде. 

Электрондық білім беру ресурстарының көптігіне қарамастан түрлі тақырыптар, 

жаңа ресурстарды құру міндеті ешқашан өзектілігін жоғалтқан емес, ол көшкін тәрізді 

адамзаттың білім көлемінің артуына байланысты құрылымдалып отырады. Сол сияқты 
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электрондық оқулықты құрудың да қиындықтары кездесіп отырады. Оның бір мақсатқа 

негізделген жүйесі, ерекше дизайнын жобалау, пәндерді игеруге бағытталған ресурстық 

мақсаттары, құрылымдық технологияларын даярлау маңызды рөл атқарады. 

Оқу процесінің дизайны келесі сипаттамаларға ие болуы керек: 

 оқу-танымдықты ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздеріне бағыттау іс-шаралары; 

 ИМЭО ұсынатын ерекше нақтылыққа сену; 

 инновациялық педагогикалық технологиялар мен оқытудың тәсілдерін 

енгізу игерілген тақырып шеңберінен шықпауы; 

 нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың орындалуына ықпал  ету; 

 мұғалімнің жұмысын жеңілдету; 

Интерактивті мультимедиялық электрондық оқулықтарды қолдану-

оқушылардың оқу танымдық іс әрекетінің үрдісіндегі мақсаттар мен міндеттерді болжау 

және басқару әдістерін жоспарлау нәтижесінде жүзеге асады[3]. Бұның көмегімен сабақта 

шешілетін білім беру мәселелеріне келер болсақ білім беру мақсаттарына жету 

қажеттілігін ғана емес, сонымен қатар тәрбиенің ерекшеліктерінде ескерген жөн. Тек 

білім беріп қана қоймай тәрбиені де қатар ұстау ол міндетті нәрсе болып саналады. Яғни 

электрондық оқулықтардың тәрбиелігі қандай? Электрондық оқулықты құрастыру 

кезінде оның екі жағын бірдей ұстана отырып жасайды. Оқулықтың ішіндегі мәліметтер 

оқушы санасына дұрыс жеткізілуі үшін теріс бағытта емес оң бағытқа сай, білім 

стандарттық талаптарды ескеріп тапсырмаларды дайындайды. Мінекей осы тұрғыдан біз 

оқушының дұрыс бағытта білім жағынан тәрбиеленіп жатқанын көре аламыз. 

Менің жобам Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Шеген ауылы «Аманкелді 

атындағы орта мектебі» тапсырысы бойынша жасалынды. Менің электрондық 

оқулығымда «Модельдеу» тақырыбына 5,6,7,8,9 сыныптардың сабағында қолдануға 

арналған мультимедиялық-әдістемелік құралдармен жабдықталған. Бұл сыныптардың 

өзінде «Модельдеу» тақырыбына сай сабақтарында әр түрлі тақырыптарға бөлінеді. Мен 

мектептің информатика пәнінің күнтізбелік-жоспарын алып «Модельдеу» тақырыбына 

сай келетін информатика кітабындағы тақырыптарды шығардым. Мен осы тақырыптар 

бойынша мұғалімдер мен оқушыларға арналған мультимедиялық-әдістемелік 

құралдармен жабдықтаймын. 

Бұл электрондық оқулықты Lazarus бағдарламасында бірнеше заманауи 

бағдарламаларды қолдану арқылы жүзеге асырдым. Жоба латын және ағылшын 

тілдерінде қамтылған. Электронды оқулықтың басқаларынан ерекшелігі екі тілде 

құрастырылып, екі тілдегі мәліметтермен жабдықталды және қазақи нақышта 

құрастырылған. Барлық мәліметтер оқушылардың білім алып жатқан 

оқулықтарынаналынған және жас ерекшеліктеріне сай жасалған. Басты бетінде автор 

туралы жеке анықтама бар: 
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Сурет 1. Басты бет терезесі 

 

Бұл оқулық екі бағытта жұмыс жасалынды. Оқушылар мен мұғалімдерге 

арналған. Әр объект өзіне кіру үшін логин және парольдер қойылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Жобаға кіру терезесі 

 

Мұғалім бөлімінде оқу мақсаттарын және сыныптар, оқу мақсаттарына сай 

тақырыптар беріледі. Латын және ағылшын бөліктері жеке құрастырылған. Қандай тілге 

кіруді өзі шешеді. Бұл жобада сыныптардың кітабы бойынша жұмыс істедім, сондықтан 

кітап баспалары да көрсетілген. Менің оқулығымда әрбір сыныптар төмендегі мазмұндар 

бойынша құралады. Мұғалім сабақта осы мазмұн бойынша жұмыс жасауына болады. 

Мұғалімдерге арналған мазмұны: 

- Теориялық бөлім 

- Қысқа мерзімді жоспар 

- Презентация 

- Бейне материал 

- Терминдер 

 

-Тест (Сабақ үстінде қолдануға арналған пысықтау сұрақтары). Мысалға мұғалім 

Модельдеу тақырыбы бойынша кез келген сыныпқа сабақ өткізгісі келсе менің 

электронды оқулығымды қолдана алады. Ішінде сабаққа керекті материалдармен 

жабдықталған. 
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Сурет 3. Мұғалімдерге арналған бөлім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 4.Тақырып бойынша тапсырма материалдар жиынтығы 

 

Оқушылар осы тақырыпты өткеннен кейін өздерінің білімдерін пысықтау үшін 

менің электрондық оқулығымды қолданады. Бұнда білімдерін толықтыруға арналған екі 

тілде құрастырылған тапсырмалар жиынтығы бар. Әр сынып жеке логин және парольдері 

бойынша кіре алады. 

 

 

 

 

 

 

 Сурет 5. Оқушыларға арналған бөлім Оқушыларға арналған тақырып бойынша 

мазмұны: 
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-Қосымша мәліметтер(оқушылар ютуб желісінен өткен тақырыптары бойынша 

үйренуге болатын пайдалы материалдарды біле алады) 

-Дидактикалық тапсырмалар(білімдерін толықтыру үшін қызықты тапсырмалар 

беріледі) 

-Тест тапсырмалары(Оқушының үйден дайыналуына арналған қосымша тест 

сұрақтары) 

-Ойын ойнайық!(Бұнда оқушылар сабақтан тыс сергіту сәті сияқты қызықты 

ойындарды ойнайды). Бұл бөлімде екі тілді қамтиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 6. Оқушыларға арналған тапсырмалар жиынтығы 

 

Сонымен қатар, мұғалім мен оқушыларға информатика сауаттылықтарын 

толықтыруға арналған бөлімде бар. Оқушылардың білімін толықтыру барысында 

жасалынған жұмыстар жас ерекшеліктеріне негізделеді. Деңгей бойынша жасалынған 

интерактивті тапсырмалар арқылы оқушылар білім деңгейін тереңдете түседі. 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 7. Деңгейлік тапсырмалар терезесі 
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Жұмыстың нәтижесінде үйде де, сыныпта да пайдалануға болатын объектілі 

бағдарлы бағдарламалау ортасында жасалған электрондық оқулық құрып, 

мультимедиялық-әдістемелік құралдармен жабдықтай алдым. Еліміздің бүгіні мен ертеңі 

жастардың қолында. Сол жастарға терең білім беріп, жан-жақты дамыта білу мұғалімнің 

міндеті. Әр оқушы заманға сай дарынды болып көзге түсетін болса мектептің даңқын 

шығарары сөзсіз. Бұл жоба болашақта бағдарламаның өзектілігін сақтауға мүмкіндік 

беретін жаңа мультимедиялық-әдістемелік құралдармен толықтыра алады. 

 

Ұрпақ керек батырлардың тұяғы, 

Елді қорғау кайратты ердің парызы. 

Танып білер егемендік таңымыз 

Болу керек біліммен ғылым заманы дегім келеді. 
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Ключевые слова: компьютерные технологии, электронный учебник, электронное 

учебное пособие, видео-уроки. 

Annotation. The article discusses issues devoted to an urgent problem – the use of 

modern computer technologies for teaching the older generation. 

Keywords: computer technology, electronic textbook, electronic training manual, video 

tutorials. 

Аннотация. Мақалада өзекті мәселеге арналған сұрақтар қарастырылады – қазіргі 

заманғы компьютерлік технологияларды аға буынды оқыту үшін қолдану. 

Түйін сөздер: компьютерлік технологиялар, электронды оқулық, электронды оқу 

құралы, видео-сабақтар. 

 

Компьютерные технологии повлияли на жизни многих людей на планете. Любая 

современная наука использует технологии для новых открытий и для связи с внешним 

миром. В образовании компьютерные технологии закрепили свое место как 

универсальное средство для улучшения качества образования. Эти технологии стали 

особенно необходимы наше время. В связи с появлением вируса Covid-19, мы по-

настоящему ощутили важность современных технологий в жизни каждого человека. 

На протяжении нескольких лет в рамках государственной программы 

«Цифровой Казахстан», Костанайским государственным педагогическим университетом 

имени Умирзака Султангазина и Костанайским городским Советом ветеранов 

проводились курсы компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста. Цель 

курсов - обучение лиц старшего возраста компьютерной грамотности для преодоления 

проблемы включения их в информационную среду, формирование практических навыков 

работы на современном персональном компьютере. Как мы видим сейчас, наши курсы 

были не напрасными и, возможно, эти знания, полученные на курсах компьютерной 

грамотности, помогают некоторым людям старшего поколения в это нелегкое время. 

Проблемы с включением в цифровую среду старшего поколения были всегда, но на 

сегодняшний день эта проблема остается особенно актуальной. 

На протяжении трех лет, мы с преподавателями кафедры информатики и 

компьютерных технологий и со студентами специальности информатики 

совершенствовали нашу систему преподавания на курсах компьютерной грамотности. 

Мы выявили некоторые закономерности, которые позволят более качественно подойти к 

этому делу. Для обучения старшего поколения требуется индивидуальный подход, 

поэтому формирование групп должно идти от количествасвободных преподавателей. 

Роль преподавателей на наших курсах брали на себя будущие педагоги, студенты второго 

и третьего курса специальности информатики. Количество студентов варьировалось от 5 

до 7 человек, поэтому мы набирали группы не больше 12-15 человек. Каждый студент 

брал под свою опеку двух-трех слушателей курсов и работал с ними по единой 

программе, разработанной преподавателями и студентами кафедры информатики. 

Программа составлялась с учетом нашего опыта и интересов людей пенсионного 

возраста. Мы сделали много нововведений, которые способствовали нашему развитию. 
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Это - составление гибкого графика, раздаточный материал, лист контроля понимания 

материала, круглые столы в конце курсов. Все это дополняло наши курсы и улучшало их 

эффективность. По окончанию курсов многие участники выражали желание продолжить 

свое обучение и записывались на следующий семестр. Многие из них хотели получить 

еще больше информации и углубить свои навыки работы с компьютером. Исходя из 

этого, мы пришли к выводу, что многие люди старшего поколения хотят получить 

больше знаний и навыков по владению компьютерными технологиями. Также в связи с 

этим, мы выявили одну проблему, которая может происходить повсеместно. Как мы 

знаем, люди старшего поколения труднее усваивают новую информацию, а также 

быстрее ее забывают. Исходя из этого, можно сказать, что большинство людей старшего 

возраста «теряют» около половины приобретенных знаний через некоторый промежуток 

времени после прохождения курсов компьютерной грамотности. Для того, чтобы знания 

хорошо закрепились, нужна постоянная практика и возможность повторения пройденных 

знаний у себя дома. Поэтому, исходя из этого, мы решили разработать электронное 

учебное пособие, которое дополнит наши курсы компьютерной грамотности. Разработка 

электронного учебного пособия идет полным ходом и является темой нашей дипломной 

работы. 

Для того, чтобы разработать качественный образовательный продукт, мы 

создаем его, используя современные технологии. Для разработки электронного учебного 

пособия задействовано следующее программное обеспечение: TurboSite, Bandicam, 

Adobe Audition, WondershareFilmora, Handbrake. 

TurboSite используется как оболочка нашего электронного учебного пособия. В 

нее закладывается весь материал: видео-уроки, текстовая информация, изображения. 

Нами была выбрана программа TurboSite, потому что она использует язык 

программирования Html. Это позволит запускать электронное учебное пособие на всех 

существующих платформах. Для людей старшего возраста это будет существенным 

плюсом, так как у большинства из них есть смартфоны. 

Bandicam используется нами для записи видео-уроков. Bandicam имеет больше 

возможностей по сравнению со своими конкурентами. Одним из важных плюсов в этой 

программе является возможность увеличения и подсветка курсора, потому что старшее 

поколение обычно не видит курсор из-за маленького размера. 

Adobe Audition используется для удаления шумов и усиления микрофона. Одной 

из важных задач при разработке видео-уроков - исключить посторонние звуки. Усиление 

микрофона используется для того, чтобы слушатель смог слышать учителя, который 

объясняет материал. 

WondershareFilmora используется нами для редактирования видео-уроков. После 

записи видео-урока его нужно смонтировать. В нашем случае мы добавляем заставки, 

звуковое оформление, медиа-файлы, удаляем неудачные кадры. 

Handbrake используется для уменьшения размера видео-уроков. Видео-уроки - 

это ядро нашего электронного учебного пособия. Поэтому для уменьшения размера 

конечного продукта, мы используем программу Handbrake. Благодаря этому мы снизили 
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вес электронного учебного пособия с 8 гигабайт до 1 гигабайта. Это позволит 

использовать электронное учебное пособие на любом носителе информацииУроки в 

формате видео являются ядром нашего электронного учебного пособия для людей 

старшего возраста. Это связано с тем, что другие способы передачи знаний будут не 

столь эффективны как видео-уроки. Видео-уроки разрабатываются с учетом 

особенностей людей старшего возраста. 

Начало урока начинается с начальной заставки, в которой написана тема и номер 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Начальная заставка видео-урока. 

 

Далее идет Приветствие и объяснение урока. Объяснение урока идет в 

спокойном, неторопливом режиме. Все проговаривается ме 

дленно и спокойно для лучшего понимания материала. Для удобства старшего 

поколения мы настраивали операционную систему Windows. Был увеличен масштаб и 

курсор мыши, чтобы старшее поколение могло хорошо видеть происходящее на экране. 

Мы используем увеличение экрана в 150 %. Были использованы медиа-материалы, 

например, когда учитель говорил «нажать на правую кнопку мыши», то на экране 

показывали мышь и место куда нужно нажать. Все это сделано для удобства и 

понимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.Увеличенный размер экрана и курсора, медиа-материалы. 
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конце видео-уроков для мотивирования и вдохновения старшего поколения 

перед выполнением заданием используются цитаты философов, педагогов и других 

великих личностей мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Мотивационная цитата перед выполнением заданий. 

 

После вдохновляющей цитаты показываются задания, которые старшее 

поколение должно выполнить самостоятельно после видео-урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4. Задания в конце видео-урока. 

 

Данные видео-уроки будут находиться в электронном учебном пособии. Всего 

видео-уроков будет 27. Они будут посвящены основам компьютерной грамотности, 

интернету, программному обеспечению, сервисам (Damumed, Egov, Mail, Google Disc, 

You Tube и др.).Помимо видео-уроков в электронном учебном пособии будет находиться 

дополнительный материал, в котором будет изложена дополнительная информация, 

интересные факты и др. 
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Рисунок 5.Страница электронного учебного пособия. 

Мы разрабатываем наше электронное учебное пособие и каждый раз добавляем в 

него много новых идей. С увеличением интереса старшего поколения к новым 

технологиям нужно идти к ним на встречу, чтобы сохранить этот интерес. Очень важно 

обучить как можно больше людей пенсионного возраста компьютерной грамотности, 

чтобы открыть им новый мир, который изменит их жизнь к лучшему. Мы верим, что 

данный продукт поспособствует улучшению цифровой грамотности старшего поколения 

и закрепит знания, которые они получили на курсах компьютерной грамотности в 

Костанайском Государственном Педагогическом Университете имени Умирзака 

Султангазина. 
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Аннотация.: В данной статье ставиться проблема управления 

робототехническими системами в неопределённых условиях. Рассмотрены условия для 

использования функций в автономной интеллектуальной робототехнической системе. 

Ключевые слова. Мобильные роботы, интеллектуальные системы, мехатронный 

модуль. Annotation. This article poses the problem of controlling robotic systems in 

uncertain conditions. The conditions for the use of functions in an autonomous intelligent 
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robotic system are considered. Key words. Mobile robots, intelligent systems, mechatronic 

module. 

Аннотация. Бұл мақала белгісіз жағдайларда роботтық жүйелерді 

басқару мәселесін көтереді. Автономды интеллектуалды роботтық жүйеде 

функцияларды қолдану шарттары қарастырылады. 

Түйін сөздер. Мобильді роботтар, зияткерлік жүйелер, мехатронды модуль. 

За последние десятилетия произошел существенный скачок в области 

науки и техники, что привело к выполнению ряда задач. Хорошим примером 

может послужить, например, освоение человеком глубин мирового океана, а также 

необъятных просторов открытого космоса, создание заводов и цехов, использующих 

роботизированные комплексы. В связи с этим появляется необходимость 

использования и применения интеллектуальных методов и новейших технологий для 

решения ряда сложных задач. 

В период эксплуатации орбитальных космических станций, различных 

космических летательных аппаратов, безусловно, возникают повреждения различного 

рода, какие-либо технические неполадки. Очень часто, для того, чтобы устранить 

эти неисправности, космонавт должен выйти в открытый космос, что зачастую 

является опасным. Наиболее целесообразным для выполнения подобных работ 

является использование мобильного робота. Для эффективного решения данных 

задач, от мобильного робота требуется автономное выполнение определённого 

набора простых операций, при этом цели и задачи могут задаваться как оператором-

космонавтом, так и системой управления более высокого уровня. Из множества 

возможных операций выделим такие, выполнение которых возможно осуществить 

только при условии, что мобильный робот не связан физически с корпусом 

космической станции или корабля. Т.е. мобильный робот не имеет жёсткой 

фиксации относительно станции и находится в непосредственной близости от неё. 

Данные условия могут быть продиктованы местом расположения поломки, 

невозможностью пристыковки и закрепления мобильного робота для выполнения 

ремонтных работ. Таким образом, для выполнения операций роботу необходимо 

постоянно контролировать область проведения работ и отслеживать различные 

смещения относительно корпуса станции. Данные смещения могут быть 

спровоцированы силами реакции при выполнении операций, либо иными 

воздействиями на космическую станцию или мобильный робот. Таким образом, 

при решении такого рода задач мы имеем систему, состоящую из подвижного 

мобильного робота, подвижного объекта, в роли которого выступает вышедший из 

строя элемент космической станции или корабля, а также подвижный 

инструмент, который можетрасполагаться в манипуляторе мобильного робота и 

совершать перемещение относительно мобильного робота. 

Теперь рассмотрим пример применения небольших мобильных подводных 

аппаратов. Данные системы применяются для проведения исследовательских, 

ремонтных, строительных и аварийно-спасательных работ. Большая глубина и погодные 
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условия являются основными препятствиями при решении задач под поверхностью 

мирового океана. При выполнении различных технологических либо 

манипуляционных операций на мобильный подводный аппарат, а также на объект 

манипулирования могут воздействовать силы, возникающие в результате выполнения 

этих операций и подводные течения, имеющие различные направления и 

силу. Это приводит к тому, что система находится в постоянном 

непредсказуемом относительном движении. При наличии подводных течений и 

волнений выполнение операции захвата объекта, находящегося на дне, становится 

трудно выполнимой задачей даже для опытного оператора. Ему необходимо 

постоянно контролировать положение подводного аппарата и при необходимости 

корректировать его. При этом оператору нужно осуществлять манипулирование 

захватным устройством, для того чтобы достигнуть цели и захватить её. Таким 

образом, в рассматриваемой группе задач мы опять имеем следующую систему: 

подвижный мобильный подводный аппарат, подвижный объект манипулирования или 

объект над которым осуществляется некоторая технологическая операция, 

подвижный рабочий орган (захват, инструмент), который может быть расположен в 

манипуляторе, осуществляющий движение относительно подводного аппарата. 

При решении определённого круга задач, некоторые примеры которых 

были рассмотрены выше, мы сталкиваемся с системой, элементы которой 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Рисунок 1. Элементы системы 

 

В общем случае система состоит из подвижной мобильной базы, на 

которой расположен подвижный рабочий орган и подвижного целевого объекта, над 

которым или относительно которого производится некоторое действие. В частных 

случаях возможно отсутствие подвижного рабочего органа или подвижной базы. В 
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первом частном случае при отсутствии подвижного рабочего органа сам 

мобильный робот совершает некоторое действие или движение относительно 

подвижного объекта. Во втором случае манипулятор совершает движение рабочим 

органом относительно подвижного целевого объекта, при этом основание манипулятора 

не является подвижным и жёстко закреплено.Рассматриваемые системы

 обладают высокой неопределённостью, которая характеризуется

 наличием подвижного      объекта,      движение которого описать 

алгебраическими дифференциальными или разностными уравнениями либо очень 

сложно, либо вовсе невозможно. При этом в описание модели мобильного робота,

 на которого воздействует окружающая его среда, вносится неопределённость. 

Для того чтобы была обеспечена функция автономности в 

интеллектуальной робототехнической системе важно владеть информацией как о среде 

функционирования, так и о его внутреннем состоянии. Такую информацию 

можно представить некоторой совокупностью типов данных, это будет зависеть 

от назначения и решаемых задач. Перечислим основные из них. 

Система управления поведением включает: 

- данные об окружающей среде функционирования (например, 

акустическая обстановка, освещённость, уровень радиации и др.); 

- данные о распознаваемых объектах среды (тип объекта, его координаты и 

свойства). Система управления движением включает: 

- данные о параметрах движения мобильных систем (линейные угловые 

скорости) и положения мобильного робота (координаты робота); 

- данные о взаимном расположении робота и окружающих его объектов; 

- данные о состоянии робота, его навесного оборудования и габаритных 

размерах (если они меняются); 

- данные о координатах целевой точки. 

Система управления исполнительными механизмами включает: - данные от 

датчиков внутреннего очувствления. 

Формирование выше перечисленных типов данных достигается постоянным 

опросом и анализом информации, которую получают от сенсорных устройств робота. 

Эти функциями занимается информационно-измерительная система. 

Специалисты считают, что разработка интеллектуальных автономных 

мобильных роботов – это одна из главных задач робототехники. Из-за 

всевозможных ограничений (массогабаритных, энергетических) зачастую не всегда 

возможна установка сложных информационных датчиков, а также простых сенсорных 

устройств на борту малогабаритных роботов. 

Для такого случаю очень удобно использовать такие сенсорные 

устройства, при которых обработка информации может дать наибольшее число 

различных типов данных. Как пример подобных устройств, можно

 рассмотреть системы на базе видеокамер. Использование 

видеокамер позволяет решить следующие задачи: 
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- обнаружение и распознавание объектов среды; 

- определение параметров движения и положение мобильного робота; - 

определение параметров движения и положение целевого объекта; 

- слежение за перемещением целевого объекта; - формирование карты местности. 

Для решения рассматриваемого класса задач, в которых имеется 

подвижная мобильная база, подвижный рабочий орган и подвижный целевой объект, 

важным элементом в построении системы является многофункциональная 

информационно-измерительная система, способная контролировать параметры 

движения и положение целевого объекта. При этом наибольшей эффективностью 

обладает система, способная не только осуществлять обнаружение и распознание 

целевого объекта в поле зрения видеокамеры, а также осуществляющая 

отслеживание перемещения подвижного целевого объекта. Таким образом, в качестве 

информационно-измерительной системы предлагается использовать подвижный 

мехатронный модуль (ММ) с системой технического зрения, реализующий 

функцию слежения. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и вопрос перехода на свободное 

программное обеспечение, проанализированы потенциальные преимущества внедрения и 

использования свободного программного обеспечения. Наряду с этим приведены 

проблемы и недостатки свободного программного обеспечения.   

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, проприетарное 

программное обеспечение, разработка, внедрение. 

Аннотация. Мақалада еркін бағдарламалық қамтамасыз етуге көшу ұғымы мен 

мәселесі қарастырылады, еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу мен 

пайдаланудың әлеуетті артықшылықтары талданды. Сонымен қатар, еркін 

бағдарламалық қамтамасыз етудің проблемалары мен кемшіліктері. 

Түйін сөздер: еркін бағдарламалық қамтамасыз ету, проприетарлық 

бағдарламалық қамтамасыз ету, әзірлеу, енгізу. 

Annotation. The article discusses the concept and issue of switching to free software, 

analyzes the potential advantages of implementing and using free software. Along with this, the 

problems and disadvantages of free software are presented. 

Keyword: free software, proprietary software, development, implementation. 

 

Қазіргі уақытта бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және енгізу ақпараттық 

экономиканың дамуын ынталандыратын негізгі фактор болып табылады, сондықтан 

еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу IT индустриясына елеулі әсер етуі мүмкін. 

«Тегін бағдарламалық қамтамасыз ету» және «еркін бағдарламалық қамтамасыз 

ету» терминдері бағдарламалардың әртүрлі түрін сипаттайды. Тегін бағдарламалық 

қамтамасыз ету-бұл нақты жағдайда тегін пайдалануға болатын бағдарлама. Бұдан басқа, 

еркін БҚ-ны арнайы ашық лицензиялар (GPL, BSD, MIT) бойынша өзгертуге және 

таратуға болады, ал бұл заңды түрде пайдаланушыға оны тегін пайдалануға, өзгертуге 

және көшіруге құқық береді [1]. 

Айырмашылығы проприетарлық бағдарламалық қамтамасыз ету еркін 

бағдарламалық қамтамасыз ету бірқатар әлеуетті артықшылықтарға ие: 

- қауіпсіздік және сенімділік. Көптеген пайдаланушылардың бастапқы кодына 

тәуелсіз қол жеткізу және кодтың кез келген проблемалы учаскелері жылдам және 

түзетілетін кезде қателерді қадағалаудың арнайы құралдарын қолдану есебінен. Ашық 

бағдарламаның бастапқы коды бүкіл әлем бойынша адамдармен зерттеледі және 

жаңартылады, қателер жедел жойылады және пайдаланушыға мүлдем тегін қол жетімді; 

- программист бағдарламаның қажетті функционалын дербес толықтыра алады, 

бұл жабық коммерциялық бағдарламалық қамтамасыз ету жағдайында жасау мүмкін 

емес. Еркін бағдарламалық жасақтама өзгерту, көшіру және т. б. жасауға болады; 
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- ашық бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және қолдау уақыты шектелмейді. 

Белгілі бір уақыттан кейін бағдарламаның жаңа нұсқасын сатып алудың қажеті жоқ; 

- нақты жеткізушіден абсолютті тәуелсіздік. Бастапқы код ашық қол жетімді, 

көптеген лицензиялар жобаны қолдауды тоқтатқаннан кейін де оның әзірленуін жүргізуге 

мүмкіндік береді.  Бұл ретте коммерциялық ұйымдар тапсырыс берушілер болған 

жағдайда ақылы негізде қолдау көрсете алады; 

- лицензиялық шектеулер жоқ. еркін бағдарламалық қамтамасыз ету 

лицензиялары кәсіпорындардағы лицензиялық менеджментті жеңілдетуге қарағанда 

пайдаланушыларға аз шектеулер қояды; 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз ету проприетарлық БҚ жеткізушілері талап 

ететін даму трендтерінен «еркін» болуға мүмкіндік береді.  

- интероперабельділік пен масштабтаудың жоғары дәрежесі. еркін 

бағдарламалық қамтамасыз етудың көптеген өнімдері ашық стандарттарға негізделген, 

бұл олардың ықпалдасу шығындарын төмендетеді. Деректер қоры немесе электрондық 

пошта сервері сияқты өнімдердегі жүктемені теңгеру және кластерлеу параметрлеріне 

кең мүмкіндіктер компанияның өсуін немесе оның серіктестермен бірігуін ескеруге 

мүмкіндік береді. 

- бірлескен әзірлеудің жақсы мүмкіндіктері. еркін бағдарламалық қамтамасыз ету 

әрбір тұтынушы идеяларды пайдалана алатын немесе тарата алатын, өз кезегінде осы 

саладағы инновацияларды дамыту процесін қолдайтын идеялар алмасу арқылы бірлескен 

әзірлемелерді дамытуды көтермелейді [2]. 

Дегенмен, еркін бағдарламалық қамтамасыз ету әрдайым тегін өнім емес екенін 

атап өту керек. Тегін тарайтын болса да, өзгерту үшін қолжетімді емес, демек, бос емес, 

өйткені оның бастапқы мәтіндері жарияланбаған. Ал еркін бағдарламалық қамтамасыз 

ету әзірлегені үшін төлеммен таратылуы мүмкін, бірақ бұл ретте әрбір пайдаланушыға 

қосымша төлемсіз бағдарламаның бастапқы мәтіндерін алуға, оларды өзгертуге және әрі 

қарай өз қалауы бойынша таратуға құқығы беріледі. пайдаланушы осы бағдарламаны 

әзірлеу үшін төледі. 

Еркін бағдарламалық қамтамасыз ету өндірушілері өз өнімдерін енгізу және 

техникалық қолдау бойынша қызметтерді ұсыну есебінен пайда алады, бірақ 

пайдаланушы бөгде әзірлеушісіз де бола алады. 

Ұйымда еркін бағдарламалық қамтамасыз етуге көшу барлық қызметкерлер үшін 

жоспарлы және ауыртпалықсыз жүргізіледі [3]. 

Ауысу процесі негізгі тармақтардан тұрады: 

- қолданылатын аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету аудиті; 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз етуге көшудің экономикалық орындылығын 

анықтау; 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз етуға көшу жоспарын әзірлеу; 

- пайдаланушылардың жұмыс станцияларына кросс-платформалық 

бағдарламаларды пилоттық енгізу және енгізу. 
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- көші-қонның негізгі кезеңі. Компьютерлік техника паркін еркін бағдарламалық 

қамтамасыз етуге көшіру еркін бағдарламалық қамтамасыз етуға көшу жоспарына 

сәйкес; 

- пайдаланушыларды оқыту, АТ-инфрақұрылымын сүйемелдеу және техникалық 

қолдау. 

Еркін БҚ-ға көшу - бұл бір нақты БҚ-дан басқасына еркін (мысалы, Microsoft 

Windows операциялық жүйесінен Linux-ке көшу, Microsoft Office Open Office-ке 

ауыстыру және т.б.). 

Екінші жағынан, еркін бағдарламалық қамтамасыз етуға көшу 

пайдаланушылардың әр түрлі топтары арасында еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді 

таратудың қазіргі заманғы қоғамдық тренді ретінде қарастырылуы мүмкін. Бұл ретте, 

нақты бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатудың техникалық бөлшектері емес, еркін 

БҚ пайдасына таңдау және проприетарлық БҚ пайдаланудан бас тарту фактісінің өзі 

маңызды [4]. 

Әртүрлі елдерде еркін БҚ-ға көшу мәселесін әр түрлі түсінеді: 

- «компьютерлік қарақшылық» деңгейі төмен дамыған елдерде пайдаланушылар 

бағдарламалық қамтамасыз ету, лицензиялау нюанстары және азаматтық құқықтар мен 

бостандықтарды кедергісіз іске асыру мүмкіндіктеріне баса назар аударады. Егер 

бастапқы код ашық болса, бұл әрқашан пайдаланушы оған өзгерістер енгізуге құқылы 

дегенді білдірмейді және т.б. 

- біздің республикамызда және басқа да бірқатар елдерде пайдаланушылар 

қымбат бағалы БҚ-ның төмен бюджеттік баламасын жиі іздейді. Осы себепті, бос кейде 

тіпті тегін шатастырады. 

Алайда жоғарыда көрсетілген артықшылықтарға байланысты тәуекелдер бар. 

Әрбір артықшылық қосымша проблемалар жасай алатын «кері жағы» бар: 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз ету өте қымбат болуы мүмкін, әсіресе 

кәсіпорында. Кейде өнімді мүлдем тегін алу мүмкіндігі бар, бірақ оны пайдалану 

күтпеген шығыстардың үлкен көлеміне әкелуі мүмкін: орнату, баптау, 

пайдаланушыларды оқыту, сүйемелдеу және басқару, дамыту және т. б. қолдау.  

- көптеген әзірлеушілердің бастапқы кодына қол жеткізу. Еркін бағдарламалық 

қамтамасыз ету тұрақты даму және жақсарту процесінде, бұл тұтынушыларды өнімнің 

жаңа нұсқаларын үнемі бақылап, оны жаңартады. 

- әзірлеушілердің жоғары қарқыны мен тәуелсіздігі өнімнің тұрақтылығы мен 

қауіпсіздігіне теріс әсер етеді. 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерін өз бетінше пысықтау белгілі бір 

тәуекелдермен байланысты: бастапқы кодтың ашықтығына байланысты көптеген 

пысықтау тәсілдерінің болуы ықтималдығы бар, оның ішінде тұтынушы барынша сапалы 

және перспективалы таңдауға әрқашан дайын емес. 

- нақты жеткізушіден тәуелсіз болу еркін бағдарламалық қамтамасыз ету 

пайдалану үшін барлық жауапкершілікті тұтынушы көтереді және техникалық немесе 
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ұйымдастырушылық проблемалар жағдайында оларды дербес шешуге тура келеді деп 

болжайды. 

- Инновацияны дамыту процесі шын мәнінде маңызды: көптеген жақсы идеялар 

еркін өнімдерден алынады, алайда БҚ-ның ірі әзірлеушілері тарапынан инновациялардың 

едәуір көп ағыны. Мұндай компаниялар штатта ғылыми-зерттеу зертханаларын, 

инновациялық орталықтарды ұстауға мүмкіндік береді. 

- еркін бағдарламалық қамтамасыз ету стандарттар мен регламенттерді әрдайым 

толыққанды қолдамайды. Әр түрлі себептер бойынша әзірлеушілер оларға қойылған 

функционалдылықтың бір бөлігін алып тастайды немесе оны қатемен іске асырады, бұл 

бөгде әзірлемелермен БҚ интеграциясы жағдайында проблемаларға әкеліп соғады [5]. 

Осылайша, еркін бағдарламалық қамтамасыз ету пайдалану артықшылықтары 

ғана емес, сондай-ақ бір қарағанда айқын емес және осы БҚ класын пайдалану 

процесінде ғана көрінетін кемшіліктер көрсетілген. Алайда, анықталған кемшіліктер 

еркін бағдарламалық қамтамасыз етуның әлеуетті мүмкіндіктерін кемітпейтінін, тек 

белгілі бір пайдалану салаларында оның рөлін шектейтін фактіні атап өтпеуге болмайды. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие познавательного интереса к 

информатике методами самооценивания и взаимооценивания. 

Ключевые слова: Познавательный интерес, критериальное оценивание, 

самооценивание, взаимооценивание. 

Annotation. The article discusses the developent of cognitive interest in computer 

science by the methods of self-assessment and mutual evaluation. 
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Аннотация. Мақалада өзін-өзі бағалау және өзара бағалау әдістері бойынша 

информатикаға деген танымдық қызығушылықтың дамуы туралы айтылады. 

Түйінсөздер:  Танымдық қызығушылық, критериалды бағалау, өзін-өзі бағалау, 

өзара бағалау. 

 

В настоящее время в образовании на первом плане находится не только обучение 

школьников предметным знаниям, умениям, навыкам, а также и развитие 

познавательного интереса учащегося. Под влиянием познавательного интереса, учебная 

работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Активизация 

познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не 

только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 

необходимо возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся.  

Под познавательным интересом часто понимают разные состояния человека, 

связанные с положительной ориентацией на его деятельность: увлечения, склонности, 

любопытство и т.д. В научной литературе, объясняющей эту проблему, можно найти 

разные интерпретации этого понятия. 

Также в современной системе образования по-прежнему актуальна и значима 

проблема - неумение школьников оценивать себя и одноклассников, т.е. проблема 

самооценивания и взаимооценивания.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование у 

школьников умения учиться, способности к саморазвитию, самоконтролю. 

Можно сказать, что самооценка является сложным личностным образованием, в котором 

ребенок находит выражение знания о своих учебных достижениях, своей активности. 

Оценочная деятельность ученика способствует формированию его коммуникативных 

навыков, умения обосновывать свое решение, развивает критическое мышление, 

приводит к повышению познавательного интереса. 

Процесс оценивания - это целостное, прозрачное и понятное явление для всего 

учебного процесса.  

В настоящее время в школах используется технология «Критериального 

оценивания». Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с чётко определёнными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам процесса критериями,  соответствующими целям и 

содержанию образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в 
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течение учебного года осуществляются два вида оценивания: формативное оценивание и 

суммативное оценивание.  

Суммативное оценивание проводится для предоставления учителям, 

обучающимся и родителям информации о прогрессе обучающихся по завершении 

разделов/сквозных тем учебных программ  и определенного учебного периода (четверть, 

триместр, учебный год, уровень среднего образования) с выставлением баллов и оценок. 

Это позволяет определять и фиксировать уровень усвоения содержания учебной 

программы за определенный период. 

Формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и 

проводится регулярно учителем в течение четверти. Формативное оценивание 

обеспечивает непрерывную обратную связь между обучающимся и учителем без 

выставления баллов и оценок. При формативном оценивании обучающийся имеет право 

на ошибку и ее исправление. Это позволяет определить возможности обучающегося, 

выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, а также своевременно 

корректировать учебный процесс. 

При формативном оценивании используются 3 формы оценивания: оценивание 

учителем, самооценивание и взаимооценивание. 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о 

своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах. Самооценивание 

– это не только оценивание своей работы, но и самостоятельное определение проблем и 

путей их решения. Участие учеников в их собственном оценивании или оценивании их 

одноклассников дает им возможность быть вовлеченными в обучение и стимулирует 

ответственность за свое познание, чем просто информирование учителя о ходе учебного 

процесса. Ученики должны учиться тому, как оценивать себя и других в соответствии с 

определенными критериями успеха. Учителям необходимо оказать поддержку своим 

ученикам в этом вопросе. 

Взаимооценивание означает оценку «ученик-ученик» по определенным 

критериям. Необходимо подчеркнуть обязательное наличие обратной связи и форму 

диалога, которая часто игнорируется, что превращает этот процесс - в процедуру 

проверки технического задания. Взаимное оценивание дает учащимся возможность 

закреплять изученный материал посредством оценивания работ друг друга. 

Преимущество взаимооценивания состоит в том, что учащиеся, проверяя и сопоставляя 

работы одноклассников с критериями оценивания,  анализируют собственный прогресс. 
Взаимооценивание превращает школьников в активных участников оценивания; 

стимулирует учащихся обсуждать, взаимодействовать и размышлять; позволяет 

сосредоточиться на критическом мышлении и способности решать проблемы, которые 

трудно оценить с использованием традиционных методов оценки. Это помогает 

определять критерии, отвечать им, получать отзывы от других, отвечать 

соответствующим образом, то есть приобретать навыки, необходимые для жизни в 

обществе. 
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Я работаю учителем информатики. И также применяю в своей практике 

критериальное оценивание. Оценивая друг друга без четко определенных критерий,  

учащиеся полагаются на дружеские отношения, симпатии и антипатии. Поставив и 

проговорив четкие критерии, замечаешь, что результаты оценивания меняются. Критерии 

оценивания дают возможность развитию личности, возможность поиску и углублению 

своих знаний. Ученики тщательно обдумывают свою позицию, анализируют и 

комментируют поставленную оценку. На таком этапе уже чётко видны разграничения, 

пробелы ученика и его плюсы. Поэтому, если на уроке предполагается такой вид работы, 

стараемся обговаривать критерии оценивания, чтобы дети имели возможность учитывать 

в своей работе все пункты деятельности. Также дети могут соотнести себя с другими, 

увидеть себя на какой ступени «Лесенки знаний» он находится сейчас, кто стоит на 

высшем уровне. Критериальное оценивание помогает сконцентрировать внимание 

учащихся на той части работы, которая особенно нуждается в улучшении и внимании, в 

оказании действенной помощи. 

Для осуществления обратной связи, например, в начале урока перед работой по 

теме, записываю на доске важные вопросы темы, прошу детей высказаться, письменно, 

или устно по вопросам на доске всем, или частично, иногда использую метод «Знаю. 

Узнал. Хочу узнать» или метод «Инсерт», а также использую наглядно «Дерево 

ожиданий», «Дерево предсказаний», или «Отсроченная отгадка», запись которой 

оставляется на время, даёт возможность проанализировать ученикам и учителю знания до 

и после урока, помогает ученикам увидеть рост знаний. По мере изучения темы вновь 

предлагаю ученикам дать определение этих же терминов и сравнить их с 

первоначальными. 

На уроках я использую приемы самооценивания и взаимооценивания 3 видов (на 3 

этапах работы): в процессе объяснения темы, выполнения задания учащимся; в конце 

урока (на этапе рефлексии); во время проведения небольших промежуточных работ: 

тестов, заданий, одноминутных/трехминутных эссе, индивидуальных заданий. 

Приемы самооценивания такие как «цветовой сигнал» или «смайлики», «знаковый 

символ», «сигналы рукой», «светофор» использую на всех трех этапах работы, для того 

чтобы определить, какой материал плохо усвоен учащимися, что нужно повторить и 

какой теме больше уделить внимание.  

Самооценивание на этапе рефлексии. Иногда провожу его в виде рисования на 

стикерах, листах своего ощущения, или описания удач на уроке. Часто я прошу оценить 

себя на полях в тетрадях, или стикерах, поставив себе оценку за работу. Помогает и такой 

приём как «Палочки Цукерман». Применяю  заполнение таблицы наблюдения, что 

понравилось, что не понравилось. 

 При взаимооценивании чаще всего использую листы ваимооценивания, с 

прописанными критериями. Для того, чтобы взаимооценивание тоже было 

разнообразным, использую различные приемы: ученики оценивают работу своего 

одноклассника в паре с пометкой на полях, оценивание стикером, выставление оценки по 

творческой работе с написанием отзыва. 
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Оценка работы одноклассников является методом оценки полного обучения. 

Взаимооценивание позволяет закрепить материал, который они изучили, оценивая работу 

друг друга. Оценивая работу других учеников, дети смотрят на их сильные и слабые 

стороны, анализируя тем самым собственный прогресс. Техника «Две звезды и желание» 

используется, например, при оценке творческих работ, эссе и т.д. Проверяя работу своего 

одноклассника, ученик должен прокомментировать: определить два положительных 

момента и отметить их звездочкой (две звезды) и моментом, который необходимо 

завершить (пожелание). После того, как ученик получит свою работу с комментариями, 

ему дается некоторое время, чтобы выполнить так называемые «пожелания» (например, 

2-3 дня). Затем учитель выполняет окончательную проверку и отмечает работу. 

В связи с последними событиями, многие школы перешли на дистанционное 

обучение. Также и я работаю дистанционно. В младших классах для обратной связи 

использую WhatsApp и Күнделік. Самооценивние провожу в конце урока, с помощью 

смайликов. Учащиеся оценивают проделанную ими работу и насколько хорошо был 

усвоен материал, выбрав определенный смайл. В средних и старших классах использую 

Google Classroom, Күнделік, WhatsApp. При оценивании чаще всего использую листы 

знаний, в которых указываются основные действия учащихся на уроке и оценки, 

разработанные учителем. Каждый ученик получает лист самооценки, в котором он ставит 

баллы во время урока.  

Любая работа должно быть оценена. Получив объективную оценку, ученик, 

проанализировав свои знания,  может спланировать свою учебную деятельность, 

работать дальше, улучшая свои практические и теоретические навыки. Но обязательно 

вся работа должна быть построена чётко, прозрачно, понятно, с разработанными 

критериями и требованиями.  

Таким образом, в процессе использования на уроках такой системы оценивания, 

можно сказать, что у детей появляется интерес, стремление к получению качественных 

результатов, повышается самооценка. У ребят не возникают вопросы по поводу 

объективности оценивания, т.к. данный процесс был прозрачен и понятен для всех 

участников.  
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Аннотация:Данная статья представляет обзор предложенного алгоритма для 

выбора оптимальных начальных условий для математической модели описывающих 

физические процессы. В основе представленных в статье гипотез лежит широкий класс 

математических задач из области прикладной математики, именуемой теорией обратных 

задач.  Наряду с теоретическими выкладками, статья даёт описание результатов, 

полученных в результате проведенного вычислительного эксперимента, также 

предлагается направление для проведения дальнейших исследований по данной 

тематике.  

Ключевые слова: прямая задача, обратная задача, математическая модель, 

тепломассообмен, начальные условия, многослойная область, вспомогательная задача, 

итерационная формула, метод баланса. 

Annotation: This paper represents an overview of the suggested algorithm for sampling 

an optimal initial condition for the mathematical model describing real world physical 

processes. Proposed hypothesis suggests an implementation of the broad range of the theory of 

applied mathematics, videlicet the theory of inverse problems. As well as the theoretical basis, 

this paper gives a brief description of the analyses for the results obtained through the numerical 

experiment and purposely gives a direction for the further investigation for research on this 

topic.  

Keywords: direct problem, inverse problem, initial conditions, heat transfer, multi - 

layered area, conjugate problem, iterative formula, balance method. 

Аннотация: Бұл мақалада физикалық процестерді сипаттайтын математикалық 

модель үшін оңтайлы бастапқы шарттарды таңдаудың ұсынылған алгоритміне шолу 

жасалады. Мақалада келтірілген гипотезалар кері есептер теориясы деп аталатын 

қолданбалы математика саласындағы көптеген математикалық есептерге негізделген. 

Теориялық есептеулермен қатар, мақалада есептеу тәжірибесі нәтижесінде алынған 

нәтижелер сипатталған және осы тақырып бойынша әрі қарай зерттеуге бағыт 

ұсынылған. 
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Түйін сөздер: тура есеп, кері есеп, математикалық модель, жылу мен масса 

алмасу, бастапқы жағдайлар, көп қабатты аймақ, көмекші есеп, итеративті формула, 

баланс әдісі. 

 

Setting up the mathematical model that accurately describes the physical process of 

specific interest is a key feature of a good design for developing or optimization of various 

engineering systems. There are a challenging set of tasks and problems in front of the modernity 

international society of engineers and mathematicians in today’s fast developing and constantly 

changing world. With the help of the symbiosis of an advanced theoretical base of the broad 

theory of applied mathematics and the lavish opportunities provided by the innovative field of 

the computational technologies, modern international community of engineers and 

mathematicians push the frontier of the tremendous potential of the human race.  

Mathematical modeling allows us to obtain an information that is necessary to get in 

order to accomplish design or development of innovative technologies in any enterprises, 

allowing to escape unpleasant casualties or a high production cost. It is easier and, what is more 

important, much more safely to simulate different conditions acquired from the real world 

restrictions on proposed numerical and computer models rather than in real life.   

A broad branch of applied mathematics, which is called as the theory of inverse 

problem has found a wide application in everyday practice of designers and engineers all over 

the world. When speaking about the inverse problems, we refer to the process of calculating 

from a set of observation the causal factor that produced them: initial data or the governing 

parameters of the considering process. 

Despite the fact, that we already have a broad set of the models, describing basic 

physical processes, there is a fundamental lack of well-stated models that would reflect 

accurately the real world conditions. Beside the necessity of reflecting a key features of the 

considered physical process, a good model should also take into account the possibility of 

numerical technologies applied for the design of a system, as well as the accuracy of description 

of the process. One of the most important factor is to be able to sample an optimal initial 

condition for the proposed model. An initial condition usually represents the state of the process 

at initial time, i.e. before the considered process acquire any excitation. Sometimes, it is 

difficult or even not possible to get the measurements of an initial state of the process due to 

some technological peculiar properties of investigated system. Most usual practice for engineers 

is guessing for such conditions that leads to not accurate description of the process and even 

obtaining of the solution that is weakly describing the features of the developing system in 

general.  

This article is dedicated to the description of the key ideas of the proposed algorithm 

for sampling an optimal initial condition for the mathematical model, describing physical 

process. In order to accomplish such sampling, we propose a set of mathematical operations that 

require only the possession of the special mathematical apparatus referred to as the theory of 

inverse problems. We call it as the inverse problem, since it starts with the results and then 

calculates the causes, in our case the initial condition. This is the inverse of a forward or the 
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direct problem, which starts with the causes and then calculates the results. Inverse problems are 

one of the most important class of mathematical problems in science and applied 

engineering, since this apparatus may give us the required information about the parameters that 

we cannot directly observe or measure. In this sense, it appears to be the valuable tool for 

sampling the set of preliminary data needed for the model design. Such data may be represented 

by the boundary and initial conditions as well as the coefficients of the governing equation of 

the proposed model. An implementation of the preliminary part for mathematical and computer 

modelling such as the construction of accurately reflecting real world set of parameters should 

be an everyday practice for each engineer around the world, since it is a matter of great 

responsibility to rely on modern technologies, that people deal with in their everyday life. 

As an example, we will consider a one-dimensional model, describing the heat transfer 

in a multi-layered non-homogeneous wall. The construction market includes several primary 

stages that may be split into three main parts for simplicity. They are the stage of the design of 

the building project, the process of the construction and the monitoring of the further 

exploitation of an artificial structure. When it is a subject of the building industry, there comes a 

great responsibility on an engineer, since it is a matter of human lives safety. 

 Any material undergoes aging processes, caused by the effects of the physical world 

affection. Those effects may vary from the thermal aging of the structure, due to the natural 

factors such as the temperature, pressure or the moisture drops, up to the deformation of the 

structural elements of the construction due to exploitation peculiarities. In this situation, it is a 

matter of great importance to be able to obtain not visible information about the state of the 

structure without intermittence to the exploitation process with the help of the methodology of 

non-destructive control tools. The mathematical and computer modeling as well as the 

implementation the theory of inverse problems comes out to be a valuable tool for such 

operations. It is necessary to set a well describing mathematical model that reflects accurately 

real world conditions in order to obtain such valuable numerical data for analyses and being 

able to make an assumptions and conclusions about the state of an artificial structure and 

weather it is safe for further exploitation or not. 

In this article, we will demonstrate one of the tool of mathematical apparatus called an 

inverse problem theory for sampling fitted initial condition. More precisely, we will 

demonstrate an applied mathematics tools, such as the functional and regression analyses, 

including numerical methods, used for calculation experiments. We will also discuss the 

differences, comparing the results obtained through the numerical experiments with and without 

adjusted initial conditions, pointing out the routes for further investigations in research for 

sphere of science.   

In order to find the proper initial condition, we will use one of the variation calculus 

tool, videlicet the functional analyses elements. We propose the following algorithm: 1. We 

construct the auxiliary problem, which is defined as a difference of the direct problem model at 

current and next iteration; 2. with the help of the balance method, we derive the conjugate 

problem from an auxiliary one; 3. constructing the functional, that includes the solution of the 

direct problem and the measured temperature, we want to find its minimum, by checking the 
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condition pf monotonously decreasing, and from that functional we may derive the recurrent 

formulas for unknown coefficients of initial condition. 

According to the National Annex of The Republic of Kazakhstan (NTP RK 01-01-5.1-

2013) “General Loads. Temperature Effects”, the problem of determination of the deformation 

of construction resulting from the thermal effects, should be solved with the help of choosing 

the most rational model that properly describes characteristic distribution of the thermal loads  

and temperature field. Temperature effects on buildings caused by climatic and operational 

changes in temperature should be taken into account when determining the design parameters of 

a building if there is a possibility of exceeding the limiting states in terms of bearing capacity 

and usability due to temperature movements and / or stresses.  

However, with the help of the theory of inverse problems, we may obtain unknown 

data by solving direct and conjugate problems and by performing elements of the functional 

analyses. An inverse problem in science is the process of calculating from a set of observations 

the causal factors that produced them: for example, calculating an image in X-ray computed 

tomography, source reconstruction in acoustics, or calculating the density of the Earth from 

measurements of its gravity field. 

  It is called an inverse problem because it starts with the results and then calculates the 

causes. This is the inverse of a forward problem, which starts with the causes and then 

calculates the results. Inverse problems are some of the most important mathematical problems 

in science and mathematics because they tell us about parameters that we cannot directly 

observe 
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Аннотация.  В данной работе подробно рассказывается план создания структуры 

управления базой данных  MS ACCESS с помощью среды программирования DELPHI 7. 

Проектируемая база данных позволяет осуществлять хранение информации о выпускниках и дает 

возможность просматривать список, добавлять, изменять, удалять и осуществлять поиск 

информации о выпускниках и преподователях ГУ «Боровская школа-гимназия имени А. Чутаева» 

в базе данных. 

Ключевые слова: база данных, система управления, MS Access, Delphi, связь, код, 

процедуры. 

Annotation. This paper describes in detail the plan for creating a database management structure 

for MS Access  using the Delphi programming language. The projected database allows storing 

information about graduates and provides an opportunity to view the list, add, change, delete and search 

for information about graduates of Public institution «Borovskaya school-gymnasium named after A. 

Chutaev» in the database. 

Keywords: database, management system, MS Access, Delphi, communication, code, 

procedures. 

Аннотация. Бұл жұмыста Delphi бағдарламалау тілінің көмегімен MS Access деректер 

базасын басқару құрылымын құру жоспары егжей-тегжейлі баяндалады. Жобаланатын деректер 

базасы бітірушілер туралы ақпаратты сақтауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді және мәліметтер 

базасында "А. Шотаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясы" ММ түлектері туралы ақпаратты 

қарауға, қосуға, өзгертуге, жоюға және іздестіруге мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: деректер қоры, басқару жүйесі, MS Access, Delphi, связь, код, процедуралар. 

 

В последнее время темпы роста количества баз данных в Республике Казахстан 

увеличились. Наряду с увеличением количества различных баз данных, число 

организаций, использующих базу данных, также растет. Им нужна многофункциональная 

база данных по доступной цене. Крупные организации могут заказать базу данных, 

которая специализируется именно на этом организации. Менее развитые компании 

используют готовые базы данных и настраивают их под себя. А как насчет малого 

бизнеса, школ, которые не могут позволить себе дорогие программы? Есть ли 

возможность  создания небольшой специализированной базы данных, которая не требует 

специальных знаний для работы с ними. История знает немало фактов, когда  недорогая, 

хорошо спланированная база данных превосходит более дорогую общую базу данных. 

Так же о своевременности и актуальности рассматриваемой проблемы говорит тот 

факт, что большую часть своего времени организации тратят на оформление различной 

документации и отчетов, в частности в ГУ «Боровская школа-гимназия имени А. 

Чутаева» отдела образования акимата Мендыкаринского района, не имеется 
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автоматизированной базы для хранения данных о выпускниках. Основанием для 

разработки программного продукта «База данных выпускников ГУ «Боровская школа-

гимназия имени А. Чутаева» послужило задание на дипломную работу. В качестве языка 

программирования был выбран язык Delphi с базой данных MS Access. 

Базу данных мы спроектировали, таблицы сделали. Осталась еще половина 

работы - проект Delphi, работающий с этой базой данных. Загружаем Delphi, делаем 

новый проект. В основной форме мы размещаем три простые панели. Свойству Align 

верхней панели присвоил значение alTοp (весь верх). Затем свойству Align нижней 

панели присвоил значение alBοttοm. Затем поместил компонент Splitter с вкладки 

Additiοnal панели инструментов, и его свойству Align также присвоил alBοttοm. С его 

помощью пользователь может изменить размер нижней панели с помощью мыши. И, 

наконец, свойству Align средней панели присвоил значение alClient.  

В последнем разделе верхней панели есть еще две кнопки BitBtn. Первая - 

редактировать текущую запись, вторая - добавлять новую. 

Вторая и третья панели содержат только один компонент DBGrid на вкладке 

DataCοntrоls палитры компонентов, свойства которого настраиваются на уровне AlClient. 

Свойству Name формы присвоено значение fMain, свойство Captiοn формы имеет 

текст «Выпускные классы», модуль сохранен под именем Main.pas, а проект в целом 

называется vk (Выпускные классы). 

Далее в проект добавлен модуль данных (File -> New -> Data Mοdule). Он 

предназначен для размещения в нем компонентов подключения к данным, компонентов - 

наборов данных (TTable/ADΟTable, TQuery/ADΟQuery, TStοredPrοc/ADΟStοredPrοc) и 

компонентов DataSοurce, которые обеспечивают связь наборов данных и компонентов 

отображения/редактирования данных.  

Свойству Name модуля данных мы присвоим имя fDM, а модуль сохраним как 

DM.pas. Добавляем в модуль компонент ADΟCοnnectiοn с вкладки ADΟ палитры 

компонентов. Этот компонент обеспечит связь других компонентов с базой данных при 

помощи механизма ADΟ. Связь обеспечивается свойством компонента CοnnectiοnString.  

Двойной щелчок свойства CоnnectiοnString компонента ADΟCоnnectión открывает 

окно для добавления компонента в ADΟ. При нажатии кнопки «Создать» открывается 

новое окно с настройками соединения. 

С помощью клавиши <Shift> выделяем все четыре ADΟTable, и в их свойстве 

Cοnnectiοn выберите нашу связь ADΟCοnnectiοn1. Таким образом, все четыре ADΟTable 

мы подключили к базе данных. 

Выделите первый компонент ADΟTable. Переименуйте его свойство Name в 

TLichData, а в свойстве TableName выберите главную таблицу базы - LichData. Рядом с 

компонентом ставим компонент DataSοurce из вкладки Data Access палитры 

компонентов. Компонент DataSοurce предназначен для организации связи с наборами 

данных, и служит посредником между такими компонентами НД, как ADΟTable, 

ADΟQuery и между компонентами отображения данных.  Свойство Name компонента 
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DataSοurce переименуйте в DSLichData (DS - DataSοurce). В свойстве DataSet выберите 

таблицу TLichData. 

То же самое нужно проделать еще три раза, подключая аналогичным образом 

компоненты DataSοurce к другим таблицам. Затем свойство Active таблиц переведите в 

True, открыв их.  

Переходим на главную форму и выбираем команду File -> Use Unit, подключаем к 

ней модуль DM. Теперь мы сможем видеть таблицы из главной формы. На вкладке 

DataCοntrοls сосредоточены визуальные компоненты отображения данных, такие как 

DBGrid, DBEdit, DBMemο, за исключением компонента -  DBNavigatοr.  

Выделите верхнюю сетку DBGrid, в ее свойстве DataSοurce выберите 

fDM.DSLichData. В таком же свойстве нижней сетки выберите fDM.DSAdres. Сетки 

среагировали, и вы можете видеть названия полей.  

Теперь нужно между таблицами установить связь. Это требуется не только для 

того, чтобы в нижней сетке выходили данные только на учащегося, выделенного в 

верхней сетке, но и для того, чтобы мы смогли в дальнейшем вводить связанные данные 

в окне редактора. Снова выделите модуль данных. Щелкните дважды по первой таблице, 

чтобы открыть редактор полей. Правой кнопкой щелкните по этому редактору и 

выберите команду Add all fields (добавить все поля). В окне редактора полей появились 

все поля таблицы. 

Поле «Ключ» у нас автоинкрементное, предназначено для связи с другими 

таблицами. Пользователю его видеть не обязательно. Выделите его, и в свойстве Visible 

установите False. Теперь для пользователя оно будет невидимым. Здесь у нас есть два 

логических поля - «Класс» и «Пол». Чтобы True и False выходили на экране так, как нам 

нужно, свойству DisplayValues первого из этих полей присвойте значение «9;11», а 

второго - «Мужской;Женский». Первым здесь идет значение, которое будет обозначать 

True, вторым - False. Эти значения разделяются точкой с запятой, пробелы не нужны. 

Таким же образом добавьте все поля в остальные три таблицы. У них невидимым 

следует сделать поле «Выпускник» - этому полю автоматически будет присвоено такое 

же число, как у поля Ключ соответствующей записи. Логических полей у них нет. 

Однако для поля «Телефон» таблицы Telephοnes следует изменить свойство EditMask. 

Щелкните по нему дважды, открыв редактор маски, и в поле Input Mask введите маску 

«#(###)-###-##-##». Сохраните ее, нажав кнопку ОК. Для полей типа Дата в этом 

свойстве (в таблице LichData два таких поля) введите маску «##.##.####». 

Далее кнопкой <F12> перейдите в редактор кода. В нижней части окна вы можете 

увидеть вкладку Diagram, перейдите на нее.  

Для начала в окно диаграмм нужно добавить наши таблицы. Найдите их в окне 

дерева объектов Οbject TreeView. Если у вас это окно закрыто, откройте его клавишами 

<Shift+Alt+F11> либо командой меню View -> Οbject TreeView. Ухватитесь в этом окне 

мышью за название главной таблицы LichData {TLichData} и перетащите ее в окно 

диаграмм. Таблица вместе с полями отобразится в окне.  
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Здесь в поле Detail Fields нужно выбрать поле, по которому будет осуществляться 

связь, в нашем случае это поле «Выпускник». В поле Master Fields выбираем ключевое 

поле «Ключ». Затем нажимаем кнопку Add и кнопку ΟK. Связь установлена. 

Пойдем дальше. Теперь нам нужно сделать окно редактора данных. Создайте 

новую форму (File -> New -> Fοrm). Ее свойство Name переименуйте в fEditοr, а при 

сохранении формы дайте модулю имя Editοr. Командой File -> Use Unit подключите к 

форме модуль данных DM.  

Здесь сделали следующее: установили четыре панели GrоupBox на вкладке 

«Standard», GrOupBοx на каждой таблице.  Введите «Личные данные» в свойстве Captiοn 

компонента GrοupBοx, который появится в имени панели. Затем вам нужно установить 

восемь компонентов DBEdit с вкладки DataCοntrоls палитры компонентов на этой панели, 

два DBCheckBgex для логической обработки данных и один компонент DBCοmbοBοx для 

списка. Вы сами установили и настроили пояснительные компоненты этикетки. Давайте 

немного изменим компонент DBComboBox. Дважды щелкните его свойство Items, чтобы 

открыть редактор. В нем введите две строки: муж жен. Сохраните текст, нажав кнопку 

ОК. Теперь пользователь сможет указать пол выпускника, выбрав нужную строку из 

списка. 

Для таблицы Dοljnοst все еще проще: на панели GrοupBοx всего два компонента 

DBEdit и два поясняющих Label. 

Для таблицы Adres используйте три DBEdit. 

А вот для таблицы Telephοnes понадобится один DBEdit, один DBCοmbοBοx, 

сетка DBGrid и кнопка BitBtn. Сетка нужна для контроля введенных телефонов, ведь 

здесь связь один-ко-многим, и телефонов может быть несколько. В редакторе Items 

компонента DBCοmbοBοx введите две строки: «Домашний», «Мобильный» 

Теперь добавим компоненты управления. Удерживая нажатой клавишу <Shift>, 

берем все компоненты управления на первой панели (кроме Label). В свойстве 

DataSοurce берем fDM.DSLichData, который добавляет компоненты в требуемый набор 

данных. Удалите общий выбор и сначала выбираем DBEdit. В свойстве DataField берем 

поле «Фамилия».  Затем добавьте компоненты других таблиц в каждую таблицу и в 

соответствующее поле. Сетка DBGrid, конечно, добавляется в fDM.DSTelephônes и не 

имеет поля.      

Для удобства пользователя в нижней правой части установили навигационный 

компонент DBNavigatοr со вкладки Data Cοntrøls. Этот компонент используется для 

перемещения записей, включения режима редактирования записей, сохранения или 

отмены изменений, добавления новой записи или удаления существующей записи. В его 

свойстве DataSοurce выбрали fDM.DSLichData, чтобы добавить компонент в основную 

таблицу. Из этого компонента мы должны иметь возможность перейти к началу или 

концу таблицы, к следующей или предыдущей записи. Поэтому свойство VisibleButtóns 

(вид кнопки компонента) задаем для всех кнопок значение False, кроме nbFirst, nbPriοr, 

nbNext и nbLast. Когда вы нажимаете эти кнопки, появляются соответствующие методы 

компонента ADΟTable.           
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От ключевого поля зависят остальные таблицы. Это поле не имеет смысла, пока 

мы не сохраним запись. Поэтому данные в других таблицах не могут относиться к 

некоторым записям в основной таблице. Поэтому берем первый GrοupBοx и дважды 

щелкните событие onExit на вкладке событий инспектора объектов - Events. Это событие 

происходит, когда пользователь переключается на другую панель GrоupBox или на 

кнопки в нижней части окна. Напишите код в процедуре:    

{ LichData} 

prοcedure TfEditοr.GrοupBοx1Exit(Sender: TΟbject); begin 

if fDM.TLichData.Mοdified then fDM.TLichData.Pοst; 

end; 

Измененное свойство компонента ADΟTable - Mοdified - имеет логический тип - 

«True», если оно изменено, и «False» если нет. Метод Pоst этого компонента сохраняет 

измененную запись таблицы. В этом случае автоматически назначаемое значение 

вводится в ключевое поле. Таким образом, введенный код означает, что если запись была 

изменена, она должна быть сохранена. Для остальных панелей GrοupBοx берем событие 

оnExit и сохраняем изменения.         

Создаем событие, нажав кнопку «Добавить» в GrоupBox с данными телефона. С 

помощью этой кнопки мы добавляем новые записи в таблицу, поскольку у одного 

выпускника может быть несколько телефонов. Код в процедуре выглядит следующим 

образом:   если fDM.TTelephοnes.Modified / 

fDM.TTelephοnes.Pοst;  fDM.TTelephοnes.Append; DBEdit14.SetFοcus; 

Сначала мы сохраняем измененные значения, если они есть. Затем мы добавляем 

новую запись в таблицу, используя метод Append.   

Код в процедуре нажатия кнопки «Сохранить и выйти» прост:  

if fDM.TLichData.Mοdified then 

fDM.TLichData.Pοst; if fDM.TDοljnοst.Mοdified then 

fDM.TDοljnοst.Pοst; if fDM.TAdres.Mοdified then 

fDM.TAdres.Pοst; if fDM.TTelephοnes.Mοdified then 

fDM.TTelephοnes.Pοst; Clοse; 

Здесь мы просто сохраняем изменения во всех таблицах и закрываем окно. Итак, у 

нас есть кнопка «Добавить выпускника», код для которой  - fDM.TLichData.Append; 

fDM.TDοljnοst.Append; fDM.TAdres.Append; fDM.TTelephοnes.Append; DBEdit1.SetFοcus; 

Переходим к главной форме.  Для добавления нового выпускника к аналогично 

названной кнопке применяем следующий код: fDM.TLichData.Append; 

fDM.TDοljnοst.Append; fDM.TAdres.Append; fDM.TTelephοnes.Append; 

fEditοr.ShοwMοdal. 

Далее приступим к программированию переключателей. Согласно нашему плану, 

когда вы откроете программу, данные главной таблицы появятся в верхней сетке DBGrid, 

а данные в нижней адресной таблице. Переключатель с пометкой «Адрес» также будет 

подсвечен. Если пользователь хочет увидеть класс или номер телефона текущего 

выпускника, он нажимает соответствующую кнопку, предназначенную для этого, и эта 
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информация должна отображаться в DBGrid. Берем первый переключатель с пометкой 

«Адрес» и создаем событие, которое происходит, когда пользователь нажимает на 

него. Вводим следующий код в процедуру для этого события: if RadiοButtοn1.Checked 

then / DBGrid2.DataSοurce := fDM.DSAdres; 

Здесь мы проверили, включен ли этот переключатель. Если да, мы изменим 

соединение подсети DBGrid и добавим его в таблицу адресов. Это потому, что таблица 

добавляется в таблицу через соответствующий компонент DataSοurce, и у нас их 

четыре. Подключившись к любому источнику данных, мы можем программно изменить 

таблицу, отображаемую в сетке 

Переключатели с пометкой «Телефоны» для события «οnClick» содержат 

следующий код: if RadiοButtοn2.Checked then /  DBGrid2.DataSοurce := 

fDM.DSTelephοnes; 

Таким образом, в нижней сетке мы показываем ту или иную подчиненную 

таблицу, и каждый раз данные этого выпускника отображаются в этих таблицах. Нам 

остается только сохранить проект и приступить к его практическому использованию. 

Следовательно мы раскрыли на примере особенности системы управления базой данных 

MS Access из Delphi. 

Процедуры, использованные в программе 

Процедура сохранение данных: 

 

procedure TEdit.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

messagedlg('Данные сохраненны',mtInformation,[mbOk],0); 

main.ADOTable1.Post; 

main.ADOTable1.Refresh; 

button2.Enabled:=false; 

end; 

 

Процедуры удаления данных: 

procedure TEdit.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

           if application.MessageBox('Удалить      

запись?','Сообщение',mb_yesno+mb_iconquestion)=idYES then 

main.ADOTable1.Delete; 

main.ADOTable1.Refresh; 

end; 

 

Процедура сохранения новых данных: 

procedure TEdit.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

messagedlg('Данные сохраненны',mtInformation,[mbOk],0); 
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main.ADOTable1.Post; 

main.ADOTable1.Refresh; 

button2.Enabled:=false; 

end; 
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Аннотация. Бұл мақалада робототехника, робот ұғымдары, оны қолдану 

салалары, Robotis Bioloid Premium жинағы қарастырылған. Сабақ уақытында жинаған 

Humanoid роботының үлгісі көрсетілген. Түйінді сөздер: Робототехника, робот, 

Humanoid. 

Аннотация. В этой статье рассматриваются понятия робототехники, роботов, 

области их применения, коллекция Robotis Bioloid Premium. Приведен пример робота-

гуманоида, собранного во время урока. Ключевые слова: Робототехника, робот, 

Humanoid. 

Annotation. This article discusses the concepts of robotics, robots, their applications, 

the Robotis Bioloid Premium collection. An example of a humanoid robot assembled during a 

lesson is given. Keywords: Robotics, Robot, Humanoid. 

 

Заманауи технологиялар әлемінде бізді робототехника көбейтіп жатыр. 

Робототехника - қазіргі әлемнің маңызды бөлігі. Күнделікті өмірде - мектепте, үйде біз 

көптеген техникалық құрылғыларды қолданамыз: ұялы телефондар, кір жуғыш 

машиналар, компьютерлік техника және басқалары - бұлардың бәрі роботтар. Жыл сайын 

ғылым дамиды, зерттеулер тоқтамайды. Бұл сала әлемде тез дамып келеді. 

Қазіргі уақытта робототехника барлық салаларда және кәсіптерде қолданылады: 

өнеркәсіпте, медицинада, соғыста, ғарышта, роботтар бізге үйде көмектеседі, барлық 

https://delphi.support.uz/
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жерде робототехниканың аз ғана бөлігі бар, бірақ болашақта роботтар көптеген адамдық 

кәсіптерді алмастырады. Болашақта роботтар біздің өмірімізді жеңілдетеді, оны ыңғайлы 

және қол жетімді етеді. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға, сондай-ақ кәсіптері қауіпті 

адамдарға роботтар әрдайым қажет болады. Жыл сайын робототехника жетілдіріліп 

дамып келеді, дегенмен жасанды интеллектті адаммен салыстыруға болмайды. 

Робототехника (робот пен технологиядан) - автоматтандырылған техникалық 

жүйелерді жасаумен айналысатын қолданбалы ғылым. «Робототехника» ұғымы Айзек 

Азимовке тиесілі, ол алғаш рет 1941 жылы пайда болды [1]. Ал 1942 жылы ол 

робототехниканың 3 заңын құрастырды: 

Робот адамға зиян келтірмейді немесе әрекетсіз, адамға зиян келтірмейді; 

- Робот оған адам беретін бұйрықтарға бағынуы тиіс, мұндай бұйрықтар 

бірінші ережеге қайшы келетін жағдайларды қоспағанда; 

- Робот бұл қорғаныс бірінші немесе екінші ережеге қайшы келмейінше өз 

өмірін қорғауы тиіс. 

Робототехника - өндірістік процестерді кешенді автоматтандырудың жаңа 

роботты жүйелерін - жаңа технологиялық құралдарды зерттеуге, жасауға және қолдануға 

байланысты ғылым мен техниканың бір саласы. 

Ұлы Кеңес энциклопедиясынан алынған анықтамалар: 

Робот - сыртқы әлеммен өзара әрекеттесу кезінде адамның (кейде 

жануарлардың) функцияларын ішінара немесе толықтай орындайтын, антропоморфты 

(адамға ұқсас) мінез-құлқы бар машина.Робот - тірі ағзалардың қасиеттері мен 

функцияларын модельдейтін және, атап айтқанда, ғарышта құралдар мен еңбек 

объектілерін жылжытқанда адамның іс-әрекеттерін еліктейтін автоматты машина. 

Жаратылыстану ғылымдарының сөздігінен алынған анықтама: Робот - күрделі 

кеңістіктік қозғалыстармен жұмыс жасауды жүзеге асыратын, өзгеріп тұратын сыртқы 

ортада тиісті мінез-құлыққа қабілетті электронды-механикалық құрылғы. 

Википедия бізге роботтың келесі анықтамасын береді: Робот - бұл 

электромеханикалық, пневматикалық, гидравликалық құрылғы немесе олардың 

комбинациясы, өндірісте, қауіпті ортада және т.б. адамды ауыстыруға арналған. 

Робототехника - бұл автоматтандырылған техникалық жүйелерді жасаумен 

айналысатын қолданбалы ғылым және өндірісті интенсификациялаудың маңызды 

техникалық негізі болып табылады [3]. Робототехника электроника, механика және 

бағдарламалау сияқты пәндерге сүйенеді. Оқу робототехникасы - бұл жүйені ойлаудың, 

информатика, математика, физика, сызу, технология, жаратылыстанудың инжинирингтің 

дамуымен интеграциялануына берік негіз болатын құрал. 

Оқу процесінде робототехника бізге бірқатар пайдалы міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді: дизайндағы ұсақ моториканы дамыту, шығармашылық тұлғаны 

тәрбиелеу, бағдарламалардың блок-схемаларын жазу кезінде логикалық ойлау, 

бағдарламалау тілдерін зерттеу, заманауи технологиялармен танысу, тиісті салада 

болашақ мамандарды даярлаудың бастапқы кезеңін жүзеге асыру. Алайда, іс жүзінде 

білім беру ұйымы материалдық базаны қамтамасыз етуде қиындықтарға тап болады. 
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Робототехника сабақтарын өткізу үшін белгілі жиынтықтар қажет, олардың таңдауы көп 

нәрсеге байланысты. 

Оқу процесінде ғылымның бір саласы ретінде робототехниканы енгізу білім беру 

проблемаларын шешуге бір қадам жақын болуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда кейбір 

мектептерде робототехника толыққанды оқу пәніне айналды, ал кейбіреулерінде үйірме 

ретінде жұмыс істейді, сонымен қатар осы салада сабақ өткізетін орталықтар бар. 

Роботтар кез-келген нысанда және көлемде болуы мүмкін, қажеттілікке 

байланысты толық бағдарламалануы мүмкін немесе ішінара. Мысалы, гуманоидты робот 

дегеніміз - адамның денесіндегі формасы, мінез-құлқы, мінез-құлқы, реакциясы мен 

қабілеті, робот. 

Робототехника сабағының бірінде біз Humanoid роботын жасадық. Ол Robotis 

Bioloid Premium компаниясының жинағы болып табылады. 

Robotis Bioloid - Robotis (ағылшын) корей компаниясы шығарған робот жасауға 

арналған жинақ. Жинақ оқу мақсатына, сонымен қатар робот техникасын ұнататындарға 

арналған. Bioloid жиынтығында Dynamixels деп аталатын шағын серверлер бар, олар 

әртүрлі конструкциялардағы роботтарды, мысалы, доңғалақты немесе жүретін 

роботтарды жинауға болатын, өздігінен жасалған модульдер болып табылады. Bioloid 

жиынтығы LEGO-дан алынған LEGO Mind Storms жиынтығына және VEX Robotics-тен 

Vex Robotics Design System (ағылшынша) жүйесіне ұқсас. Жинақ АҚШ Әскери-теңіз 

академиясында машина жасау курсында оқу құралы ретінде қолданылады [2]. Сондай-ақ, 

Bioloid жиынтығын RoboCup халықаралық жарыстарына қатысушылар жиі қолданады. 

Bioloid Premium түрлі сенсорлармен, соның ішінде гироскоппен, қашықтық 

датчикпен және инфрақызыл модульмен жабдықталған. IR модулі немесе Zigbee 

модульдері арқылы қашықтан басқару мүмкіндігі бар. Жинаққа роботтың жаңа қимыл-

қозғалысын үйретуге арналған RoboPlus бағдарламалық қамтамасыздандырғышы, 

сонымен қатар С-да төмен деңгейлі бағдарламалауға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыздандыру кіреді, бұл жағдайға ерекше көрініс беру үшін арнайы мөлдір 

пластик бар. Робот дәл Dynamixel сервомоторларының негізінде жасалған, бір желіге 

біріктірілген, жаңа модульдердің дәл басқарылуын және қосылудың жеңілдігін 

қамтамасыз етеді. 

Келесі суретте сабақ уақытында жинаған Humanoid роботының түрі көрсетілген: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Humanoid роботы 
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Шын мәнінде, гуманоидты роботтарды көптеп тартудың бір бағыты - роботтар 

мен ересектер арасында пайда болатын көптеген проблемаларды сезінбестен олармен 

белсенді қарым-қатынас жасай алатын мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту. Сонымен 

бірге, гуманоидты роботтар жетілдіруді жалғастыруда, олар көптеген жағдайларда 

адамдарды ауыстыра алады, әсіресе ғарышта, су астында немесе жердегі қауіпті 

аймақтарды зерттеу кезінде. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

«История развития робототехники» - http://roboreview.ru/nauka-o-robotah/istoriya-
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Исяндавлетова, Э. Х. Роль робототехники в образовательном процессе / Э. Х. 

Исяндавлетова.— Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2018. 

— № 8 (194). — С.120-122 

.https://islam-today.ru/blogi/asya_gagieva/pervyj-programmiruemyj-robot-sozdannyj-
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Аннотация. Бұл мақалада білім беру процесінде ақпараттық технологияны 

қолдану қажеттілігі, 

білімді тексеру үшін интерактивті тапсырмаларды қолдану туралы айтылады. 

Сонымен қатар, 

«Информатиканың теориялық негіздері» курсы тақырыптары бойынша 

интерактивті тапсырмаларды 

HotPotatos-тағы JClose бағдарламасында орындауға болатындығы айтылды. 

Түйінді сөздер: Ақпараттық технология, интерактивті тапсырма, JClose 

бағдарламасы. Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

использования информационных технологий в учебном процессе, использование 
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интерактивных заданий для проверки знаний. Также отмечено, что интерактивные 

задания по темам курса «Теоретические основы информатики» могут быть выполнены в 

программе JClose в 

HotPotatos. 

Ключевые слова: Информационные технологии, интерактивное задание, 

программа JClose. 

Annotation. This article discusses the need to use information technology in the 

educational process, the use of interactive tasks to test knowledge. It is also noted that 

interactive tasks on the topics of the course "Theoretical Foundations of Informatics" can be 

performed in the JClose program in HotPotatos. Keywords: Information technology, interactive 

task, JClose program. 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі мемлекеттік және қоғамдық өмірдің барлық 

салаларындағы түбегейлі өзгерістермен сипатталады. Бұл өзгерістер білім беру жүйесіне 

қойылатын талаптарға айтарлықтай әсер етеді. Жалпы білім беру білім алушылардың 

табысты әлеуметтенуін, білім алушылардың өз қабілеттерін, мүмкіндіктері мен 

мүдделерін іске асыруын қамтамасыз етуге арналған. Бұл білім беру процесін 

ұйымдастыру мен басқаруда өзгерістердің қажеттілігін көрсетеді. 

Соңғы жылдары қабылданған жалпы білім берудің мемлекеттік білім беру 

стандарттары осындай өзгерістерге бағыт береді. Стандарттардың негізіне білім 

алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің белсенділігін қамтамасыз етуді көздейтін 

жүйелі-іс-әрекет тәсілі қойылған. 

АКТ-ны белсенді пайдалану кезінде білім берудің жалпы мақсаттарына табысты 

қол жеткізіледі, коммуникация саласындағы құзыреттер оңай қалыптасады: фактілерді 

жинау, оларды салыстыру, ұйымдастыру, өз ойларын білдіру, логикалық ойлау, тыңдау 

және түсіну, жаңа нәрсе ашу, таңдау жасау және шешім қабылдау. 

Қазіргі заманғы оқу үрдісін компьютерлік оқулықтарды, тапсырыстарды, 

тренажерлерді, зертханалық практикумдарды, анықтамалықтарды, энциклопедияларды, 

тестілеу және бақылау жүйелерін және оқытудың басқа да компьютерлік құралдарын 

пайдаланбай елестету қиын. Ақпараттық технологияның белсенді рөлі дәстүрлі оқу-

әдістемелік құралдармен салыстырғанда компьютерлік дидактикалық тәсілдерді және 

білім мен қызметті модельдеудің зияткерлік технологияларын қолдануды іске асыратын 

интерактивті мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге негізделген [2]. Интерактивті («Inter» - 

бұл өзара, «act» – әрекет ету) - өзара іс-қимылды білдіреді, әңгімелесу, біреумен диалог 

режимінде болады. Басқаша айтқанда, интерактивті тапсырмалар білім алушылардың тек 

мұғаліммен ғана емес, сонымен қатар бір-бірімен кең қарым-қатынасына және оқу 

процесінде білім алушылардың белсенділігінің үстемдігіне бағытталған. Интерактивті 

сабақтардағы мұғалімнің орны сабақтың мақсатына жету үшін оқушылардың қызмет 

бағыты болып табылады. Мұғалім сондай-ақ сабақ жоспарын әзірлейді (әдетте, бұл 

интерактивті жаттығулар мен тапсырмаларды орындау барысында білім алушы 

материалды оқиды). 
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Демек, интерактивті сабақтардың негізгі құрамдастары білім алушылар 

орындайтын интерактивті жаттығулар мен тапсырмалар болып табылады. Интербелсенді 

жаттығулар мен тапсырмалардың дағдыдан маңызды айырмашылығы, оларды орындай 

отырып, білім алушылар тек қана оқытылған материалды ғана емес, жаңа материалды 

қалай үйренеді [1]. 

Интерактивті тапсырмаларды жіктеу: 

- Қызмет саласы бойынша: зияткерлік, әлеуметтік, психологиялық; 

- Ойын ортасы бойынша: компьютерлік, техникалық, үстел үсті, 

телевизиялық; 

- Ойын  әдістемесі  бойынша:  пәндік,  сюжеттік,  рөлдік,  іскерлік,  

имитациялық, 

драматизация; 

 Педагогикалық үдерістің сипаты бойынша: оқыту, танымдық, репродуктивті, 

шығармашылық, жалпылама, диагностикалық, тренингтік, бақылаушы, дамытушы. 

Қазіргі оқытушылардың компьютерсіз жұмыс жасауы қиындай түсуде. 

Компьютер сабақ барысында көмекші болады, сабақтың тиімділігін арттырып, уақытты 

үнемдеуге көмектеседі. 

Оқушылардың білімі мен дағдыларын тексеру және бағалау мәселесі өте 

маңызды, сондықтан білімді тексеру әдістемесін игеру - педагогтың алдында тұрған 

күрделі міндеттердің бірі. 

Қазіргі уақытта білім берудің әртүрлі аспектілеріне қатысты білім беретін 

компьютерлік бағдарламалардың белгілі бір жиынтығы бар. Бақылау және бақылау және 

бағалау материалдарын жасау саласында үлкен жетістіктерге қол жеткізілді. 

«Информатиканың теориялық негіздері» пәнінің әр тақырыбы бойынша 

интерактивті тапсырмалар жасау үшін әртүрлі бағдарламалар қолдануға болады. Оған 

Excel, PowerPoint, HotPotatos, LearningApps сервисі және т.б. жатады. 

HotPotatos интерактивті тапсырмалар мен кез-келген пән бойынша студенттердің 

өзін-өзі бақылауына арналған тесттер және т.б. тапсырмаларды құру мүмкіндігін 

ұсынады. Оның басты артықшылығы - оның салыстырмалы түрде ыңғайлылығы, ол АКТ 

саласында 

маман болмай-ақ, интерактивті оқу қосымшаларын жасауға мүмкіндік береді; 

жүктеуге тегін қол жетімділік; бұл құрылған білім беру тапсырмаларының әртүрлілігі 

және олардағы мультимедиялық файлдарды пайдалану мүмкіндігі [3]. 

 

HotPotatos ішіндегі JClose (джейклоуз) бағдарламасы бос орындарды толтыру 

жаттығуларын жасауға арналған. 

 

Мысалы, ИТН пәнінің ақпарат туралы тақырыбы бойынша тапсырманы 

ақпараттық диктант түрінде құрастыруға болады: 
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Сурет 1. Әріптері бар пернелер жиынтығын шығарып 

пайдалануға  мүмкіндік береді 

 

Осылайша, интерактивті тапсырмалар жасау түрлері білім алушылардың 

қызығушылығын тудырады, қосымша сұрақтар қоюға ынталандырады, білім алушыларға 

оқу үдерісіне белсенді қатысуға және өз білімдерімен бір бірімен алмасуға мүмкіндік 

береді. 
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Annotation: This article is about augmented and virtual reality, the first possible 

implementations of them. The article begins with a brief description of virtual and augmented 

reality technologies. The history of the development of these technologies is described below. 

Key words: Аugmented reality, AR, VR, smartphone, glasse 

Аннотация: Бұл мақалада қосымша және Виртуалды шындық, олардың алғашқы 

мүмкіншілігі туралы баяндалады. Мақаланың басында виртуалды және толықтырылған 

нақтылық технологияларының қысқаша сипаттамасы беріледі. Бұдан әрі аталған 

технологиялардың қалыптасу тарихы сипатталады.  

Түйінсөздер: қосымша шындық, AR, VR, смартфон, көзілдірік. 

Augmented reality - is the environment in real time complements the physical world, 

as we see it, the digital data using any devices - tablets, smartphones, or other, and software. 

sighting system in modern combat aircraft - is also augmented reality [1]. 

That is, to create an augmented reality in the ordinary life of the real-time objects are 

placed using a special software and gadgets, such as: 

augmented reality glasses ( "smart glasses"), tablets, 

smartphones and gadgets AR function. 

Augmented reality - this is the best marketing tool to bring people surprise, 

remembering and cause WOW-effect [2]. 

Augmented reality (augmented reality, AR) must be distinguished from VR (virtual 

reality,VR).The augmented reality virtual objects projected onto real objects. 

Virtual reality - a world created by technical means, transmitted to humans through the 

senses.That is, virtual reality creates his own world, where people can dive, and supplemented 

adds virtual elements in the real world. Virtual reality interacts only with the users, and 

augmented reality - with all around the world. 

But the history of augmented reality as it is now originates from research relating to 

virtual reality. Discoverer of virtual reality considered Morton Heilig. He received the title of 

the research and inventions made in the 1950s and 60s, which is shown in Figure 1. 28 August 

1962 he patented Sensorama simulator. Heilig himself even called it a theater immersion [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 device a virtual reality. 
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Simulator Sensorama describes VR, in which visual images are complemented by air 

movement and vibration. 

It was an early version of the device of virtual reality, but not augmented, but that it 

gave impetus to the development of both directions. Heilig also invented a special 3D camera to 

shoot movies for Sensoramy. 

But in 1968, computer scientist and Harvard professor Ivan Sutherland with his student 

Bob Sproull developed a device, called the "sword of Damocles" which is shown in Figure 2. It 

was the first system is already augmented reality-based head of the display [3] . 

Due to the complex design of the glasses were so heavy that they were attached to the 

ceiling. Design hanging over subjects on the ceiling, hence the name. The glasses stereoscopic 

display broadcast a simple picture of a computer. The prospect of observing an object changes 

depending on the user's head movements, so needed a mechanism to track the direction of gaze. 

For that time it was a fantastic breakthrough. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Sword of Damocles. 

 

The next step was the creation of Myron Krueger laboratory with artificial reality 

Videoplace in 1974 [3]. 

The main aim was to save users from having to wear special helmets, goggles and 

other devices to communicate with an artificial reality. People who are in different rooms, can 

interact with each other. Their movements were recorded on video, analyzed and translated into 

silhouettes of artificial reality. Members saw their silhouettes interact with objects on the screen 

and it gave the impression that they are part of an artificial reality. 

The first mass use of augmented reality was made possible thanks to Dan Reiton, who 

in 1982 used radar and cameras in space in order to show the movement of air masses, cyclones 

and 

The next step was the creation of Myron Krueger laboratory with artificial reality 

Videoplace in 1974 [3]. The main aim was to save users from having to wear special helmets, 

goggles and other devices to communicate with an artificial reality. People who are in different 

rooms, can interact with each other. Their movements were recorded on video, analyzed and 



392 
 

translated into silhouettes of artificial reality. Members saw their silhouettes interact with 

objects on the screen and it gave the impression that they are part of an artificial reality. 

The first mass use of augmented reality was made possible thanks to Dan Reiton, who 

in 1982 used radar and cameras in space in order to show the movement of air masses, cyclones 

and winds in television- forecasts weather. There's augmented reality is still used in this way. 

In 1998, the NFL first used augmented reality, developed by Sport Vision, televised 

live sports games. During the match the picture with the camera surveillance showing the 

playing field, added the technical line and account information. There is an old story about the 

“magic yellow line” [4]. 

In 99, NASA has used a system of augmented reality in the X-38 space vehicle 

instrument panel, which has learned to display the objects on the ground, regardless of the 

weather conditions and the actual visibility. 

And in the same year, Hirokazu Kato has created an open library for writing 

applications with the AR-functional ARToolKit. It used recognition system position and 

orientation of the camera in real time. It allows you to connect a picture of real and virtual 

cameras, making it possible to precisely apply a layer of computer graphics on real-world 

markers. 

The highest progress augmented reality past years have been released in 2013, the year 

Google Glass glasses depicted in Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Google Glass glasses. 

 

These points can take photos and shoot video of the team and is synchronized with the 

cloud. But the data points are not in contact with the environment and had some flaws. This 

does not become a mass experiment yet done his job: has launched a wave, making it clear to 

other companies that can be taken seriously for the development of augmented reality devices 

for the masses. 

Currently, the augmented reality technology is being promoted in various spheres of 

life. Particular attention is paid to education. In connection with the situation in the world, 

where students are engaged in remotely. Augmented reality is as relevant as ever in use today. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования технологии 

сотрудничества на уроках информатики в старших классах, с применением Интернет – 

сервисов. 

Ключевые слова: Технология сотрудничества, интернет- сервисы, учебный 

процесс. 

Annotation. The article discusses the use of technology cooperation in computer science 

lessons in high school with the use of internet services. 

Keywords: Collaboration technology, internet services, studying process. 

Аннотация. Мақалада Интернет қызметтерін қолдана отырып орта мектепке 

информатикасабақтарында ынтымақтастық технологиясын қолдану туралы айтылады. 

Түйінді  сөздер: ынтымақтастық технологиясы, интернет қызметтері, оқу 

процесі. 

В настоящее время становится актуальным использование в учебном процессе 

методов и приемов, которые формируют у обучаемых способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, умение самостоятельно принимать решения, добывать новые 

знания, обладать коммуникабельностью, уметь применять приобретенные знания в 

практической ситуации и повседневной жизни, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения, другими словами – уметь учиться. 
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Организация учебного сотрудничества способствует развитию личностных 

качеств учеников: осмыслению себя, а так же своих действий по отношению к другим 

участникам совместной деятельности; формированию умения объективно относится к 

чужому мнению, стремлению понять чужую точку зрения, даже в том случае, если она 

противоречит собственной; умения проявлять инициативу в поиске недостающей 

информации; готовности предложить напарнику план общего действия; стремления 

решать конфликт не агрессивно, а рационально, проявляя самокритичность и 

дружелюбие в оценке напарника. 

Содержание обучения информатике в современных условиях не может быть 

ограничено только изучением стремительно меняющегося прикладного программного 

обеспечения.  

Технология сотрудничества является одной из уникальных форм обучения, 

позволяющая сделать интересной и увлекательной работу учащихся на творческо – 

поисковом уровне, способствующая использованию знаний в новой ситуации, 

разнообразить ежедневные шаги по изучению информатики.  

Для решения образовательных задач нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научной, психологической, педагогической, методической 

литературы, анализ учебников по информатике длябазового уровня изучения 

информатики в школе, изучение и анализ педагогического опыта, анализ учебных 

планов, анкетирование учителей информатики, анкетирование учеников, педагогический 

эксперимент, анализ и обработка результатов, полученных в процессе обучения с 

использованием Интернет-сервисов, количественная, а так же  качественная обработка 

данных, полученных в ходе педагогического эксперимента. 

Методологической основой исследования явился системно-деятельностный 

подход, позволяющий рассматривать процесс получения персональных, мета-

предметных и предметных результатов освоения информатики старшеклассниками 

основного общего образования как поэтапный процесс организации совместного 

мероприятия по решению образовательных задач, решаемых на каждом этапе: выбор 

партнеров, постановка целей и распределение обязанностей, поиск и отбор информации, 

обработка информации, контроль, исправление, представление результатов. (В.П. 

Беспалько, Е.Ф. Бехтенова, Т.П. Грушина, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.В. Николина, 

Н.Ю. Пахомова, Н.Г. Чанилова). Решение групповых задач на каждом этапе 

осуществляется с помощью общения и взаимодействия через интернет-сервисы. 

В нашей работе образовательное сотрудничество рассматривается как 

педагогическая технология для развития личности учащегося в процессе организации 

совместных информационно-коммуникационных мероприятий для старшеклассников с 

целью решения проблемы обучения с использованием интернет-сервисов. В совместной 

образовательной деятельности школьников, с помощью интернет-сервисов, 

подразумевается обмен результатами исследования, создание и преобразование 

информации через интернет-сервисы. В совместной коммуникативной деятельности, 

основанной на интернет-услугах, это относится к обмену голосовых сообщений, 
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взаимодействию партнеров с учетом позиций собеседника и управлению совместной 

деятельностью, осуществляемой с использованием интернет-сервисов. 

В данном случае учебное сотрудничество обладает всеми отличительными 

характеристиками образовательных технологий, поскольку обладает: универсальностью 

(не зависит ни от содержания); воспроизводимостью (не зависит от личности учителя и 

детей); циркуляцией, управляемостью учебного процесса на основе алгоритмической 

системы систематических педагогических процедур (соблюдение этапов 

сотрудничества). 

В процессе группового сотрудничества учащиеся имеют возможность выбирать 

(задачи, темп, проблемы для рассмотрения, присоединение к группе и т.д.). 

В этих условиях роль учителя меняется: он координирует деятельность, 

регулирует взаимодействие субъектов учебного процесса. 

На этапе констатирующего эксперимента нами были выполнены следующие 

действия: 

1. дискурс-анализ с учителями предметниками (всего 36 педагогов), которые 

работают в школах, с целью определения их отношения к групповым формам обучения и 

использования этих форм в образовательном процессе, а также использование форм 

групповой работы на основе интернет-сервисов. (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Применение групповой работы учителями 

 

Обработка результатов исследования учителей, работающих в 10-11 классах, 

показала, что 43% учителей не используют групповую работу для всех учащихся, 57% 

учителей используют групповую работу учащихся в учебный процесс с различной 

степенью активности и частотой, считая это важным резервом для повышения 

эффективности учебного процесса (12% опрошенных преподавателей систематически 

используют групповую работу, для каждой учебной темы - 17% - периодически, 28% - 

иногда, в зависимости от ситуации). 

2. Опрос учащихся (всего 88 человек) с целью определения их потребностей и 

мотивации для участия в групповых учебных мероприятиях на основе интернет-сервисов.  
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Анализ анкет учащихся, показывает приоритетные цели использования сетевых 

информационных и коммуникационных технологий учащимися (см. рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Самооценка целей использования интернет сервисов 

учащимися 10-х классов 

 

Исследуя частоту использования сетевых технологий учащимися, были 

получены следующие данные (рис. 4,5). 

 

 
 

Рисунок 4 - Частота использования Интернет учащимися 10-х классов 

 

- 97 % учащихся пользуются Интернетом почти каждый день 

- 65% - в рамках образовательной деятельности 

Из них 70% считают, что в школе необходимо учить, как использовать 

современные коммуникационные услуги для решения образовательных задач. 

Из них 80% считают, что школьники должны учиться на мероприятиях, 

распространяемых совместно в сети. 
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Следя за высокой частотой использования интернет-сервисов современным 

школьникам стало важно выделять частоту использование этих технологий для решения 

образовательных задач. (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Самооценка использования Интернет для учебной 

деятельности. 

 

На основании диаграмм на рис. 4 и 5, мы можем заметить, что из-за высокой 

частоты школьников, использующих интернет-технологии для решения образовательных 

задач, большинство из них редко используют их, а 17% опрошенных учащихся 10-го 

класса вообще не используют их.  

Согласно обработанным данным, был сделан вывод о том, что учащиеся должны 

использовать Интернет для обучения, но они специально не обучаются этому в школе, и 

подавляющее большинство респондентов считают необходимым организовать 

образовательную деятельность с использованием интернет-технологий. 

В результате констатирующего эксперимента был сделан вывод о том, что 

распространение интернет-услуг приводит к новой ситуации в образовании, когда 

школьники готовы, они хотят учиться и применять новые интернет-услуги в процессе 

обучения, в том числе которые позволяют групповую работу, но отсутствие методов не 

позволяет изучать этот новый набор инструментов. 
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Аннотация: Жұмыста автор оқушылардың нақты және виртуалды робототехника 

құралдарымен техникалық қабілеттерін дамытудың кейбір нұсқаларын ұсынды. 

Информатика бойынша сабақтан тыс іс-әрекетті ұйымдастыру барысында мектеп 

оқушыларына арналған Робототехника курсын жүзеге асыру мысалы қарастырылады. 

Информатика бойынша сабақтан тыс екі бағдарлама ұсынылды және оларға түсіндірме 

жазбалар келтірілген. 

Кілт сөздер:Робототехника, сабақтан тыс жұмыс, информатика, информатикадан 

тыс сабақтар бағдарламасы, Лего конструкторы, Arduino конструкторы. 

 

Қазіргі уақытта өркениеттің қарқынды дамуы жүріп жатыр,бұл білім беру 

жүйесін болашаққа, заманауи ақпараттық қоғамда адамдардың өмірі мен қызметінің жаңа 

жағдайларына бағыттайды. Мұндай жағдайларда Оқу ақпаратының ағыны қарқынды 

өсуде, бұл өз кезегінде мұғалімдерді оқу процесіне оқытудың жаңа әдістерін, нысандары 

мен құралдарын іздестірумен және енгізумен айналысуға мәжбүр етеді, олар сонымен 

бірге алдыңғы ұрпақтың педагогикалық тәжірибесін елемейді. Осы үдерісте оқу 

процесінде ақпараттық технологияларды және олардың көмегімен жасалатын көрнекі 

құралдарды пайдалануға көшу ерекше маңызға ие болады, өйткені негізгі дидактикалық 

принциптердің бірі оқытудың көрнекілік принципі негізсіз болып саналады. 

Бұл "ақпарат" ұғымы мазмұнының икемділігімен және бір ақпаратты ұсыну үшін 

графикалық бейнелер нұсқаларының көптігімен түсіндіріледі. Мектеп информатика 

курсы өзінің алғашқы жылдарынан бастап, яғни 1985 жылдан бастап үздіксіз өзгерістерге 

ұшырайды. Бірақ алгоритмдік ойлауды қалыптастырудың маңызды тәсілдерінің бірі 

бағдарламалау мен қолданбалы бағдарламалық өнімдерді зерттеу болды. Алдымен бұл 

бағдарламалау Бейсик немесе бағдарламалау калькуляторларда, кейін қолданбалы 
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бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу болды. Мектеп информатикасында уақыт өте 

келе, оның пәнаралық бағыттылығына қарамастан, бағдарламалауды зерттеу үрдісі 

сақталуда. Мектепте информатиканы оқытудың стратегиялық мақсаттарының бірі 

оқушыларды ақпараттық қоғамда өмірге дайындау болып табылады. Сондықтан өскелең 

ұрпақты ақпараттық технологиялар саласында даярлаудың басым бағыттарын анықтау 

қажет. Осындай перспективалы бағыттардың бірі робототехниканың дамуы болып 

табылады. 

Робототехника-автоматтандырылған техникалық жүйелерді әзірлеумен 

айналысатын қолданбалы ғылым. Робототехника электроника, механика, бағдарламалау, 

Жасанды интеллект сияқты пәндерге сүйенеді. Информатика бойынша сабақтан тыс 

жұмыс курсында робототехниканың негіздерін оқыту оқушылардың техника әлемі, 

құрылым, механизмдер мен машиналардың құрылысы, олардың қоршаған әлемдегі орны 

туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Бұл курсты жүзеге асыру 

қызығушылық пен қызығушылықты ынталандыруға, оқушының 

техникалық және математикалық сөздігін кеңейтуге, проблемалы жағдайларды 

шешу қабілетін дамытуға, проблеманы зерттеу, қолда бар ресурстарды талдауға, 

идеяларды ұсынуға, шешімдерді жоспарлауға және оларды іске асыруға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, бұл курсты жүзеге асыру топтық Жобалық іс-әрекет барысында 

балалардың белсенді өзара әрекеттесуін іске асыру есебінен оқушылардың 

коммуникативтік оқу іс-әрекеттерін дамыту міндеттерін шешуге ықпал етеді. Заманауи 

технологиялар біздің күнделікті өмірімізге тез енеді, бұл компьютер немесе балаға 

арналған кез келген электрондық ойыншықты жеңе білу проблема емес. Мысалы, Лего 

компаниясының уақытша конструкторын пайдалана отырып, ақылды оқушы нағыз 

интеллектуалды роботты немесе Arduino конструкторын пайдалана отырып, өзінің электр 

аспабын жинай алады. Қазіргі уақытта бағдарламашылар конструкторлардың виртуалды 

симуляторларын ойлап тапты. Олардың бірі – Autodesk Circuits. Ол барлық қазіргі 

заманғы конструкторлардың сұлбаларын жинауға және құрастыру нәтижесін көруге 

мүмкіндік береді. Бұл портал робототехника сабақтарында қолдануға өте ыңғайлы 

болады, өйткені құрастыруда тәжірибе болмағандықтан, әсіресе алғашқы сабақтарда 

балаларда кейбір схемаларды түсінуде қиындықтар туындайды. Виртуалды 

конструкторда бірінші тізбекті жинай отырып, балалар порттарды ажырата бастайды, 

қандай сымдарды пайдалану керектігін түсінеді, сондай-ақ конструкторларда код 

өзгергенде бұйымның жұмысын қадағалайды. 

LEGO Digital Designer бағдарламалық жасақтамасы-LEGO конструкторының 

виртуалды бөлшектерінің негізінде осы танымал конструктор әзірлеушілерінің өздерінің 

әртүрлі 3D нысандарын жасауға арналған бағдарлама. Бағдарлама интерфейсі өте 

қарапайым және ыңғайлы, ағылшын тілді болса да, ең кішкентай бала Лего виртуалды 

конструкторымен түсіну қиын емес. 

QReal ортасы: Robots LEGO Mindstorms NXT 2.0 роботтары үшін графикалық 

бағдарламалар жасауға және осы бағдарламаларды Bluetooth немесе USB-интерфейс 

арқылы робот командасы арқылы тікелей компьютерде орындауға, сондай-ақ 
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диаграммалар бойынша Си тілінде кодты генерациялауға және оны роботтың 

орындауында тексеруге мүмкіндік беретін СПбГУ Жүйелік бағдарламалау кафедрасының 

әзірлеуі; бұл бағдарламалау ортасы тегін, орысша, кроссплатформалық және жеке, 

сондай-ақ білім беру және басқа да мекемелерде жаппай пайдалану үшін Басқа да орта 

пайдаланылады. Бағдарламалаудан басқа 

Мектеп сыныптарда "Arduino" сабақтан тыс іс-әрекет курсы бағдарламасы 15 

сағат аудиториялық сабақтарды қамтиды және бағдарламалау және робототехника 

негіздерімен танысуды көздейді. Оқыту пәні Arduino есептеуіш платформасы немесе 

оның клоны базасында басқарылатын электрондық құрылғыларды әзірлеудің, 

құрастырудың және бағдарламалаудың принциптері мен әдістері, сондай-ақ шағын 

жобалар шеңберінде робототехникалық құрылғыларды құру болып табылады (1-кесте). 

Курстың мақсаты: Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, Arduino конструкторымен танысу 

арқылы робототехника негіздерімен танысу арқылы танымдық белсенділікті 

қалыптастыру. Курстың міндеттері: Білім беру: 

• құрастыру және модельдеу негіздерімен танысу; 

• программалау дағдыларын қалыптастыру; 

• ақпаратты құрылымдаудың іскерлігін қалыптастыру; 

• берілген міндетке сәйкес мәліметтерді ұсыну тәсілін анықтау, соның ішінде 

бағдарламалық құралдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру.; 

• компьютерлік бағдарламалармен және Интернет желісінде жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын қалыптастыру. 

Дамытушылар: 

• шығармашылық қабілеттерін, қиялын және ой-өрісін дамыту;оқушылардың 

ойлау қызметін жандандыру; 

• логикалық ойлауды дамыту; 

• коммуникативтік қабілеттерін дамыту; 

• өзіндік жұмыс дағдыларын дамыту; 

• оқушылардың танымдық ой-өрісін кеңейту. Тәрбие: 

• ақпараттық этика мен құқық нормаларын сақтау дағдыларын 

қалыптастыру; 

• робототехника курсы мен оның тарихына қызығушылықты қалыптастыру 

• жауапкершілікті тәрбиелеу; 

• дағдыландыру сүйіспеншілігі еңбекқорлығы мен қолөнер. 

 

1-кесте. «Arduino» сабақтан тыс іс-әрекет курсының жұмыс бағдарламасы» 

№ Тақырыбы    Саға 

     т саны 

1 Қауіпсіздік техникасы.   1 

2 Arduino конструкторы.   1 

3 Processing тілінде бағдарламалау негіздері  1 
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4 Виртуалды   макеттік   тақта   Autodesk   circuits. 3 

-6 

Виртуалды макеттік тақтада жарықдиодты 

басқару.   

7 Arduino  бағдарламалау: 

Бағдарлама:  

тағайындау, 2 

-8 

сипаттама  және  шақыру,  параметрлер,  жергілікті  

және  

 

жаһандық 

айнымалылар     

9 Сенсорлар мен сенсорлар Arduino  1 

1 Транзистор-схеманың жетекші басқарушы элементі 3 

0-

12      

1 Зерттелген 

м

атериал бойынша 

ж

еке 3 

3-

15 

шығармашылық топтық 

жұмыс    

 

"ЛЕГО" сабақтан тыс іс-әрекет курсының жұмыс бағдарламасы түсіндірме жазба 

7-8 сыныптарда "ЛЕГО" сабақтан тыс іс-әрекет курсының бағдарламасы 15 сағат 

аудиториялық сабақтарды қамтиды (курс бірінші жартыжылдыққа есептелген). Оқыту 

пәні ЛЕГО конструкторының көмегімен басқарылатын электрондық құрылғыларды 

құрастыру, Жобалау және бағдарламалау принциптері мен әдістері болып табылады (2-

кесте). Курстың мақсаты: Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, ЛЕГО конструкторымен 

танысу арқылы робототехника негіздерімен танысу арқылы танымдық белсенділікті 

қалыптастыру.; өз өнімін дайындауға білімді қолдануда практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

Білім беру: 

• құрастыру және модельдеу негіздерімен танысу; 

• программалау дағдыларын қалыптастыру; 

• ақпаратты құрылымдаудың іскерліктерін қалыптастыру; 

• берілген міндетке сәйкес мәліметтерді ұсыну тәсілін анықтау, соның ішінде 

бағдарламалық құралдарды қолдану; 

• компьютерлік бағдарламалармен және Интернет желісінде жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру. Дамытушылар: 

• шығармашылық қабілеттерін, қиялын және ой-өрісін дамыту; 

• оқушылардың ойлау қызметін жандандыру;логикалық ойлауды дамыту; 

• коммуникативтік қабілеттерін дамыту; 

• өзіндік жұмыс дағдыларын дамыту; 
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• оқушылардың танымдық ой-өрісін кеңейту. Тәрбие: 

• ақпараттық этика мен құқық нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру; 

• робототехника курсы мен оның тарихына қызығушылықты қалыптастыру; 

• жауапкершілікті тәрбиелеу; 

• еңбекқорлыққа және қолөнерге деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. 

Робототехника оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады, себебі ол техникалық 

пәндер бойынша мектеп бағдарламасына оңай сай келеді. Физика мен математикадағы 

негізгі тәжірибелерді ЛЕГО роботтар мен электронды конструктор Ардуиноның 

көмегімен көрнекі көрсетуге болады. Информатика бойынша сабақтан тыс іс-әрекет 

курсында робототехниканы оқытудың қосымша артықшылығы келешекте команда құру 

және оның робототехника бойынша қалалық, аймақтық, жалпы ресейлік және 

халықаралық олимпиадаларға қатысу мүмкіндігі болып табылады, бұл оқушылардың 

білім алуға деген уәждемесін күшейтеді. Робототехника бойынша сабақтан тыс іс-

әрекеттің әзірленген бағдарламаларын қолдану информатика мұғаліміне белгіленген 

білім беру мақсаттарына барынша тиімді қол жеткізуге ғана емес, сонымен қатар "білім 

беру робототехникасын және үздіксіз IT-білім беруді дамыту"кешенді бағдарламасында 

белгіленген білім беру робототехникасын дамыту стратегиясының негізгі ережелерін 

іске асыруға мүмкіндік береді. 

 

1-кесте. «LEGO» сабақтан тыс іс-әрекет курсының жұмыс бағдарламасы» 

№ Тақырыбы    Саға 

     т саны 

1 Қауіпсіздік техникасы.   1 

2 LEGO конструкторымен танысу  2 

-3      

4 Бірінші қарапайым роботты құрастыру  2 

-5      

6 Роботты 

бағдарлам

алау. 

Т

оптар 

бой

ынша 3 

-8 

жобаларды 

әзірлеу     

9 Біз  күрделі  роботты  құрастыру.  Топтар  бойынша 3 

-

11 

жобаларды 

әзірлеу     

1 Нұсқаулық   бойынша   шынжыр   табанды   ботты 2 

2-

13 

жинау. Топтар бойынша жобаларды 

әзірлеу   

1 Әзірленген роботтар жарысы   1 

4      

1 Қорытындылау   1 
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5      

 

Әрбір сабақта үйреншікті LEGO элементтерін, сондай-ақ мотор және датчиктерді 

пайдалана отырып, оқушы жаңа модель құрастырады, USB-кабель арқылы оны 

ноутбукке қосады және роботтың әрекетін бағдарламалайды. Курсты оқу барысында 

оқушылар қолдың ұсақ моторикасын, логикалық ойлауды, конструкторлық қабілеттерін 

дамытады, бірлескен шығармашылықпен, модельді құрастыру және құрастырудың 

практикалық дағдыларын меңгереді, құрастыру және модельдеу саласында арнайы білім 

алады, қарапайым механизмдермен танысады. Бала өзінің қызығушылықтары аясын 

кеңейтуге және жаратылыстану ғылымдары, Технология, 

Математика, тіл дамыту сияқты пән салаларында жаңа дағдыларды алуға 

мүмкіндік алады. 

 

Бастауыш мектептегі робототехника бойынша сабақтың үлгі жоспары 

 

 

 

№ 3 сабақ. 

Бірінші қарапайым роботты құрастыру (2 сағат) 

 

Сабақ түрі: аралас. 

Сабақтың мақсаты: 

- Экранда көрсетілген үлгіні құру; 

- тісті доңғалақтардың құрылысы принципі; 

- тісті дөңгелектері бар механикалық модель құру. 

 

Әдістемелік ұсыныстар: 

 

Бұл сабақта мұғалім басты бақылаушы, көмекші болып табылады, мұғалімнің 

міндетіне оқушының іс-әрекетін түсіндіру, көрсету, бағыттау және тапсырманы 

орындауға көмектесу кіреді. мұғалім презентация арқылы тісті доңғалақтар туралы 

айтады. 

 

Тапсырмалар: 

1.Экранда көрсетілген үлгіні құру. Сенсорды бағдарламалау. 

2.Тісті дөңгелектердің көмегімен қозғалатын механикалық моделін құру. 

 

Сұрақтар: 

Доңғалақтар қай жаққа айналады? 

Доңғалақтар қандай жылдамдықпен айналады? 
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Тапсырма үшін баланың ойлау қабілетін, коммуникациясын, дербестігін және 

шығармашылығын дамытуға ықпал ететін мысалдар таңдалады. Сондай-ақ 

робототехника негіздерін оқыту физика, информатика, технология және т.б. сияқты оқу 

пәндері аясында жүргізілуі мүмкін. Бағдарламаланатын LEGO Mindstorms робот 

техникасының конструкторлық жиынтығы негізінде физика бойынша бірқатар заңдар 

мен эксперименттер іске асырылған көптеген үлгілер әзірленді,мысалы, гироскоп моделі, 

Гоберман саласы, Капица маятнигі. LEGO-дан жиналған қондырғылар, мысалы, тұрақты 

Планка (мақта таразы), еркін құлауды жеделдету және т. б. сияқты іргелі физикалық 

тұрақты мәнін анықтауға мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования биологических материалов 

при отравлении угарным газом. Уровень отравления угарным газом определяется 

содержанием карбоксигемоглобина. Поэтому проведены качественный анализ 

карбоксигемоглобина и количественный анализ спектрофотометрическим методом на 

приборе «SPECORD-205» биологических материалов. 

Ключевые слова 

Угарный газ, карбоксигемоглобин, спектрофотометр, биологический материал, 

экспертиза, оксид углерода (II), «SPECORD-205». 

Annotation 

The article presents the results of a study of biological materials in carbon monoxide 

poisoning. The carbon monoxide poisoning level is determined by the content of 

carboxyhemoglobin; therefore, a qualitative analysis of carboxyhemoglobin and a 

quantitative analysis of biological materials by the spectrophotometric method on a 

«SPECORD-205» instrument were carried out. 

Key words 

Carbon monoxide, carboxyhemoglobin, spectrophotometer, biological material, 

examination, carbon monoxide (II), «SPECORD-205». 

Аннотация 

Статьяда иіс газымен улану жағдайындағы биологиялық материалды зерттеу 

нәтижелері берілген. Иіс газымен улану деңгейінің негізгі көрсеткіші болып 

карбоксигемоглобин саналады. Осыған орай биологиялық материалдардағы 

карбоксигемоглобиннің сапалық анализі және сандық мөлшері спектрофотометрлік 

әдіспен «SPECORD-205» құрылғысында зерттелді. 

Түйін сөздер 

Иіс газы, карбоксигемоглобин, спектрофотометр, биологиялық материал, 

сараптама, көміртек оксиді (II), «SPECORD-205». 

 

Өндірістің дамуы мен шоғырлануы адам өмір сүру ортасының ластануына 

әкеп соқтыратыны баршамызға аян. Химиялық өндірістер мен өнеркәсіптердің іс-

әрекеті нәтижесінде санитарлық норманы сақтамаған жағдайда қоршаған ортаға 

зиянды адам ағзасына кері әсер тигізетін заттардың бөлінуі жиі кездеседі. Тек қана 

өндірісте емес, тұрмыста да мұндай жағдайлар орын алуда. Күнделікті тұрмыста 

қатынас үшін қолданылатын автомобильдер бензин, газ арқылы жүреді. Халықтың 

тұрмыстық жағдайында баспана мәселесі үшін үкімет бірнеше 7-20-25, нұрлы жер т.б. 

бағдарламалар қабылдағанмен, толық қамтылмау нәтижесінде көптеген адамдар көмір 

жағып жылытатын пеші бар саяжай, қолдан тұрғызылған баспаналарды паналауда. 
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 Көмір, не көміртекті қосылыстар жоғары температурада жанғанда, оттек 

жетімсіз жағдайында көміртек (II) оксиді түзіледі: 

                   (1) 

Төменгі температурада көміртек диоксиді түзіледі, оның өзі қызған көмірмен 

әрекеттесіп көміртек (II) оксидін түзеді: 

                    (2) 

 Көміртек оксиді – түссіз, иіссіз, ауадан жеңіл, улы газ. Көміртек оксидін 

иіс газы деп те атайды. Бірақ, иіс пештен бірге араласып шығатын басқа газдардың иісі 

[1]. 

 Пешпен жылытатын үй жылуын көбірек сақтап қалу үшін, кейде пештің 

отынының толық жанғаны тексерілмей, пештің төбесі ерте жабылған жағдайда иіс 

газынан бас ауырып, адамның улану жағдайлары кездеседі. 

 Ауа құрамындағы көміртек оксидінің 0,05%-ы бір сағат, 0,3%-ы 15 минут 

дем алған адамды қатерлі жағдайға ұшыратады. Көміртек оксидінің уландыратын 

себебі, ол қанның гемоглобинмен қосылып, тұрақтылығы берік қосылыс 

карбоксигмоглобин түзеді. 

                 (3) 

Көміртек оксидінің гемоглобинге тартқыштығы оттектің көміртек оксидіне 

тартқыштығынан 300 есе жоғары, нәтижесінде карбоксигемоглобиннің артық мөлшері 

қанның оттекті қабылдауына мүмкіндік бермейді, ағзаның жасушасына оттек 

тасымалы тоқтайды [2].  

Иіс тигенде ең алғашқы көмек, адамды тез таза ауаға шығару керек. Таза ауа 

құрамындағы оттек әсерінен карбоксигемоглобин ыдырап, гемоглобин өз қызметін 

атқарады. 

Иіс газымен улану деңгейі зерттелетін биоматериал – қан құрамындағы 

карбоксигемоглобин мөлшерімен анықталады. 

Осыған орай, зерттеу жұмысының мақсаты – сараптамаға алынған қан 

құрамындағы карбоксигемоглобиннің мөлшерін анықтау. 

Анализ жүрісі. 

Иіс газымен уланған жағдайдағы биоматериал сот-медициналық сараптаманың 

бірнеше сатысынан өтіп, химик-экспертке тек химиялық анализ жасауға дайын 

биоматериал «қан» түрінде беріледі. 

Кез-келген сынамаға жүргізілген сараптама сияқты аналитикалық химияның 

негізінде алдымен сапалық анализ жүргізіледі. 

Ол үшін қанның екі параллель сынамасы алынады, біреуі иіс газымен уланған 

жағдайдағы зерттелетін сынама, екіншісі  таза қан - бақылау сынама. 

Екі сынаманың да бірдей көлеміне, бірдей реагенттермен сапалық анализ 

жүргізіліп, ерітінді түстерінің өзгеруіне байланысты қорытынды жасалды.  

Сапалық анализ нәтижелері сенімді болу үшін кемінде үш реагентпен 

анықталып, нәтижелері  1-кестеге қойылды. 

 

1-кесте 

Қан құрамындағы карбоксигемоглобиннің сапалық анализі. 

№ Реагент Иіс газымен 

уланған – зерттелетін қан 

сынамасы 

Таза қан – 

бақылау сынамасы 

1 3% NaOH ашық қызыл сұрғылт 

2 танин ал қызыл сұрғылт 

3 формальдегид ал қызыл сұрғылт 
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Зерттелетін сынама мен бақылау сынамасының түс ерекшеліктері 1-кестеден  

көрініп тұрғандай сапалық анализ бойынша қанның таза еместігін көрсетеді. 

Карбоксигемоглобин беріктілігі тұрақты қосылыс болғандықтан бұл реагенттердің 

ешқайсысымен әрекеттеспейді [3]. 

Әрі қарай спектрофотометрлік әдіспен карбоксигемоглобиннің мөлшері 

анықталды. Алдымен спектрофотометр  «SPECORD-205» құрылғысының 

градуировкасы жасалды. Ол үшін арнайы ерітінділердің 540, 550нм толқын 

ұзындығында 0,1% аммиак ерітіндісіне қатысты оптикалық тығыздығы өлшенді (2-

кесте). 

 2-кесте 

 SPECORD-205 құрылғысының градуировкасы. 

Толқын 

ұзындығы 

λ 540 550 

Оптикалық 

тығыздық 

D 0,5043 0,4097 

 

Оптикалық тығыздық 540, 550нм толқын ұзындықтарында екі максимум 

0,5043; 0,4097 көрсетті. Бұл мәліметтер спектрофотометрдің дұрыс жұмыс істейтіндігін 

көрсетеді. 

Зерттелетін қан сынамаларының 0,5% ерітіндісі 0,1% аммиак ерітіндісінде 

дайындалып,  құйылған кюветаларға 2,0 мг натрий гидросульфиті қосылып, 

араластырылған соң көрсетілген толқын ұзындықтарында оптикалық тығыздықтары 

өлшеніп, карбоксигемоглобиннің мөлшері есептелді. 

Карбоксигемоглобиннің сандық мөлшері пайызбен келесі мәліметтерге 

негізделіп есептелді: 

λ – 540нм – D1 = 0,4620                     коэфициенттер: 

λ – 550нм – D2 = 0,4230                     K1 = 0,77;  K2 = 0,37 

                                              

 

        
              

       
  

                       

             
 

(4) 

  
                   

      
  

          

      
       

 

Әрі қарай нәтижелер осы тәсілмен есептеліп 3-кестеге қойылды. 

 

3-кесте  

Зерттелген қан сынамаларының нәтижесі. 

№ λ-540нм, 

D1 

λ-550нм, 

D2 

% COHb 

1 0,4620 0,4230 87,0 

2 0,4562 0,4243 82,4 

3 0,4470 0,4225 77,8 

4 0,4640 0,4263 86,0 

 

 Зерттелген сынама нәтижелерінен көрініп тұрғандай (3-кесте) қан 

құрамындағы карбоксигемоглобиннің мөлшері  77,8 - 87,0% аралығында. 

Әдебиеттерде қан құрамындағы карбоксигемоглобиннің  мөлшері 40% пайыздан асса, 
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қатерлі болып есептеледі. Өкінішке орай, зерттелген қан сынамаларының сараптамасы 

осы қан иелерінің иіс газымен уланғандығын көрсетеді. 
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Аннотация. В статье рассмотрены бесплатные компьютерные симуляторы 

лабораторных опытов. В краткой форме описаны основные темы общедоступных 

виртуальных лабораторных работ. 

Ключевые слова: химия, виртуальные лабораторные работы, открытые 

мультимедийные системы. 

Annotation. In the article discussed free computer simulations of laboratory 

experiment. In the main topic of virtual laboratory work are briefly described. 

Key words: chemistry, virtual laboratory work, open multimedia systems 

Аннотация. Мақалада тегін компьютерлік зертханалық тәжірибе 

симуляторлары қарастырылған. Қысқаша түрде жалпы қол жетімді виртуалды 

зертханалық жұмыстардың негізгі тақырыптары сипатталған. 

Түйінсөздер: химия, виртуалды зертханалық жұмыс, ашық мультимедиялық 

жүйелер.  

 

Важность химического эксперимента в процессе обучения трудно 

переоценить. Благодаря лабораторным и практическим занятиям ученики знакомятся с 

общими и специфическими экспериментальными методами, и приёмами познания 

химической науки. Выполняя эксперименты, исследователь учится наблюдать, 

анализировать, делать выводы, обращаться с оборудованием и реактивами.  

В свете последних событий – перевод многих образовательных учреждений на 

дистанционную форму обучения, стало невозможно проводить демонстрационные 

эксперименты, практические и лабораторные занятия в традиционной форме. 

Идея перехода к дистанционному образованию в рамках виртуальной 

реальности давно занимает умы различных разработчиков учебного программного 

обеспечения, что складывается в создание онлайн-сервисов обучения [1, 2, 3, 4] и 

виртуальные лаборатории, о которых речь и пойдёт далее. 
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В обыденном понимании «Виртуальная химическая лаборатория» – это 

дистанционная химическая программа, позволяющая моделировать лабораторные 

работы» [5, 6].  

Основное назначение любой виртуальной лаборатории, вне зависимости от 

предмета, это – проведение эксперимента в образовательных целях. 

Как правило, при выполнении виртуальной работы экспериментатор получает 

пошаговые инструкции в виде аудио/визуальных/текстовых подсказок.  

Виртуальные лабораторий имеют ряд преимуществ перед реальными.  

1. Разрешается вопрос наличия лабораторного оборудования и реактивов.  

2. Доступ к лаборатории в любое время и из любого места при наличии 

технических средств связи и Интернета. 

3. Готовность лаборатории (оборудования и реактивов) к любому 

лабораторному опыту, прописанному разработчиками. 

4. Безопасные условия работы. 

Конечно же, у любых явлений есть и недостатки, главным из которых 

является: отсутствие тактильных ощущений от работы с настоящими приборами, 

посудой и реактивами. Это не позволяет создавать и закреплять на должном уровне 

практический навык работы. 

Вторым по значимости недостатком можно обозначить предельную 

заскриптованость опытов, т.е. невозможно сделать что-то не так, потому что 

интерактивные элементы (горелки, пробирки, растворы и др.) виртуального опыта 

взаимодействуют только в определённой последовательности прописанной в 

алгоритме программы. 

Опишем основные возможности бесплатных виртуальных лабораторий, 

представленных в сети Интернет в онлайн формате или требующие установки на 

компьютер. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [7]. 

Представляет собой портал с возможностью бесплатного доступа к скачиванию 

проигрывателя и необходимого модуля занятия. На сайте имеется поиск с широкими 

возможностями настройки.  

Перечислим довольно большой, но не полный список доступных для 

скачивания лабораторных и практических работ. 

а) Оснащение химической лаборатории: 

- лабораторная посуда и оборудование; 

- приборы для нагревания, получения и собирания газов; 

- приемы обращения с лабораторным штативом и спиртовкой. 

б) Простые лабораторные операции: 

- Осушение газов и жидкостей, твердых веществ; 

- Очистка от примесей методом возгонки и растворения с последующим 

выпариванием; 

- Разделение смеси растворимых и нерастворимых веществ; 

- Перегонка; 

- Получение газов в химической лаборатории; 

- Получение дистиллированной воды. 

в) Конструирование моделей молекул: азота, аммиака и азотной кислоты, 

водорода, кислорода, воды, галогенов, галогеноводородов, оксидов углерода, 

соединений серы (сернистого газа и серного ангидрида), серной кислоты. 

г) Общие вопросы химической теории: 

- явления физические и химические; 

- получение сложного вещества из простых; 
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- приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества; 

- электролиты и неэлектролиты; 

-  свойства простых и сложных веществ. 

д) Получение и свойства веществ: хлора, хлороводорода, аммиака, водорода, 

оксида фосфора (V), кислорода, гидроксида алюминия, оксида углерода (IV), озона, 

оксида серы (IV). 

е) Реакции взаимодействия:  

- алюминия с кислородом воздуха и парами воды, с растворами кислот и 

щелочей; 

- амальгамированного алюминия с водой; 

- оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с соляной кислотой; 

- гидроксида кальция (известковой воды) с оксидом углерода (IV); 

- оксидов с водой, кислотами и щелочами; 

- оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с водой; 

- цинка с серной кислотой - реакция замещения. 

ж) Свойства:  

- галогенов, кислорода, оксида алюминия, железа; 

- щелочных и щелочноземельных металлов и магния; 

- гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов; 

- кислот, щелочей и солей. 

з) Закономерности химических реакций. Зависимость скорости химической 

реакции от:  

- катализатора; 

- концентрации реагирующих веществ; 

- поверхности соприкосновения реагентов; 

- природы реагирующих веществ; 

- температуры. 

и) Элементы аналитической химии:  

1) признаки химических реакций. 

2) доказательство наличия воды в составе медного купороса. 

3) качественные реакции на: 

- карбонаты; 

- серную кислоту и сульфаты; 

- фосфорную кислоту и фосфаты. 

Отметим, что на данном ресурсе присутствует множество интерактивных 

демонстрационных материалов для объяснения и тренажёров для закрепления 

усвоенных знаний. 

2. Проект VirtuLab [8] имеет открытый бесплатный доступ. Работы 

выполняются на странице браузера. Среди представленных опытов по химии к разделу 

«Неорганическая химия» относятся: 

- Растворение железа и цинка в соляной кислоте;  

- Вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

- Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, 

натрия, калия, кальция, бария;  

- Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств»;  

- Распознавание хлоридов и сульфатов;  

- Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора;  

- Решение экспериментальных задач по теме “Металлы и неметаллы”;  
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- Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей; 

- Идентификация неорганических соединений.  

3. PhET Interactive Simulations [9] разработан на английском языке. В полной 

мере нельзя назвать материалы, представленные на нём, виртуальной лабораторией. 

Это симулятор происходящих общих физических и химических процессов. Мы 

советуем с ним ознакомиться, так как на английском языке подобных ресурсов не 

много. В структуре урока, материалы данного ресурса могут найти своё применение в 

виде интерактивного элемента демонстрации при объяснении теоретического 

материала по разным темам курса неорганической химии средней школы.  

Обозначим лишь некоторые демонстрации, которые относятся к 

неорганической химии: 

- Acid-Base Solutions (демонстрация изменения pH раствора в зависимости от 

изменения концентрации тех или иных ионов в нём) 

- Concentration (демонстрация изменения концентрация при разбавлении и 

упаривании раствора) 

- Isotopes and Atomic Mass (демонстрация изменения массы разных атомов при 

добавлении в них нейтронов) 

- Molarity (демонстрация изменения молярной концентрации при добавлении 

дистиллированной воды и более концентрированного раствора) 

- Gas Intro, Gas Properties, States of Matter: Basics (демонстрация газовых 

законов). 

Обобщая выше сказанное, можно утверждать, что виртуальные лабораторные 

работы не могут заменить лабораторный химический эксперимент, но могут быть 

применены:  

- как средство знакомства с ходом опыта, основными закономерностями 

протекающих реакций; 

- как тренажёры, способствующие закреплению последовательности действий 

при выполнении действий. 

Таким образом, в зависимости от дидактической цели виртуальный 

химический эксперимент выполняет не только информативную, но и критериальную, 

корректирующую, исследовательскую, обобщающую функции. 

Однако, отсутсвие прямого контакта с аппаратурой и реактивами является 

большим минусом технологии подобного рода. Ни одна электронная вычислительная 

машина не  продемонстрирует весь спектр свойств и характеристик присущих 

веществу, короме того программируя «виртуальную реальность» можно предавать 

вещам несвойственные им свойства, в результате ошибок. 
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Аннотация. В настоящее время отсутствуют работы, в которых бы 

содержались результаты исследований по методическому сопровождению учащихся в 

олимпиадном движении по химии, направленного на развитие мышления, где была бы 

отражена система работы ученика при подготовке школьников к олимпиаде. 

Необходима универсальная методическая система, помогающая ученикам готовиться к 

экспериментальным турам олимпиад по химии. Процесс должен быть развивающим, 

нацеливающий учащихся на более совершенное мышление. 

Ключевые слова: экспериментальный тур, мысленный эксперимент, таблица-

матрица 

Аннотация. Қазіргі уақытта оқушыларды олимпиадаға дайындау кезінде 

оқушының жұмыс жүйесі көрсетілген, ойлау қабілетін дамытуға бағытталған химия 

бойынша олимпиадалық қозғалыстағы оқушыларды әдістемелік сүйемелдеу бойынша 

зерттеу нәтижелері қамтылған жұмыстар жоқ. Оқушыларға химия пәнінен 

олимпиадалардың тәжірибелік турларына дайындалуға көмектесетін әмбебап 

әдістемелік жүйе қажет. Процесс дамытушы, оқушыларды неғұрлым жақсы ойлауға 

бағыттаушы болуы тиіс. 

Түйін сөздер: эксперименталды тур,ойлау эксперименті,матрицалық кесте 

Annotation. Currently, there are no works that contain the results of research on the 

methodological support of students in the Olympiad movement in chemistry, aimed at the 

development of thinking, which would reflect the system of work of the student in preparing 

students for the Olympics. A universal methodological system is needed to help students 

prepare for the experimental rounds of chemistry Olympiads. The process should be 

educational, targeting students in more sophisticated thinking. 

Key words: experimental round, a thought experiment, the matrix table 

 

Relevance.Among the variety of tasks offered to students at chemical Olympiads, an 

important place is occupied by tasks aimed at the qualitative determination of substances . To 

solve such problems, the participant is required not only to know various qualitative 
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reactions, but also to be observant, logical thinking, accuracy, and other very important 

qualities for an experimental chemist.  

The purpose of this work: to Determine the main activities of schoolchildren in 

preparation for the experimental round of Olympiads. 

This is especially important for the school stage of the Olympiad, the main goal of 

which is to identify the most talented students 

Currently, when preparing students to participate in the subject Olympiad in 

chemistry, it is quite difficult for the teacher to navigate the materials. 

Tasks for both the theoretical and practical rounds of Olympiads must meet certain 

requirements, among which the following criteria are usually highlighted:  

Regardless of the discipline and round of the Olympiad, the tasks used in the 

Olympiad tasks must meet the following selection criteria [ 1]: 

- the original formulation of the problem or the original idea of its solution for a 

specific composition of participants of the Olympiad; 

- the text of the task condition should not contain terms and concepts that go beyond 

the subjects studied in the basic curriculum; in extreme cases, they should be defined or 

specified;- the task must be clearly defined, i.e. there should be no ambiguities in its 

formulation, so that the participant of the Olympiad solves exactly the task that the authors 

intended; 

- the task should not require special knowledge for its solution (i.e. go beyond the 

level of the school curriculum; be a program of higher and secondary specialized educational 

institutions); 

- the formulation of the problem should assume the presence of a formalization stage 

in its solution, i.e. the transition from informal to formal problem formulation; 

- the task must be of reasonable complexity and labor intensity; 

- the text of the problem must be written in a language that is accessible to students 

and takes into account their age characteristics. 

An important feature of the tasks used during the school stage is their orientation to 

test the development of students ' algorithmic thinking, logic, as well as creative abilities and 

intuition. The proposed tasks should allow students to solve non-standard and new tasks 

without special knowledge. Each task should allow participants to make a small discovery 

and fully unlock their creative potential. 

It is obvious that the higher the level of the Olympiad, the more difficult the 

proposed tasks and the greater the level of knowledge and skills required from participants. 

But it is completely wrong to assume that this complexity increases only due to 

programming. 

Practical tours of city and regional Olympiads traditionally include two sections of 

analytical chemistry-qualitative and quantitative analysis. 

Usually, only class 11 performs quantitative titration analysis, while the other 

classes perform qualitative recognition of unknown solutions. Depending on the class.... 

What do you need for preparation, a minimum of utensils and accessories? 

What reagents can be used? For qualitative analysis that can be found in the school-

home laboratory. 

Quantitative determination by titration, for example? Several available substances, 

reactions to write 

 

The solution of qualitative tasks for determining the substances contained in flasks 

without labels involves a number of operations, the results of which can determine what 

substance is in a particular flask. The first stage of the solution is a thought experiment, 

which is a plan of actions and their intended results. To record a thought experiment, a 
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special table is used. it shows the formulas of the substances to be determined horizontally 

and vertically. At the intersection of the formulas of interacting substances, the expected 

results of observations are recorded: gas release, precipitation, color changes, odors, or the 

absence of visible changes. If additional reagents can be used according to the task condition, 

it is better to write down the results of their use before compiling the table. the number of 

substances defined in the table can be reduced in this way[1]. The solution of the problem 

will therefore consist of the following stages: 

- preliminary reflection of individual reactions and external characteristics of 

substances; 

- write formulas and expected results of reactions to the table; 

- conducting an experiment in accordance with the table (in the case of an 

experimental problem); 

- analysis of reaction results and their correlation with specific substances; 

- formulation of the problem response. 

The solution of such problems should begin with the analysis of the physical 

properties of substances that can be specified in the task condition: color, smell, solubility. 

 To do this confidently, you need to study the characteristic colors of salts of various 

metals, at least the most common (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu). Characteristic odors can have a 

solution of ammonia and hydrogen sulfide water, a solution of iodine, acetic acid. Due to 

strong hydrolysis, solutions of sulfides and ammonium carbonate will also have a noticeable 

smell. Solubility will help to recognize substances, if they are given in a solid state, organic 

liquids. But, as a rule, recognizing substances only by their physical properties is not 

considered a complete solution to the problem. It is desirable to confirm it with characteristic 

chemical reactions. If any additional reagents are given in the task condition (among them 

may be water, indicators, solutions of certain substances), the possibility of their interaction 

with the recognized substances is analyzed [2]. 

It should be taken into account that the thought experiment and reality do not always 

completely coincide, since real reactions are performed at certain concentrations, 

temperatures, and lighting conditions (for example, AgCl and AgBr are identical in electric 

light). 

A thought experiment often doesn't take into account many details. For example, 

Br2/aq is perfectly discolored with solutions of Na2CO3, Na2SiO3, CH3COONa; the 

formation of Ag3PO4 precipitate does not occur in a strongly acidic medium, since the acid 

itself does not give this reaction; glycerol forms a complex with Si (OH)2, but does not form 

with (CuOH)2SO4, if there is no excess of alkali, etc. The actual situation does not always 

agree with the theoretical forecast, and in this Chapter, the matrix tables of "ideal" and 

"reality" will sometimes differ. And to understand what is really happening, look for any 

opportunity to work with your hands experimentally in the classroom or elective (keep in 

mind the safety requirements) [3].   

Example 1. Numbered flasks contain solutions of the following substances: silver 

nitrate, hydrochloric acid, silver sulfate, lead nitrate, ammonia, and sodium hydroxide. 

Without using other reagents, determine which flask contains the solution of which 

substance[4]. 

Decision. To solve the problem, we will create a matrix table, in which we will enter 

the data of observation of the results of merging substances from one test tube with another 

in the corresponding squares below the diagonal that intersects it. Observation of the results 

of successive infusion of the contents of one numbered test tubes to all others: 
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Table 1 
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PbCl2 

 white, — _ 
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Pb(NO3)2 
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hite 

 

PbCl2   

X 

Pb(OH)2   

opacificatio

n 

P

b(OH)2  

white 

4. 

NH4OH 

 

— 

 — 

 (opacification) 
X — 

5. 

NaOH   

b

rown 

 —  white  — 

X 

 

Observation of the results of successive pouring of the contents of one numbered 

test tubes to all others: 

1 + 2-white sediment falls out; 

1 + 3 — no visible changes observed; 

1 + 4-depending on the order of draining solutions, a precipitate may fall out; 

1 + 5-brown precipitate falls out; 

2+3-white precipitate falls out; 

2+4— no visible changes observed; 

2+5 — no visible changes observed; 

3+4-there is turbidity; 

3+5-white precipitation falls out; 

4+5-no visible changes are observed. 

Write down further the equations of the reactions occurring in cases when changes 

are observed in the reaction system (gas release, precipitation, color change) and enter the 

formula of the observed substance and the corresponding square of the matrix table above the 

diagonal that intersects it: 

 

Table 2 

 

 

 

I. 1 + 2: AgNO3 + НСl AgCl↓ + HNO3; 

II. 1 + 5: 2AgNO3 + 2NaOH Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O;  

    brown (2AgOH Ag2O + H2O) 

III. 2 + 3: 2НСl + Рb(NO3)2 РbСl2↓ + 2НNO3; 

    white 

IV. 3 + 4: Pb(NO3)2 + 2NH4OH Pb(OH)2↓ + 2NH4NO3; 

    opacification 

V. 3 + 5: Pb(NO3)2 + 2NaOH Pb(OH)2↓ + 2NaNO3 

    white 
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Thus, on the basis of five experiments, we distinguish substances that are in 

numbered test tubes. In conclusion, there is a weak technique for performing the experiment 

in students of all classes. We still face this problem today. Even the participants of the 

chemistry Olympiad with good theoretical training, the results of executing the experimental 

part, leave much to be desired. When preparing for Olympiads of various levels, due attention 

should be paid to teaching basic experimental skills at school. The ability to work directly 

with substances and chemical equipment is also very important for successful performance at 

the Olympics, and not only on the practical tour. For direct acquaintance with chemicals, 

such activities as systematization of reagents in the school chemical laboratory, updating 

labels, compiling collections, and preparing solutions will also be useful. 
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Аннотация: Қазақстанның негізгі астық егетін аймақтарынан алынған соя 

сорттарының химиялық құрамын ақуыз, крахмал және майлылығы бойынша зерттеу 

нәтижелері келтірілген. Ақуыздардың, ылғалдылықтың және майлылық деңгейі 

анықталды. Зерттеу нәтижелері дәнді дақылдардың тағамдық құндылығы жоғары 

сорттарын анықтауға мүмкіндік берді. 

Түйінсөздер: Соя, сорттар, тұқым, вегетациялық кезеңі, өнімділік элементтері.  

Аннотация: Приведены результаты исследования химического состава соевых 

сортов из основных зерносеющих регионов Казахстана по белку, крахмалу и жиру. 

Определялся уровень белков, влажности и жирности. Результаты исследования 

позволили выявить сорта с высокой пищевой ценностью зерновых культур. 
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Ключевые слова: Соя, сорта, семена, вегетационный период, элементы 

продуктивности.  

Annotation: the results of a study of the chemical composition of soy varieties from 

the main grain-growing regions of Kazakhstan for protein, starch and fat are Presented. The 

level of protein, humidity and fat content was determined. The results of the study allowed us 

to identify varieties with high nutritional value of cereals. 

Key words: Soy, varieties, seeds, growing season, productivity elements. 

 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторы соңғы жылдары бірқатар 

маңызды проблемаларға тап болды. Оларды шешу үшін Қазақстан Үкіметі 

республиканың агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2013-2020 жылдарға арналған 

"Агробизнес - 2020" бағдарламасын әзірледі, оның басты мақсаты ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады [1]. 

Қазіргі уақытта қойылған міндеттерді шешу үшін өсімдік шаруашылығын  

әртараптандыру жүргізілуде, республика үшін басым ауыл шаруашылығы 

дақылдарының, оның ішінде соя, жүгері және жоңышқа алқаптары кеңейтілуде [2].  

Қазақстанның негізгі астық егетін аймақтарынан алынған соя сорттарының 

химиялық құрамын ақуыз, крахмал және майлылығы бойынша зерттеу нәтижелері 

келтірілген. Ақуыздардың, ылғалдылықтың және майлылық деңгейі анықталды. 

Зерттеу нәтижелері дәнді дақылдардың тағамдық құндылығы жоғары сорттарын 

анықтауға мүмкіндік берді. Дайындық деңгейі жоғары өнімдерінің бағдарламалық 

есептеуін құру үшін біз Қазақстанның негізгі астық егетін аймақтарында Қазақ 

егіншілік және өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институтының филиалының Өтенай жер 

телімінде ақуыз, ылғалдылық және майлылық көрсеткіштері бойынша соя тұқымының 

таңдалған сорттарының химиялық құрамына зерттеу жұмыстары жүргізілді [3]. 

Отандық селекциялық соя сорттарының тұқымындағы ақуыздың үлес салмағы 

анықталды. Соя құрамында 38% -дан астам ақуыз бар, ол тағамдық құндылығы 

бойынша басқа сорттардан жоғары. Өсімдік ақуызын біздің ағзамыз 100% сіңіреді. 

Дәндегі ақуыздық заттардың құрамын анықтайтын негізгі факторлар - сояның 

сұрыптық сипаттамасы, өсірудің агротехникалық әдістері және әсіресе 

метеорологиялық жағдайлар болып есептеледі.  

Зерттеу жұмысының мақсаты:  Соя дақылы сорттарын өсіру, өсу 

реттегіштерінің cоя дақылы дақылының вегетациялық кезеңіне және өнімділік 

элементтеріне әсерін зерттеу. 

Фенологиялық бақылаулар күннің бірінші жартысында, соя дақылының      

 фенологиялық фазаларының мерзімі және өту қарқынына жүргізіледі. 

Фазаның басталуы   

 егістікте өсімдіктерді санау немесе көз мөлшермен анықтау жолымен 

жүргізіледі. Фенологиялық бақылау барысында соя дақылының   келесі фазалары 

белгіленді: себу, өну (басы, толықтай), гүлдеу (басы, жаппай), бұршаққап түзу (басы, 

толықтай), пісіп – жетілу (басы, толықтай). Фазаның басталауы өсімдіктің 10-20% осы 

фазаға кіргенде, толықтай - 60-75% болғанда есептелді. 

Биометрия: 

1. Өсімдіктің нақты өсу қалыңдығын есептеу. 

2. Өсімдіктің пісіп – жетілу алдындағы нақты өсу қалыңдығын есептеу. 

Өсімдіктің аурулармен зақымдалу деңгейін бақылау: а)Аурулармен зақымдалу 

деңгейі. 

б) Зиянкестермен зақымдалу деңгейі. Механикалық жинап алуға 

жарамдылығын бағалау: 
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1. Өсімдіктің биіктігі, см – сабақтың топырақ бетінен ұшына дейінгі ұзындығы 

(құрылымдық талдау). 

2. Төменгі бұршаққаптың орналасу биіктігі- механикалық жинап алу кезінде  

өнімді жоғалтудың мүмкіндігін бағалайтын сипаттама, 15 см жоғары болғаны дұрыс 

(құрылымдық талдау). 

3. Тұқымдардың түсіп қалуға төзімділігі. 

4. Жатағандыққа төзімділігі, балл. 0 - жоқ, 1 – сабақтың жоғарғы бөлігінде, 2 – 

сабақтың ортаңғы бөлігінде, 4 – сабақтың негізінен. 

5. Жұмыла пісіп – жетілуі. Өнімділікті есепке алу: 

1. 100% өнімнің тазалығы және 14% стандартты ылғалдылық жағдайында өнім 

ц/га. 

2. 1000 тұқымның массасы, г. 13% ылғалдылықта өлшенді 

3. Ақуыздың және майдың құрамын анықтау. 

4. Құрылымдық талдау жүргізу. 

5. Мәліметтерді математикалық өңдеу. 

Экономикалық тиімділік – сояны өсірудің тәсілдерін зерттеу барысында 

шаруашылықтардағы белгілі нормаларға сәйкес тікелей шығындарды, бағаларды 

ескеріп, технологиялық карталарды пайдалану арқылы анықталады. 

Зерттеу жұмысының қойылған міндеттеріне жету барысында келесідей 

тәжірибелер жүргізілді. 

Соя дақылын экологиялық сортсынау. Зерттеу жұмыстары бір географиялық 

аймақта жағдайында тәжірибелік учаскесінде жүргізілді. Егістік жұмыстары осы 

аймақта қабылданған агротехникаға байланысты жүргізілд. Зерттеу жұмыстары кезінде 

бір географиялық ауданның орта жағдайының әсеріне байланысты сояның сорт 

үлгілерінің вегетациялық кезеңінің ұзақтығы, өнімділік элементтері есепке алынды (1-

сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет1. Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ жағдайында 

тәжірибелік учаскісінде соя дақылын егу барысы. 

 

Сорттарды экологиялық сынау бойынша тәжірибеде сорттың тез пісіп жетілуі, 

тұқымның өнімділігі, ақуыздың құрамы, өсімдіктің биіктігі, вегетациялық кезеңі, 

жатағандыққа төзімділігі, бірдей пісіп – жетілуі есепке алынды. Алынған материал 

зертханалық және құрылымдық  талдаудан өткізілді 

Соя дақылы  сорт үлгілерінің өсу реттегіштерін  қолданудың  әсеріне 

реакциясын анықтау. 

Тұқымды 20 °С - 22 °С температурада 2 сағат бойы суға жібітеді және 

ылғалданған Сүзгіш қағаздың екі қабатына 25 °С температурада тұқым себілгенге 

дейін өсіруге арналған термостатқа салады. Үгінділерді термостатқа салады, онда 
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тұрақты температура 25°С, ауаның ылғалдылығы қанығу нүктесіне мүмкіндігінше 

жақын және жасанды жарық кемінде 400 лк сақталады. 

Қажет болған жағдайда құм ылғалдайды. Күздік және жаздық формаларды 

бірінші сабақ торабының орналасуы бойынша немесе өсу конусы бойынша анықтау 

үшін сояның қажетті даму фазасына 20 тәулік арқылы зерттеуге қояды. Сабақ 

торабының түзілуі бойынша өсімдіктерді талдау үшін өсіру 1-2 тәуліктен  ұзағырақ 

жүргізіледі. 

Зерттеуіміз агробиотехнология зертханасының жағдайында жүргізіліп, 

тәжірибе пластмасса ыдыстарда және петри табақшаларында  (топырақта) қойылды (2-

сурет). 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Соя тұқымдарының өсу күшін анықтау 

Сыналған препараттар – нитрагин (эталон ретінде), «Фитомикрофертилайзер» 

микротыңайтқышы. Сыналған сортүлгілер: Слект 100 күндік, Карсак 90 күндік, 

Дитавид 120 күндік. Фенологиялық бақылау және құрылымдық талдау жасалынды. 

Соя  тұқымдарын препараттармен өңдеу ұсынылған реттемеге сәйкес жүргізілді. 

Тәжірибе сызбасы: 

- Бақылау, регулятордың әрекетін салыстыру үшін тұқымды себу алдында суда 

30 мин. ылғалдандыру; 

- Нитрагин, тұқымды себу алдында 30 мин. өңдеу; 
- «Фитомикрофертилайзер», тұқымды себу алдында бір сағат сулау (3-сурет). 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3. Микроскопиялық зерттеу 1-Қабықша; 2- эпидерма қабаты; 3- камбий; 

4- ксилема          

 

Соя дақылы сортүлгілерінің тұқым байлауының төмендігіне тозаңдық талдау 

жүргізу. 

Соя дақылының репродуктивті көрсеткіштерін анықтау үшін репродуктивті 

процестің басты құрамдас бөлігі ретінде тозаңдардың тіршілікке қабілеттілігін 
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Транковскийдің әдісі бойынша анықтадық, сахароза ерітіндісіндегі жасанды ортада 

өніп шыққан тозаң дәндерінің саны бойынша бағаладық. Гүлдерді жаппай гүлдену 

фазасында, гүл тәжінің күлтелері тостаған жапырақтан 1- 2 мм болып байқалған кезде 

сағат таңғы 8 – де жинадық. Тозаңдардың  ұрықтылығын ацетокарминмен бояу әдісі 

арқылы зерттедік  және тозаңдардың үлгісін Nikon Microscope – ECLIPSE 50 I 

ECLIPSE 55 i микроскопында зерттедік. 

Тұқымдардың ішкі инфекциясын анықтау үшін қолданылады. Ол арнайы 

боялған және боялған емес тұқым ұлпаларының кесіктерін микроскопиялаудан және 

оларда бактериялық инфекцияның орналасуын анықтаудан тұрады. Әдіс еңбек 

сыйымды және арнайы зерттеулер кезінде ғана қолданылуы мүмкін. 

Тұқымдардың А. Лаврикович және З. Клемент бойынша залалдануын анықтау 

әдісі. А. Лаврикович пен З. Клемент үрме бұршақ тұқымдарының бактериоздардың 

қоздырғыштарымен залалдануын көрсету үшін практикалық әдіс әзірледі: C. 

flaccumfaciens, X. phaseoli, P.phaseolicola. Ол келесі. Тұқымдардың бетін азотты 

қышқылмен стерильдейді,содан кейін тұқымды кептіреді, ұнға ұнтақтайды және одан 

центрифугаланатын суспензия дайындайды. Нәтижесінде ұнның бір бөлігі түбіне 

түседі, ал тұқымда болған бактериялар өлшенген күйде қалады. Суспензияның белгілі 

бір мөлшерін қоректік агардың бетіне Петри тостағанына, содан кейін 27° С кезінде 

термостатқа орналастырады. Содан кейін алынған бактериялардың штаммдары шыны 

пластинкаларда иммундық сарысумен агглютинациялау жолымен серологиялық 

әдіспен сәйкестендіріледі. Бұл әдіспен 100 тұқымдағы бактериялардың саны 800-ге 

жуық болған жағдайда тұқымдардың залалдануын анықтауға болады (4-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сурет 4. Тұқымдардың залалдануын анықтайтын әдіс 

 

Талдауға дайындық. Мақтаға соя тұқымдарын қатар себеді. Содан кейін 

үгінділер 25 °С температурада тұқымдарды өсіру үшін термостатқа салынады. 

Өсінділер пайда болған соң, егеуқұйрықтарды (20±2) °С температурада күндізгі 

жарыққа қояды және талдау үшін кесілетін бірінші парақ толық дамығанға дейін 7-9 

күн ұстайды (5-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5. Соя сорттарының морфологиялық айырмашылықтары 
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Талдау жүргізу. Парақтың жоғарғы жағына 2-2, 5 см қашықтықта жаққышпен 

жұқа қабатпен жаңа түссіз маникюр лак жағады. 

Лак табаққа көлденең және бір жаққа жағылады, бұл жағдайда шаштар табақ 

талының арасында төселген болады, бұл құрғату түрі мен дәрежесін анықтауды 

жеңілдетеді. 

Табақты пластинканың морфологиясын көшіретін пайда болған пленканы 2-3 

минуттан кейін пинцетпен алып, микроскоппен су тамшысында қарайды. 

Қорта келе экологиялық сорт сынау нәтижелері бойынша оңтүстік аймақпен 

салыстырғанда солтүстік аймақта Соя дақылы генотиптерінің өсу мерзімі 7 - 18 күнге 

ұзаратыны байқалды. Қостанай облысы жағдайында отандық селекцияның тез пісетін 

422,180/2 Соя дақылы сортүлгілері перспективті болып табылады. Олардың 

вегетациялық кезеңінің ұзақтығы 95-99 күн. Өнімділігі жоғары 21,1 - 24,0 ц/га 

деңгейінде. Тұқымының құрамындағы ақуыздың мөлшері жоғары, яғни 38,1-34% тең 

болды, сондықтан мал шаруашылығы үшін азық, құрама жем дайындауда пайдалы. 
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Аннотация 

Бұл мақалада Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық 

Университетінің студенттер санына және оңың ішінде Жаратылыстану-математика 

факультетінің студенттеріне статистикалық талдау жүргізілді. Университеттің тарихы 

және факультет тарихы қарастырылды. 

Түйін сөздер 



423 
 

Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, Жаратылыстану-

математика факультеті, мамандық, студент. 

Аннотация 

В данной статье приведен статистический анализ численности студентов 

Костанайского государственного педагогического университета имени У. 

Султангазина, в том числе студентов естественно-математического факультета. 

Рассматривается история университета и история факультета. 

Ключевые слова  

Костанайский государственный педагогический университет, Естественно-

математический факультет, специальность, студент. 

Annotation 

This article provides a statistical analysis of the number of students of the Kostanay 

State Pedagogical University named after U. Sultangazin, including students of the Faculty of 

Natural Mathematics. The history of the university and the history of the faculty are 

considered. 

Key words 

Kostanay State Pedagogical University, Faculty of Natural Mathematics, specialty, 

student. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі Жолдаулары бір-бірін жүйелі түрде 

толықтырып отыратын құнды құжат. Елбасы әлемнің төртінші өнеркәсіптік революция 

дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және 

қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басқанына қарай жоспарлы іс-әрекеттерді белгілеп 

берді. Жолдауда айтылған «Ақылды технологиялар», «Цифрлы дәуір», «Жасыл 

технология», «Үлкен деректер», «Цифрлы білім» «Адами капитал» мұның бәрі білім 

және ғылым жүйесі қызметінің нәтижесі. Жаңа іс-әрекеттер білімнің салтанат құруы 

негізінде жүзеге асады. Мемлекет басшысы: «Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып ке-

леді» деп ескертіп, алдағы уақытта өзіндік жаңа инновациялық жобаларымен білім эко-

номиканың бөлек саласы болатынын меңзеп отыр. Осыған орай алдымызда жоғары 

білім беру мен ғылымды дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз ету міндеті тұр.  

Елбасы Жолдауда: «Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру 

жолдарын қайта қарау керек болады. Еліміздің университеттеріндегі педагогикалық 

кафедралар мен факультеттерді дамыту қажет» дейді. Өте орынды. Себебі қандай ма-

мандарды даярласақ та, кімге білім берсек те оны оқытатын мұғалім. Сондықтан бірін-

ші кезекте мұғалім кадрлар даярлаудың сапасын арттыру қажет. Республика бойынша 

педагог мамандар даярлайтын шамамен 73 жоғары оқу орны бар. Іріктелген педа-

гогикалық жоғары оқу орындары адам капиталының шоғырлануы, ғылымы, техника-

лық жабдықталуы, қаржылық қоры, академиялық еркіндігімен ерекшеленіп, элиталы 

педагогикалық жоғары оқу орындарына айналады.  

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық университеті 

Қазақстандағы педагог мамандарын дайындайтын Жоғарғы оқу орындарының бірі. Бұл 

университет 1939 жылдың 21 тамызында "Қостанай мұғалімдер институтын және оның 

бөлімшелерін ұйымдастыру туралы" қаулы негізінде құрылды. Дәулет Ибраев 1939 

жылдың 28 тамызынан 5 қыркүйегіне дейін Қостанай мұғалімдер институтының 

директоры қызметін атқарды. Сол жылдың 5 қыркүйегінен 20 қазанына дейін 

Институтқа Төреғали Жұмағазин басшылық жасады.1941 жылы 27 шілдеде Қостанай 

мұғалімдер институтының алғашқы түлектері мемлекеттік емтихандарын тапсырып, 

дипломдарын алды. 1944 жылы институтқа Амангелді Иманов есімі берілді. Ал 1955 

жылғы 5 шілдеде мұғалімдер институтының базасында А. Иманов атындағы Қостанай 

педагогикалық институтын (ҚМПИ) ұйымдастыру туралы шешім қабылдады.1990-
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1991 оқу жылында ҚМПИ 34 кафедрада ғылыми дәрежесі бар 93 оқытушы, оның 

ішінде 3 профессор және ғылым докторы жұмыс істеді.  

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1992 жылғы 6 тамыздағы № 

662 қаулысымен ол Қостанай Университеті болып қайта құрылды. Педагогикалық 

институт университеттің құрамында 12 жыл болды. 2004 жылы үкімет елде бес 

педагогикалық жоғары оқу орнын, оның ішінде Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

институтын құру туралы шешім қабылдайды. 2004 жылдың 1 сәуірінен бастап ҚМПИ 

қайтадан дербес ЖОО болды. 2018 жылдың 14 наурызында ҚР Үкіметінің Қаулысымен 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты педагогикалық университет болып 

қайта құрылды.Ал 2018 жылғы 16 қарашада Қазақстан Республикасы Үкіметінің №754 

қаулысымен жоғарғы оқу орнына академик Өмірзақ Сұлтанғазиннің есімі берілді. 

Қазіргі уақытта университетте 2900 студент білім алады. 

Сурет 1 

2015-2019 жылдар аралығындағы жалпы студенттер саны 

 

 
 

Соңғы жылдары унивеситетте білім алушылар саны да азаюда. Оның бірден-

бір себебі, балалардың педагог болуға деген қызығушылығының төмендеуі. 2015-2018 

жылдар аралығында 441 студентке көбейсе, ал 2018-2019 жылдар аралығында 

студенттер саны 456 адамға күрт төмендегенін байқауға болады.  

 

Қазіргі уақытта университетте 5 факультет жұмыс істейді. Олар: 

 Жаратылыстану-математика факультеті; 

 Филология департаменті; 

 Психологиялық-педагогикалық факультеті; 

 Әлеуметтік-гуманитарлық фаультеті; 

 Дене шынықтыру, спорт және туризм факультеті. 

Жаратылыстану-математика факультеті университет ішінде алғаш құрылған 

факультет болып табылады. 21 тамыз 1939 жылы Қазақ ССР Кеңестік халық комитеті 

мен республика ағартушылық Наркоматы келісімі бойынша, Еңбекші депутаттары 

кеңесінің Қостанай облысының атқарушы комитетінің Президиумы «Қостанай 

мұғалімдер институты және оның бөлімдерін ұйымдастыру» туралы қаулысын 

қабылдады. Онда: «Қостанай педучилищесі базасында 1 қыркүйектен бастап Қостанай 

екі жылдық мұғалімдер институты екі факультет құрамында - физикалық-

математикалық және жаратылыстану-географиялық ұйымдастырылсын» деп жазылды. 

5 шілде 1955 жылы мұғалімдер институты базасында Қостанай педагогикалық 

институтын ұйымдастыруға шешім қабылданды. 1961 жылдан биология-химия 

факультеті болды. 2004 жылы «География» мамандығының ашылуына байланысты 

факультет жаратылыстану ғылымдары факультеті болып атын өзгертті. 2009 жылы 

2015 2016 2017 2018 2019
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3299 3356 

2900 
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«институттың оқу бөлімдерін оптимизациялау бойынша комиссия шешімі» негізінде 

жаратылыстану ғылымдары факультеті физика-математика факультетімен бірікті және 

жаратылыстану-математика факультеті болып аталды.  

Қазіргі уақытта факультетте 638 студент білім алады, бұл жалпы 

университетте оқитын студенттердің 22%-ын құрайды. 

 Сурет 2 

Университет факультеттері бойынша 

2019 жылдың желтоқсанында оқыған студенттер 

 

 
 

Оқу орнында студенттер саны бойынша алғашқы орында Психологиялық-

педагогикалық факультет болса, ең аз  студент Әлеуметтік-гуманитарлық 

факультетінде білім алады. Дәлірек айтқанда, Психологиялық-педагогикалық 

факультетте білім алушылыр саны 929 студент, ал Әлеуметтік-гуманитарлық 

факультетінде 294 студентті құрайды. 

 

 

Сурет 3 

2015-2019 жылдар аралығындағы Жаратылыстану-математика факультетінің 

студенттер саны 

 

 
 

Жаратылыстану-математика факультеті студенттерінің соңғы 5 жылдағы 

статистикасына тоқталсақ, 2015 жылдан 2017 жылға дейін 50 студентке көбейсе, 2017 

жылдан 2019 жылға дейін 189 студентке азайған. 

22% 

21% 

33% 

10% 
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Жаратылыстану-
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факультеті 

 Филология 

департаменті 

 Психологиялық-
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факультеті 
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Жаратылыстану-математика факультетіндегі 1-4 курс аралығындағы 

студенттердің жалпы санына тоқталайық. 2019 жылғы есептеулер бойынша 1 курста 

146 студент, 2 курста 185 студент, 3 курс 141 студент, ал 4 курста 165 студентті 

құрайды. 

Жаралыстану-математика факультетінде студенттер география, биология, 

химия, математика, физика, информатика, кәсіптік оқыту мамандықтары бойынша 

білім алады. 

Сурет 4 

Жаратылыстану-математика факультетіндегі мамандықтар бойынша 2019 

жылғы студенттер 

 

 
 

Факультетте негізінде ең көп студент биология мамандығында оқиды, яғни 

137 студент 22% құрайды. Ал математика мамандығында оқитын студенттер саны тек 

1 студентке ғана айырмашылық жасайды, онда 136 студент білі алады. Химия 

мамандығында 117 студент, география мамандығында 78 студент, физика 

мамандығында  67 студент, информатика мамандығы бойынша 64 студент болса, 

факультеттегі ең аз студент саны  кәсіптік оқыту мамандығында 39 студентті құрайды.  

Жаратылыстану-математика факультеті студенттерге тек білім беріп қана 

қоймай, студенттерді жеке тұлға ретінде қалыптастыруда жан-жақты, бірнеше бағытта, 

әр түрлі деңгейдегі іс-шаралар ұйымдастырады. Жастардың денсаулығы мен 

физикалық деңгейі оқытушылардың және студенттердің университет 

ұйымдастыруымен өткізілетін спорттық іс-шараларға қатысуы арқылы жүзеге асады. 

Әр жыл сайын біздің студенттер университет қабырғасындағы және қалалық 

деңгейдегі «Білім күні», «Студент атану», «Наурыз-думан» сияқты әр түрлі мәдени іс-

шаралар мен қайырымдылық акцияларына қатысады. Осындай мәдени іс-шаралар жеке 

тұлға деңгейінің дамуына, патриоттық және азаматтық тәрбиеге, университеттің 

тарихи-мәдени дәстүрінің сақталуына ықпалын тигізе отырып, одан әрі дамуына 

бірден бір себепкер болары анық. 
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Аннотация 

В представленной работе дан географический анализ температурного режима 

Костанайской области за период с 1970 по 2019 годы. Для более детального анализа 

температурного режима были рассмотрены динамика изменения среднемесячных 

температур января и июля населенных пунктов г.Тобыл, г.Аркалык, Торгай в период с 

2014 по 2019 годы. 

Ключевые слова 

  Температура воздуха, среднемесячная температура, климатические 

изменения. 

Annotation 

The article presents a geographical analysis of the temperature regime of Kostanay 

region for the period from 1970 to 2019. For a more detailed analysis of the temperature 

regime, the dynamics of changes in the average monthly temperatures of January and July in 

the localities of Tobyl, Arkalyk, and Torgay in the period from 2014 to 2019 were 

considered. 

Key words 

Air temperature, average monthly temperature, climate changes. 

Аннотация 

Осы жұмыста Қостанай облысының 1970 - 2019 жылдар аралығындағы 

температура режиміне географиялық талдау берілген. Температуралық режимді терен 

талдау үшін 2014 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі аралықта Тобыл, Арқалық және 

Торғай мекендерінде қаңтар-шілде айларындағы орташа айлық температураның өзгеру 

динамикасы қарастырылды. 

Түйін сөздер 

Ауа температурасы, орташа айлық температура, климаттық өзгерістер. 

 

Тема нашего исследования связана с проблемой изменения климата. По 

мнению некоторых ученых, в недалеком будущем нас ждет потепление, другие ученые 

говорят о предстоящем в скором времени похолодании. Мы и сами наблюдаем 

изменения вокруг. Изучение причин изменения климата позволяет глубже вникнуть в 

суть региональных и глобальных проблем современности, проследить грядущие 

последствия, вызванные этими изменениями.  

https://www.kspi.kz/ru/
https://www.kspi.kz.аис/platonus
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В связи с актуальностью данной темы, мы провели анализ температурного 

режима в Костанайской области, для того чтобы показать изменения температурных 

показателей не в масштабе планеты, а непосредственно на примере нашего края. 

Использованы следующие методы исследования: теоретический анализ 

научной литературы, анализ статистических данных и их сравнение, 

графический анализ. 

Костанайская область расположена на севере Казахстана. Ее площадь 

превышает 196 000 км
2
 (или 19 600 000 га). На севере и северо-западе Костанайская 

область граничит с Российской Федерацией (Курганская, Челябинская и Оренбургская 

области), на западе и юго-западе – с Актюбинской, на востоке – с Северо-

Казахстанской, Акмолинской, на юго-востоке - с Карагандинской областями 

Казахстана. 

Костанайская область отличается резко континентальным климатом. 

Климатические условия изменяются в широких пределах в связи с большой 

протяжностью территории, а также влиянием Уральских гор (1895 м.) на западе и 

Казахского мелкосопочника на востоке.  Западные воздушные массы значительно 

иссушаются, проходя над Уралом и Зауральским плато (200-300 м.), а восточнее 

Тургайской ложбины (100-125 м.) начинает сказываться влияние орографической 

преграды. На западных склонах Казахского мелкосопочника и прилегающих равнинах 

воздушные массы отдают остатки своей влаги. 

Для климата области характерно последовательное нарастание температур 

воздуха и уменьшении осадков с севера на юг. Показатели теплообеспеченности и 

влагообеспеченности в этом направлении колеблются в следующих пределах: 

среднегодовая температура воздуха от –1
0
С до - 6,9

0
С, среднеиюльская – от +19,3

0
С до 

+25,1
0
С, среднеянварская – от – 18

0
С до минус 8,2

0
С. 

Зима обычно холодная и малоснежная, в холодный период область находится 

под влиянием сибирского антициклона, при ясной погоде температура падает до -30 –

40
0
С мороза, иногда ниже. Весна короткая, отличается сухостью и быстрым 

нарастанием температур, что связанно с частым вторжением теплых воздушных масс с 

юга. Лето жаркое и сухое, несмотря на относительно большое количество осадков. 

Жаркий период с температурами воздуха более +20
о
С на севере непродолжителен, на 

юге достигает трех месяцев.  

Для анализа температурного режима Костанайской области нами были взяты 

три населённых пункта: г.Тобыл на севере, г.Аркалык на востоке и с.Тургай на юго-

западе области. 

В целом в январе зафиксирована температура равная или выше климатической 

нормы (график № 1). Самой холодной была зима 1980 года в Г.Аркалык и С.Туграй и 

2010 года Г.Тобыл. Тогда средняя температура воздуха за январь месяц 1980 года в 

городе Аркалык составила -20,0 °С  при среднезимней норме -15,3°С, в селе Тургай -

20,5°С при среднезимней норме -15,9°С, в 2010 году в городе Тобыл среднемесячная 

температура января составила -21,1°С при среднезимней норме -15,6°С. Самой мягкой 

зимой можно считать зиму 2000 года  Г.Тобыл, 2019 года Г.Аркалык и С.Тургай. 

реднезимняя температура в селе Тургай составила -14,2°С, для города Аркалык -

14,4°С, для города Тобыл -16,5 °С. 

Анализ хода среднемесячной температуры июля (график № 2) показал 

тенденцию к увеличению температуры. Так, летний экстремум в июле зафиксирован в 

2019 году. Это также связано с отклонениями от климатических норм. Самый теплый 

июль города Тобыл 28°С, города Аркалык 31,4°С и села Тургай 26,7°С. Самый 

холодный июль наблюдался в городе Тобыл в 1990 году 19,6 °С. 
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Для более детального анализа температурного режима данных населённых 

пунктов, мы решили рассмотреть период с 2014 по 2019 год. 

Показатели, взятые для анализа: средняя температура июля и августа, а также 

норма среднемесячной температуры, фактическая температура месяца за период с 2014 

по 2019 год. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Проанализировав данные, предоставленные на графиках (№3,4), мы видим, 

что наблюдается увеличение среднемесячной температуры июля, которая в 2019 году 

составила +31,4°C в городе Аркалык. Однако в январе не наблюдается резких скачков 

температуры, за исключением 2017 - 2018 года в селе Тургай от -7,7 °C до -18,5°C. 

Потепление наблюдается в 2015 и 2017 годах, январь 2016 года является самым 

холодным в городе Тобыл, а 2018 год в городе Аркалык и селе Тургай. 
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Значения среднемесячной температуры воздуха в г. Тобыл и г.Аркалык 

(график 5,6) близки к значениям климатической нормы, по нашим исследованиям. 

Однако наблюдаются незначительные отклонения по месяцам: по всем месяцам 

значения в пределах 1°С выше или же ниже нормы. Но есть и исключения, в 2016 году 

в городе Тобыл отклонение от нормы +6,5 °С в феврале, в 2018 году +5,7°С в июле, а 

так же в 2019 году отклонение в июле достигло +7,1°С. В 2018 году в городе Аркалык 

отклонение от нормы в январе достигло -5,5°С, а в июле 2019 +10,5 °С, что является 

рекордным. 

В селе Тургай похожая ситуация (график №7,8), температурные значения 

близки к климатической норме, за исключением января 2018 года, отклонение 

достигло -4,9°С. 

Таким образом, проведенный анализ температурного режима в Костанайской 

области (город Тобыл, Аркалык, село Тургай) выявил особенности хода температуры. 

Определены самые теплые и самые холодные годы и месяцы. Последние 10 лет 

оказались самыми теплыми за период наблюдения. Температура воздуха в 

Костанайской области за пятилетний период наблюдений изменяется с тенденцией к 

увеличению. Тенденция к повышению средних значений атмосферных температур в 

настоящее время не только сохраняется, но и постоянно нарастает. На основе 

цифровых данных было установлено, что процесс глобального потепления влияет на 

климат нашей области. Это влияние пока едва заметно, но оно происходит, как и во 

всем остальном мире. 
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РЕЧНОГО РАКА В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Аннотация 

Бұл мақалада Қостанай облысының су биологиялық ресурстарының 

коммерциялық түрлері - тар өзен шаяндары (Astacus leptodactylus Eschcholtz, 1823) 

келтірілген, 2014 жылдан бастап 2019 жылға дейін облыстың су қоймаларында оны 

аулауға бөлінетін лимиттердің динамикасы байқалады.  

Түйін сөздер: шаян тәрізділер, өзен шаяны, балық аулау лимиттері, Қостанай 

облысы. 

Аннотация 

В настоящей статье приведены сведения о лимитах вылова промыслового вида 

водных биологических ресурсов Костанайской области – узкопалого речного рака 

(Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823). Прослежена динамика выделяемых лимитов 

на его промысел  в водохозяйственных водоемах области с 2014 по 2019 гг. 

Ключевые слова: ракообразные, речные раки, промысел, лимиты, 

Костанайская область. 

Annotation 

This article provides data about the commercial species of aquatic biological 

resources of the Kostanay region – river crayfish (Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823). 

The dynamics of the allocated limits for its fishing in the region’s water bodies from 2014 to 

2019 is traced. 

Key words: crustaceans, river crayfish, fishing, limits, Kostanay region. 

 

Промысловые ракообразные составляют существенную часть водной фауны. В 

Республике Казахстан в региональном аспекте они изучены  неравномерно. Учитывая 

их большую роль в экосистемах и важное экономическое значение, анализ промысла 

является актуальным и важным в научном и практическом значении. Целью данной 

работы является изучение динамики рекомендованного промысла узкопалого речного 

рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) в период с 2014 по 2019 год в водоемах 

Костанайской области (Казахстан). 

Узкопалый речной рак относится к промысловым ракообразным на 

территории области (рис. 1) — вид десятиногих ракообразных из 

инфраотряда Astacidea [7]. Имагинальная стадия узкопалого речного рака достигает 

длины 30 см, но обычно взрослые формы встречаются длиной от 16 до 18 см.  

Телосложение относительно стройное, от светло-песочного до светло-

коричневого цвета. Обе клешни сильно вытянуты [8]. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Decapoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Astacidea
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Рисунок 1. Узкопалый речной рак (источник: https://ru.wikipedia.org/) 

 

Материалами для данной работы  послужила обработка сведений о 

рекомендованном промысле ракообразных в соответствии с утвержденными лимитами 

вылова рыб и других животных в рыбохозяйственных водоемах Костанайской области 

в 2014-2019 гг. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 10 февраля 2014 года № 76 [1-6]. В результате анализа материалов было 

установлено, что максимальные выловы промысловых ракообразных наблюдались в 

2014 году (12,85 тонн) и в 2019 году (15,5 тонн) (рис. 2, табл. 1). Минимальный 

разрешенный объем промысла узкопалого рака в области наблюдался  в 2017 году, 

составив  всего 1,0 тонну – минимум за исследуемый период, что в 15,5 раз меньше 

максимальных лимитов в изучаемый период.  

Следует отметить, что число разрешенных для промысла водоемов также 

существенно изменялось (табл. 1): в 2014 году добыча промысловых ракообразных 

осуществлялась в 11 водоемах Костанайской области, таких как пруд 

Железнодорожный, озеро Карьер, водохранилище Каратомарское, озеро Бикень, река 

Кабырга, река Торгай, река Убаган, река Улькаяк, река Тобол, река Аят, река Тогузак, 

река Кундузды. Но уже в 2015, 2016, 2017 годы данные водоемы не получили 

разрешений на промышленный вылов ракообразных что, возможно, связано с 

перепромыслом ракообразных в этих водоемах и/или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика лимитов изъятия речного рака в водоемах Костанайской 

области (в тоннах) в 2014 – 2019 годы  

 

ухудшением экологических условий. С 2018 года впервые за исследуемый 

период были выделены лимиты на вылов речных раков на водохранилище Верхнее 

Тобольское (6,0 тонн) и Картомарское (4,0 тонны).   

 

https://ru.wikipedia.org/
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Таблица 1.  Динамика лимитов изъятия и перечень разрешенных водоемов для 

промышленного вылова речного рака в Костанайской области (в тоннах)  

в 2014 – 2019 годы  

 

И лишь в 2019 году были выделены лимиты на вылов речных раков в озере 

Бикень (лимиты – 3 тонны), тогда как другие водоемы, облавливаемые до 2014 года 

включительно лимитов на вылов не получили.  

В результате проведенных работ установлено, что в исследуемый период (2014 

– 2019 годы)  изменения в величине выделяемых лимитов на промысел речных раков) 

в водоемах Костанайской области (Казахстан) изменялся от 1,0 тонны в 2017 году до 

15,5 тонн в 2019 году. Число отдельных водоемов (исключая «прочие водоемы») для 

промышленного вылова изменялось от двух водоемов в 2018 году до 11 в 2014 году. В 

2019 году для были выделены лимиты для промышленного лова речного рака в 

Каратомарском и Верхнетобольском водохранилищах.   
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Водоем Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Водохранилище 

Верхнее 

Тобольское 

- - - - 6,0 6,0 

Пруд 

Железнодорожный 

0,3  - - - - - 

Озеро Карьер 0,05 т - - - - - 

Водохранилище 

Каратомарское 

- - - - 4,0 4,0 

Озеро Бикень 1.0 - - - - 3,0 

Река Кабырга 0.5 - - - - - 

Река Торгай 0.5 - - - - - 

Река Убаган 1,0 - - - - - 

Река Улькаяк 0,5 - - - - - 

Река Тобол 5,0 - - - - - 

Река Аят 2,0 - - - - - 

Река Тогузак 1,0 - - - - - 

Река Кундузды 1,0 - - - - - 

Прочие водоемы  5,8 5,9 1,0 0,2 2,5 

Итого* 12,85 5,8 5,9 1,0 10,2 15,5 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

БРУЦЕЛЛЕЗА В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волошенко К.Ю. 
Костанайский Государственный  педагогический университет им. У.М. Султангазина 

г. Костанай, Казахстан, з/о, 3 курс специальность  «Биология» 

 

Научный руководитель: Ручкина Г.А., 

Ассоциированный профессор  кафедры естественных наук, к.б.н. Костанайского 

Государственного  педагогического университета им. У.М. Султангазина г. Костанай. 

 

Аннотация: Одной из особо опасных инфекций, относящихся к острым, 

мультисистемным, зоонозным, вызванным бактериями рода Brucella, является бруцеллез. К 

сожалению, Казахстан  входит в десятку стран с высоким процентом заболеваемости 

бруцеллезом среди впервые диагностированных людей. Это заболевание хорошо известно 

медикам инфекционистам. По этой инфекции отработана четкая система профилактических 

мероприятий, позволившая хотя и не снизить, но стабилизировать заболеваемость на 

контролируемом уровне. Но тем не менее, необходима постоянная разъяснительная 

профилактическая работа в общеобразовательной школе, именно со стороны учителя 

биологических дисциплин.  В данной статье исследуются эпидемиологические  данные по 

бруцеллезу в Костанайской области и оценка анализа серологических исследований на 

бруцеллез у инфицированных пациентов. Проанализированы профилактические 

противобруцеллезные  мероприятия в Костанайской области.  

Ключевые слова: инфекция, бруцеллез, анализ, кровь,профилактика 

Annotation: One of the particularly dangerous infections relating to acute, multisystem, 

zoonotic caused by bacteria of the genus Brucella is brucellosis. Unfortunately, Kazakhstan is one of 

the top ten countries with a high incidence rate of brucellosis among first-time diagnosed people. This 

disease is well known to medical infections. A clear system of preventive measures has been 

developed for this infection, which has made it possible, although not to reduce, but to stabilize the 

incidence at a controlled level. But nevertheless, there is a need for constant awareness-raising 

preventive work in the general education school, precisely on the part of the teacher of biological 

disciplines. This article explores epidemiological data on brucellosis in Kostanay region and 

evaluation of analysis of serological studies for brucellosis in infected patients. Preventive anticellosis 

measures in Kostanay region were analyzed. 

Keywords: infection, brucellosis, analysis, blood, prevention 

Аннотация: Аса қауіпті инфекциялардың бірі болып табылады, өткір, бактериялармен 

түрдегі зоонозным мультисистемным қатысты болған Brucella бруцеллез. Өкінішке қарай, 

Қазақстан жоғары пайыз ондыққа кіретін елдердің арасында ауру алғаш рет бруцеллезбен 

диагноздаған жоспарланды. Бұл ауруы көрсетуіне инфекционистам жақсы белгілі. Осы 

індеттің төмендетуге мүмкіндік берген нақты жүйесі бойынша да нақтыланған болмаса да, 

бірақ науқастық тұрақтандыруға арналған профилактикалық ic-шараларын, бақыланатын 

болады. Бірақ соған қарамастан, тұрақты профилактикалық жұмыс жалпы білім беретін 

мектепте мұғалімдер тарапынан биологиялық дәл түсіндіру қажет етеді. Бұл мақалада 

эпидемиологиялық зерттеулерді талдау және бағалау бойынша деректер зерттеледі 

бруцеллезге Қостанай облысында бар серологиялық бруцеллез ауру жұқтырған отыр. 

Профилактикалық іс-шараларды талданып противобруцеллезные Қостанай облысы. 

Кілт сөздер: инфекция, бруцеллез, талдау, қан, профилактикасы 
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Бруцеллез — одна из острых мировых проблем. За последнюю четверть века 

заболевание повлияло на наши сообщества, семьи, экономику, принесло очень много 

проблем. В то же время во всём мире сообщества надеются, что решение этой 

проблемы будет найдено. [2]. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для настоящей работы послужили статистические данные 

филиала РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области,  

данные архива центра,  а также статистические данные Отдела особо опасных 

инфекций (ООИ) Отдела здравоохранения Костанайской области. 

Нами были проанализированы проведенные Филиалом РГП на ПХВ 

«Национальный центр экспертизы» исследования на бруцеллез по Костанайской 

области за 2017-2019 годы 

В основу аналитического изучения эпидемиологической характериститки 

инфекционного заболевания бруцеллез,  было положено сочетание статистического, 

исторического анализа, а также сравнительного и текущего анализа данных.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Усиление мер  по борьбе с бруцеллезом в Костанайской области, постоянный 

мониторинг этой проблемы, привело к тому, что заболеваемость людей бруцеллезом в 

Костанайской области постепенно уменьшается. Но несмотря на профилактические 

меры, напряженная эпизоотическая и эпидемическая ситуация по бруцеллезу среди 

людей и животных по-прежнему существует. Положительным моментом проявления 

заболеваемости бруцеллезом на территории Костанайской области является 

стабильное ежегодное снижение числа заболевших. В 2016 году зарегистрирован 

показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 3,97; в 2017 году – 3,4; в 2018 году 

– 1,8; в 2019 году – 1,8. В масштабах республики это обнадеживающие показатели, 

гораздо ниже республиканских. [6]. 

На территории Костанайской области регистрируется снижение 

заболеваемости впервые диагностированным острым бруцеллезом. Заболеваемость 

бруцеллезом в 2019 г. в Костанайской области составила 1,8, что  ниже 

среднереспубликанского интенсивного показателя. 

Ниже приведены данные по отделу особо опасных инфекций (ООИ) 

Костанайского областного отдела здравоохранения. Методы вариационной статистики 

применены для определения интенсивных показателей на 100 тыс. населения (ИП).  

 

Таблица  Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бруцеллезом 

людей за 2016 - 2019 год по Костанайской области (АП – абсолютный показатель, ИП 

_интенсивный показатель 

 

№

п/п Город/район 

Диагностирован бруцеллез, всего 

2016 2017 2018 2019 

АП ИП АП ИП АП ИП АП ИП 

1 
Алтынсарин 

ский  

1 6,8 3 20,6 1 7,0 1 7,0 

2 
Амангельдинск

ий  

0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 

3 Аулиекольский  17 37,8 8 18,1 2 4,6 1 2,3 

4 
Денисовский  5 25,4 6 31,0 2 10,5 0 0,0 

5 Жангельдин 0 0,0 0 0,0 1 7,8 0 0,0 
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ский 

6 
Житикарински

й 

1 2,0 0 0,0 2 4,1 1 2,0 

7 Камыстинский 1 7,3 4 30,0 0 0,0 0 0,0 

8 Карабалыкский 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Карасуский 5 18,5 1 3,8 0 0,0 1 3,8 

10 Костанайский 0 0,0 2 2,9 1 1,4 6 8,5 

11 
Мендыкарин 

ский 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,5 

12 Наурзумский 0 0,0 1 8,5 2 17,7 1 8,6 

13 Сарыкольский 0 0,0 1 4,6 0 0,0 1 4,7 

14 Тарановский 1 3,8 3 11,5 2 7,8 1 3,9 

15 Узункольский 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16 Федоровский 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 

17 г.Костанай 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

18 г.Лисаковск 3 7,3 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

19 г.Рудный 0 0,0 0 0,0 1 2,4 0 0,0 

20 г.Аркалык 0 0,0 0 0,0 1 0,8 1 0,6 

21 ИТОГО 35 3,97 30 3,4 16 1,8 16 1,8 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что показатель заболеваемости 

бруцеллезом в Костанайской  области в 2016 году составил -   3,97 случаев на 100 тыс 

заболевших. Республиканский показатель составил 6,20 заболевших на 100 тыс 

человек.  

Тем не менее,  в ряде районов области регистрировалось  высокое число 

заболевших. Самый большой процент заболеваемости наблюдался по Аулиекольскому 

району – 17 заболевших (37,8%),  Денисовский район – 5 заболевших ( 25,4%), 

Карасуский район – 5 заболевших ( 18,5%). 

При этом в Амангельдинском, Жангильдинском, Карабалыкском, 

Костанайском, Мендыкаринском, Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском и 

Федоровском районе за 2016 год не зафиксировано ни одного случая заболевания 

бруцеллезом.  

В городах Костанайской области  более всего заболевших ( 3 человека – 7,3% )  

в городе Лисаковске. 1 случай зафиксирован в г.Костанай. В Рудном и Аркалыке 

заболевших бруцеллезом не было. Из общего числа заболевших людей бруцеллезом 31 

человек - жители сельской местности (85,7%). В целом по Костанайской области на 

100 тыс человек 3, 97 заболевших бруцеллезом. 

В 2017 г. случаи впервые диагностированного острого бруцеллеза 

зарегистрированы в  Аулиекольском районе - 8 случаев, Денисовском районе  – 6 

случаев, Камыстинском районе - 4, Тарановском районе - 3, Костанайском  - 2, 

Карасусском, Наурзумском, Сарыкольском, Федоровском районах  по 1 случаю.  

Из общего числа заболевших людей бруцеллезом 30 человек - жители 

сельской местности (100%). В городах заболевших бруцеллезом не зафиксировано. В 

целом по Костанайской области на 1000 человек 3,4 заболевших бруцеллезом. 

В 2018 г. случаи впервые диагностированного острого бруцеллеза 

зарегистрированы: в  Аулиекольском, Денисовском, Житикаринском, Наурзумском, 

Тарановском районе – по 2 случая, Алтынсаринском Амангельдинском, 

Жангильдинсом, Костанайском  - по 1 заболевшему.   
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Среди городов области зафиксировано по 1 заболевшему в Рудном и 

Аркалыке. Из общего числа заболевших людей бруцеллезом 14 человек - жители 

сельской местности (87,5%). В городах % заболевших бруцеллезом составил 12,5. В 

целом по Костанайской области на 1000 человек 1,8 заболевших бруцеллезом. 

Анализ показывает, что в 2019 г. случаи впервые диагностированного острого 

бруцеллеза зарегистрированы в 9-ти районах.  В Костанайском районе было 

зафиксировано резкое повышение случаев заболевания бруцеллезом  – 6 человек. В  

Алтынсаринском, Аулиекольском, Житикаринском, Карасуском, Мендыкаринском, 

Наурзумском, Сарыкольском, Тарановском районе – по 1 случаю. Среди городов 

области зафиксировано по 1 заболевшему в Лисаковске и Аркалыке.  

Из общего числа заболевших людей бруцеллезом 14 человек - жители 

сельской местности (87,5%). В городах % заболевших бруцеллезом составил 12,5. В 

целом по Костанайской области на 1000 человек 1,8 заболевших бруцеллезом.  

Анализируя данную информацию следует отметить, что  в целом улучшение 

ситуации по бруцеллезу в Костанайской области можно связать с  усилением 

санитарно-профилактических мероприятий всеми заинтересованными структурами 

Костанайской области.  

Управлением ветеринарии акимата Костанайской области, совместно с 

акиматами соответствующих районов были разработаны Стратегические задачи для 

более полного обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности. Конкретно для 

борьбы с бруцеллезом был разработан комплексный план противоэпизоотических 

мероприятий по Костанайской области. Кроме этого был разработан локальный план 

по ликвидации возможных очагов заболеваний сельскохозяйственных животных и 

межведомственный план мероприятий по профилактике бруцеллеза в Костанайской 

области. [3]  

Для стабилизации и улучшения эпизоотической ситуации  по бруцеллезу  и с 

учетом корректировки основных факторов роста данного инфекционного заболевания , 

в системе проведены и проводятся разъяснительные работы с населением на собраниях 

и через средства массовой информации. До населения доводятся меры по 

предупреждению особо опасных заболеваний животных и соответствующей защите 

людей от заражения.  

С 2016 года охват обследования сельскохозяйственных животных на 

бруцеллез в Костанайской области достиг 100%. Проводится и контролируется  

идентификация всех сельскохозяйственных животных, информация заносится в базу 

ИСЖ. Для избежания бесконтрольного движения животных приведена в систему 

прослеживаемость перемещения крупного и мелкого рогатого скота через портал 

ЕАСУ. 

В населенных пунктах, где было зарегистрировано заражение людей 

бруцеллезом  наблюдалось повышение процента зараженности, был проведен 

мониторинг ситуации, взяты пробы на ПЦР и дальнейшее бактериологическое 

исследование. Определяются источники, факторы передачи возбудителя бруцеллеза; 

устанавливаются и реистрируются границы очага в неблагополучных хозяйствах и 

пунктах. 

В отчете отмечается, что диагностические исследования 

сельскохозяйственного скота, как наиболее вероятного источника заражения человека, 

проведенные в 2016-2018 годах, свидетельствуют о  снижении заболеваемости 

бруцеллезом крупного рогатого скота на 3%, мелкого рогатого скота почти в два раза.  

При этом в 2019 году в сравнении с 2018 годом снижено количество 

неблагополучных населенных пунктов по бруцеллезу, так как повсеместно в 

масштабах области проводились систематические оздоровительные мероприятия. 
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Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Костанайской 

области проводятся следующие исследования для определения заражения человека  

бруцеллезом: 

-  стандартная операционная процедура проведения реакции Хеддльсона, 

реакции Райта и  Роз-Бенгал пробы в клиническом материале на бруцеллез  СОП-ООИ-

2.20-02. 

- стандартная операционная процедура  проведения  бактериологичес-кого   

исследования  на бруцеллез (Вrucella)  СОП-ООИ-2.20-01 

-  стандартная операционная процедура выявления ДНК бактерий Brucellaspp в 

биологическом материале методом  ПЦР  СОП-ООИ-2.20-05 

- стандартная операционная процедура проведения реакции непрямой 

гемагглютинации в клиническом материале на бруцеллез СОП-ООИ-2.20-04 

В исследовании анализируется сыворотка крови человека. В норме  результат 

анализа отрицательный. 

Нами были проанализированы проведенные Филиалом РГП на ПХВ 

«Национальный центр экспертизы» исследования на бруцеллез по Костанайской 

области за 2017-2019 годы. 

 

Таблица 1     Структура исследований на бруцеллез по Костанайской области   

 

Виды исследований 2017 2018 2019 

Исследования от людей 9220/1066 7819/689 4653/718 

Бактериологически  196/13 96/2 80/0 

Серологически  8975/1050 7691/686 4482/700 

Генетически 49/3 32/1 58/17 

Исследования из объектов внешней 

среды 

1029/1 832/0 613/0 

Бактериологически  475/0 410/0 289/0 

Серологически 554/1 411/0 291/0 

Генетически - 11/0 33/0 

  

Анализ показывает, что за последние три года число исследований от 

инфицированных людей и инфицированных объектов внешней среды уменьшается. 

Имеется тенденция к снижению подтвержденных диагнозов бруцеллеза.  Исследования 

проб из объектов внешней среды показали практические отсутствие заражения 

бруцеллезом. 

Подводя итог, можно сказать, что во всех районах  Костанайской области 

проводится постоянный мониторинг организационно-методической  работы 

эпизоотологического и эпидемиологического надзора. В соответствии со 

стратегическим планированием, вопрос профилактики бруцеллеза выносится на 

заседания Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Костанайской области, а также заседаний Акимов районов и городов области 

совместно с ветеринарной службой, руководителями центральных районных больниц. 
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Аннотация. Қазіргі таңда басты мәселелердің бірі – жастардың сапалы білім 

алуы. Сол себептен бүгінде жаңартылған білім берудің маңызы зор. Жаңартылған білім 

беру аясында оқушы өзіне үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын 

тұрғысынан ойлауды, зерттеу жұмыстарын жүргізуді, тәжірибе жасауды, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсуді үйренеді. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі білімнің спиральді қағидатпен берілуі болып саналады. 

Бұл мақалада химия пәніндегі маңызды бөлімдердің бірі «Азот және оның 

қосылыстары» тақырыбын жаңартылған білім беру мазмұнында оқытудың әдістері 

саралап көрсетіледі.  

Түйін сөздер: азот, аммиак, азот оксидтері, азот қышқылы, нитраттар; 

тыңайтқыштар, білім беру, химияны оқыту.  

Аннотация. В настоящее время одной из главных проблем является получение 

качественного образования молодежи. Поэтому на сегодняшний день важны идеи 

обновленного образования. В рамках обновленного образования ученик учится 

критическому мышлению, проведению исследовательских работ, практическому 

опыту, коммуникативному общению. Особенностью обновленной образовательной 

программы является передача информации  по спиральному принципу. В данной 

статье анализируются методы обучения в обновленном содержании образования темы 

«Азот и его соединения», одной из важных разделов химии. 

Ключевые слова: азот, аммиак, оксиды азота, азотная кислота, удобрения, 

образование, обучение химии. 

Annotation. Currently, one of the main problems is getting a quality education for 

young people. That is why updated education is important today. Within the framework of 

the updated education, the student learns critical thinking, research, practical experience, 
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communicative communication. A special feature of the updated educational program is the 

transfer on the spiral principle. This article analyzes teaching methods in the updated content 

of the topic "Nitrogen and its compounds", one of the largest sections of chemistry. 

Key words: nitrogen, ammonia, essential properties and applications of nitrogen 

oxides, ammonia, nitric acid, nitrates; essential mineral fertilizers, education, chemistry 

training. 

 

Қазіргі заман - білім беру жүйесін жаңарту мен жетілдірудің аса маңызды 

кезеңі. Оқушылардың ізденіп, шығармашылықпен жұмыс жасауын ұйымдастыруда 

оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері өте маңызды рөл атқарады. Алайда, бұл әдістерді 

қолдану барысында мұғалім бағыт беріп қана қоймай, тақырыпты бастау барысында 

зерттеушілік әңгіме жүргізгені дұрыс.  

Білім - қоғамды әлеуметтік мәдени ғылыми үрдіспен қамтамасыз ететін 

ғажайып құбылыс, қауым үшін де, қоғам үшін де жоғары құндылық. Білімді ұрпақ қана 

болашақ иесі. Жаңа технологиялар - бүгінгі қоғамда оқу үрдісінің өзегі екені мәлім. 

Сондықтан, кезкелген технология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. Демек, 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіру, жаңарты міндеті тұр. 

Оқушыларға химиядан жүйелі білім беруде сабақ басты орын алады себебі сабақ – өте 

күрделі, жан-жақты, көп қызмет атқаратын педагогикалық үрдіс. Химия пәні 

оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруда, дамытуда  маңызды орын алады. 

Оқушылар  химия пәнін оқу арқылы қоршаған ортада болып жатқан химиялық 

құбылыстардың мәнiн түсiнуге жетелейді. Химия пәнін жаңартылған білім 

мазмұнында оқыту оқушылардың  сыни және сындарлы ойлауын, химиялық 

процестердің мағынасын, негізгі заңдарды, заңдылықтарды түсініп, оларды шынайы 

өмірде қауіпсіз қолдануға негіз болады. Жаңартылған білім беру мазмұнының басты 

ерекшелігі – білімнің спиральді қағидатпен берілуі. Спиральді білім беру бағдарламасы 

Джером Брунер моделіне негізделген. Оның негізінде оқушылар сыныптан сыныпқа 

көшкенде зерделенген материалдар мен білім қайталанып, күрделіп отырады деген 

тұжырымға келуге болады. Спиральді білім берудің басты ерекшеліктеріне 

төмендегілерді жатқызуға болады:  

- әрбір қайталанып оқыған сайын тақырыптың күрделілігі арта түседі;  

- жаңа білім бұрын өткен  біліммен тығыз байланысты; 

- оқушы пәнді немесе тақырыпты  қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып 

бекітіліп отырады. 

Мысалы, «Азот және оның қосылыстары» тақырыбын өту барысында оқушылар 

азот туралы кейбір мәліметтер білгендіктен, сабақтың кіріспе бөлігін қайталаудан 

бастау керек. Бұл ретте оқушылардың азот туралы білімдерінің қарама-қайшылықтары 

анықталады. Химия сабағында олар азоттың өмірде қолданбайтындығын, ал 

жаратылыстану сабақтарында азотсыз өмір жоқ екендігі жайында айтылады. Бұл 

қайшылықты шешу үшін оқушыларға бірінші жағдайда қарапайым зат - азот туралы, 

ал екінші жағдайда азот элементі бар күрделі заттар туралы сөз болып жатқанын 

түсіндіру қажет. 

Оқушылар «Азот және оның қосылыстары» тақырыбын сыныптан сыныпқа 

көшкен сайын тереңдетіп оқиды. Алғашында оқушылар жетінші сыныпта азот (N) 

химиялық элементімен таныс болады, оның периодтық жүйедегі орны туралы ақпарат 

қалыптастырады. Сегізінші  сыныпта бұрын алынған білімді тереңдетіп, элементтің 

периодтық жүйедегі орны бойынша  сипаттамасын жасай алады, тоғызыншы сыныпқа 

көшкенде неғұрлым тереңірек ақпарат алады және азот, азот қышқылы, нитраттардың 

өзіне тән қасиеттері тақырыптарын қарастырады. 

http://smk.edu.kz/Course/Topic/16/9766
http://smk.edu.kz/Course/Topic/16/9766
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Осындай қалыптасқан ақпаратты  дамыту үшін оқытудағы жаңа тәсілдің бірі 

зерттеушілік әңгіме әдісін қолданған  дұрыс деп есептейміз. Әңгімелесу әдісі оқушыны 

жаңа білімді алуға белсене қатыстырады және мұғалім қойған сұрақтарға өз бетімен 

жауап беруге үйретеді. Оқушылардың химиялық сөйлеу мәнерін дамытатын 

зерттеушілік әңгіме әдісін жиірек пайдалану оң нәтиже береді. Әңгіме оқытудың 

диалогтық әдісі болғандықтан, мұғалім оқушыларға сұрақтарды жүйелі қою арқылы 

олардың жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасайды,өткен материалдарды қалай 

меңгергенін тексереді, баға береді. Әңгімені сабақтың басында оқушы білімін тексеру 

үшін немесе жаңа білімді бекіту барысында сонымен қатар өткен тақырыпты 

қорытындылау кезінде пайдаланылуы мүмкін.  

Мұғалім оқушылармен зерттеушілік әңгіме жүргізу  барысында азот табиғатта 

қайда кездеседі? Қандай нитраттар тыңайтқыш болып табылады? Нитраттарды алудың 

қандай жолдарын білесіз? Табиғаттағы азот айналымының маңызы қандай және т.б. 

сұрақтар қоюы мүмкін. Зерттеушілік әңгімелесу барысында мұғалім оқушылардың 

білімін бақылай отырып, олардың жаңа білімді түсінуін, қорытынды жасауын 

жеңілдетеді. Бірлескен іс-әрекет арқылы оқушылар өздері еңбектеніп осы сұрақтарға 

жауап іздейді және өз ойларымен бөліседі. Берілген тақырып бойынша әңгімесу 

арқылы оқушылар азот туралы, азоттың маңызды  қосылыстарын және  табиғаттағы 

орнын, табиғаттағы азот айналымының маңызын түсінеді. Осы арқылы баланың 

функционалдық сауттылығы қалыптасады. 

Бір ескеретін жағдай, әңгімелесу барысында төмендегі талаптарды сақтаған 

жөн. 

1) әңгіме басталмас бұрын оқушыларға қойылған мақсатты немесе негізгі 

міндетті нақты тұжырымдау;  

2) әңгімелесудің мазмұны мен құрылымын айқындайтын сұрақтардың тізбегін 

дайындау;  

3) оқушыларда бұрын кездескен қателер негізінде қосымша түзету сұрақтарын 

пайдалану;  

4) белгіленген мақсаттан, тақырыптан ауытқымай, әңгімені жоспар бойынша 

жүргізу;  

5) сұрақтарды талқылау қорытындысын шығару және тұжырымдау; 

Алған білімді жинақтайтын, бекітетін әңгіме оқушылардан теориялық 

білімдерін және оны қолдану тәсілдерін жүйелеуге бағытталған. «Азот және оның 

қосылыстары» тақырыбын оқытуда ең алдымен оқушылармен азоттың периодтық 

жүйедегі жағдайын, оның атом  құрылысын еске алу керек және осы негізде химиялық 

қасиеттері туралы бірқатар болжамдар жасау керек. Зерттеушілік әңгіме барысында 

мұғалім оқушыларға сұрақ қою арқылы оқушылардың білім деңгейін тексереді. 

Мысалы, оқушылар азоттың жер бетіндегі ең көп таралған элемент, бос күйінде азот 

ауаның құрамдас бөлігі екенін өз беттерінше айтуы қажет. Зерттеушілік әңгіме 

барысында оқушылардан талап етілетіні қиын жағдаят мәселені шешуге керекті білім, 

ақыл-ой жұмысына қабілет және белсенділік. Жағдаят мәселені  оқушылар өз 

беттерімен немесе мұғалім көмегімен шешеді және оны тудырудағы негізгі мақсат - 

оқуды қиындату арқылы оқу материалдарын меңгерту, баланың ақыл-ойын дамыту 

болып табылады. Мәселелік жағдаятқа азоттың табиғаттағы айналымы және оның 

маңызын жатқызуға болады. Мәселелік жағдаят сұрақтар қою, болжам айту, 

дәлелденбеген пікірлерді талдату арқылы жасалады. Мәселен, жануарлар организмінде 

азот мөлшері 1-10 %, ал малдың мүйізі, жүнінде 15 % болады, азот адам денесінің 3 %-

н құрайды. Адам өзіне қажетті азотты өсімдік және жануар текті тағамдардан алады, ал 

өсімдіктер ауадағы бос азотты өзіне сіңіре алмайды, топырақтан тек аммоний 

ионы NH4
+
, 

 
нитрат иондары NO3

-
 түрінде ғана алады. Ал мұндай иондардың топырақта 
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түзілуіне топырақ бактериялары көмектеседі, егер ол жетіспесе тыңайтқыш түрінде 

беріледі. Осы жерде оқушыларға күнделікті өмірде қолданысқа ие емес бос азотты 

қолданысқа қажетті азотқа айналдыру туралы  сұрақ туындауы мүмкін. Осындай 

проблемалық оқыту тәсілі оқушыларды тапқырлыққа, қарама-қайшылықтарды 

түсінуге, болжамдар айтуға, дәлелдер келтіруге, шешім табуға үйретеді. Сондықтан 

оқушылар мынадай шешімге келуі мүмкін.  

Топырақ азотты найзағайлы жаңбыр, өсімдік, жануар қалдықтары шіруі 

әсерінен үнемі толығып отырады. Бос азоттың табиғи қорлары мол және адамға қол 

жетімді, сонымен қатар өсімдіктер топырақта азоттың қажетті қосылыстарының 

жетіспеуіне байланысты азотты қоректендіруді әрдайым тиісті мөлшерде алмайды. 

Сөйтіп, байланысқан азотты өсімдік сіңірсе, өсімдікпен жануарлар, ал олармен 

адамдар қоректенеді. Қоректік элемент ретінде өсімдік тіршілігінде азот маңызды рөл 

атқаратын оқушыларға зерттеушілік әңгіме арқылы түсіндіруге болады. Оқушыларға 

«Азот және оның қосылыстары» тақырыбын түсіндіргенде азоттық тыңайтқыштар 

жөнінде ақпарат беру өте маңызды. Себебі, азот тыңайтқыштары  өсімдік үшін азот 

көзі болып есептелінеді және оның бірнеше негізгі тобы бар: 1) азот қышқылының 

тұздары; 2) аммоний тұздары; 3) азотты қышқыл тұздары;  4) азоттың кейбір 

органикалық, қосылыстары (мочевина, амин қышқылдары).  

Түйнек бактерияларының қатысуымен бұршақ тұқымдас өсімдіктер 

атмосферадағы бос азотты пайдаланады. Оқушыларға  өсімдік нитратты азотты 

органикалық заттарды синтездеу үшін пайдалана алмайтынын, ол әуелі аммиак түріне 

айналатынын схема түрінде түсіндіру қажет. Себебі табиғаттағы азот айналымы - өте 

маңызды процестердің бірі. Атмосферадағы бос азотты өсімдіктер өздігінен сіңіре 

алмайды. Сол себепті органикалық заттар шірігенде ондағы азоттың біраз бөлігі 

аммиакқа дейін айналып, сол аммиак топырақтағы нитрлеуші бактериялардың 

көмегімен азот қышқылына дейін тотығады. Өз кезегінде топырақтағы карбонаттар 

СаСО3 қышқылмен реакцияға түсіп, нитратқа айналады да өсімдікке сіңеді. Ал 

өнеркәсіпте азотты нитратқа дейін тотықтыру мына схема бойынша жүреді:  

N2→ NH3→ NO→ NO2→ HNO3→ KNO3 

 

Өсімдіктерге керекті азоттың негізгі көзі нитраттар — азот қышқылының 

тұздары мен аммониилы тұздары. Аталған екі тұз топырақта кездеседі, бірақ 

топырақтағы аммоний тұздары нитрификациялаушы бактериялардың әсерімен өте 

жылдам нитраттарға дейін тотығады, сондықтан нитраттар топырақтан өсімдіктер 

қабылдай алатын азоттың негізгі түрі болып саналады. 

Азот циклі. Бізді қоршаған ауаның көп мөлшері азот. Ақуыз өндіру үшін азот 

қажет, бірақ оны тікелей ауадан ала алмайды, өйткені азот ағзадағы жаңа 

қосылыстарды өндіру және пайдалану үшін тым инертті. Ауаның 78%-ке жуығын азот 

құрайды. Азот өте енжар (инертті) болғандықтан, өз бетінше реакцияға қатыспайды. 

Өсімдіктер азотты аммоний нитраттары немесе тұздары реактивті түрде болған кезде 

қабылдай алады. Азоттың реактивті затқа өтуі азотфиксация деп аталады. 

Азотофикация процесінде азот бактериялар арқылы сіңіріледі. 

Ауадағы молекулалар азотты (N2) бойына сіңіретін бактериялардың көпшілігі топырақ 

бактериялары болып табылады. Атмосферадағы азот айналымы: 

N2 + 8H
+
 + 8e

−
 → 2NH3 + H2 

Азот нәруызды заттардың негізгі құрам бөлігі болғандықтан, тіршілік үшін аса 

маңызды элемент.  

Қорытындылай келе айтарымыз, жаңартылған білім беру мазмұнының  жaңa 

тaлaптapынa сaй бoлу мaқсaтындa білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру - біздің мақсатымыз. Оқушыларға азоттың маңызын түсіндіру 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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барысында тиімді әдіс тәсілдерді пайдаланып, тақырыпты өмірмен байланыстыра 

оқыту қажет. Себебі оқушы мектеп қабырғасында алған білімін өмірде пайдалана білуі 

керек. Мұғалім оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын ояту үшін сабақта түрлі 

әдіс-тәсілдер қолданып, өзіндік танымдық шеберлігін көрсетуі және барынша жан-

жақты, білімді, бәсекеге қабілетті, еңбекқор, жаңашыл, шығармашыл болуы қажет. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСТРОЕННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

Ережепов Е.М., Губенко М.А. 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У. Султангазина, г. Костанай 

 

Аннотация. Представлен алгоритм расчёта температуры для Arduino-проектов 

c использованием терморезистивных измерителей. Установлена принципиальная 

возможность применения NTC терморезистора в качестве термодатчика для 

определения теплоты химических реакций.  

Ключевые слова. Аналого-цифровое преобразование, теплота растворения, 

терморезистор. 

Аннотация. Терморезистивті өлшеуіштерді пайдалана отырып, Arduino-

жобалары үшін температураны есептеу алгоритмі ұсынылған. Химиялық 

реакциялардың жылуын анықтау үшін температура датчигі ретінде NTC 

терморезисторын қолданудың негізгі мүмкіндігі анықталды. 

Кілт сөздер. Аналогты-цифрлық түрлендіру, ерітіндінің жылуы, 

терморезистор. 

Annotation. An algorithm for calculating temperature for Arduino-projects using 

thermoresistive meters is presented. The fundamental possibility of using an NTC 

thermoresistor as a temperature sensor to determine the heat of chemical reactions was 

established. 

Key words. Analog-to-digital conversion, heat of dissolution, thermoresistor 

 

Обычно в качестве измерителей температуры в Arduino-проектах 

используются широко представленные цифровые (DS18B20) или аналоговые (TMP36, 

LM35) датчики. Действительно же, сенсор любого датчика состоит из материала, 

реагирующего на физическое воздействие изменением, например, своего 
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сопротивления электрическому току. Это воздействие является не прерывным во 

времени, т.е. аналоговым. Диференцированным (т.е. цифровым) его делает аналого-

цифровой преобразователь (АЦП, англ. ADC). Цифровыми - датчики называются в 

виду того, что подключаются к цифровым разъемам (пинам) микроконтроллера. 

Аналоговым, потому что подключается к пинам АЦП микроконтроллера. 

 Одной из разновидностей аналоговых измерителей температуры являются 

терморезисторы. Самые дешевые из подобных измерителей, производимых в Китае, 

упакованный в водонепроницаемый корпус с проводом – терморезистор (NTC) 0,28 

USD, цена же только за радиодеталь LM35DZ – 0,63 USD. Основным применением 

терморезисторов является ограничение пускового тока в различных электрических 

схемах. Малое их применение, в качестве измерителей температуры, связано с 

нелинейным изменением вольтамперной характеристики (ВАХ) [1].  

Стандартным приёмом калибровки, аналоговых датчиков является 

сопоставление значений, регистрируемых калиброванным термодатчиком, со 

значениями, полученными на пине АЦП, к которому подключен аналоговый 

измеритель. Соотнося и занося эти данные в программу микроконтроллера получают 

своеобразный «калибровочный график». При выполнении программы, регистрируемые 

на входе АЦП значения, будут «накладываться» на данный график, как на шаблон, 

получая тем самым температуру. 

Данный способ имеет несколько недостатков: 1) Большую погрешность, из за 

необходимости иметь точный калиброванный термометр для соотнесения значений 

АЦП. 2) Соотнесённые значения хранятся в памяти контроллера и занимают место. 3) 

При замене датчика процесс калибровки потребует прошивки МК для внесения новых 

данных. 

Несомненно, использование подобного подхода, а тем более применение 

нескольких таких «графиков» для набора датчиков, займёт алгоритмом и переменными 

большое количество памяти МК.  

Рассмотрим другой способ калибровки, свойственный для NTC 

терморезисторов. Зная параметры, заложенные в них при производстве, например, 

сопротивление при 25°С и коэффициент температурной чувствительности (B), а также 

номинал резистора входящего в делитель напряжения, можно применить расчётный 

метод для установления зависимости «сопротивление-ADC-температура». Для этого 

воспользуемся онлайн сервисом [2] или программой [3]. Результатом расчёта является 

таблица, в которой имеются соотнесенные значения АЦП (ADC) и температуры. 

 Перенеся рассчитанные данные в MS Excel и построив график зависимости 

«ADC-температура», получился общий вид температурной зависимости для NTC 

термисторов в диапазоне от -40 до +120 °С (рисунок 1, а) 

Этим способом было установлено: 1) применяемые NTC имеют диапазон 

линейности ВАХ в зоне температур от 0 до +35°С, что с избытком охватывает 

тепловые изменения, происходящие в результате лабораторных опытов, проводимых 

при комнатной температуре. 2) разрядность 10-битного АЦП Arduino является низкой, 

дискретность выдаваемых значений 0,1 °С. Терморезисторные датчики, как 

аналоговые приборы, способны улавливать изменение температуры с большим 

разрешением.  

Цифровой датчик DS18B20 показывает изменение температуры с 

дискретностью 0,06 °С.   
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а б 

  
в г 

Рисунок 1. Графики зависимости значений «ADC – температура» 

 

Так как рабочий интервал измерений, определённый в техническом задании, 

для лабораторной установки +4 - +100°С, оставим необходимые данные.  

Описанный нами в работе [4] приём расчёта основывался на предположении, 

что некоторые виды зависимости могут быть представлены с большой точностью 

линейной функцией (y=a·x+b). Выведем линейное уравнение описывающее изменение 

температуры. Попробуем вывести другие корреляционные зависимости (рисунок 1, б).  

Статистические показатели зависимости (квадрат коэффициентов корреляции 

уравнений), а также визуальный анализ линий трендов, позволяют сделать вывод, что 

на всём интервале, ни одно из уравнений не может адекватно описать изменение 

температуры. Логарифмическое уравнение более адекватно, но график изгибается в 

области (комнатной) температуры, при которой наиболее часто будет использоваться 

калориметрическая установка. Это внесёт большую погрешность в результат расчёта 

температуры. 

Для решения этой проблемы разделим график на 2 отрезка в районе 34-37°С, 

проведем снова линии трендов и выведем уравнение для каждого отрезка (рисунок 1, в 

и г). 

Данные уравнения характеризуются высоким квадратом коэффициента 

корреляции, стремящимся к 1, стандартное отклонение равняется 0,2 °С. 

После внесения аргументов в соответствующие настройки калориметрической 

установки, контрольные эксперименты показали, что стандартное отклонение между 

значениями цифрового DS18B20 и аналогового NTC равняется 0,16 °С. Обобщенный 

график сравнения значений температуры для аналогового и цифрового измерителя 

представлен на рисунке 2. 
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D – цифровой датчик, DS18B20, N – аналоговый датчик, термистор 

Рисунок 2. Сравнение графиков изменения значения температуры в процессе 

нагревания и охлаждения, цифровой и аналоговый измеритель. 

 

Расхождение в значениях температуры между  можно объяснить несколькими 

причинами:  

1. NTC термодатчики имеют погрешность 5%, 

2. Размеры и массы датчиков DS18B20 и NTC различны, что сказывается на 

скорости отклика, как на нагрев, так и на остывание. 

Особенностью предложенного метода является наличие «температурного 

уступа», что связано с переходом расчёта от линейного уравнения к логарифмическому 

- при нагревании (рисунок 3, а) и от логарифмического к линейному - при охлаждении 

(рисунок 3, б). Изменение не превышает 0,6°С, а далее нормализуется, что позволяет 

использовать данную установку, и как достаточно точный технический цифровой 

термометр. 

 

  

а б 

D – цифровой датчик DS18B20, N – аналоговый датчик, термистор 

Рисунок 3. «Температурные уступы» алгоритма расчёта. 

 

Точное измерение с применением АЦП Arduino возможно, только с 

алгоритмами фильтрации. В данном исследовании последовательно применены 

программные фильтры «Фильтр низких частот» и «Скользящее среднее 

арифметическое», прописанные во встроенном программном обеспечении. Для 

сравнения приведём результат фиксации изменения температуры при растворении 1 г 

KNO3 в 100 мл воды, полученный аналоговым и цифровым измерителем DS18B20 

(Рисунок 4) 
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Рисунок 4. Графики изменения температуры при растворении KNO3, 

аналоговый и цифровой измеритель 

 

Для демонстрации возможности измерения аналоговым датчиком малых 

изменений температуры, а также небольшого расхождения получаемых величин 

приведём результаты десяти растворений 1 г KNO3 в 100 мл воды (рисунок 5, таблица 1 

и 2).   

 
 

Рисунок 5. Графики изменения температуры при растворении KNO3, 

аналоговый измеритель. 

 

Таблица 1 

Изменение температуры в результате растворения десяти навесок нитрата 

калия 

Значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Начальная 

температура 

2

4,65 

2

4,79 

2

4,9 

2

5,1 

2

6 

2

5,5 

2

5,27 

2

5,45 

2

5,44 

2

5,46 

Конечная 

температура 

2

3,79 

2

3,99 

2

4,09 

2

4,23 

2

5,2 

2

4,64 

2

4,39 

2

4,63 

2

4,58 

2

4,64 

Разность 

температур 

-

0,86 

-

0,8 

-

0,81 

-

0,87 

-

0,8 

-

0,86 

-

0,88 

-

0,82 

-

0,86 

-

0,82 

 

Результаты статистической обработки результатов растворения десяти навесок 

нитрата калия представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Статистические данные десяти растворений нитрата калия 

Число измерений 10 

Среднее значение, Хср -0,838 

Стандартное отклонение, S 0,03084 

Стандартное отклонение среднего, Sср 0,009752 

Критерий Стьюдента (5%, n-1) 2,262157 

Доверительный интервал 0,022062 

Относительная ошибка, сигма 0,000215 

 

Найдём постоянную калориметрической установки 

K = (Q ⋅ m) / (∆t ⋅ M) 

где Q – табличное значение теплоты растворения, кДж/моль; m – масса 

навески соли, г; ∆t – изменение температуры в процессе растворения соли, °С; М – 

молярная масса растворяемой соли, г/моль. 

K = (-34,99 кДж/моль ⋅ 1 г) / (-0,838°С ⋅ 101 г/моль) = 0,413 

Теплота растворения неизвестной навески соли находится по формуле:  

Q = (K ⋅ ∆t ⋅ M) / m 

Применим данную установку для нахождения неизвестной массы KNO3, 

измерив изменение температуры в процессе растворения соли и молярную массу соли, 

по формуле: 

m = (K ⋅ ∆t ⋅ M) / Q  

Подставим среднее значение измерения температуры процесса растворения 

трёх навесок нитрата калия «неизвестной» массы: 

m = (0,413 ⋅ -3,476 ⋅ 101) / -34,99 = 4,148 г 

Истинная отвешенная масса KNO3 равнялась – 4,185 г 

Разница между средней арифметической массой растворенного вещества и 

найденной массой в результате вычисления равняется 0,037 г, что составляет 0,88%. 

 

Таким образом можно заключить, что NTC терморезисторы можно применят в 

качестве измерителей температуры в различных лабораторных опытах связанных с 

нагреванием веществ в температурных пределах от +4 до +100 °С, а также в 

лабораторных работах по определению теплоты химических реакций.  
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Аннотация 

Қазіргі кезде мектеп оқушыларымен ғылыми жұмыс ұйымдастырып, өткізуге көп 

көңіл бөлінеді. Сондықтан тағам өнімдері анализінің қолжетімді әдістемелерін таңдап 

алып, оларды мектеп мұғалімдеріне ұсыну жұмысы актуальді. Бұл мақалада кейбір азық-

түлік өнімдерінің құрамындағы көмірсулардың мөлшерін сандық анықтаудың әдістемелік 

жолдары көрсетілген. 

Түйін сөздер: тамақтану, көмірсулар, энергия, крахмал, жеміс-жидектер, бал, 

фруктоза, зертханалық жұмыс, фотоэлектроколориметрия. 

 

Аннотация  

В настоящее время в школе уделяется большое внимание организации и 

проведению научной работы с учащимися. В связи с этим актуальной является работа по 

подбору доступных анализа пищевых продуктов и рекомендации их учителям школ. В 

данной статье отражены методические подходы к количественному определению 

углеводов в некоторых продуктах питания. 

Ключевые слова: питание, углеводы, энергия, крахмал, фрукты, мед, фруктоза, 

лабораторная работа, фотоэлектроколориметрия. 

 

Annotation 

Currently, the school pays great attention to the organization and conduct of scientific 

work with students. In this regard, it is urgent to select affordable food analysis and 

recommendations for their school teachers. This article reflects methodological approaches to 

the quantitative determination of carbohydrates in some foods. 

Key words: nutrition, carbohydrates, energy, starch, fruit, honey, fructose, laboratory 

work, photoelectriсcolorimetry. 

 

Көмірсулар адамның тамақтануында өте маңызды рөл атқарады. Олардың 

тағамдық өнiмдердегi мөлшерi 50-60 %, ал дамып келе жатқан ел халықтары 

тағамында – 80-85%. Көмірсулар адам ағзасы үшін барлық жасушалардың тіршілігі, 

тіндер мен органдардың, әсіресе мидың, жүректің, бұлшықеттің тіршілігі үшін қажет 

басты энергия көзі болып табылады. Көмірсулардың биологиялық тотығуы 

нәтижесінде (сонымен қатар майлар және аз мөлшерде ақуыздар) ағзада энергия 

бөлінеді, ол энергияға бай қосылыс – аденозинтрифосфор қышқылы түрінде жиналады. 

Бір грамм көмірсу тотығуы кезінде организмде 16,7 кДж (4 ккал) энергия пайда 

болады.  

Адамның тамақтануындағы негізгі сіңірілетін көмірсулар – крахмал мен 

сахароза. Крахмал – адам ағзасының негізгі энергия көзі. Крахмал көзі – жарма, 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=photoelectric%20colorimetry
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бұршақ дақылдары, картоп. Крахмал адам тұтынатын барлық көмірсулардың шамамен 

80%-ын құрайды. 

Адамның көмірсулар қоры өте шектеулі, олардың мөлшері дене салмағының 

1%-нан аспайды. Қарқынды жұмыс кезінде олар тез таусылады, сондықтан көмірсулар 

күнделікті тамақпен бірге ағзада болуы керек. Тәулігіне адамға қажетті көмірсулар 

мөлшері жұмсалған энергия мөлшерімен байланысты және орташа қажеттілік бір 

тәуліте – 365-500 г шамасына тең, соның ішінде крахмал – 350-400 г, моно- және 

дисахаридтер – 50-100 г  (оларды 3-4 рет 20-25 г-нан бөліп пайдалану қажет), 

балластты заттар немесе тағам талшықтары – 25 грамға дейін, соның ішінде келетчатка 

және пектинді заттар – 10-15 г.  

Полисахаридтер дәнді-дақылдар, ұн, жарма өнімдерінің құрамында көптеп 

кездеседі. Ал, моносахаридтер мен олигосахаридтер (сахарозаны қосқанда) дәнді-

дақылдарда салыстырмалы түрде аз мөлшерде болады (1-кесте). Сахароза әдетте адам 

ағзасына өзі қосылған өнімдермен бірге түседі (кондитерлік өнімдер, сусындар, 

балмұздақ және т.б.). Күнделікті пайдаланылатын қанттың құрамында сахароза 

мөлшерi - 99,8%. Сонымен қатар глюкоза мен фруктоза кеңінен таралған. Фруктоза 

глюкозадан гөpi тәттірек, сондықтан тәтті тағамдар жасағанда оның аз мөлшерi 

жұмсалады және бұл өнімнің калориялығын аз етеді. Тамақтанудағы 

моносахаридтердің негізгі көздері – бал (37 %-ға дейiн фруктоза), жеміс-жидектер мен 

көкөністер (жүзім, шие, банан, қызылша, сәбіз, қызанақ т.б.). 

Сахарозаның қандағы глюкозаның артуына айтарлықтай ықпал ететінін ескере 

отырып, қант мөлшері жоғары тағамдар (ең алдымен кондитерлік өнімдер) барлық 

көмірсу тағамдарының ішінен құндылығы ең азы болып табылатындығын атап өткен жөн. 

 

Кесте 1 - Дәнді-дақылдар құрамындағы көмірсулар (%) 

Өнім Крахмал Қанттар Клетчатка, 

гемицеллюлоза, т.б. 

Барлығы 

Бидай 52-55 2,0-3,0 8-14 60-70 

Бидай ұны 67-68 1,7-1,8 0,1-0,2 73-74 

Макарон 62-69 1,7-4,6 0,1-0,2 72-75 

Күріш 55 3,0 4-10 63-65 

Қарақұмық 63-64 2,0 1-2 67-68 

Жүгері 57 2,5-3 6-10 67-70 

 

Қазіргі уақытта адам тамақтану рационында тағамдық талшықтардың мөлшерін 

арттыру қажет екенін дәлелденген. Олардың негізгі көздері қара бидай және бидай 

жармалары мен көкөністер, жемістер болып табылады. 

Тағам өнімдеріндегі көмірсуларды физико-химиялық тәсілдермен анықтауға 

болады. Кейбір көмірсуларды анықтау әдістеріне тоқталып кетейік. 

Моно- және олигосахаридтер. Бұл көмірсуларды анықтау үшін олардың 

тотықсыздандырғыш қасиеті қолданылады. Алдымен оларды тағам өнімдерінен  80 %-қ 

этил спиртімен бөліп алады. Спирттік  экстрактілерді вакуум астында буландырады, 

ыстық сумен сұйылтады және сүзеді. Құрамында белоктары және фенолдық қосылыстары 

бар өнімдерді анализдегенде фильтратты қосымша қорғасын ацетатының бейтарап 

ерітіндісімен өңдейді, соңғысының артық мөлшерін натрий сульфаты, фосфаты немесе 

оксалаты көмегімен тұндырады. Тұнбаны сүзеді, ал фильтратта тотықсыздандыратын 

қанттарды калий гексацианоферраты (III), Фелинг сұйықтығы көмегімен немесе 

иодометрлік әдіспен анықтайды. Сахарозаны анықтау үшін (тотықсыздандыратын 

қанттармен бірге) оны алдымен гидролиздейді. 
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Жеке көмірсуларды сапалық және сандық анықтау үшін газ-сұйықтық, ион алмасу 

немесе сұйықтық хроматография әдістерін пайдаланады. Қанттарды сандық анықтауда 

сонымен қатар жеке қанттарға селективтілігі өте жоғары ферменттік электродтардың 

қолданылуымен жүргізілетін ионометрия әдісін пайдаланады. 

Сіңірілетін полисахаридтер. Крахмалды анықтау әдетте оның гидролизі кезінде 

түзілген глюкозаны химиялық әдістермен анықтауға негізделеді. Алдымен крахмалды 

моно- және олигосахаридтік қоспаларынан 80 %-қ этанолмен экстракциялау арқылы 

тазартады. Содан кейін крахмалды өнімнен бөліп алады және белоктардан ажырату үшін 

ерітіндіні фосфор-вольфрам қышқылымен, мырыш ацетатымен өңдейді. Крахмалды 

анықтауды әдетте ферменттік немесе қышқылдық гидролизден кейін түзілген глюкозаны 

анықтау арқылы жүргізеді. Есептеу үшін сәйкес коэффициенттерді пайдаланады. 

Декстриндерді анықтау үшін оларды жылы сумен (40°С) бөліп шығарады және 96 

%-дық этанолмен тұндырады, гидролизін жүргізеді және глюкозаны анықтайды. Есептеу 

үшін сәйкес коэффициенттерді пайдаланады. Йод-крахмалдық комплекс түсінің  

интенсивтілігін өлшей отырып, спектрофотометрия әдісін пайдалануға да болады. 

Сіңірілмейтін көмірсулар. Тағам талшықтарының жалпы мөлшерін гравиметрлік 

әдіспен анықтайды. Анализде фракциялау жүргізіледі – алдымен крахмал мен белоктарды 

ерітеді, ол үшін адамның ас қорыту жүйесіндегі ферменттерді имитациялайтын 

ферменттер көмегімен оларды ыдыратады. Еритін тағам талшықтарын спиртпен 

тұндырады, сүзеді, тұнбаны өлшейді. 

Пектин. Анықтау пектинді тағам өнімінен бөліп шығаруға, тұндыруға және 

өлшеуге негізделген. Еритін пектинді бөліп шығару үшін суық сумен экстракциялап, одан 

әрі қарай қайнатады. Крахмалға бай өнімдер үшін оны бөлудің арнайы тәсілдерін 

қолданады. Пектинді тұндыру үшін кальций хлоридімен реакциясын жүргізеді. Өлшеуден 

басқа тұнбада трилон Б көмегімен кальций мөлшерін комплексонометриялық әдіспен 

анықтап, алынған мәндер бойынша пектин мөлшерін есептеуге болады. 

Гемицеллюлозалар. Пектинге қарағанда қиынырақ гидролизденеді, оларды 

пектиндерден ажыратқаннан кейін анықтайды. Гемицеллюлозаларды анықтау 

қышқылдық немесе сілтілік гидролизі кезінде түзілген тотықсыздандыратын қанттарды 

анықтауға негізделеді. Есептеу үшін сәйкес коэффициенттерді пайдаланады. 

Эксперименттік бөлім. Бал құрамындағы фруктозаның сандық мөлшерін 

анықтау. Фруктозаны сандық анықтау Селиванов реакциясына негізделген. Бұл 

реакцияға альдексозалар да (мысалы, глюкоза) түсе алады, бірақ оксиметилфурфуролдың 

фруктозадан түзілу жылдамдығы белгілі бір жағдайларда көп есе артық, сондықтан бұл 

реакцияның фруктоза үшін тән болу дәрежесі жоғары. 

Кері ауа салқындатқышы бар пробиркада зерттелетін сынаманың (табиғи бал және 

жасанды бал) 2 мл-не 2 мл резорцин ерітіндісін және 6 мл 30 %-дық тұз  қышқылы 

ерітіндісі қосылды, араластырып 8 минут су моншасында (80 °С) қыздырылды. Осымен 

бір мезгілде бақылау ерітіндісін дайындалды. Ол үшін сыйымдылығы 500 мл өлшеуіш 

колбаға 5 мл фруктозаның стандартты ерітіндісін пипеткамен алып құйып және 

белгіленген сызығына дейін сумен толтырылды. Құрамында 50 мкг фруктоза болатын 

осы ерітіндінің 2 мл-не әрі қарай тәжірибелік сынамаға қосылғандай реактивтер қосылды. 

Қыздырылғаннан кейін ерітінділерді салқындатылып, 490 нм толқын ұзындығында 

өткізудің максимумымен сипатталатын фильтр көмегімен колориметрленді. Салыстыру 

ерітіндісі ретінде фруктоза  2 мл суға алмастырылған және оған сол реактивтер қосылған 

ерітінді алынды. Анализге алынған сынамадағы фруктоза мөлшерін (мкг) келесі формула 

бойынша есептеп шығарылды: 

C=
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Мұндағы а – стандартты ерітінді сынамасындағы фруктоза мөлшері (мкг); Е – 

зерттелетін ерітіндінің экстинциясы; Е1 – стандартты ерітіндінің экстинциясы. Ал, 

фруктозаның 100 г балдағы мөлшерін пропорция түрінде есептеуге болады: 

1. V1———m1 

V2———x (бал); 

Мұндағы V1 – колбадағы еріткіш (су) көлемі, m1 – ерітіндідегі бал массасы, V2 – 

зерттелетін сынама көлемі. 

 

2. m1———100 % 

m2——— x % 

Мұндағы m1 – 1-ші пропорция арқылы есептелген бал массасы, m2 – анализге 

алынған сынамадағы фруктоза мөлшері. 

 

Жасалынған эксперимент нәтижесінде жоғарыда келтірілген формулаларды 

қолдана отырып, табиғи бал және жасанды бал құрамындағы фруктозаның сандық 

мөлшері анықталды. Бал құрамындағы фруктоза мөлшері келесі кестеде көрсетілген: 

 

Табиғи бал құрамындағы фруктоза мөлшері (100 г өнімде) 25,39 г 

Жасанды бал құрамындағы фруктоза мөлшері (100 г өнімде) 7,5 г 

 

Сонымен, бұл жұмыста тағам өнімдеріндегі, атап айтқанда, ара балының 

құрамындағы фруктоза мөлшерін фотоколориметрлік әдіспен анықтау әдістемесі 

меңгерілді. Осы экспериментті жүргізу процесіне Қостанай қаласының С. Мәуленов 

атындағы мектеп-гимназиясының  оқушысы  қатыстырылып, ол оқушылардың ғылыми 

жұмысының облыстық сайысында жүлделі орынға ие болды.  

Берілген көмірсуларды сандық анықтау әдістемесін студенттер және мектеп 

мұғалімдері оқушылардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру барысында пайдалана 

алады. 
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Аннотация 

Бұл мақалада жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес мектеп курсында 

органикалық химияны оқытудың маңызы, өндірістік машықтану барысында 

оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға 

бағытталған есептерді шығару әдістері көрсетілген. 

Түйін сөздер: функционалды сауаттылық, kahoot, сызбанұсқалы есептер, 

критериалды бағалау, қалыптастырушы бағалау.  

Аннотация 

В данной статье отражены значение преподавания органической химии в 

школьном курсе в соответствии с обновленным содержанием образования, методы 

решения задач, направленных на критическое мышление учащихся в процессе 

производственной практики, формирование функциональной грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, kahoot, схематические задачи, 

критериальное оценивание, формативное оценивание. 

Abstract 

This article reflects the importance of teaching organic chemistry in the school 

course in accordance with the updated content of education, methods for solving problems 

aimed at critical thinking of students in the process of industrial practice, the formation of 

functional literacy. 

Key words: functional literacy, kahoot, schematic tasks, criteria assessment, 

formative assessment. 

 

Қазіргі жаһанданған жаңа заманда дерлік барлық салаларда көптеген 

өзгерістер орын алуда. Ең маңыздысы бұл – білім беру саласы. Мектептердің 

барлығында жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқыту жүзеге асырылуда. 

 Жас ұрпаққа білім беріп, бәсекеге қабілетті, ізденімпаз, функционалдық 

сауаттылығы дамыған тұлға етіп қалыптастыруда мұғалім еңбегінің маңызы зор. 

Сондықтан қазіргі мектептерде жүргізілетін сабақтарға да қойылатын талаптар саны 

артуда.  

Еліміздің дерлік барлық жерінде оқыту мен оқудағы жаңаша әдіс-тәсілдермен 

оқытуға дағдыланған, қаруланған, біліктіліктерін шыңдаған біршама ұстаздар 

қауымының өздерінің мамандықтарына деген сүйіспеншілігі, қызығушылығы, 

зерттеушілік қабілеттері артып, жаңа нәтижелерге жетіп, шәкірттерінің жаңа 

белестерді бағындыруына жол ашып жатыр. Бұлардың барлығына жетуде жаңа оқыту 

технологиясының алатын ролі зор.  

Солардың бірі функционалдық сауаттылықты дамытудағы білім мазмұнының 

жаңғыруы – сындарлы оқыту теориясына негізделіп отыр. Болашақ жас ұрпақты 

тәрбиелейтін, барлық құзіреттіліктер мен сауаттылықтарды олардың бойында 

қалыптасуына ықпал жасайтын ол – мұғалім. 

Жаңартылған бағдарламаға сәйкес оқушыларды бағалау да қазіргі күнде 

критериалды бағалау жүйесі негізінде жүзеге асырылып жатыр. 

Критериалды бағалау – оқушының үлгерімін анықтаудағы жаңашыл тәсіл. Бұл 

технология оқушының жеке жетістіктерін бағалауға, оның жақсы жақтарын анықтауға 

және жұмыс істеу керек аспектілерін көрсетуге мүмкіндік береді. Критериалды бағалау 

оқушының өз іскерліктері мен дағдыларын дамытуға, жеке табыстары мен қателіктерін 

білуге көмектеседі. Бұл ретте бағалаудың ресми өрнегі әртүрлі болуы мүмкін: смайлик, 

жапсырма, мұғалім жасаған жазу. Ата-аналарға бұл жағдайда баланың жетістіктері 

қандай екенін бағдарлау қиын, себебі ағымдық бағалар жоқ. Баланың оқу материалын 

меңгеруінің тиімділігі туралы олар қандай да бір тақырыпты зерделеу аяқталатын 

бақылау тестінің көрсеткіштерінен біледі. Бұл нәтиже (БЖБ — бөлімнің жиынтық 
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бағалауы және ТЖБ – тоқсандық жиынтық бағалау) пайыздық өрнекке ие, яғни оқушы 

тапсырманы қанша пайызға орындағанын электрондық журналға белгілейді және ата-

ана баласының сабақты қаншалықты меңгергенін біле алады.  

Қазіргі күнде мектептерде жаңартылған білім мазмұнына сәйкес органикалық 

химия курсы қалай жүргізіледі? Органикалық химияны жүргізу барысында 

оқушыларға қандай есептер ұсынған дұрыс?  

Өндірістік практика кезінде оқушыларға берілген есептер мен 

тапсырмалардың ұтымды жақтары қандай болды?  Органикалық химияға мектеп 

бағдарламасында 9-сыныпта кіріспе жасалады, ал 10-11-сыныптарда тереңдетіліп 

оқытылады. Алғашқы түсініктер, негізгі тақырыптар 9-сыныпта басталады. 

 Өндірістік практика кезінде 9 - шы және 11-ші - сыныптарға химия пәнінен 

сабақтар жүргізілді. Әрбір сабақ жоспарын жүйелі түрде жаңартылған бағдарламаға 

сәйкес жасап, тапсырмалар шеберлікпен таңдалды. Сабақтардың барлығында да жаңа 

технологияларды, АКТ-ны, аудио, бейнематериалдар пайдаланылып, оқушыларға 

жұптық және жеке тапсырмалар көбірек ұсынылды. 

Органикалық химияны оқыту барысында есептер мен жаттығуларды көбірек 

қолданудың маңызы зор. Оқушы есептер шығару арқылы сын тұрғысынан ойлауға, 

ізденімпаздыққа, теориялық білімді практикада пайдалануға дағдыланады.  

9-сыныптарда органикалық химияға кіріспе болғандықтан оларға 

қалыптастырушы бағалауға арналған деңгейлік тапсырмалар, формуласын анықтауға 

арналған есептер берілді, үй тапсырмасын тексеруде «kahoot» дидактикалық ойыны 

пайдаланылды. Әрбір тапсырмадан соң қателермен жұмыс жасалып, тақырыпты 

пысықтау мақсатында сабақтан кейін кері байланыс арқылы оқушылардың сабақты 

қалай меңгергенін анықтауға болады. 

 11-сыныптарда органикалық химия күрделендіріліп өтілетіндіктен 

сызбанұсқалы есептер, сандық есептер ұсынылды. Сонымен қатар ҰБТ-ға дайындық 

жүргізу барысында да түлектерге органикалық химиядан әртүрлі тақырыптарда 

сызбанұсқалы есептер, құрылысын анықтауға арналған және логикалық есептердің 

шығару жолдары түсіндірілді және соған байланысты тапсырмалар орындалды.  

Бұл мақалада өндірістік практика кезінде қолданылған жаңартылған білім беру 

мазмұнына сәйкес  қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар мен есептер  

келтірілген. 

9-сыныпта «Органикалық қосылыстардың номенклатурасы» тақырыбына 

келесі үлгідегі тапсырмалар ұсынылды.  

 

1-мысал. Кестені толтырыңыз.  

 С

5Н12 

С

4Н10 

С2

Н2 

С6

Н10 

құрылы

мдық 

формуласы 

    

ИЮПА

К бойынша 

атауы 

    

байлан

ыс түрі  

    

 

Бұл кестені толтыруда оқушы алдынғы білімдерін де пайдаланады, олар бұл 

тақырыптың алдында заттардың құрылымдық формуласын жазуды, байланыс түрлерін 

ажыратуды үйренген. Сол білімдерін осы тапсырмада қолданады.  
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2-мысал. Сызбанұсқаға сәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз. 

CH3CH2OH 
        

      
  A  

          
→       Б 

    

→  В 
        
→     Г 

      
→    Д 

   

       
  Е 

            
→           Ж  

     

    
  З 

Бұл сызбанұсқа спирттердің химиялық қасиеттеріне негізделген. 

Шешуі:  

Біріншілік спирттер тотыққанда альдегидтер түзілеі, бірақ альдегидтер 

тұрақсыз болғандықтан әрі қарай тотығып карбон қышқылдары түзіледі: 

1) CH3CH2OH  
        

      
  CH3COOH         (A) 

Карбон қышқылдары кальций гидроксидімен әрекеттесіп карбон 

қышқылдарының екі валентті тұздарын түзеді: 

2) 2CH3COOH + Ca(OH)2 ⟶ (CH3COO)2Ca + 2Н2О      (Б) 

Карбон қышқылдарының екі валентті тұздарын қыздырғанда кетондар 

алынады: 

3) (CH3COO)2Ca  
    

→  СН3 – С – СН3 + СаСО3             (В) 

                                          ∣∣ 
                                          О 

Кетондар тотықсызданғанда екіншілік спирттер түзіледі: 

4) СН3 – С – СН3 + Н2 ⟶ СН3 – СН – СН3              (Г) 

           ∣∣                                       ∣ 
           О                                      ОН 

Екіншілік спирттер бромсутекпен әрекеттескенде гидроксил тобының орнын 

бром басып, алкилгалогенидтер түзіледі және су бөлінеді:  

5) СН3 – СН – СН3  + HBr  ⟶ СН3 – СН – СН3  + H2O      

(Д) 

             ∣                                               ∣ 
            ОН                                           Br 

 

Алкилгалогенидтерге магнийді қосқанда, магнийорганикалық қосылыстар 

түзіледі: 

6) СН3 – СН – СН3  + Mg (эфир) ⟶ СН3 – СН – MgBr             (Е)  

             ∣                                                       

∣ 
            Br                                                     СН3 

 

Түзілген магнийорганикалық қосылысқа эфир қосқанда тізбек ұзарады: 

7) СН3 – СН – MgBr 
            
→           СН3 – СН – СН2 – СН2 – ОMgBr       (Ж) 

            ∣                                                ∣ 
           СН3                                             СН3 

 

Түзілген затқа су қосқанда спирт түзіледі: 

8) СН3 – СН – СН2 – СН2 – ОMgBr  
     

    
  СН3 – СН – СН2 – СН2 – ОН         

              ∣                                                                  ∣ 
             СН3                                                             СН3                   +MgOHBr        (З) 
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11-сынып оқушыларына осы үлгіде көрсетілгендей есептердің шығарылу 

жолдарын көрсетіп, басқа да есептер ұсынылды. Есептер шығару арқылы олардың 

тақырыпты тереңірек ұғынып, ізденімпаз, функционалды сауаттылығы жоғары тұлға 

болып қалыптасуына мүмкіндік туады.  

 Практика кезінде пайдаланылған әдіс-тәсілдер, тапсырмалар және 

есептер жинақтары өз нәтижесін берді. Оқушылар БЖБ және ТЖБ кезінде жоғарғы 

балл жинады. Бұл да мұғалімнің сабақты шеберлікпен ұйымдастырып, мақсатқа 

жетудегі бір жетістігі.  Қорытындылай келе, мектепте жаңартылған білім 

мазмұнына сәйкес органикалық химия курсын оқытуда деңгейлік тапсырмалар мен зат 

құрылысын анықтауға арналған, сызбанұсқаларды, логикалық есептерді көбірек 

қолданған дұрыс. 

 Бұндай есептер оқушылардың сын тұрғысынан ойлалануына ықпалын тигізеді 

және функционалдық сауаттылықтарын қалыптастырады. Өндірістік практика кезінде 

органикалық химиядан есептер шығарудың маңызы зор екенін ұғынып, теориялық 

білімді практикада  қолданудың ерекшеліктеріне көз жеткізілді .   
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Аннотация.  В данной статье произведён обзор программ, которые могут быть 

применены для проведения онлайн обучения. Особое внимание уделяется бесплатному 

программному обеспечению. 

Ключевые слова: потоковое вещание, онлайн трансляция, вебинар, 

образовательная платформа, дистанционное образование. 

Annotation. This article provides an overview of the programs that can be used to 

conduct online training. Particular attention is paid to free software. 

Keywords: streaming, online broadcasting, webinar, educational platform, distance 

education. 

Аңдатпа. Бұл мақалада онлайн-тренинг өткізуге болатын бағдарламаларға 

шолу жасалады. Еркін бағдарламалық қамтамасыздандыруға ерекше назар 

аударылады. 
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Кілт сөздер: ағындық хабар тарату, онлайн трансляция, вебинар, білім беру 

платформасы, қашықтықтан оқыту. 

 

Потоковое вещание получило большое распространение и массовую 

аудиторию в среде развлечений, но в настоящий момент, ситуация коренным образом 

изменилась. Переход образования от классической системы на онлайн обучение 

произошла массово буквально за считанные месяцы. Эта мера стала вынужденной 

необходимостью. При этом возникло множество непроработанных нюансов, как 

организационного, так и технического характера. Ведение онлайн трансляций занятий 

требуют наличия качественного Интернет-соединения с хорошей пропускной 

способностью и подходящего программного обеспечения. От первого в большей 

степени зависит лишь качество передаваемого звука и изображения, от второго же, 

возможность в полной мере реализовать цели и задач обучения.  

Существует множество коммерческих решений для проведения стриминговых 

сеансов, но их функциональные возможности являются излишними, либо освоение 

подобных программ требуют определённых навыков компьютерной грамотности от 

учителя.   

Выбор программы для организации онлайн обучения важен, так как от 

технического средства зависит качество преподавания дисциплины, вид общения с 

аудиторией, способ подачи лекционных материалов и вид выполняемых студентами 

заданий.  

Знакомство с самыми современными и разнообразными техническими 

средствами обучения для трансляций займёт достаточно много личного времени. В 

этой статье обобщены сведения о наиболее подходящих программных продуктах, с 

помощью которых можно легко настроить трансляцию с вашего компьютера или 

мобильного телефона. 

1. Zoom [1]. Бесплатная учетная запись этого сервиса, позволяет проводить 

видеоконференцию с сотней участников, длительностью 40 минут. Для работы 

возможно использовать компьютер или смартфон. Программа для ПК позволяет 

контролировать аудиторию: распределять роли (слушатель/зритель, выступающий, 

модератор), включать и выключать микрофон и камеру. Сам организатор может 

демонстрировать всё происходящее на экране своего ПК или работу в определённом 

приложении, при этом во время трансляции можно делать в транслируемом 

изображении пометки с помощью инструмента «Комментировать». Возможно 

включить «удаленный доступ и тем самым, передавать управления своей мышью и 

клавиатурой любому участнику. Таким образом можно «вызвать учащегося к доске» 

для решения задачи, расстановки коэффициентов в уравнении или сделать 

виртуальный опыт, находящийся на компьютере у учителя. 

Программа позволяет планировать мероприятия, создать постоянную ссылку 

или идентификатор учебного занятия, использовать общий и личный чат, 

автоматически вести запись урока в облачное хранилище или на ПК, добавлять 

виртуальный фон, отдельным инструментом присутствует интерактивная доска. 

Следует упомянуть о возможности организатора-преподавателя разделить 

студентов на подгруппы, поместив их в отдельные комнаты, раздать задания, и 

контролировать, перемещаясь между комнатами, сами учащиеся не будут ни видеть, 

ни слышать участников из других комнат.  

2. Skype [2]. Кроссплатформенная программа, поддерживаемая многими 

типами устройств, есть Web-приложение. Реализовано 39 языков интерфейса. 

Бесплатно пользователю доступно: совершать групповые аудиозвонки (до 25 человек), 
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общаться по видеосвязи и демонстрировать экран (до 10 пользователей), создать 

групповой чат (до 600 участников).  

 Кроме этого, в ней реализована передача текстовых сообщений (чат) и 

файлов, трансляция экрана монитора, запись видеосообщений. Чат удобен, когда 

нужно отправить заметки, ссылки веб-страниц, сниппеты, сложные коды, руководства 

или другие данные которые трудно запомнить и нельзя передать посредством голоса. 

Автоматическое хранение отправленных файлов на сервере в течении 30 дней.  

Отдельно стоит отметить возможность переводить голос и сообщения на 

разные языки в режиме реального времени. 

3. Mind Online Learning [3]. Работа в программе возможна через web-

интерфейс браузера, имеются приложения для смартфонов под управлением разных 

операционных систем. Бесплатно доступны следующие функции и инструменты: 

демонстрация рабочего стола, белая доска, текстовый чат, показ презентаций, 

совместная работа с документами, запись разговоров ― 30 минут. В трансляции могут 

участвовать восемь человек с одним выступающим. 

4. Jitsi Meet [4]. Работа с данным стриминговым сервисом реализована через 

Web-интерфейс браузера. Из отличительных особенностей можно отметить 

следующие: 1) возможность транслировать выступление на YouTube и организовывать 

общий просмотр видео с YouTube в чате. 2) совместное редактирование документов в 

Etherpad. По средствам данного сервиса можно собрать до 75 (до 35 при сохранении 

высокого качества связи) участников конференции. 

5. Fuze [5], кроссплатформенный сервис. Бесплатный тариф даёт возможность 

организовывать занятие на 25 человек. Достаточно выслать учащемуся уникальную 

ссылку.  

Как и в других сервисах доступны функции записи и хранения видео, обмена 

контентом (изображениями, фильмами, презентациями и анимацией). Организатор 

может назначать докладчиков из участников собрания, а также комментировать 

используемые файлы в чатах.  

6. Discord [6], полностью бесплатный кроссплатформенный VoIP клиент, 

поддерживающий 18 языков. Работа в программе возможна только после регистрации, 

с помощью электронной почты. Распространяется в виде ПК или Android-приложения, 

а также Web-интерфейса в браузере. В данной программе реализована возможность 

создания web-сервера, в котором будут существовать «комнаты» для индивидуальной 

работы с разными группами учащихся.  Без «ссылки-приглашения» к данным серверам 

не подключиться, таким образом обеспечивается приватность.  

В заключении обзора, можно сделать вывод, что все рассмотренные 

программы-сервисы схожи в функциональности и отличаются лишь незначительно, 

наличием тех или иных инструментов. Работа с несколькими стриминговыми 

сервисами необходима, так генерация данных в пиковые моменты массовых занятий, 

перегружает серверы наиболее популярных из них. Таким образом можно избежать 

срывов занятий из-за технических проблем. 
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Аннотация. В статье приведены основные термины и правила чтения 

химических уравнений, необходимые для начала изучения раздела «Неорганическая 

химия» на английском языке.  
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Annotation.  The article provides the basic terms and rules for reading the chemical 
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Аннотация. Мақалада ағылшын тілінде «Бейорганикалық химия» бөлімін 

оқып үйренуге қажет химиялық теңдеулерді оқудың негізгі шарттары мен ережелері 

берілген. 

Түйінді сөздер: екі тілді білім, химия, терминологиялық сөздік. 

 

Одним из важнейших аспектов, происходящих в казахстанском обществе 

социальной модернизации, выступает языковая политика. Триединство языков - 

уникальный проект, осуществляемый на территории республики с 2015 года, хотя идея 

его зародилась еще в 2004 году. С 2015 года началось поэтапное внедрение 

английского языка в учебную программу.  

В 2020 году начался максимальный переход к преподаванию естественных 

наук на английском языке согласно стратегии «Казахстан-2050». Здесь наше общество 

сталкивается с проблемой недостатка учебного материала, пособий и 

терминологических словарей, вследствие чего и с проблемой низкого уровня 

билингвистического знания химии учеников.   

На уроках обучающиеся сталкиваются с проблемой незнания английской 

химической терминологии, что приводит к низкому уровню обучаемости и 

коммуникативной компетентности. В данной статье приведен список основных 

понятий, необходимых учащимся на начальном этапе прохождения курса химии на 

английском.  

mailto:alicezinnatullina@gmail.com
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В таблице 1 представлены основные термины, необходимые при изучении 

темы «Атом, строение атома».  

 

Таблица 1.  

Понятия к теме «Атом, строение атома», «Вещество» 

Русское название 
Английское 

название 
Русское название 

Английское 

название 

Атом Atom Протон Proton 

Вещество Substance Простое вещество Prime substance 

Ион(ы) Ion(s) Состав молекулы 
Molecule 

composition 

Молекула Molecule Сложное вещество 
Compound 

substance 

Нейтрон Neutron Электрон Electron 

 

В таблице 2 даны термины, относящиеся к классификации основных групп 

элементов Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Таблица 2.  

Основные группы элементов 

Русское название Английское название 

Благородные газы Noble gases 

Галогены Halogens 

Инертные газы Inert gases 

Металлы Metals 

Неметаллы Non-metals 

Периодическая таблица Periodic table 

Переходные металлы Transition metals 

Полуметаллы Semimetals 

Щелочноземельные металлы Alkaline-earth metals 

Щелочные металлы Alkali metals 

 

Таблица 3 пригодится учащимся при наблюдении и составлении химических 

уравнений, классификации химических реакций. 

 

Таблица 3.  

Термины к теме «Химическая реакция и её признаки» 

Русское название 
Английское 

название 
Русское название 

Английское 

название 

Валентность Valency Осадок Deposit 

Восстановлениe Reduction Признаки реакции Reaction signs 

Выделение газа Emergence of gas Реакция Reaction 

Выпадение осадка Breaking Реакция замещения Substitution reaction 

Гидроксид Hydroxide Реакция обмена Exchange reaction 

Изменение цвета Discoloration 
Реакция 

разложения 

Decomposition 

reaction 

Кислота Acid 
Реакция 

соединения 

Reaction of a 

compound 

Окислениe Oxidation Степень окисления Rate of oxidation 
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Окислительно-

восстановительная 

реакция 

Оxidation- reduction 

reaction 
Уравнение реакции 

The reaction 

equation 

Оксид Oxide Химическая связь Сhemical bond 

 

В таблице 4 представлен набор терминов, часто используемых при решении 

задач с химическим содержанием. 

 

Таблица 4.  

Основные понятия химии, используемые при решении задач 

Русское название Английское название 

Атомная масса Atomic mass 

Вещество Substance 

Количество вещества Amount of substance 

Масса Mass 

Массовая доля  Mass fraction 

Нормальные условия Normal conditions 

Объем Volume 

Относительная атомная 

масса 
The relative nuclear weight 

Относительная 

молекулярная масса 
The relative molecular mass 

Плотность Density 

Раствор Solution 

Сложное вещество The composite substance 

Число Авогадро Avogadro number 

Число атомов Number of atoms 

 

Таблицы 5 и 6 включают в себя основную терминологию физических и 

физико-химических процессов и операций, выполняемых в лаборатории. 

 

Таблица 5.  

Физические процессы 

Русское название 
Английское 

название 
Русское название 

Английское 

название 

Выпаривание, 

испарение 
Evaporation Плавление Fusion 

Выпаривать досуха Boil dry Проникновение Penetration 

Дробление, 

разделение, 

расщепление 

Fragmentation Разбавлять Attenuate 

Загустевать Gelate 

Растирать, 

превращать в 

порошок 

Comminute 

Нагревание Heat Сжимать Compress 

Охлаждать Chill Смешивать Admix 

Очищать Clear Сушить Desiccate 

Перегонять Distillate Трение, растирание Friction 

Перемешивать, Mix, agitate - - 
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взбалтывать 

 

Таблица 6.  

Химические и физико-химические процессы 

Русское название 
Английское 

название 
Русское название 

Английское 

название 

Гореть Burn Титрирование Titration 

Разложнение Decomposion Растворение Dissolution 

 

В таблице 7 приведены названия распространенной обиходной лабораторной 

химической посуды, используемой для проведения опытов и анализа соединений.  

 

Таблица 7.  

Лабораторная посуда и принадлежности 

Русское название 
Английское 

название 
Русское название 

Английское 

название 

Вертикальная 

стойка, стержень 
Rod 

Лабораторный 

штатив 
Stand 

Газовая горелка Gas burner 

Мензурка, 

измерительный 

цилиндр 

Graduated cylinder 

Держатель Holder 

Основание, 

металлическая 

плита 

Base 

Колба Bottle Пробирка Test tube 

Колба Эрленмейера Erlenmeyer flask Промывалка Wash bottle 

Круглодонная колба Round-bottom flask 
Прямая бюретка с 

краном 

Straight stopcock 

burette 

Лабораторное 

оборудование 

Laboratory 

equipment 

Серологическая 

пипетка 
Serological pipette 

Лабораторн

ый стакан 
Beaker 

Чашка 

Петри 
Petri dish 

 

Рассмотрим названия основных классов неорганических веществ, а также 

примеры индивидуальных соединений, часто используемых в химическом теории и 

практике (Таблица 8) 

 

Таблица 8  

Названия основных классов неорганических веществ и индивидуальных 

соединений 

Формула Русское название Английское название 

ExOy Оксиды Oxides 

H2O Вода Water 

- Амфотерный оксиды Amphoteric oxides 

Al2O3 Оксид алюминия Aluminium oxide 

ZnO Оксид цинка Zinc oxide 

- Кислотные оксиды Acid oxides 

Si2O Оксид кремния Silicon(IV) oxide (Silicon dioxide, Silica) 

SO2 Оксид серы (IV) Sulfur(IV) oxide (Sulfur dioxide) 
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- Основные оксиды Basic oxides 

BaO Оксид бария Barium oxide 

K2O Оксид калия Pottassium oxide 

- Основания  Bases 

- Щелочи Alkali 

NaOH Гидроксид натрия Sodium hidroxide 

LiOH Гидроксид лития Lithium hydroxide 

 Амфотерные основания  Amphoteric bases 

Fe(OH)3 Гидроксид железа (III) Iron(III) hydroxide 

Cu(OH)2 Гидроксид меди (II) Copper(II) hydroxide 

- Кислоты Acids 

H2SiO3 Кремниевая кислота Siliic acid 

H2SO4 Серная кислота Sulfuric acid 

H2S Сероводорная кислота Hydrogen sulfide acid 

H3PO4 Форсфорная кислота Phosphoric acid 

HCl Соляная кислота Hydrochloric acid/muriatic icid 

- Соли Salts 

NaCl Поваренная соль Soduim chloride (Salt) 

CaCO3 Карбонат кальция Calcium carbonate (Limestone) 

CuSO4 Сульфат меди(II) Copper(II) sulfate (Bluestone) 

NaHCO3 Гидрокарбонат натрия 
Sodium hydrogen carbonate (Sodium 

bicarbonate) 

Fe(OH)2C

l 

Дигидроксохлорид 

железа(III) 
Iron (III) dihydrochloride 

 

Также ученику будет необходимо научиться правильно читать химические 

формулы и уравнения реакций.  

Буквы латинского алфавита, обозначающие названия элементов, читаются так 

же, как буквы английского алфавита. В английском же языке абсолютно все 

химические элементы произносятся по буквам, их составляющим, например, 

Н2О — [eiʧ tu: ou] [эйч-ту-оу].  

HCl — [eiʧ si: el] [эйч-си-эл] 

HBr — [eiʧ bi: a:]  [эйч-би-а] 

H2SO4 — [eiʧ tu: es ou fɔ:]  [эйч-ту-эс-оу-фо] 

CF4 — [si: ef fɔ:]  [си-эф-фо] 

Cu2O — [si: ju: tu: ou] [си-ю-ту-оу] 

 

Также разберём чтение химических реакций  

- Знак «+» читается plus, and или together with.  

- Знак «=» читается give(s) или form(s).  

- Знак «→» читается give(s), pass(es) over to или lead(s) to.  

- Знак «⇔» читается forms and is formed from. 

Два примера подробно рассмотрены в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Примеры возможного чтения химических уравнений 

Пример 1 

Уравнение 

реакции 
H2 + CuO = Cu + H2O 
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Символьное 

чтение 
эйч-ту плас си-ю-оу фомс си-ю плас эйч-ту-оу 

Чтение 

названий 

веществ 

one 

molecule 

of 

hydrogen 

plus 

one 

molecule of 

copper (two) 

oxide 

forms 

one 

molecule 

(atom) of 

metallic 

(free) 

copper 

plus 
one molecule 

of water 

Пример 2 

Уравнение 

реакции 
CaBr2 + 2HF = CaF2 + 2HBr 

Символьное 

чтение 

си-эй-би-

а-ту 
плас ту-эйч-эф 

ис 

фомед 

фром 

си-эй-эф-

ту 
плас ту-эйч-би-а 

Чтение 

названий 

веществ 

one 

molecule 

of 

calcium 

bromide 

plus 

one 

molecule of 

hydrofluoric 

acid 

is 

formed 

from 

one 

molecule 

of 

calcium 

fluoride 

plus 

one molecule 

of 

hydrobromic 

acid 

 

Уже сейчас уроки химии в школах проходят на английском языке. В условиях 

интеграции естественных наук и английского языка разработка методических 

материалов имеет научное, социальное и прикладное значение.  В перспективе 

составить более объемный словарь не только для учащихся школ, но и для студентов 

химических специальностей в ВУЗах.  Приведенный мини-словарь будет служить 

хорошим ориентиром при изучении курса общей химии.  

 

Список литературы: 

1 Англо-русский словарь химико-технологических терминов: [учеб.-метод. 

пособие] / Е. С. Бушмелева, Л. К. Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова ; науч. ред. В. 

А. Черепанов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 140 с. 

2 Англо-казахско-русский словарь / Авт.-сост. Б.А. Жетписбаева, А.А. 

Муратбекова, Л.Ю. Тычинская, Т.Ю. Шелестова. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2010. -

178 с.  

3 Краткий англо-русский русско-английский словарь-справочник химических 

терминов с произношением: ок. 6000 слов. ст. : учеб. пособие / Сост. О. К. Андреева, 

Г.Н. Буданова, Л.Н. Дружинина и др.; Под ред. М. М. Кутеповой. - М.: Экзамен, 2014. - 

317 с. 

 

 

УДК 913 

 

АНАЛИЗ ГОДОНИМОВ СЕЛА УЗУНКОЛЬ 

АNALYSIS OF THE GODONYMS OF THE VILLAGE OF UZUNKOL 

ҰЗЫНКӨЛ АУЫЛЫНЫҢ ГОДОНИМДЕР АНАЛИЗЫ 

 

Зинченко Юлия Владимировна 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У.Султангазина, г. Костанай 



465 
 

 

Научный руководитель: старший преподаватель, магистр педагогического 

образования 

Баубекова Гаухар Коныспаевна 

Костанайский Государственный Педагогический Университет 

им. У. Султангазина, г. Костанай 

 

Zinchenko Yulia Vladimirovna 

Kostanay State Pedagogical University 

named  after U. Sultangazin, Kostanay. 

 

Supervisor: senior lecturer, master of pedagogical education 

Baubekova Gaukhar Konyspaevna 

Kostanay State Pedagogical University 

named after U. Sultangazin, Kostanay. 

 

Зинченко Юлия Владимирқызы 

Ө.Султанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, 

Қостанай. 

 

Ғылыми басқарушы: педагогикалық білімінің магистрі 

Баубекова Гаухар Коныспайқызы 

Ө.Султанғазин атындағы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, 

Қостанай. 

 

Аннотация. В статье рассматривается  происхождение годонимов села 

Узунколь Узункольского района  с позиции географических, исторических и языковых 

особенностей. 

Annotation.  The article considers the origin of the godonyms of the village of 

Uzunkol of the Uzunkol district in terms of historical and linguistic features. 

Ключевые слова: годонимы, антропотопонимы, лингвистический анализ, 

переименование улиц 
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Аннотация. Мақалада Ұзынкөл ауданы Ұзынкөл ауылы көшелерінің атауының 

географиялық, тарихи және тілдік ерекшелігі тұрғысынан пайда болуы туралы 

айтылады. 

Түйінсөздер: годонимдер, антропотопонимдер, лингвистикалық анализы, 

көшелердің атын өзгерту. 

У каждого населенного пункта, как и у каждого из нас, есть свое лицо, свой 

характер, свой неповторимый облик. История населенных пунктов, отражается в их 

архитектуре, улицах, переулках, в зданиях и многом другом.  

Часто ли  мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых живём и 

ходим? Интересуемся ли, почему они так названы? Название – это не только «визитная 

карточка» улицы, но и своеобразный памятник эпохи от древнейших времен до 

современности. Как известно,  изучение географических названий представлено с трех 

направлений это география, история, лингвистика.   

В данной статье представлен анализ улиц,  по которым мы постоянно ходим, 

растем, живем. Село Узунколь –  административный центр Узункольского района, 

расположенного в Костанайской области Республики Казахстан. [2] По данным 

акимата Узункольского  сельского округа на декабрь 2019 года, на территории села 
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имеется 46 улиц. [4] Выделяются три главные  улицы, каждая улица имеет свою 

историю происхождения.  

Годонимы современного села Узунколь при анализе  были разделены на 10 

групп.  

 

 
 

Диаграмма 1. Анализ годонимов села Узунколь. 

 

По данным диаграммы № 1, самой многочисленной группой годонимов 

являются - антропотопонимы (названия географических объектов, произведенных от 

имени собственного). Здесь можно выделить следующие подгруппы:  названия в честь 

исторических личностей (Абылай хан, Амангельды Иманов, К. Ворошилов, 

О.Дощанов, Б.Момышулы); ученых, педагогов, писателей (Ы.Алтынсарин, Ш. 

Уалиханов, М.Горький,  Г.Мусрепов, И.Павлов, А.С.Пушкин, С.Сейфуллин, Абай 

Кунанбаев);  летчиков-космонавтов (Ю.А.Гагарин, Т. Аубакиров); в честь земляков, 

внесших большой вклад в историю района  (Ж. Нуркин, К.Токбаев, Г.Титов). Всего 

число таких топонимов составляет 18 или  42  % от общего числа.  

Географические наименования  данной группы  отражают разные 

исторические события. Закономерным является тот факт, что  17 % улиц  села носят 

имена своих  земляков (Жумабай Нуркин, Капар Токбаев, Сергей Титов).  Таким 

образом, потомки отдают дань уважения людям,  геройски защищавших свою страну 

во Время Великой Отечественной Войны и внесшим большой вклад в развитие села, 

района, страны в целом.  

- ко второй группе относятся названия связанные с  водными объектами (3 

наименования – 7 %). Это ул. Озерная, ул.  Набережная, ул. Заозерная.  

-  третью группу составляют названия-ориентиры (4 наименования – 9 %).  Это 

ул. Водопроводная,  ул. Конечная, ул. Лесная и ул. Центральная. 

- четвертая группа - наименования людей по профессии и роду занятий  (5 

наименований – 11 %). Сюда относятся ул. Медгородок, ул. Энергетиков, ул. 

Автомобилистов, ул. Строительная  и ул. Химиков.  

41% 

7% 9% 
11% 

14% 

4% 
5% 5% 2% 2% 

Антропотопонимы 

Названия в честь 
водных объектов 

Названия-ориентиры 

Названия, связанные с 
профессиями 
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- пятая группа - символы советского и революционного прошлого (6 

наименований – 12 %).  В данную группу входят ул. Целинная, ул.40 лет Октября, 60 

лет Октября, 70 лет Октября, ул. Совхозная и ул. Степная. 

- шестая группа - названия, данные в честь первых поселенцев (2 

наименования – 5 %). Это ул. Украинская и ул. Белорусская. Данные названия улиц 

относятся к топонимам-мигрантам.  

- в седьмой группе можно найти отражение значимых для людей категорий, 

символов  (2 наименования – 5 %).  Это ул. Мира и  ул. Рабочая.   

- восьмая группа содержит в себе названия, обозначающие категории людей. 

Здесь ул. Молодежная и ул. Молодежная 2.  

- девятая группа - это названия улиц, в честь памятных дат в истории. В 

данной группе одна улица  - 40 лет Победы.   

- в десятую группу входят современные годонимы. Сюда так же относится 

лишь одна улица - улица Новая.  Данное название она получила, так как, эта улица  

появилась в селе позже остальных.  Происхождение улиц  Братская и Сельская не 

определено.  

Некоторые улицы не всегда носили такое название. Так, например, согласно 

постановления «О переименовании улицы в селе Узунколь», решением акимата 

Узункольского района от 4 мая 2010 года № 11,  на основании подпункта 4  статьи 

14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-

территориальном устройстве Республики Казахстан", пункта 2 статьи 35 Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и с учетом мнения населения  

бывшая улица Комсомольская (обозначающая, реалии советской эпохи) была 

переименована в улицу Бауыржана Момышулы (в честь участника Великой 

Отечественной Войны,  Героя Советского Союза, писателя) [5]. Улица  Кирова (в честь 

русского  революционера, советского  государственного  и политического  деятеля 

Сергея Мироновича Кирова) была переименована в улицу Абая (в честь великого 

казахского поэта, общественного деятеля, просветителя Абая Кунанбаева) 

Лингвистический анализ годонимов села Узунколь  представлен в диаграмме 

2.  

 
 

 

Диаграмма 2. Происхождение названий улиц с точки зрения языковых 

особенностей 

 

 

 

26% 

65% 

9% 

Тюркский  язык  Славянский язык Греческий язык  
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148_#z220
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Анализируя годонимы по лингвистическому происхождению, они разделены 

на три основные группы. Названия улиц села Узунколь в основном славянского 

происхождения, они составляют 65 % (30 улиц) от общего числа.  Примерами таких 

улиц можно назвать улицы  Конечная, Лесная, Озерная, Совхозная, Сельская, Степная 

и другие.  Наименования улиц тюркского происхождения составляют  26 % (12 улиц). 

Это улицы, названные в честь казахских поэтов, писателей и других исторических 

личностей.  Напрмер ул. Абая, Абылай хана, Б.Момышулы, Ы.Алтынсарина и другие. 

Оставшиеся названия  улиц происходят от древнегреческого языка и составляют всего 

9 % (4 улицы). Это улицы Энергетиков, Автомобилистов, Химиков, Центральная.  К 

примеру, рассмотрим улицу Энергетиков. Энергия - 

международное слово греческого происхождения. По-гречески «э ргон» - «работа», 

«дело». 

Исследование названий улиц села показало, что они образованы различными 

лингвистическими способами: 

a. Суффиксальный способ.   

В основном годонимы села образованы с помощью суффикса – н. Это улицы 

Лесная, Конечная, Озерная, Заозерная, Целинная, Набережная, Молодежная  (7 

названий). 

- к, - ск: сюда относятся улицы  Украинская и Белорусская. 

- ов: улицы Энергетиков, Автомобилистов 

b. Приставочно-суффиксальный.  

Таким способом образованы улицы Набережная, Заозерная. 

c. Сложение основ 

Данным способом образовались улицы Телецентр, Медгородок и 

Водопроводная. 

Таким образом, в происхождении годонимов  села имеются как 

общеупотребительные наименования, так и профессиональные. Наиболее ярко 

представлены антропотопонимы – 42 %, современные топонимы одна улица. 

Топонимы представлены  тремя языковыми группами, наибольшая славянского 

происхождения – 65 %.  Названия улиц образованы способами суффиксальным, 

приставочным и сложением. Наиболее распространенный способ, суффиксальный, а 

именно улицы, образованные при помощи суффикса -н.  

Каждый топоним Казахстана несет с собой разнообразную информацию, где 

есть переплетенное историческое развитие, разнообразие лингвистических групп, 

географическое содержание, которое требует дальнейшего тщательного исследования 

[3].  
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Аннотация. Бүгінгі таңда шағын жинақты мектептерде химияны оқыту өзекті 

мәселелердің бірі. Бұл мақалада шағын жинақты мектептердегі химия пәнін оқытудың 

қиыншылықтары, сондай-ақ осы кедергілерді жеңу жолдары мен тәсілдері 

қарастырылып отыр.  

Түйін сөздер: шағын жинақты мектептер,  білім беру, химияны оқыту. 

Аннотация.  На сегодняшний день обучение химии в малокомплектных 

школах является одной из актуальных проблем. В данной статье рассматриваются 

проблемы преподавания химии, пути и способы преодоления этих трудностей в 

малокомплектных школах. 

Ключевые слова: малокомлектные школы, образование,  преподавания химии. 

Annotation. Today the teaching of chemistry in ungraded schools is one of the most 

pressing problems. This article deals with the problems of teaching chemistry and means to 

overcome these difficulties in ungraded schools. 

Keywords: ungraded school, education, teaching chemistry. 

Өзектілігі. Қазіргі таңда шағын жинақты мектептерде білім беру 

қиыншылықтары аймақтардың көп жерінде кездесетіні бәрімізге анық. Оқушылардың 

химия пәнін жақсы меңгеруіне, тікелей өз ісіне білікті маманның болуы, химия 

кабинеттерінің толықтай құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуі, ғаламтор көзінін 

болуы, кәсіптік бағдардың болуы сияқты мәселелерін қарастыруды қажет етеді. 

Жалпы білім беру мектептерінде «Химия» пәнін  оқыту оқушыларға химиялық 

процестердің мағынасын, негізгі заңдылықтарын түсініп, оларды шынайы өмірде 

қауіпсіз қолдана алуға, сонымен қатар, эксперименттік және тәжірибелік дағдыларын 

дамытуға негізделген.  Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдармасына сәйкес шағын жинақты мектептерді 

дамуына көп көңіл аударылады. Шағын жинақты мектептерде білім беруді 

ұйымдастырудың мынадай мәселелері көзделеді: 

-  шағын жинақталған мектеп оқушыларына жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік стандартына сәйкес білім беру; 

- қабілеттерін дамыту, өмір бойы үздіксіз білім алуын, өз бетімен білімін 

жетілдіруін қалыптастыру; 

- ауыл шаруашылығы мамандығына бағытталып, ауыл мәдениетін, 

экономикасын дамытуға үлес қосу. 

Шағын жинақты мектептер – ауыл аймақтарында орналасқан, оқушылардың 

саны аз сыныптардан  құралған , оқу үдерісін ұйымдастыру мен жоспарлауда өзіндік 

ерекшеліктері болатын жалпы білім беру мекемелері. Ауылдық мектептерде оқу 

процесін жоспарлау және жүзеге асырудың бірнеше ерекшеліктері бар.  
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Химия пәні  – жалпы білім беретін  пәндерінің ішінде ең күрделісі болып 

табылады. Білім алуға қойылатын заманауи талаптардың бірі - оқушылардың таным 

әдістерінің негіздерін, талдау және синтездеу, гипотезаны қалыптастыра білуін, 

сондай-ақ химиялық ақпаратты алудың түрлі көздерін қолдана білуін дамытатын 

метабілімді қалыптастыра алу. Мектептегі химия курсын сәтті меңгеру оңай емес, 

әсіресе бұл ауылдық мекендерде тұратын оқушылар үшін қиындық туғызады. 

 Ауыл мектебінің жұмысының ерекшелігі көп жағдайда мектеп орналасқан 

аймаққа байланысты болатын ұйымдастырушылық, педагогикалық, әлеуметтік-

экономикалық және психологиялық-педагогикалық жағдайлар жиынтығымен 

анықталады. Осы факторлардың әсерінен химия мен басқа жаратылыстану пәндерін 

оқушылардың әр түрлі деңгейдегі мәселелерді шешуге дайындығының критерийлері 

бойынша баланы әлеуметтік қорғау үшін оқыту қажеттілігіне және әрі қарай білім алу 

бағытын таңдау негізінде жүргізілуі керек. 

 Әдебиеттер мен  журналдардағы жарияланған мақалаларға талдау жасай 

отырып,  химия пәнін оқыту мен ұйымдастыруда жиі кездесетін қиындықтарды атап 

көрсетуге болады: 

1. Химия кабинетінің материалдық-техникалық базасының (кабинет, 

химиялық реактивтер, химиялық эксперимент); 

2. Химиядан сыныптан тыс жұмыстар; 

3. Химия пәнін оқытуда кәсіптік бағдар беру; 

4. Практикалық тапсырмаларды орындауға дағдылардың жетіспеушілігі. 

Аталған мәселелердің қиыншылық тудыратын тұстарын және оларды шешу 

жағдайларын талдап көрейік. 

Біріншіден, химиялық кабинеттердің материалдық техникалық базасына 

тоқталайық. Химиялық құбылыстардың мәнін көрсететін жарқын және есте қаларлық 

эксперименттерді көрсету кезінде қалыптасқан «дидактикалық бейнені» жасамай-ақ, 

бұл мәселені шешу мүмкін емес. Химиялық эксперименттің әдістемесі мен әдістемесін 

жетілдіру оқу жабдықтары жүйесін бір уақытта жаңартып, жаңартуды көздейді. Оқу 

жабдықтарын жаңарту мәселесі әсіресе ауыл мектебі үшін өткір  мәселе болып отыр. 

Химиялық білім беру сапасын ауыл мектептерінің ерекшелігін ескеретін бірыңғай оқу 

жабдықтарының жиынтығын жасамай жақсарту мүмкін емес. Оқу жабдықтары 

кешенінің маңызы химиялық эксперимент болып табылады. Осы кешенді дамыту 

идеясын жүзеге асыру цифрлық білім беру ресурстарына, бейнероликтер мен 

компьютерлік презентацияларға негізделген жаңа буын химиялық эксперимент 

құрумен тікелей байланысты.  

Мультимедиа көмегімен біз оқушыларға бұрын химия кабинетінде көрсетуге 

мүмкіндігі болмаған тәжірибелер мен ақпаратты көрсете аламыз: мысалы, молекулалар 

мен атомдардың қозғалысын модельдеу, ядро айналасында электрондардың айналуы , 

сонымен қатар ЖОО-ның оқытушыларының вебинарлары негізінде, емтиханға және 

Қорытынды аттестацияға дайындалу ауыл мектептеріндегі оқушылар үшін таптырмас 

мүмкіндік екені сөзсіз.  

Мектеп алдына қойылған міндеттерді тиімді шешуге сабақтан тыс жұмыстар 

көмектеседі. Оқу-тәрбие үрдісінің құрамдас бөлігі ретінде, сыныптан тыс жұмыстар 

оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту функцияларын орындайды. Олардың 

сабақта алған білімдерін жетілдіруге ықпал етеді .  Оқушылардың сыныптан тыс 

жұмыстың, олардың қызығушылықтары мен бейімділігін анықтау, пәнге деген 

қызығушылығын арттыруда маңызы зор. 

Сыныптан тыс жұмыстардың ұйымдастыруда химиялық экскурсияны мысал 

ретінде келтіруге болады. Химия сабақтары отандық табиғи кешеннің химиялық 

жағымен, оның компоненттерінің материалдық құрамымен танысу, оның 
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ерекшеліктерін үйрену, табиғи және антропогендік заттардың табиғат кешенінің жай-

күйіне әсерін түсіну мүмкіндігін береді.  

Шағын жинақты мектепте оқушылардың оқыту мен тәрбиелеудің сапасын 

арттыруда білімді тереңдету мен нақтылау, өмірі мен қоршаған ортасымен, өндіріспен 

тығыз байланыс орнату маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты оқу үрдісіне 

ауылшаруашылық құрамының теориялық мәселелерін, жаттығулары мен міндеттерін 

енгізу пайдалы болып көрінеді. Мұндай тапсырмалар оқушыларға сабақта да, үй 

тапсырмасында да ұсынылады. Оларды орындай отырып, мектеп оқушылары 

зерттелген химикаттар мен құбылыстарды ауылшаруашылық өндірісінде, 

ауылшаруашылық өнімдерін дайындау, сақтау және өңдеу кәсіпорындарында, тамақ 

өнеркәсібінде пайдалану туралы неғұрлым толық және нақты ақпарат алады. Сонымен 

қатар, олар біліммен қатар,  кәсіптік құндылықтарға ие болады. 

Бейорганикалық химия курсы бойынша кез-келген тақырыпта және бөлімде 

оқушыларды ауылшаруашылық өндірісінде және оған қызмет ететін кәсіпорындарда 

химиялық білімді қолданумен таныстыруға арналған тапсырмаларды қолдануға 

болады. Тапсырмалар топтық немесе жұптық  жұмыстарды (2-3 адамнан) орындауға 

арналған.  Осы типтегі жаттығулардың  міндеттерінің басты ерекшелігі - биология, 

физика, география, технология пәндерімен байланыс орнату. Осы байланыстардың 

жүзеге асырылуы еңбекке, экономикалық, экологиялық және адамгершілікке 

тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығы мазмұнының тапсырмалары, оқушылардың логикалық 

ойлауын дамытуға ықпал ететін жаттығулар, білімді өз бетінше толықтыра алатын 

және оларды тәжірибеде қолдана алатын есептік және эксперименталды есептер 

мәселелерін қамтуы мүмкін. Осыған орай оқушылардың білім деңгейін мемлекеттік 

стандарт дәрежесіне көтеру, оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсарта отырып 

химия сабақтарын жетілдіру қажеттілігі туындап отыр. 

Шағын жинақты мектептегі химия сабағын жетілдірудің маңызды бағыты -

оқушылардың сабақта өзіндік жұмысының әртүрлі түрлерін ұйымдастыру.  

Химия пәнінің мұғалімдеріне сабақтың ұйымдастыру және жүргізу 

кезеңдеріне уақытты үнемдеу жолдарын қарастыруына назар аударылады. Уақытты 

үнемдей отырып, сабақта әдістемелік ұсынымдарда көзделгендегіден көп жұмыс 

көлемін орындауға мүмкіндік туады. Мұндай екпін қою сабақтың қандай да бір 

кезеңінде қосымша материалдарды қосуға мүмкіндік береді, мысалы, оқулықпен,  

химиялық анықтамалармен жұмыс, интернет желісіндегі бейнематериалдар қарастыру. 

Сыныптағы оқушылар санынын аз болуы жұмыс санын арттыруға мүмкіндік беріп 

қана қоймай, дараландыру мүмкіндігін құруға да септігін тигізеді. 

Шағын жинақты мектепте өзіндік жұмысты ұйымдастырудың өзіндік 

ерекшелігі- сабақтың кез келген кезеңінде әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды қолдану 

болып отыр.  

Жаңа материалды меңгеру кезінде тапсырмалар шектеулі болады. Осы 

тапсырмаларға: қысқаша сызбанұсқа құру, сабақтан алған ақпаратты конспектеу. Бұл 

білім алушыға оқылған материалдың мазмұнына тереңірек үңілуге, тақырыпты ірі 

блокпен зерделеуге мүмкіндік береді және негізгі ұғымдарды қамтуға, содан кейін 

оларды нақтылауға мүмкіндік береді. Алайда, білім алушылардың білімін бекіту, 

жүйелеу кезінде сараланған тәсіл қолдану  тиімді. 

Білім алушылардың неғұрлым кең таралған типологиясына сәйкес білім алу 

дәрежесі бойынша: жеңіл, орташа және  неғұрлым қиын және күрделі (жұлдызшалы 

тапсырмалар) беріледі. Сараланған оқыту мен шағын жинақты мектептегі өзіндік 

жұмыс байланысы  оқушылардың эмоциялық жүктемені реттеуші қызметіне ие. 
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 Толымдылығы аз сыныптарда жеке-сараланған оқыту ерекше рөл атқарады. 

Мұнда мұғалім ұсынылған тапсырманың орындалуын бақылап, үлгергендерге 

уақытында көмек көрсету, әрбір оқушының сабақ барысында жұмысын бағалау, 

білімді меңгеру сапасын бақылауды жүзеге асыру оңай. 

Сонымен, шағын жинақты мектептегі сыныптар үшін келесі маңызды 

элементтерді атап кетуге болады: 

- өзіндік жұмысты  өткізу формаларының көптігі; 

- қиындық дәрежесі мен уақыты бойынша шектелген әңгімелер; 

- мұғалімнің жаңа материалды баяндауын және оқулықпен өз бетінше жұмыс 

істеуді ұштастыру; 

- оқушыларға жеке көзқарасты қолдану. 

Қорытындылай келе, шағын жинақты мектептерді білім беру барысында 

қиыншылықтарды жою үшін мемлекет тарапынан үлкен көмек көрсетілуі қажет. 

Өскелең ұрпақ - біздің жарқын болашағымыз. Осыған орай, білім алу мен оқытудағы 

кедергілерді жою біздің келешігімізге жаңа жол ашады. 
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Аннотация 

Бұл мақалада әдебиеттерде көрсетілген Іле ауданының Боралдай кентінің 

табиғаты мен  табиғат кешендерінің, ресурстарының қандай керемет әрі әсем екені 

көрсетілген. Болашақта бұл аумақтарды игеру біртұтас халық шаруашылығы кешенін 

ұсына отырып, өзара тығыз байланыста болып отыр.  

Түйін сөздер: табиғат, табиғат кешені, рекреациялық ресурстар, минералды 

ресурстар, қорғандар. 

Аннотация 

 В этой статье показано, как прекрасна природа и природные комплексы и 

ресурсы села Боралдай Илийского района, которые упоминаются в литературе. В 

дальнейшем развитие этих направлений тесно связано, обеспечивая единую 

национальную экономику. 
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Ключевые слова: природа, природный комплекс, рекреационные ресурсы, 

минеральные ресурсы, курганы. 

Annotation 

This article shows how beautiful and beautiful nature and natural complexes and 

resources of the village of Boraldai, Ili district, are mentioned in the literature. In the future, 

the development of these areas is closely linked, providing a single national economy. 

Keywords: nature, natural complex, recreational resources, mineral resources, 

mounds. 

 

Рекреациялық ресурстар дегеніміз - өндіргіш күштердің қазіргі деңгейі кезінде 

қоғамның рекреациялық қажеттілігін қанағаттандыру үшін және халыққа 

рекреациялық қызмет етуге маманданған шаруашылық саласын ұйымдастыру үшін 

пайдаланылуы мүмкін табиғи және антропогендік нысандар. Табиғат кешені дегеніміз 

- табиғат компоненттерінің өзара байланысқан және өзара бір-біріне әсер ететін 

ерекшеліктері бар жер бетінің бөлігі болып табылады. 

Рекреациялық ресурстарға табиғи кешендер мен оларды құраушылар 

(бедер, климат, өсімдік, суқойма), мәдени-тарихи ескерткіштер, қалалар мен басқа елді 

мекендер, ерекше техникалық ғимараттар жатады. Курорттық, сауықтырғыш, спорттық 

және экскурсиялық-туристік рекреациялық ресурстар болып ажыратылады.  

Іле Алатауы Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында орналасқан. Оңтүстікке 

қарай доға тәрізденіп иілген жота ендік бойымен созылған. Ұзындығы 350 км, ені 30-

40 км. Іле Алатауының оңтүстік беткейі тік және аз тілімделген. Солтүстік беткейі 

біршама көлбеу. Орта таулы өңірден төменде тау алдының адырлары айқын 

байқалады. Климат жағдайлары биіктік белдеміне сәйкес. Шілденің орташа 

температурасы тау етегіндегі аңғарларда 20-25°С-тан тау басында 0°С-қа дейін және 

онан да төмен түседі. Солтүстік бөктерінде - Алматы қаласы орналасқан. Іле Алатауы 

рекреациялық ресурстарға өте бай болып келеді. Қазір соның бірі Боралдайдың 

рекреациялық ресурстарына тоқталамыз.  

Боралдай - Алматы облысындағы, Іле ауданындағы кент. Аудан орталығы – 

Өтеген батыр кентінің оңтүстік – батысында 20 км-дей жерде, қоңыр және боз 

топырақты қоңыржай қуаң агроклиматтық белдемде орналасқан. 

Ашық аспан астындағы археологиялық парк «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында ұйымдастырылған 

болатын. Ол қаланың Алатау ауданында, Үлкен Алматы өзені және Боралдай кентінің 

арасында орналасқан. Бұл жерде екі жарым мың жыл бұрын салынған қорым жатыр. 

Қазіргі Алматыда орналасқан жердің тарихы 28 000 жылдан асады. Климатының 

жайлы, топырағының құнарлы және суының мол болуының арқасында бұл жер 

ешқашанда бос жатпаған. Бұған археологиялық қазбалар барысында табылған көптеген 

заттар дәлел. Шамамен б.з. дейінгі Х ғасырдан бастап бұл жерде ірі көшпелі тайпалар - 

сақтар пайда болып, кейіннен бұларды үйсіндер алмастырды. Боралдай аймағында 

ежелгі сақтардың қорымдары мен бұрынғы тұрғын үй жайлары жиі кездеседі. 

 

        

 

Сурет 1,2. «Боралдай сақ қорғандары» 
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Боралдай сақ қорғандары - Алматы аумағында ерте темір ғасырынан сақталған 

жалғыз ескерткіш болып келеді. Ол қорған Боралдайдың әуежайға жақын жерде 

орналасқан. Мұнда көне қорым бар, оның тарихы екі жарым мың жылдан асып 

жығылады. Археологиялық кешен 47 сақ және үйсін қорғандарынан тұрады. Олардың 

ең үлкенінің биіктігі 14 метр, ал диаметрі 100 метрден асады екен. Бұрынғы сақ 

тайпасының өмірі жаңғыртылған «Боралдай сақ қорғандары» паркінде екі басты нысан 

- ортасынан жарылған қорған мен ежелгі сақ тұрғын үйінің макетін көруге болады.  

Ашық аспан астындағы «Боралдай сақ қорғандары» археологиялық кешені - 

маңызды тарихи ескерткіш. Бұл туралы ұзақ жылдар бойы беймәлім болып келді. 

Бірегей ескерткіш 2006 жылы 3D картаны модельдеу үшін аэротүсірілім кезінде 

ашылған еді. Қазіргі сәтте ол Алматы мен Алматы агломерациясының туристік 

нысандарының бірыңғай тізіліміне кірді. Алматыда 30 000-нан астам тарихи ескерткіш 

бар. Бұл архитектуралық ескерткіштің тарихи құндылығы ішкі және шетелдік 

туристерді өзіне тартып отыр. Сарапшылар ол жерге құрылыстар салынбай, қирамай 

ескерткіштің осы күнге дейін өзінің мәдени және табиғи ландшафтын сақтағанын атап 

көрсеткен. Таяуда «Боралдай сақ қорғандары» Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті 

нысандарының тізіміне енді. 

Боралдай минералды сулары - Алматы шекарасынан 900 метр қашықтықта 

орналасқан термалды көздердің бірі болып келеді. Ең басты артықшылығы – бұл 

денсаулық үшін пайдалы демалысты ғана емес, сонымен қатар жыл бойы бассейнде 

шомылуға мүмкіндік бар жер болып табылады. Бассейнде шомылу тек ересектерге 

ғана емес, балаларға да пайда әкеледі. Медициналық қорытындыға сәйкес, су 

субтермальды болып табылады. Көп жылдық тәжірибесі бар дипломдалған, білікті 

мамандар осы жерде тегін диагностика жасап және қызықтыратын кез келген 

мәселелер бойынша кеңес береді, және сұрақтарынызға жауап береді. 

 

                                                                                

 
 

 

 

 

 

 Сіздің денсаулығыңыз үшін: 

 Минералды ванналар, ваннаның хош иісті және «теңіз бризі» 

бағдарламасы 

 Фитобочка 

 Гавай массажының төрт қолға бірегей техникасы «Ломи-Ломи-Нуи» 

 Банкалы массаж 

 Нүктелі массаж 

 Отты массаж 

 Тай массажы 

 Балалар емдік массажы  

 Улиткотерапия 

 Гайморитті емдеу 
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 Артрит және артрозды емдеу 

 Миоманы емдеу 

  

Аллергияны емдеу осы секілді мәселелерді қарастырады.Бұл жерге көптеген 

Боралдайлық халықтан және басқа да ауылдық, ірі кенттік, қалалық елді мекендерде 

мекен ететін жұрттар келеді. Осы уақытқа дейін өзінің аумағын үлкейтіп, көркейтіп 

келе жатыр. Осы минералды аймаққа адамдардың көбісі жағымды пікірлер қалдырған. 

Халық бұл жерде демалып қана қоймай, сонымен емделіп те кетіп жатады. 

Негізі Aлмaты oблысы туpизм мeн дeмaлысты дaмыту үшін әp түpлі жaғымды 

жaғдaйлap туғызa aлaтын aудaн бoлып тaбылaды. Рекреациялық ресурстарды - 

туристердің рухани рекреациялық қажеттілігін қанағаттандыратын, күш-жігерін 

қалпына келтіріп қана қоймай, сергітетін табиғи және антропогендік нысандарды тек 

қана Боралдай кенті емес, сонымен қатар Aлмaты oблысының peкpeациялық 

peсуpстapы пpoблeмaсының яғни мәсeлeсін шeшу үшін жәнe мұндa туpизм 

индустpиясын құpу үшін тaбиғи тapиxи, экoнoмикaлық, тexникaлық сипaттaғы apнaйы 

зepттeулepді жүзeгe aсыpу қaжeт болып отыр. Oлaйдa бұл мәсeлe бeл шeшіп кіpісу 

үшін сoл aймaқтың peкpeaциялық дәpeжeсімeн бaсты бaғыттapын aнықтaйтын aлдын 

aлa жaсaлғaн гeoгpaфиялық бaғaлaу aсa қaжeт бoлып тұр. 
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УДК 372.854 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

 

Казбекова К.А., Губенко М.А. 

Костанайский государственный педагогический университет 

им. У. Султангазина, г. Костанай 

 

Аннотация. Формирование экспериментальных умений и навыков является 

важной частью в процессе обучения химии. В данной статье предложены 

лабораторные эксперименты без использования прекурсоров по темам: 

«Взаимодействие металлов с растворами кислот» и «Реакция нейтрализации 

хлороводородной (соляной) кислоты».  

Ключевые слова. Экспериментальные умения и навыки; практическая работа; 

лабораторная работа; химические реактивы. 

Annotation.  The formation of experimental skills is an important part in the process 

of teaching chemistry. This article proposes laboratory experiments without the use of 

https://taukomek.kz/goryachie-istochniki/burundajskie-mineralnye-vody/
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precursors on the topics: “Interaction of metals with acid solutions” and “The neutralization 

reaction of hydrochloric (hydrochloric) acid." 

Key words. Experimental skills; practical work; laboratory work; chemical reagents. 

Аннотация. Экспериментальды дағдыларды қалыптастыру химияны оқыту 

процесінде маңызды орын алады. Бұл мақалада зертханалық тәжірибелер 

«металлдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі» және «тұз (қышқыл) 

қышқылының бейтараптандыру реакциясы» тақырыптары бойынша прекурсорларды 

қолданусыз ұсынылады. 

Түйін сөздер. Тәжірибелік дағдылар; практикалық жұмыс; зертханалық 

жұмыстар; химиялық реагенттер. 

 

В статье использованы следующие сокращения: s – solid (твёрдое вещество), 

aq - aqueous solution (водный раствор), l – liquid (жидкость), g – gas (газ).  

 

Формирование понимания роли и места эксперимента в школьном курсе 

химии - одна из важнейших задач при подготовке будущего учителя химии. Её 

решение позволяет будущему преподавателю овладеть дидактически обоснованными и 

методически верными приёмами демонстрационного и лабораторного химического 

эксперимента. Сам же школьный химический эксперимент в обучении применяется 

для решения следующих задач:  

Во-первых, через наглядную демонстрацию происходящих явлений 

подтверждаются теоретические закономерности, что способствует более глубокому их 

осмыслению. Например, смешивая в закрытом сосуде навески с известной массой 

веществ гидрокарбоната натрия и уксусной кислоты  

NaHCO3 (aq) + CH3COOH (aq) → CH3COONa (aq) + H2O (l) + CO2 (g), 

получаются продукты такой же массой, хотя физическое состояние некоторых 

продуктов реакции отлично от первоначальных состояний реагирующих веществ, этим 

подтверждается «Закон сохранения массы».   

Во-вторых, следуя педагогическому принципу природосообразности, через 

постепенное усложнение выполняемых работ, учащийся овладевает 

специализированными умениями и навыками по химии, например, работа с 

химической посудой, проведение простых лабораторных операций, выполнение 

химических опытов с растворами, сухими веществами и газами, и т.д. Кроме того 

выполнение опытов всегда сопровождается закреплением общенаучных навыков, 

таких как: наблюдение, фиксация и объяснение явлений и процессов.  Через это 

постепенно формируются материалистические взгляды на окружающий мир, 

развивается рациональное, логическое и аналитическое мышление. 

Современные реалии диктуют новые условия организации и снабжения 

школьного химического кабинета. Выполнение экспериментальной части любой 

практической работы подразумевает наличие лабораторного химического 

оборудования и реактивов. При составлении учебных программ авторы не учитывают, 

что некоторые химические вещества, часто используемые в недавнем прошлом, в 

настоящее время являются прекурсорами. Примером таких веществ являются: 

перманганат калия (KMnO4), серная кислота (H2SO4), соляная кислота (HCl) и 

некоторые другие [1] 

Данное обстоятельство можно разрешить, имея в школе специальный кабинет 

для хранения таких реактивов – прекурсорную, и обладая статусом юридического 

лица. Но руководство большинства школ самостоятельно не могут разрешить данную 

проблему в одиночном порядке. 
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Для учителя же эта проблема является не решаемой вовсе, отсюда возникает 

необходимость в поиске и замене реактивов на разрешенные. 

При анализе учебной программы 7–го и 8–го классов было выявлено, что из 

предусмотренных в 7–м классе: 

 4–х практических работ, 

 11–ти лабораторных работ, 

а также в 8–м классе: 

 2–х демонстрационных опытов, 

 10–ти лабораторных работ, 

 7–ми практических работ. 
Девять из них не могут быть выполнены, так как указанные в методике их 

проведения серная и соляная кислоты являются прекурсорами. 

В качестве примера того, как возможно провести работу без использования 

данных реактивов, рассмотрим лабораторный опыт №3: «Взаимодействие металлов с 

растворами кислот» из программы 8–го класса [2]. Цель данной работы: Исследовать 

реакции различных металлов с растворами кислот и сделать вывод о существовании 

химически инертных металлов. 

 

Реактивы Химическая посуда, оборудование 

Металлы: магний (Mg), цинк (Zn), медь 

(Cu). 

Раствор соляной кислоты (HCl) 

Пробирки 

Ход работы. 

Налейте в четыре пробирки раствор соляной кислоты. В одну из пробирок 

насыпьте порошка магния, в другую – поместите гранулы цинка, в третью пробирку – 

стружки меди. 

Данную лабораторную работу можно провести, заменив соляную кислоту на 

уксусную, от чего смысл работы не изменится 

 

№ 
М

еталл 

К

ислота 
Условия протекания 

Признак 

реакции 

1 
M

g 

C

H3COOH 
Реакция начинается сразу 

Выделяется 

газ 

2 
Z

n 

CH3COO

H 

Реакция идет с умеренной 

скоростью 
Выделяется газ 

3 
C

u 

CH3COO

H 
Реакция не протекает Газ не выделяется 

 

Уравнения реакций 

 

Mg (s) 

+ 2CH3C

OOH (aq) 

= (CH3COO

)2Mg (aq) 

+ H

2 (g) 

Z

n (s) 

+ 2CH3C

OOH (aq) 

= (CH3COO

)2Zn (aq) 

+ H

2 (g) 

C

u (s) 

+ 2CH3C

OOH (aq) 

≠    

 

В программе 7–го класса рассмотрим лабораторный опыт №8 «Реакция 

нейтрализации хлороводородной (соляной) кислоты» [3].  
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Реактивы Химическая посуда и 

оборудование 

Раствор соляной кислоты (HCl), 

раствор гидроксида натрия (NaOH), 

лакмус 

Пробирка – 1 шт., спиртовка – 1 

шт., пипетка – 2 шт., 

стеклянная/фарфоровая пластина. 

 

Ход работы. 

Налейте в пробирку 2—3 мл раствора соляной кислоты и добавьте одну или 

две капли лакмуса. Перемешивая содержимое пробирки, прибавьте по каплям 

гидроксид натрия до изменения окраски раствора. С помощью пипетки поместите 1—2 

капли раствора из пробирки на стеклянную или фарфоровую пластину и выпарьте. 

В данной работе применяются теоритические знания учащихся о реакции 

нейтрализации, общий вид уравнения реакции:  

К

ислота 

+ Щ

елочь 

= С

оль 

+ В

ода 

Если и в этом случае заменить соляную кислоту на уксусную, то сущность 

самого процесса не меняется: 

HCl 

(aq) 

+ N

aOH (aq) 

= NaCl 

(aq) 

+ H

2O (l) 

CH3C

OOH (aq) 

+ N

aOH (aq) 

= CH3CO

ONa (aq) 

+ H

2O (l) 

Соляная кислота является самым распространенным прекурсором в 7—х — 

8—х классах, но не единственным. Также можно отметить и серную кислоту в 

практической работе №2 «Получение водорода и изучение его свойств», цель которого 

– знать свойства водорода как восстановителя и уметь получить его [2]. 

 

Реактивы Химическая посуда и 

оборудование 

Zn, H2SO4(1:5), H2O, HCl (разб.) Штатив, пробирка, пробирка с 

газоотводной трубкой, спиртовка, спички, 

кристаллизатор 

 

1. Соберите прибор, как показано на рисунке 1, и проверьте его на 

герметичность.  

2. В пробирку поместите 3 гранулы цинка, через воронку налейте раствор 

соляной кислоты и плотно закройте пробкой с газоотводной трубкой.  

3. Водород соберите в перевернутую вверх дном пробирку методом 

вытеснения воды либо воздуха. Как только пробирка наполнится газом, закройте ее 

стеклянной пластинкой и поднесите к пламени спиртовки. 

 

 
Рисунок 1. Прибор для получения водорода в лаборатории. 

 



479 
 

Уравнения реакций 

Z

n (s) 

+ 2

HCl (aq) 

= Z

nCl2 (aq) 

+ H

2 (g) 

Z

n (s) 

+ H

2SO4 (aq) 

= Z

nSO4 (aq) 

+ H

2 (g) 

В данной работе для получения водорода можно использовать разрешённые 

неорганические и органические кислоты, например, ортофосфорную кислоту (H3PO4) 

или уксусную кислоту (CH3COOH). 

3

Zn (s) 

+ 2H3PO4 

(aq) 

= Zn3(PO4)2 

(aq) 

+ 3

H2 (g) 

Z

n (s) 

+ 2CH3C

OOH (aq) 

= (CH3CO

O)2Zn (aq) 

+ H

2 (g) 

Описанный в статье подход не снимает озвученную проблему полностью, и 

может быть применён только к демонстрации общих закономерностей химических 

свойств. Лабораторные работы, рассчитанные на выявление свойств определённого 

вещества, таким образом подготовить не получится. 
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Аннотация 

Мақалада кітапхананың құрылған жылынан бастап кітапхана ісі 

мамандарының кәсіби ерекшеліктері  ғылыми тұрғыда қарастырылған. Кітапхана 

туралы түсінік терең мәнді, қажеттілігі жоғары болуына көңіл бөлінуі тиіс. Бүгінгі 

кітапханалар осы заманғы ақпараттық жаңа технологиялармен қарқынды дамуда. 
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Түйін сөздер: университет, кітапхана, КАБИС, студент, ақпараттық кітапхана. 

Аннотация 

В статье рассматриваются профессиональные особенности специалистов 

библиотечного дела с начала создания библиотеки. Необходимо обратить внимание на 

то, что понятие о библиотеке имеет глубокое значение, повышенную потребность. 

Современные библиотеки активно развиваются новыми современными 

информационными технологиями. 

Ключевые слова: университет, библиотека, КАБИС, студент, информационная 

библиотека. 

Annotation 

The article discusses the professional features of library professionals since the 

beginning of the library's creation. It is necessary to pay attention to the fact that the concept 

of a library has a deep meaning, an increased need.Modern libraries are actively developing 

with new modern information technologies. 

Key words: University, library, KABIS, student, information library. 

 

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі - білім қазынасы. Ал 

білім сипаты сан-алуан. Ол ұрпақтан - ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем 

әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, 

тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Бүгінгі дамыған замандағы жастар мен 

кітапты байланыстыратын алтын көпір – кітапхана. Көне жазбалар мен сирек 

кітаптар секілді кітапхананың да тарихы өте ескі дәуірлерден бастау алады. 

Кітапхана – мәртебесі биік киелі шаңырақ. Кітапхана – мәдени-ағартушылық мекеме.  

Кітапхана атқаратын міндетіне, кітап қорының құрамына және жұмыс әдісіне 

қарай екіге бөлінеді:  

1. Көпшілік;  

2. Ғылыми және арнаулы.  

Көпшілік кітапхана – оқырманға қоғамдық-саяси, кәсіптік, жалпы білім 

беретін басылымдарды ұсынады. Ғылыми және арнаулы кітапханалар ғылым салалары 

мен белгілі бір ұйымдарға (мекемелер, оқу орындары, т.б.) қызмет етеді. Кітапхана 

баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз 

шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын 

ұйымдастырумен шұғылданады. 

Кітапханалар жазба ескерткіштердің қоғамдық қоймасы ретінде ерте заманда 

пайда болған. Елімізде қазір барлығы 11 390 кітапхана жұмыс істейді. Олардың ішінде 

4 143 кітапхана көпшілікке арналған. Сол көпшілікке арналған кітапханаларда 4 млн. 

455 мың оқырман тіркелген. 

Кітапхана – адамзат баласы жаралғалы бергі аралықта жинақталған ақыл-

ойымен мәдениетінің таусылмас қазынасы. Халық сондықтан да оны қасиеттеп, 

қастерлейді. Ал кітапханашыларға сол қазынаны шашып шығармай сақтап, ұрпақтан-

ұрпаққа жеткізіп отыру міндеті жүктелген. Кітапханалар бүгінгі таңда өзінің бірегей, 

көп салалы кітап қорымен оқу-тәрбие үрдістері мен ғылыми ізденістерді қажетті 

ақпарат құжаттарымен қамтамасыз етуші, білім беру орталығы болып саналады. 

Ақпарат кеңістігі мен оның мүмкіндігі қандай шексіз болса, пайдаланушылардың оған 

деген мұқтажы мен сұранысы да шексіз. Осыған орай біздің Өмірзақ Сұлтанғазин 

атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ақпараттық кітапхана 

орталығы жұмыс жасайды. 

 Кітапхана тарихы 1939 жылы Қостанай мұғалімдер институты ашылған 

уақыттан басталады. Кітапхана жоғары оқу орынымен бірге қатар өсіп, дамыды. 1959 

жылы институт Пушкин көшесінде орналасқан жаңа ғимаратқа көшті. Осы ғимаратта 
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кітапхана 3 аудиторялық бөлмеде орналастырылды, ал кітапхана қорында 53800 кітап, 

кітапшалар мен журналдар болды. Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

институтының ғылыми кітапханасында 500 мың данаға жуық басылым қоры бар. 

Кітапхана мазмұны, мақсаты мен оқу бағыттары бойынша сан түрлі, құрамында 

ғылыми-оқу әдебиеттері, кітаптар, мерзімді басылымдар, мультимедиялық 

материалдары бар кітапхана қоры әмбебап сипатта жасақталған. Кітапхана 

топтамасында 1964 жылы М. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік 

университетінің кітапханасы сыйға тартқан сирек те бағалы 1000 данадан астам 

әдебиет бар. Әдебиет басылымдарының хронологиялық шегі 1883-1934 жылдар 

аралығын қамтиды. 

Алғаш рет кітхана орталығына 1960 жылы өз жұмысын бастаған кезде 

студенттер  саны арта бастады. 1960-1967 жылдар аралығында жалпыға алғанда 29400 

студент келген, яғни бір жылда шамамен 4200 студент кітапхана оқырманы болған. 

1970-1992 жылдар аралығында студенттер саны арта бастаған. 

 

Сурет 1 

Он жылдық бойынша кітапханаға келуші студенттер санының өзгерісі 

 

 

 
 

 

Кітапхана оқырмандарының ең жоғарғы көрсеткіш 2000-2010 жыл аралығында 

70  мыңға жуық студент болды. Оның шамамен тең жартысы кітапханашы Жаксыбаева 

Бибигул Кабыловна сұхбаты бойынша Физика-математика факультетінің студенттері 

болған. Сұхбат барысында кітапханашы келушілер санының жылдан-жылға азайып 

жатқанын айтты және оның себебі, қазіргі уақыттағы интернет желісіндегі ақпараттық 

жүйенің жылдам дамып, көпшілікке қолжетімді болуынан деп түсіндірді.  

Кітапханамыздың ақпараттық инфрақұрылымында институтымыздың 

оқытушы- профессорларының ғылыми еңбектері жинакталған. Жоғары оқу орындары 

кітапханаларының ағымдық талаптарына сай жасақталған электрондық кітапхана – 

кітапханамыздың мақтанышына айналып отыр. Университет студенттері мен 

оқытушыларына жедел түрде ақпаратты-библиографиялық қызмет көрсетеді. 

Кітапханада оқушыларымыздың ақпараттық мәдениетін арттыруға бағытталған 

белсенді жұмыс жүргізілуде. Кітапхана облыстағы арнайы орта және жоғарғы оқу 

орындары кітапханаларының әдістемелік орталығы болып табылады. Кітапханамыз, 

Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары кітапханалары Ассоциясының мүшесі 

ретінде, еліміздің жетекші жоғарғы оқу орындары кітапханаларымен кәсіби негізде 

тығыз байланыс жасайды. Кітапхана студент жастарды халқымыздың мәдени мұрасын 

зерттеуге, сақтауға және насихаттауға үйретеді және зияткерлік «Эрудит» және 

«Парасат оқырман» клубтары жұмыс істейді. 
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Кітапхана өз жұмысында жаңа ақпараттық технологияларды қолданады. Ол 

сондай-ақ компьютерлік көшірме-көбейткіш техникасымен, автоматтандырылған 

ақпараттық кітапхана жүйесімен жабдықталған және компьютерлік «Интернет» 

желісіне қосылған. Кітапханада студенттерге кеңестік көмек көрсете алатын; оларды 

кітапхананың ақпараттық қорын пайдалануға үйрете алатын жоғары кәсіби мамандар 

қызмет істейді.  

«КАБИС. Standard» – автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық жүйесі  

кітапхана қорын жабдықтау мен өңдеу процесін жүйелеуге, электронды 

каталогтарының мәліметтер базаларын құруға және олармен ақпаратты іздеуін 

қамтамасыздандыруға арналған. Кітапхана-библиографиялық процестерін 

автоматтандыру үшін «Kazakh Soft» ЖШС компаниясы өңдеген «КАБИС» (Қазақ 

автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық жүйесі) лицензияланған кітапханалық 

бағдарламасы енгізілген.  

Электронды каталог – кітапхана жұмысының маңызды бір бөлігі. «КАБИС» 

(автоматтандырылған ақпараттық-кітапханалық бағдарламасы) келесі модульдерден 

құрылаады: «КАБИС. Standard» – кітапхана қорын жинақтау, электронды каталогты 

ұйымдастыру, ақпараттық ізденісті жүзеге асыру үшін өңделген бағдарлама.«КАБИС. 

Standard»: әкімшіліктендіру, қорды толықтыру, каталогтау,  ізденіс, кітаппен 

қамтамасыз ету, мерзімді басылымдардан тұрады. «КАБИС. Web-модуль»  және 

интернет арқылы толық мәтінді құжаттарға және электронды каталогтың мәліметтер 

базасына кіру үшін. «КАБИС» лицензияланған кітапханалық бағдарламасы негізінде 

электрондық католог мәлімет базасы үнемі кітапханаға жаңа түскен әдебиеттермен 

толықтыруда.  

Электрондық каталог төмендегі автоматтандырылған жұмыс орындарынан 

тұрады: «Кітаптар», «ОҚМПУ оқытушы-профессорлар құрамының еңбектері», 

«Диссертациялар мен диссертациялардың авторефераттары», «Мақалалар», 

«Электрондық басылымдар», «Мерзімді басылымдар».  

КАБИС бағдарламасы жүйесінде қазақ тіліндегі алфавиттің толық енгізілуінің 

арқасында кітап қорын  мемлекеттік тілде енгізуге жағдай жасалған. Сонымен қатар, 

кітапхана қорын аталмыш жүйеге енгізу барысында кітапқа толық сипаттама беріледі. 

Кейін оқырмандардан түскен сұранысты «Іздеу» бағдарламасы бойынша кітапхана 

қорында сұраныс тақырыбы бойынша қандай кітаптар бар екені жөнінде толық 

мәлімет автоматты түрде беріліп отырады. Электрондық каталогты тиісті дәрежеде 

қалыптастырып, оны дамыту үшін жетілдірілген КАБИС бағдарламасы кешенді 

нұсқасы бүгінгі таңда институт кітапханасының маңызды бөлігіне айналды.  

Қазіргі таңда КАБИС бағдарламасымен жұмыс жасау ісі жақсы жолға 

қойылып, кітапхана қорына келіп түскен оқулықтардан бастап, мерзімді басылымдарға 

дейінгі мәліметтер үздіксіз енгізілуде. Университет кітапханадағы компьютерлер 

локальді ақпараттық жүйеге біріктірілген. Кітапхана қорындағы  әдебиеттерді жүйелі 

түрдегі өңдеу әдістері әдебиеттерді жабдықтау және есепке алу, алғашқы өңдеу, толық 

библиографиялық сипаттауға ұласып, әрбір кітапқа бір рет жасалатын технологиялық 

тізгінді, бірнеше мәрте пайдалануға ұсынылатын саты.  

Дәстүрлі және инновациялық технологияларды ойдағыдай ұштастыра отырып, 

кітапхана өзінің негізгі функционалдық міндеті – университеттің оқу және ғылыми-

зерттеу процесін ойдағыдай қамтамасыз етуде. Ғылыми кітапхана облыстық 

әдістемелік орталығы ретінде  жыл сайын қала және облыстың оқу кітапханалары үшін 

"Ғылыми кітапхана: дәстүр мен жаңартпа" атты дөңгелек үстел өткізеді. Бұрын 2 оқу 

залында абонементтер берілетін, қазіргі таңда оқу залдары бірігіп бір абономентпен 

жұмыс жасалуда. 
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Кітапхананың алғаш жылдары оқулықтар саны жеткілкісіз, әсіресе химия 

мамандығынан оқулықтар тапшы болды. Ал, 1990 жылдан бастап жаңартылған 

оқулықтар  келе бастады соның ішінде география оқулықтарының 250 данасы 

басылымы шықты. Кітапханада әр түрлі бағыттағы әр түрлі тілдерге арналған кітаптар 

бар. Жылына шамамен 400 дана газет-журнал мақалар шығарылады. Әр  ай сайын 

дөңгелек үстел өткізіледі. Биыл Абайдың 175 жылдығына арналған іс-шара өткен 

болатын.  

Қазақстанда интернет желісінің қарқынды дамуы салдарынан кітапханада 

оқырмандар саны азаюда. Кітап оқитын студенттердің саны жылдан жылға кеміп бара 

жатыр, себебі бүгінгі таңда кітапхананы электронды ақпарат көздері басып ауыстырды. 
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Аннотация. Мақалада химия сабақтарында оқушының құзіреттілігін қалыптастыруда 

заманауи технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерінің дамуына, білім сапасын артуына ықпал жасайтын аспектілер көрсетілді. 

Мектептің химия сабақтарында пайдалануға болатын оқу материалы бойынша 

сұрақтарды қарастыру мысалдары келтірілді. Педагогикалық оқу орындарының бітіруші курс 

студенттері оқитын «Мұғалімнің кәсіби бағыттары» пәнінің практикалық сабақтарында 

қарастырылған мысалдар негізге алынды.   

   Түйін сөздер: сын тұрғысынан ойлау, химияны оқыту, периодтық заң, химиялық 

тәжірибе  

Аннотация.  В статье рассмотрены некоторые аспекты повышения качества уроков, 

формирования мыслительных навыков обучающихся с применением современных технологий 

обучения. Приведены примеры раскрытия вопросов по учебному материалу, которые можно 

использовать на уроках химии в школе. За основу были взяты примеры из практических 

занятий курса «Профессиональные ориентиры учителя», изучаемого студентами выпускного 

курса педагогических высших учебных заведений. 

Ключевые слова: развитие критического мышления, обучение химии, периодический 

закон, химические опыты       

Annotation. The article discusses some aspects of improving the quality of lessons, the 

formation of students' mental skills using modern teaching technologies. Examples of disclosing 

questions on educational material that can be used in chemistry classes at school are given. The 
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examples were taken from practical classes of the course “Professional teacher orientations”, studied 

by graduate students of pedagogical higher educational institutions. 

Keywords: development of critical thinking, chemistry education, periodic law, chemical 

experiments 

 

 Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу үдерісін ұйымдастырудың 

өзіндік ерекшеліктері қалыптасып келеді. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге 

жетеді. Қазіргі таңда бағдарламаны жақсы, терең меңгерген, күнделікті сабақтағы 

мақсатқа сай іс-әрекет таңдап, оны оқушыға жеткізе алатын белсенді оқу әдістерін 

қолданып, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды саралай білу іскерлігі қалыптасқан, 

ақпараттық–коммуникативтік технология құралдарын еркін меңгерген, оқушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, білімге деген қызығушылығын арттыра 

отырып, сыни тұрғыда дарындылығын дамытуда іздену – зерттеу бағытындағы 

тапсырмалар жүйесін ұсыну және рухани дүниелер арқылы ынтымақтастық орта 

қалыптастыру, тиімді кері байланыс ұйымдастыру – міне, бүгінгі күннің талабы 

осындай. Қазіргі заманғы білім беру процесіндегі басты назар аударарлық мәселе ол – 

білім алушының сабаққа белсене ат салысуы және мұғалімнің басты ақпарат беруші 

рөлінен оқу процесін ұйымдастырушы рөліне ауысуы. Себебі мұғалім білім алушының 

тапсырманы өз бетімен шығаруына, шешімі күрделі тақырыптың түйінін ашуға 

мүмкіндік жасамайды. Сол себептен де мұғалім тек ұйымдастырушы болуы қажет, 

сонда ғана білім алушы өзінің шығармашылық қабілетін шыңдай алады.  

Жаңартылған білім берудің тиімділігінің маңызы оқушылар пәндерді оқу 

кезінде спиральділік оқу әдісімен, деңгейлеп-саралап оқыту технологияларымен, 

проблемалық оқыту технологияларымен, сын тұрғысынан оқыту технологиялары және 

диалогтік оқыту мен жас ерекшеліктеріне қарай оқытуды қолдану дағдыларын 

қалыптастырып дамытады. Әрбір оқушы ұсынылған тақырып бойынша ақпаратты 

іздейді, сабақ барысында дұрыс қолдануды, жеке, жұппен, топпен жұмыс жасауды, 

шығармашылықты қолдана білуді және оның тиімді тұстарын жүзеге асыруды, өзін-өзі 

және өзгелерді бағалауды үйренеді. Соның ішінде сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясына баса назар аударып, көбірек көңіл бөлу керек деп есептеймін. Себебі 

сыни  тұрғыдан ойлау – сынау емес, шындалған ойлау оқушыға бұл жұмысты дұрыс 

ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, дамып белгілі бір 

жетістіктерге жетері сөзсіз. Бұл технология оқушылардың жеке басын дамыту мен 

білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық қызметтің, іс-әрекеттік жүйелі 

дамып отыратын жобасы ретінде оқушы белсенділігін арттыруды көздейді. Оқушы 

белсенділігінің артуы оны шығармашылыққа жетелейді. Шығармашылық  қабілет  

баланың табиғатында болуы мүмкін.  

Химия пәнінен оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын кейбір тақырып 

төңірегінде қарастырып көрейік.  

 Менделеевтің периодтық заңының қазіргі тұжырымдамасы жəне оған 

түсініктеме беру. Химиялық элементтердің қасиеттері олардың атом ядросы зарядына 

периодты түрде тәуелді болады. Заңды түсінуге деген мотивация қандай болу керек? 

Осы тұжырымдамада қандай сұраққа жауап беріледі. Элементтердің қасиеттері оларды 

сипаттайтын қандай да бір шамаға тәуелді болуы керек. Бұл қандай шама? Әрбір 

элементтің өзіне ғана тән атом құрылысында бір ерекшелік болу керек. Әр элементтің 

өзіне ғана тән шамасы бұл – ядро заряды.  

   Химиялық элементтердің қасиеттерін анықтайтын көрсеткіш - бұл осы 

элемент атомының  химиялық байланыс түзуге жұмсайтын электрондарының саны. 

Элементтердің қасиеттері ұғымына келесі шамалар енеді: осы элемент түзетін жай 

және күрделі заттардың қасиеттері (металл немесе бейметалл болуы, қышқылдық – 
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негіздік немесе екідайлы қасиеттері, тотықтырғыштық-тотықсыздандырғыштық 

қасиеттері т.б.). Периодтық заңның тұжырымдамасының мәнін ашып, тереңірек 

түсіндіру үшін келесі схеманы жазайық: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонымен, периодтық заңның тұжырымдамасында элементтердің қасиеттері 

қандай шамаға тәуелді болады деген сұраққа жауап беріліп тұр. Баса айта кететін 

жағдай – бұл элементтер қасиеттерінің олардың атомдарының химиялық байланыс 

түзуге жұмсайтын электрондарының саны. Элемент түзетін жай заттың металл немесе 

бейметалл болуы, күрделі заттарының сипаты (қышқылдық, негіздік, екідайлы),  

жоғарыда көрсетілген қасиеттері бір сөзбен заңның тұжырымдамасында элементтердің 

қасиеттері делінген және сол қасиеттер ядродағы протондар санына тәуелді. Міне, 

осындай түсініктемелер арқылы периодтық заңның мағынасын ашып көрсетуге 

болады. Өйтпеген жағдайда оқушыларда периодтық заң туралы тек жаттанды түсінік 

болып, оның мағынасына көңіл аудармауы мүмкін. 

Сутек газын алу кезіндегі проблемалық мəселені шешу. Мысалы, сутегі газын 

алу және оның қасиеттерін зерттеуге арналған зертханалық тәжірибенің оқу 

құралдарында берілген әдістемелік нұсқауында бірнеше мырыш түйіріне сұйылтылған 

күкірт қышқылын қосу және түзілетін сутегін жинау туралы айтылады. Бірақ осы 

нұсқауға сәйкес тәжірибені орындағанда сутек газы өте баяу түзіледі және оны жинап 

алу, жиналған газды тұтату мүмкін емес. Әдістемелік нұсқау бойынша газды жинап ала 

алмаған болашақ мұғалім оқушылармен сабақ өткізу кезінде ыңғайсыз жағдайға тап 

болуы мүмкін. Сондықтан оқушылар алдына тәжірибені жүргізу экспериментін 

жетілдіру мақсаты қойылады және осы арқылы рефлексияны ұйымдастырамыз. 

Оқушылар әртүрлі шешімдер айтады. Соның бірі – күкірт қышқылын тұз қышқылына 

ауыстыру. Шындығында, бұл кезде реакция әлдеқайда жылдам жүреді (тұз қышқылы 

күкірт қышқылына қарағанда күштірек) және сутек газын жинап алуға болады. Бірақ 

тұз қышқылын пайдаланғанда түзілетін сутегі хлорсутегімен ластанған болады, себебі 

тұз қышқылы – ауаға оңай ұшып шығатын хлорсутек газының судағы ерітіндісі. 

Сондықтан күкірт қышқылы ерітіндісін пайдалану арқылы тәжірибені жетілдіру 

проблемасын қайтадан қоямыз. Әдетте бұл проблеманы шешуге оқытушының көмегі 

қажет болады, себебі бұл шешімді табу бір емес, көптеген бейорганикалық химия 

оқулықтарының сәйкес тақырып бойынша материалымен таныс болуды, яғни 

студенттің өз бетінше іздену жұмысын  қажет етеді.  

Аталған проблеманың жауабы келесідей. Мырыштың күкірт қышқылы 

ерітіндісімен әрекеттесу реакциясын мыс (II) тұздарын қосу арқылы жылдамдатуға 

болады. Мырыш қышқылмен әрекеттескенде Zn + 2Н
+
 = Zn

2+
 + Н2 сутек иондары 

металдық мырыштың бетінде тікелей зарядсызданады (Н
+
 + е = Н

0
) және түзілген 

сутегі мырышты ерітіндіден оқшаулай отырып, ұсақ газ көпіршіктерімен жабады. 

Сонымен қатар, ерітіндіге өтетін мырыш иондары металл беті маңайында оң зарядты 

иондар қабатын түзеді, бұл оң зарядты сутек иондарының металл бетіне жақындауына 

Ядро заряды Протондар санын 

анықтайды 

Жалпы электрондар 

санын анықтайды 

Электрон 

қабаттарының 

санын анықтайды 

Сыртқы 

электрондық 

қабаттағы электрон 
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кедергі жасайды. Сондықтан реакция баяу жүреді. Егер бастапқы реакциялық қоспаға 

мыс (II) тұзын қосса, онда Zn + Cu
2+

 =  Cu + Zn
2+

 реакциясы нәтижесінде бөлінетін мыс 

кеуек қабатпен мырыш бетіне қонады. Бұл кезде элементтердің гальвани жұбы 

Zn│H2SO4║ H2SO4│Cu түзіледі. Активті металл ретінде мырыш өз иондарын ерітіндіге 

жібереді, ал электрондар мырыштан мысқа ауысады. Мыс теріс зарядталады да, сутек 

иондары енді мырыш бетінде емес, мыс бетінде тотықсызданады. Мырыштың 

қышқылмен әрекеттесу процесі жылдамдайды.  

Бұл жерде айтайын дегеніміз, әрбір химиялық тәжірибені орындағаннан кейін 

байқалған құбылысты және оның химиялық теңдеуін жазып қана қоймай, оқушы оның 

жүру механизмін тереңірек түсінуін, түсініктемені өзі іздеп табуына ықпал жасау 

қажет.  

Химия пәні бойынша кез келген зертханалық жұмыс соңында студенттерді 

тақырыпқа байланысты проблемалық сұрақтар туындатуға жетелеу қажет. Мысалы, 

бұл затты біз неге осы әдіспен алып жатырмыз, басқа алу әдістері бар ма, эксперимент 

жүргізу үшін неғұрлым қолайлы реактивтер мен жағдайлар қандай, реакция баяу 

жүрген жағдайда оны жылдамдатудың қандай жолдарын қарастыруға болады, заттың 

практикалық маңызы туралы ғылымда қандай соңғы жаңалықтар бар, оларға сіз қалай 

қарайсыз, сіз қандай пайдалану жолдарын ұсына алар едіңіз деген сияқты сұрақтарды 

талдаумен аяқтаса, студенттердің сыни тұрғыдан ойлау қабілеті сабақтан сабаққа 

дамып отырады. 

Қорыта айтқанда, мұғалім – білім берудегі басты тұлға. Оның білімі мен 

кәсіби дағдылары химия сабақтарын сапалы өткізудің кепілі боп табылады. Химия 

курсының кез келген сұрағын терең қарастырып, химиялық процестердің механизмін 

аша білетін мұғалім оқушылардың да ойлау қабілетін дамыта алады.     
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Аннотация. В статье рассмотрены приложения для смартфонов, 

целесообразные для использования в качестве дополнительных интерактивных 

материалов по химии. Выполнена классификация программ, а также в краткой форме 

описаны их основные возможности. 

Ключевые слова: химия, смартфон, Android и iOS приложения. 

Annotation.The article considers applications for smartphones that are suitable for 

use as additional interactive materials on chemistry. The classification of programs is 

performed, as well as their main features are briefly described. 

Key words: chemistry, smartphone, android and iOS apps. 

Аннотация. Бұл мақалада химия пәні бойынша қосымша интреактивті 

материалдарды қолдануға болатын смартфондарға арналған бағдарламалар 

қарастырылған. Бағдарламаның классификациясы жасалды, сонымен қатар қысқаша 

түрде олардың негізгі мүмкіндіктері сипатталған. 

Түйінсөздер: химия, смартфон, Android және iOS қосымшалары. 

 

В настоящее время в связи с обстоятельствами, в стране и во всём мире, 

учащиеся учреждений образования разных уровней не могут посещать занятия 

привычным способом. При этом учебный процесс массово был организован в форме 

дистанционного обучения, с использованием различных программных средств и сети 

Интернет. Это позволило наладить диалог преподавателя и обучающегося, в форме 

онлайн аудио-видео конференций, с распространением научно-методических 

материалов по средствам образовательных порталов и сайтов (bilimland.kz, lms.kspi.kz 

и др.), веб-сервисов  (google диск и google формы и др.) и электронных писем.  

Развитие компьютерных технологий, увеличение скорости передачи данных, а 

также успехи производства микроэлектронных устройств позволили сделать 

дуступным для многих обладание смартфоном и  беспроводным доступом к сети 

Интернет. Это сказалось на всех сферах общественной жизни, в том числе на 

образовании.  

Большим недостатком традиционных образовательных материалов (текстовых 

документов и изображений) является их статичность. Программ и веб-сайтов, 

содержащих интерактивный учебный и дополнительный материал по основным 

школьным дисциплинам довольно мало. Одним перспективным направлением 

развития образовательных материалов могут стать приложения, разработанные в 

образовательных целях для смартфонов. Из данных приложений можно выделить 

несколько типов, исходя из их основных функций (примечание: для приложений 

приведены оригинальные названия): 

1) электронные книги, справочники, словари, шпаргалки и т.п. В этих 

приложениях, содержится текстовый и графический материал, структурированный по 

разделам и имеющий гипертекстовую связь. С помощью них можно изучать 

теоретические основы дисциплин. 

Для Android [1]:   

- Химия весь школьный курс. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (справочник 
представленный в виде блок-схем и таблиц); 

- Chemistry Dictionary Offline (толковый словарь по химии на английском 

языке); 

- Неорганические вещества (иллюстрированный справочник на русском языке 
по неорганическим веществам); 
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- Общая химия. Теория (интерактивная книга по общей химии. На русском 
языке); 

- Химия конспект (Справочник по неорганической и органической химии на 
русском языке); 

- Химия 8 класс (учебник по химии за программу 8-го класса по старой 

программе); 

- Органическая химия. Теория (учебник по органической химии). 
Можно в эту группу же отнести программы, основанные на элементах 

дополненной реальности: 

- Химия в твоём телефоне (VR приложение о нефтехимии и продуктах 

переработки нефти,); 

- MEL Chemistry VR Уроки химии (VR приложение). 

Для iOS [2]: 

- Mendeleev.me (Справочник о свойствах и внешнем виде элементов 

периодической таблицы, доступен на 10 языках); 

- Organic Reaction (справочник, содержащий химические реакции 

органических веществ с объяснением их механизма); 

- Chemio (настольный интерактивный справочник по химии для судентов и 

школьников); 

- Learn Chemistry - Notes, Dictionary, Perodic Table (сборник текстовых и 

аудиовизуальных материалов по неорганической химии), 

- Chemical Engineering AppSuite HD (в приложение встроена база данных 

химических веществ используемых в промышленности, электронные таблицы и 

рисунки), 

- Chem By Desing (база данных элементов и молекулярных структур). 

2) Приложения-тренеры. В эту обширную группу входят программы основной 

целью которых является закрепление знаний по средствам проверки их проверки. Они 

выполняются в форме интерактивного теста, викторины, упражнения и т.п. 

Для Android:   

- Игра Химические Элементы — Викторина по химии; 

- ХиШник. Задачи по химии (тренер для решения задач по химии); 

- Проверяшка: тесты и задания по химии 8 - 11 класс (Проверка знаний по 

органической и неорганической химии); 

- iTest (Bilim Media Group) вопросы прошлогодних Единых национальных 

тестирований, в том числе и по химии. На казахском и русском языке; 

- Химические элементы (разноуровневые задания по теме химические 

элементы и строение атома, на русском языке); 

- Химик - тренажер по химии (задания на составление формул неорганических 
и органических веществ, а также выбор из готовых вариантов. На русском и 

английском языке); 

- Химические вещества: Органические и неорганические (содержит задания на 
написание химических названий веществ, тесты с вариантами ответов и др. на русском 

языке); 

- Химия: Генератор задач (тренер умения решать химические задачи на 
различные темы неорганической химии); 

- Chemistry Lab (тренер знания механизма химических реакций); 

- Химия / Тесты ЕГЭ (Тестовые задания по школьному курсу органической и 
неорганической химии); 

- Углеводороды и формулы: Тест по органической химии (тренажер на 
соотнесение названий веществ и их структурных формул. На русском языке); 
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- IUPAC Nomenclature For Class 12 Chemistry (тренер международной 

химической номенклатуры на английском языке); 

- Игры: Наука и Химия, Викторина: Вопросы и Ответы (Викторина по химии 
на английском языке); 

- Викторина по химии (тренажёр для закрепления знаний о химических 
элементах на русском языке); 

- Функциональные группы в органической химии – Тест (проверка знания 

формул веществ и названий органических соединений); 

- Неорганические кислоты, ионы и соли: Тест по химии (проверка знания 
формул и названий неорганических веществ на русском языке); 

- Химия. Тест на тривиальные названия. (тренер тривиальных названий 
химических веществ на русском языке); 

- Chemistry Formula Practice Free (тренер химических формул ионов, 

органических и неорганических веществ); 

- ЕГЭ Химия 2020 + Тесты (программа для изучения основных тем школьной 

приграммы с тестами для подготовки к ЕГЭ). 

3) Приложения для создания визуального представления химических структур  

(молекулярные редакторы). Отдельным подразделом данного: 

Для Android:   

- KingDraw Chemical Structure Editor (Молекулярный редактор химических 

соединений); 

- MEL Chemistry (визуальное представление химических веществ); 

Для iOS: 

- Molecules (приложение с трехмерными моделями веществ). 

- Химия в твоем телефоне (приложение о нефтихимии и о продуктах 

переработки нефти). 

4) Калькуляторы. Выполняют расчёт молекулярной массы, расстановку 

коэффициентов химических уравнений и многие другие расчёты. Примеры данных 

программ мы не будем приводить. 

5) Программы сочетающие в себе несколько выше перечисленных функций. 

Для Android:   

- Изучение химии (видеолекции и лабораторные работы, статьи и тесты на 
английском языке), 

- ЕГЭ Химия 2020 + Тесты (большой сборник теоретической информации и 
практических заданий по органической и неорганической химии), 

- Приведём некоторые из них, предназначенные для Android-устройств 

(примечание: приведены оригинальные названия). 

Для iOS: 

- Chem Pro: Chemistry Tutor (содержит: 80 видеороликов по общей химии, 

периодическую таблицу Менделеева, калькулятор молярной массы, конвентер единиц 

измерения, короткий справочник по названиям веществ). 

Остановимся на некоторых из представленных выше приложений, для более 

подробного раскрытия их содержания. 

- «Molecules» является банком данных трехмерных моделей, 

распространённых химических веществ. Органы управления программы позволяют 

рассматривать эти модели с разных сторон, изменять масштаб молекулы. К каждому 

веществу прилагается полное название молекулярной структуры в соответствии с 

IUPAC. Программа поддерживает английский и французский языки. 
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- Химия - весь школьный курс. Подготовка ЕГЭ и ОГЭ содержит материал 

всего школьного курса и помогает подготовиться к урокам, контрольным, а также к 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Включает в себя такие разделы школьного курса, как «Общая химия», 

«Неорганическая химия» и «Органическая химия».  

Следует уточнить, что разработка и публикация приложений в известной 

степени простой процесс, в котором часто задействованы лишь технические 

специалисты. Это привело в настоящий момент к тому, что количество приложений 

огромно, но качество большинства из них достаточно низко, функционал – скромен, 

происходит дублирование теоретической информации. Это отрицательно сказывается 

на применении их в образовательном процессе, в связи со сложностью отбора 

методически верно разработанных приложений. 

Стоит всё же отметить, что интерактивные приложения различного назначения 

могут стать подспорьем традиционного образования. 
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моллюсков на территории Казахстана. Приведены сведения о видовом разнообразии 
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Annotation This article analyzes the history of the study of mollusks on the territory 

of Kazakhstan. Information about the species diversity of the mollusk fauna of the Republic 

is given. The prospects of their study are described.  

Key words: Mollusca, freshwater ecosystems, malacofauna, Kazakhstan. 

 

Аннотация Осы мақалада Қазақстан аумағында моллюскаларды зерттеу 

тарихы қысқаша талданды. Республика моллюскалары фаунасының түрлік әртүрлілігі 

туралы мәліметтер келтірілген. Оларды зерттеу перспективалары сипатталды. 
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Малакофауна Республики Казахстан изучена недостаточно, в первую очередь, 

обитатели многочисленных пресных водоемов. Описание малакофауны  на территории 

Казахстана в большой мере базировалось на изучении водоемов на сопредельных 

территориях (Сибирь, Урал). Для некоторых видов территорией распространения 

указывалась практически вся Палеарктика, в связи с этим предполагалось наличие 

видов и на территории республики. Следует отметить труды Фроловой Е.С.[1-4], 

Старобогатова Я.И., Стрелецкой Э.А. [5], Винарского М.В., Гребенникова М.Е., 

Лазуткиной Е.А. [6-8], Долгина В.Н. и др. Из научных трудов, посвященных фауне 

моллюсков Казахстана, работу К.К Увалиевой «Наземные моллюски Казахстана и 

сопредельных территорий»[9]. Имеется ряд работ Т.С. Рымжанова. В 2013 году вышла 

книга «Фауна наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata terrestrial) Казахстана и 

сопредельных территорий» [10]. Встречаются сведения по исследованиям на 

отдельных территориях республики, например, аннотированный список видов 

пресноводных легочных моллюсков Коргалжынского заповедника (Казахстан) [11], 

«Новые данные о фауне моллюсков семейства Bithyniidae Gray, 1857 (Gastropoda, 

Pectinibranchia) водоемов Северного Казахстана» [12], «Фауна пресноводных 

моллюсков Павлодарской области (Северный Казахстан)» [13]. Сведения о фауне 

гастропод Наурзумского государственного природного заповедника приведены в 

работе Т.М. Брагиной [14].  

Многочисленные исследования проведены по малакофауне Каспийского и 

Аральского морей, в связи с их ресурсным значением и ролью в морских экосистемах 

[15, 16] 

На данный момент существует необходимость инвентаризации моллюсков из 

разнотипных водоемов, установления их видового состава и создания банка данных. 

Требуется дальнейшее изучение образа жизни, основанное на применении 

количественных методов оценки действия различных факторов. В водных экосистемах 

моллюски доминируют по биомассе среди донных организмов, а также превосходят 

другие организмы по численности, что указывает на их важную роль в природных 

биогеоценозах.  

Разнообразие и многочисленность видов моллюсков привели к их 

приспособлению к широким условиям среды, разнообразному образу жизни, их роль в 

биоценозах различна, многие животные питаются моллюсками. Велико значение 

двустворчатых в очищении водоемов от органических загрязнений: фильтруя воду, они 

питаются отцеженной органикой. Раковины моллюсков участвуют в образовании 

осадочных пород [17]. Большая часть двустворчатых моллюсков, имеющих раковины, 

образуют жемчуг, в том числе жемчужины, которые покрытые слоем перламутра 

обладают коммерческой ценностью.  

Моллюсков можно отнести к перспективным объектам для целей 

биоиндикации при оценке состояния водных экосистем [18]. (Бедова, Колупаев, 1998; 

Павловская, 2006; Гордзялковский, Макурина, 2006; Довженко и др., 2007; Картавых, 

Подковкин, 2007). Сообщества водных моллюсков быстро размножаются и способны 

накапливать в своих тканях различные вещества из среды своего обитания, в том числе 

тяжелые металлы. Они играют огромную роль в аккумулировании и переносе 

химических веществ в водных экосистемах. Наличие моллюсков повышает 

способность водоемов к самоочищению [19]. Для оценки перспективности 

использования моллюсков в качестве биоиндикаторов необходима детальная 

информация о влиянии загрязнителей на популяционные характеристики и 

способности представителей разных видов моллюсков к выживанию определенной 
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среде. Эти вопросы открыты к исследованию, поскольку неоспорима перспективность 

изучения малакафауны в качестве биоиндикаторов состояния водной среды.  

Не менее важно изучение наземной  фауны моллюсков.  Для территории 

Казахстана к 1990 году имелось описание 194 видов и подвидов наземных моллюсков, 

относящихся к 53 родам, 24 семействам [9]. Предполагается, что количество только 

гастропод в Казахстане составляет 385 видов из 35 семейств и 92 родов [20].  

Таким образом, в настоящее время мягкотелые являются одной из 

недостаточно изученных групп на территории Казахстана. На данном этапе в 

республике незначительный хозяйственный интерес к этой группе животных. Но для 

эффективного природопользования крайне важно иметь достоверные данные о полном 

составе и численности биоты. На основании вышеизложенного следует, что 

исследования в области малакалогии актуальны, и существует необходимость в 

заполнении пробелов в познании фаунистического разнообразия моллюсков, их роли в 

природных экосистемах и хозяйственного значения.  
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Аннотация 

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения мира, или 

466 миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей), — страдают от 

инвалидизирующей потери слуха. Согласно оценкам, к 2050 году более 900 млн человек будут 

страдать от этого недуга. В связи с необходимостью адаптации огромного количества 

населения к жизненным условиям социума актуальным являются вопросы глубокого изучения 

особенностей биологии и развития детей с пониженным уровнем слуха. В данной работе  

приведены результаты изучения состояния детей с нарушенным слухом, рассматриваются 

вопросы преподавания биологических дисциплин в коррекционных школах г. Костаная и 

рекомендации по повышению их эффективности, а также анализ социальной адаптации, что 

является важным в научном и практическом отношении. 

Ключевые слова: глухие и слабослышащие, звуковосприятие, социализация, речевое 

восприятие, инклюзия, инвалидизация, преподавание биологии.  

Annotation 

According to the world health organization, More than 5% of the world's population, or 466 

million people (432 million adults and 34 million children), suffer from disabling hearing loss. It is 

estimated that by 2050, more than 900 million people will suffer from this disease. 

In connection with the need to adapt a huge number of the population to the living 

conditions of society, the issues of in-depth study of the biology and development of children with 

reduced hearing are relevant. 

This paper presents the results of a study of children with hearing impairment, discusses the 

teaching of biological disciplines in correctional schools in Kostanay and recommendations for 

improving their effectiveness, as well as the analysis of social adaptation, which is important in 

scientific and practical terms. 

Key words: deaf and hard of hearing, sound perception, socialization, speech perception, 

inclusion, disability, teaching biology.  

Аннотация 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, әлем халқының 5% 

— дан астамы немесе 466 миллион адам (432 миллион ересек адам және 34 миллион бала) - 

мүгедек естуден зардап шегеді. Бағалауға сәйкес, 2050 жылға қарай 900 млн-нан астам адам 

мүгедек есту қабілетінен зардап шегетін болады. Естудің мұндай жоғалуы деп естілетін жақсы 

құлақта есту қабілетін жоғалту ұғынылады, ол ересек адамдарда 40 дБ-дан және балаларда 30 

дБ-дан асады. Халықтың үлкен санының социумның өмірлік жағдайларына бейімделуінің 

қажеттілігіне байланысты есту деңгейі төмен балалардың биология және даму ерекшеліктерін 

терең зерделеу мәселелері өзекті болып табылады.Бұл жұмыста есту қабілеті бұзылған 

балалардың жай-күйіне егжей-тегжейлі талдау жүргізілді, Қостанай қаласының түзеу 

мектептерінде биологиялық пәндерді оқыту мәселелері және олардың тиімділігін арттыру 

бойынша ұсыныстар, сондай-ақ ғылыми және практикалық қатынаста маңызды болып 

табылатын әлеуметтік бейімделуді талдау қарастырылады. 

Түйінсөздер: саңырау және нашар еститін, дыбысты қабылдау, әлеуметтендіру, тілдік 

қабылдау, инклюзия, мүгедек, биологияны оқыту 

 

Под потерей слуха понимается потеря слуха в слышащем лучше ухе, 

превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей. Большинство таких людей 

живет в странах с низким и средним уровнем дохода [1]. Для изучения  особенностей 

языкового восприятия и социальной адаптации детей с нарушением слуха 

Костанайской области был проведен ряд работ. Основными методами  исследований 

были наблюдение, анкетирование  и эксперимент. 

Контрольной группой были представлены учащиеся 7 класса КГУ 

«Костанайский специальный комплекс «детский сад-школа-интернат для детей с 

особыми образовательными потребностями» УОАКО». В классе 7 человек: 3 девочки и 

4 мальчика. Возраст 13 лет. В классе обучаются слабослышащие дети, не слышащие 

учащиеся, отсутствуют. Были изучены следующие показатели. 
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1. Умственное развитие. 

В качестве одной из задач умственного развития детей с нарушениями слуха 

выступает развитие познавательных процессов и способностей, овладение способами 

умственной деятельности, к которым относятся такие действия, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация. Решение этой задачи связано также с 

развитием умений принимать и понимать умственные задачи, выбирать способы их 

решения, планировать свою деятельность, оценивать результаты [2]. Для изучения 

уровня умственного развития учащихся контрольной группы и учащихся с 

нарушениями слуха было проведено тестирование.  

Интерпретация теста: оценка от 16 до 23 баллов соответствует среднему 

уровню интеллектуальных способностей, 24 балла и более – соответствует высокой 

познавательной деятельности учащегося, более 30 баллов - учащийся имеет 

незаурядные умственные способности и обладает широким кругом интересов. По 

результатам исследований был составлен график (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 Уровень умственного развития среди учеников 7 классов, имеющих 

нарушения слуха и их здоровых сверстников по результатам тестирования 

 

 

Анализ данных показал, что у учащихся, не имеющих нарушений слуха, 

показатели варьируют от 21 до 44 баллов. Средний результат по классу  учащихся 

контрольной группы составил 35,6. Результаты тестирования учащихся 7 класса, 

имеющих нарушения слуха,  варьировал от 10 до 43 баллов. Такое большое 

расхождение может быть вызвано рядом причин: 

а) у  учащихся разная степень нарушения слуха, что может привести к разному 

уровню восприятия и усвоения информации, как на уроках, так и в повседневной 

жизни. Таким образом, учащиеся, имеющие меньшую степень нарушения слухового 

органа, воспринимают и усваивают звуковую информацию, в некоторой степени, 

лучше, чем учащиеся, имеющие более серьезные нарушения работы слухового органа. 

Следовательно, и результаты тестирования будут у них лучше. 

б) данный тест содержал в себе 50 вопросов, следовательно, требовал много 

времени на его решение. Это составляет больше времени, чем учащиеся могли бы 

уделить ему на уроке. По этой причине, учащимся предлагалось пройти тест дома 

самостоятельно, что не исключает возможность использовать некоторыми учащимися 

интернет ресурсы и помощь взрослых. Таким образом, есть вероятность, что учащиеся, 

получившие наивысшие результаты, могли найти ответы на некоторые вопросы в 

интернете или спросить у старших.  
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Вышеприведенные предположения, лишь косвенно могут объяснить причину 

столь большой разницы в показателях результатов тестирования, и не могут являться 

первопричиной столь низких или высоких результатов  

2. Особенности звуковосприятия 

Плохо слышащие дети могут с затруднением  понимать речь по ряду причин 

[3]: 

● особенности анатомического строения органов артикуляции говорящего 

(узкие губы, особенности прикуса и др.); 

● специфика артикуляции говорящего (нечеткая, быстрая артикуляция и др.); 

● маскировка губ – усы, борода, яркая помада и др.; 

● тембровая окраска голоса говорящего; 

●место расположения говорящего по отношению к ребенку (спиной к 

источнику света, спиной или боком к ребенку); 

● неполное «слышание» даже со слуховым аппаратом; 

● пробелы в овладении языком; 

● участие в разговоре двух или больше собеседников; 

● отсутствие или неисправность слухового аппарата/кохлеарного импланта.  

Результаты изучения разницы в восприятии звуков при использовании 

слуховых аппаратов и без них показаны на рисунке 2.  
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Рисунок 2 Разница восприятия звуков при использовании слуховых аппаратов и без них 

 

Общий показатель восприятия звуков в группе со слуховым аппаратом 

составил 42%, без него 15%. Это доказывает его огромное значение в жизни 

слабослышащих и глухих.  

3. Реакция слабослышащих  учащихся на звуковые раздражители. 

Для изучения реакции слабослышащих учащихся были использованы 

различного рода звуковые раздражители, такие как топот, свисток, оклик по имени, 

хлопок и т.д.  

В эксперименте было показано:  

1) слабослышащие  учащихся способны воспринимать различного рода 

звуковые раздражители, т.е. если, скажем, слабослышащий  окажется на проезжей 

части, то он сможет услышать сигнал машины, что играет немаловажную роль в 

адаптации; 

2) различные раздражители слабослышащие воспринимают по-разному.  

Оказалось, что более эффективно слабослышащий человека реагирует не на 

громкий звук, а, например,  топот.  

Результаты. Выводы. Рекомендации 
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1. Несмотря на то, что восприятие информации у глухих и слабослышащих 

людей в основном идёт через зрение, остаточный слух так же играет немаловажную 

роль. Именно развитием остаточного слуха и адаптацией глухих и слабослышащих 

детей занимаются преподаватели и дефектологи коррекционной школы-интерната для 

детей с нарушением слуха.  

2. Эффект восприятия звуковой информации значительно увеличивается при 

использовании слуховых аппаратов. 

3. Слабослышащие способны не только воспринимать, но идентифицировать 

различного рода звуковые раздражители.  

 4. При оценке учащихся с нарушением слуха необходимо использовать 

индивидуальный подход, так как орган слуха у каждого слабослышащего 

воспринимает звуки по-разному.  

Рекомендации 

  По результатам исследований разработаны следующие рекомендации:  

1) во время проведения уроков, необходимо как можно больше использовать 

устную речь. Язык жестов должен использоваться только в крайних случаях, либо не 

использоваться совсем. 

2) при обучении детей в специальных школах, где они могут общаться со 

сверстниками на понятном им языке, педагогам следует учитывать индивидуальные 

особенности слабослышащих. 

3) Скорость усвоения информации на уроке может напрямую зависеть от 

особенностей  слухового органа учащегося. Ученикам, имеющим выраженные 

нарушения слуха (тяжелая степень тугоухости, глухота), намного сложнее 

воспринимать информацию на уроке. Данные особенности так же следует учитывать 

при разработке уроков.  
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произрастания вида. Значимость исследований по морфологии полыни заключается в том, что 

они показывают конкретный механизм реакции к изменяющимся условиям среды. Внешний 

вид растений способствует выявлению адаптивных и эволюционных уровней представителей 

таксонов и биоморф. 

Результаты проведенных исследований позволяют выявить морфологичесикие 

изменения растения в зависимости от произрастания в различных экологических условиях. 

Ключевые слова: морфология, растения, полынь, особенности, вид. 

 

Annotation. Annotation. For the first time, structural and ecological studies were carried out 

in the studied territory in the Kamystinsky district. To identify the ecological and morphological 

features of the medicinal wormwood (Artemisia arbrotanum L.) depending on the ecology of the 

species growth. The significance of research on wormwood morphology is that it shows a specific 

mechanism of reaction to changing environmental conditions. The appearance of plants helps to 

identify adaptive and evolutionary levels of taxa and biomorphs. 

The results of the research allow us to identify morphological changes of the plant 

depending on the growth in various environmental conditions. 

Key words: morphology, plants, wormwood, features, species. 

Аннотация. Аннотация. Қамысты ауданы жағдайында зерттелетін аумақта алғаш рет 

құрылымдық-экологиялық зерттеулер жүргізілді. Түрдің өсу экологиясына байланысты емдік 

жусанның (Аrtemisia аbrotаnum l.) экологиялық-морфологиялық ерекшеліктерін анықтау. 

Жусан морфологиясы бойынша зерттеулердің маңыздылығы олар ортаның өзгеретін 

жағдайларына нақты әсер ету механизмін көрсетеді. Өсімдіктердің сыртқы түрі таксондар мен 

биоморф өкілдерінің бейімделу және эволюциялық деңгейлерін анықтауға ықпал етеді. 

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері әртүрлі экологиялық жағдайларда өсіп-өнуіне 

байланысты өсімдіктің морфологиялық өзгерістерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: морфология, өсімдіктер, жусан, ерекшеліктері, түрі. 

 

Данное исследование проводилось в Камыстинском районе селе Алтынсарино 

в период с конца июля и до начала августа 2019 года. Сборы растений проводились в 3 

разных точках. Точка №1 – это место произрастания растения вдоль дороги. Точка №2 

– это место около водоёма. Точка №3 – затемненное место. Все 3 точки находились в 

разных частях села, что можно увидеть на карте (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Места сборов: 1- Точка №1, 2- Точка №2, 3- Точка №3 

 

Для выявления  морфологических особенностей были рассмотрены 

свежесобранные растения на каждой из 3-х точек сбора. 

Точка №1. Рассмотрев данное растения можно увидеть, что это растение с 

сильно ветвистым  древеснеющим стеблем, высотой 90 см,  имеющий для полыни 

характерный запах. Корень вертикальный и прямой. Так как место сбора этого 

экземпляра было вдоль дороги  растение было покрыто пылью. Расположение листьев 

очередное, листья мелкие, голубовато-зеленые, снизу прижатые. Цветков на данном 

растении не было. Стебли прямые, слаборебристые, в верхней части ребристые. На вид 

это растение выглядит вяло, мало листьев (рисунок 2). 
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 Рисунок 2. Полынь лечебная с точки сбора №1 

 

Точка №2. Рассмотрев растение со 2 точки сбора, можно дать ему следующее 

описание. Растение с сильно ветвистым  местами древеснеющим стеблем, высотой 130 

см,  имеющий для полыни характерный запах. Корень вертикальный и прямой. 

Расположение листьев очередное, листья мелкие, голубовато-зеленые, снизу 

прижатые. Цветков на данном растении нет. Стебли прямые, слаборебристые, в 

верхней части ребристые. Многочисленные побеги образуют достаточно пышный 

зеленый куст. По сравнению с первым растением это растение выглядит «бодрее» 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Рисунок 3. Полынь лечебная с точки сбора №2 

 

Точка №3. Рассмотрев растение с 3 точки сбора, которой было место в тени, 

растению можно дать ему следующее описание. Растение с сильно ветвистым  местами 

древеснеющим стеблем, высотой 110 см,  имеющий для полыни характерный запах. 

Корень вертикальный и прямой. Расположение листьев очередное, листья мелкие, 

голубовато-зеленые, снизу прижатые. Цветков на данном растении не наблюдалось. 

Стебли прямые, слаборебристые, в верхней части ребристые. Не такое пышное как 

растение с Точки №2. Если сравнить данное растение, по внешним признакам оно не 

много уступает 2 экземпляру (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Рисунок 4. Полынь лечебная с точки сбора №3 
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Вывод: Сравнивая морфологические описания растений с разных мест 

произрастания, можно заметить следующее. Растение произрастающее около водоёма 

выглядело внешне более пышнее и даже зеленее в отличии от растения, которое росло 

в тени или же растение, которое росло вдоль дороги. Растение, которое росло в тени, 

очевидно ему не хватало света, что сказалось на его размерах. Растение, которое росло 

вдоль дороги вообще выглядело сухим и было ниже остальных, т.к воздух вдоль 

дороги был загрязненным, растение покрывалось пылью и выхлопными газами, что 

мешало его росту. Отсюда можно сделать вывод, что экология произрастания 

существенно влияет на морфологию растений. 
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Аннотация. Подобраны информационные ресурсы на английском языке, 

которые могут способствовать качественной подготовке по основным темам 

школьного курса «Неорганической химии». Установлено, что материалы 

методического характера по данной теме широко представлены учебниками и 

интернет-источниками.  

Ключевые слова: информационно-методическое обеспечение, методическое 

пособие, неорганическая химия, английский язык. 

Abstract. Selected information resources in English that can contribute to high-

quality training on the main topics of the school course "Inorganic chemistry". It is 

established that methodological materials on this topic are widely represented by textbooks 

and Internet sources.  

Keywords: information and methodological support, methodical manual, inorganic 

chemistry, English. 

Аннотация. "Бейорганикалық химия"мектеп курсының негізгі тақырыптары 

бойынша сапалы дайындыққа ықпал ететін ағылшын тіліндегі ақпараттық ресурстар 

іріктелді. Осы тақырып бойынша әдістемелік сипаттағы материалдар оқулықтар мен 

интернет-дереккөздермен кеңінен ұсынылған. 

Түйінді сөздер: ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету, әдістемелік құрал, 

бейорганикалық химия, ағылшын тілі. 

 

В процессе глобализации всё большую значимость приобретает освоение 

языков международного общения. Эта тенденция нашла свое отражение в изменениях, 

происходящих в сфере образования Республики Казахстан. В Казахстане владение 
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иностранным языком рассматривается как один из главных факторов социально-

экономического, научно-технического и культурного прогресса. Начиная с 2004 года 

Министерством Республики Казахстан, предпринимается эксперимент по раннему 

изучению английского языка в общеобразовательных школах. Стартовавший в 2007 

году проект «Триединство языков», особое внимание уделяет языкам международного 

общения. В данном проекте английскому языку приписывается особый статус – языка 

интеграции в мировую экономику. В «Государственной программе функционирования 

и развития языков на 2011-2020 годы» одним из целевых индикаторов является 

увеличение доли населения республики, владеющего английским языком, так к 2014 

году 10% людей должны владеть иностранным языком, к 2017 году- 15%, к 2020 году - 

20% от всего населения страны [1]. Полиязычное образование закреплено следующими 

законодательными актами: Конституция Республики Казахстан, Закон Республики 

Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», Концепция развития иноязычного 

образования Республики Казахстан и другими.  

На сегодняшний день английский язык изучается, начиная с первого класса. А 

освоение программ предметов курса естественных наук начинается только с седьмого 

класса. Программа полиязычного обучения затрагивает изучение на английском языке 

таких предметов как химия, физика, биология и др. 

В процессе внедрения иностранного языка в предметы естественно-

математического цикла возникают определенные проблемы с реализацией данных 

программ. Во-первых, наличие таких элементов при изучении английского языка как 

говорение, слушание, писание не позволяет ученикам в полной мере понимать, а тем 

более усваивать материал, так как, например, в седьмом классе ученик не владеет 

достаточным словарным запасом для изучения предметов данного направления. Во-

вторых, наблюдается нехватка учителей, преподающих предметы естественно-

математического направления на иностранном языке. В-третьих, мало разработана 

тема дополнительной научной литературы и методических пособий билингвального 

типа, а также нет рекомендуемых материалов на английском языке. Подбор подобного 

рода материалов по химии в условиях интеграции английского языка в систему 

образования имеет большое методическое значение. 

 При выборе учебных материалов для углубленного изучения неорганической 

химии на английском языке, авторский коллектив руководствовался следующими 

требованиями:  

- соответствие материала учебной программе школы; 

- наличие иллюстрированного материала; 

- полнота и глубина раскрытие темы. 

Опираясь на данные критерии были выделены следующие пособия, учебники 

и Интернет сайты: 

2. «Inorganic Chemistry» Catherine Housecroft, Alan G.Sharpe [2]. 

Данное издание представляет собой введение в основные физико-химические 

процессы, происходящие в материальном мире, окружающем нас. Оно включают в 

себя такие темы как: «Периодическая система химических элементов», «Основные 

классы неорганических соединений», большие главы в учебнике отведены под 

описание основных химических элементов, неорганических материалов, 

промышленных процессов, биоорганической химии и нанотехнологий. Помимо этого, 

учебник включает в себя описание многих из последних достижений в этих областях. 

Через все разделы четкой линией обозначена роль неорганической химии в 

повседневной жизни человечества.  

Авторами разработано большое количество проработанных примеров, 

упражнений и задач к каждой главе. Учебник предоставляет множество 
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информативных таблиц, а также список рекомендуемых современных источников для 

дальнейшего изучения химии. Включенные в состав учебника иллюстрации 

трехмерных изображений молекул, делают материал более наглядным. 

3. «Principles of inorganic chemistry» Pfennig, Brian William [3].  

Логическая связь понятий и преемственность содержания внутри данного 

учебника соответствует принципу «от простого к сложному», что способствует 

лёгкому пониманию содержания предмета изучения - неорганической химии. 

Так, например, первая глава содержит основные положения о составе 

вещества и эксперименты, которые стали основой для открытия Периодического 

закона. Во-второй главе рассматривается структура и свойства атомного ядра. В конце 

каждой из глав приведены задачи для контроля полученных знаний. Авторами 

предлагаются вопросы для обсуждения «Применения достижений неорганической 

химии для решения проблем наук смежных с химией», чему уделяется большое 

значение в рамках учебной программы школьников. 

4. «Encyclopedia of Inorganic Chemistry» R. Bruce King [4]. 

Оригинальность данного издания заключается в том, что энциклопедия 

совмещает в себе главные достоинства учебной и справочной литературы. 

Статьи по неорганической и координационной химии занимают более чем 

шесть тысяч страниц. В алфавитном порядке дано систематическое описание основных 

вопросов, касающихся металлоорганической и бионеорганической химии. С учетом 

новейших достижений рассмотрены такие темы как, наноматериалы и катализ, а также 

теоретические и вычислительные методы неорганической химии.  

Энциклопедия представляет интерес для лиц, самостоятельно изучающих 

основы химии. 

5. Сайт «Khan Academy» [5]. 

Сайт представляет собой платформу для прохождения курсов по различным 

дисциплинам. Выбрав нужный раздел, в том числе и неорганическую химию, 

пользователю предоставляются видео уроки на английском языке с подробным 

объяснением темы и практические задания для закрепления изученного материала. 

Организация обучения построена по принципу зачётов, когда, выполнив задания 

происходит переход к следующему разделу. 

6. Официальный YouTube канал «UCI Open» [6]. 

Данный канал является официальным представительством Калифорнийского 

университета на платформе Youtube. Содержит курсы видео лекций по различным 

дисциплинам. Неорганической химии посвящен отдельный плейлист, в его 

материалах, ведущие преподаватели данного университета, на уровне современного 

научного знания рассматривают основные законы и понятия химии. Для хорошего 

усвоения материала, нужно иметь высокий уровень понимания англоязычной речи. 
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педагогикалық университеті, Қостанай қ. 
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Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университеті, Қостанай қ. 

 

Аннотация 

Қазіргі экологиялық жағдай нашарлап тұрған заманда тағам өнімдері анализіне 

көп көңіл бөлінеді. Сондықтан тағам өнімдері анализінің қолжетімді әдістемелерін таңдап 

алып, оларды диплом жұмыстарын жазуда пайдалану жұмысы жоғары оқу орнында 

актуальді. Бұл мақалада тағам өнімдеріндегі белоктарды сандық анықтау әдістеріне 

сипаттама беріліп, сол әдістердің біреуі бойынша белоктарды анықтау әдістемесі 

келтірілді. 

Түйін сөздер: белоктар, сандық анықтау, Къельдаль әдісі. 

Аннотация  

В настоящее время, когда экологическая обстановка остается неблагоприятной 

для здоровья человека, уделяется большое внимание анализу пищевых продуктов. В связи 

с этим актуальной является работа по подбору доступных методик анализа пищевых 

продуктов и использование их для выполнения дипломных работ студентами высших 

учебных заведений. В данной статье приводится описание методов количественного 

определения белков в пищевых продуктах, показана ход выполнения эксперимента по 

одному из указанных методов. 

Ключевые слова: белки, количественное определение, метод Къельдаля. 

Annotation 

At present, when the environmental situation remains unfavorable for human health, 

much attention is paid to food analysis. In this regard, it is urgent to work on the selection of 

available methods for analyzing food products and using them to complete graduate work by 

students of higher educational institutions. This article describes the methods for the 

quantitative determination of proteins in food products, shows the progress of the experiment 

using one of these methods. 

Key words: proteins, quantification, Kjeldahl method. 

 

Белок - адам тамақтанудағы маңызды компонент. Тағамдык белоктың негiзгi 

көздерi: ет, сүт, балық, дәнді дақылдарды өңдеу өнімдері, нан, көкөністер. Тағам 

өнімдеріндегі белоктарды сандық анықтауда келесі әдістер қолданылады. 

Къельдаль əдісі. Къельдаль әдісі өнімнің алынған массасын катализатор 

қатысында концентрлі күкірт қышқылымен қосып қыздыру арқылы минералдауға 

негізделген. Бұл кезде органикалық қосылыстардағы көміртегі (С) мен сутегі (Н) СО2 

және суға дейін тотығады. Ал азот аммиакқа айналады, бірақ колбадағы күкірт 

қышқылының артық мөлшерімен әрекеттесіп, аммоний сульфатын түзеді. 

Процестердің схемасы: 

 

R-CH(NH2)COOH + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O + NH3 
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2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 

 

Содан кейін (NH4)2SO4 ерітіндісін концентрлі NaOH ерітіндісімен өңдейді, бұл 

кезде NH3 қайтадан босап шығып, концентрациясы белгілі күкірт қышқылының 

ерітіндісімен байланыстырылады. Қажетті формулалар арқылы үлгідегі азоттың 

мөлшері есептеледі. 

Къельдаль әдісімен жалпы азот мөлшері анықталады. Сол арқылы белоктың 

массалық үлесі есептеледі. Ол үшін жалпы азот мөлшерінің шамасы 6,25 

коэффициентіне көбейтіледі. Себебі белоктарда орташа есеппен алғанда 16 % азот 

болады: 

100 г белокта – 16 г азот 

Х г белокта – 1 г азот 

Х = 6,25 г, яғни 6,25 – бұл 1 г азотқа сәйкес келетін белок мөлшері. 

Әрине, мұндай анықтаудың нәтижелері белок мөлшерін орта есеппен 

көрсететіні түсінікті, себебі тағам өнімдеріндегі барлық азот белок түрінде болмайды. 

Биурет əдісімен белоктың массалық бөлігін анықтау. Бұл әдіс биурет 

реакциясына негізделген белоктардың мөлшерін анықтаудың спецификалық 

реакциясы болып табылады, себебі оны полипептидті байланыстар береді. Бұл реакция 

өзінің атауын мочевина туындысы – биуреттен алады. Биурет мыс купоросының 

сілтілік ерітіндісінде комплексті қосылыс береді. Бояудың қарқындылығы пептидті 

байланыстар санына, демек ерітіндідегі белок концентрациясына пропорционал. 

Биурет реакциясын тетрапептидтерден бастап, барлық белоктар, пептондар және 

полипептидтер береді. Бұл реакция ұзақ уақыт бойы белокқа сапалық реакция ретінде 

қолданылды. Әрі қарай, ол әртүрлі объектілердегі белоктың мөлшерін анықтау үшін 

қолданыла бастады.  Биурет әдісі белокты экстракциялау жағдайларымен, биурет 

реактивін ендіру тәсілдерімен және колориметрлеу техникасымен ерекшеленетін 

әртүрлі модификацияларда қолданылады.  

Белоктың массалық үлесін нефелометриялық əдіспен анықтау ерітіндіде 

қалқып жүретін қатты немесе коллоидты бөлшектер шашырататын жарық ағынының 

қарқындылығын өлшеуге негізделген. Нефелометр анықтайтын жарық шашырауының 

қарқындылығы бойынша зерттелетін заттың концентрациясы туралы ақпарат алынады. 

Қазіргі уақытта фотоэлектрлік нефелометрлер кеңінен қолданылуда. Жоғары 

молекулалы қосылыстардың ерітінділері, мысалы белоктар ерітінділері, белгілі бір 

жағдайларда кейбір химиялық реагенттердің қатысында опалесценциялауға қабілетті. 

Осындай реагенттердің бірі сульфосалицил қышқылы болып табылады. Бұл жағдайда 

белок концентрациясы опалесценция қарқындылығы бойынша анықтала алады. Белок 

гидролизінің өнімдері – пептондар, амин қышқылдары және басқа да азоты бар заттар 

опалесценцияланбайды. Эксперименттік тексеру сульфосалицил қышқылының 

қолданылуымен жүргізілетін нефелометриялық әдіс жылдамдылығымен,  жоғары 

дәлдігімен, қарапайымдылығымен және Къельдаль әдісімен жақсы 

корреляцияланатынымен ерекшеленетінін көрсетеді. 

Белоктың массалық үлесін Лоури əдісімен анықтау Фолин реактивінің 

белоктар құрамына кіретін кейбір амин қышқылдарының фенолдық радикалдарымен 

реакциясына негізделген. Оның нәтижесінде белок ерітіндісіне көк түс беретін 

қосылыс түзіледі. Боялудың қарқындылығы зерттелетін объектідегі белоктың 

массалық үлесіне тәуелді болады.  Лоури әдісінің сезімталдығы жоғары және белокты 

оның ерітіндідегі концентрациясы 10-нан 100  мкг-ға дейін болғанда анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Эксперименттік бөлім. Белоктарды сандық анықтаудың Къелдаль әдісі. Әдіс 

органикалық заттарды күкірт қышқылымен минералдауға негізделген. Түзілетін 
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аммиак күкірт қышқылымен аммоний сульфатын түзеді және кейін оның құрамынан 

азот мөлшері анықталады. Процестердің схемасы: 

RCH(NH2)COOH + H2SO4            CO2 + SO2 + H2O + NH3 

  2NH3 + H2SO4              (NH4)2 SO4 

 

Құрал–жабдықтар жəне реактивтер: аналитикалық таразы; электр плитасы; 

Бунзен штативі, 100 мл-лік Кьельдаль колбасы; аммиакты айдауға арналған аппарат; 1, 

10 және 20 мл-лік пипеткалар; 100-лік өлшеуіш колба, бюретка, воронка, 200 мл-лік 

химиялық стақан, май шам, өлшеуіш цилиндр; 15 см-лік шыны түтік; шыны тығын; 

асбест. Концентрлі күкірт қышқылы; мыс купоросы немесе селен, сынап сульфаты 

және калий сульфатының қоспасы (1:100:10); сутегі пероксиді (30 % Н2О2 ерітіндісі); 

50 %-дық  NaOH ерітіндісі; 0,025 н. H2SO4 ерітіндісі; 0,025 н. NaOH ерітіндісі; қызыл 

лакмус қағазы; метил қызылының ерітіндісі.  

Материалдар: құрғақ өсімдік материалы (бидай, күріш, қарақұмық, тары, 

сұлы). 

Жұмыс барысы: Аналитикалық таразыда ұзын пробиркада үгітілген 

зерттелініп отырған материалдың 0,5-0,8 г өлшеп алып, Кьельдаль колбасына салады 

(пробирканы қайта өлшейді, материалы бар пробирка мен материалы жоқ 

пробиркаларды салыстырып, алынған материал массасын анықтайды). 

Колбадағы материал үстіне концентрлі күкірт қышқылының 10-15 мл құяды 

(өлшеуіш цилиндрмен алады), катализатор ретінде 0,1-0,2 мыс купоросын немесе 3-5 г 

селеннің сынап сульфаты және калий сульфатымен қоспасын қосады. Колба 

ішіндегісін араластырғаннан кейін оған тамшылатып 0,5 мл сутегі пероксидін қосады 

(30 % Н2О2 ерітіндісі), шыны тығынмен жауып, абайлап асбест қойып) еңкейтілген 

жағдайда қыздырады. Әрбір 2-4 сағат сайын колбаға сутегі пероксидінің бірнеше 

тамшысын қосып отырады. Материалдың өртеліп болғанын 20 минут қатты 

қыздырғаннан кейін сұйықтықтың сары түске боялмағанынан біледі. Өртеу процесі 

аяқталғаннан кейін колбаны суытып, оған араластыра отырып 20-30 мл су қосады және 

оның ішіндегісін 100 мл-лік өлшеуіш колбаға ауыстырады, суытады және белгіленген 

сызығына дейін сумен жеткізеді де, араластырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Аммиак айдауға арналған құрылғының жалпы көрінісі: 1 – бу 

жасаушы; 2 – құйғыш; 3 – тоңазытқыш; 4 – аммиакты байланыстыруға арналған Н2SО4 

титрленген ерітіндісі бар колба; 5 –зерттелетін қоспасы бар Кьельдаль колбасы 

 

Аммиактың айдалуы арнайы құрылғыда жүреді (3-ші сурет). Кьельдаль 

колбасына 20 мл минералданған қоспаны құяды, оны бу жасағышпен байланыстырып, 

суды қайнатуға дейін апарады. Сосын Кьельдаль колбасына құйғыш арқылы 20 мл 50 

%-дық натрий гидроксидін құяды. Бу жасағыш кранын ашып, аммиакты 0,025 н. 20 мл 

титрленген күкірт қышқылының ерітіндісі бар стаканға айдайды, оған алдын ала қызыл 

метил индикаторының 2-3 тамшысын қосады (форштостың соңы қышқылға батып 
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тұруы қажет). Айдау колбаны спирт құрылғысында немесе газ горелкасында қыздырса, 

жылдамырақ аяқталады. Аммиактың айдалуы аяқталуын анықтау үшін тоңазытқышты 

ашып, түтікті дистилденген сумен шайып, қызыл лакмус қағазына ағып тұрған 

сұйықтықты тамызу қажет.     
Егер лакмус қағазы көк түске боялатын болса, онда айдауды жалғастырып, 

лакмус қағазын стаканға салу керек. Айдау біткеннен кейін қабылдағыштағы күкірт 

қышқылының артығын 0,025 н. NaOH ерітіндісімен сары түске боялғанға дейін 

титрлейді және азот мөлшерін есептейді. Барлық сипатталған операцияларды бақылау 

нұсқасында тек реактивтермен алдын-ала жүргізеді. Азоттың пайыздық мөлшері (х): 

 

  
          

        
 

 

Мұндағы 0,35 – 0,025 н. сілті ерітіндісінің 1 мл-не сәйкес келетін азот 

миллиграмының саны; А – бақылау ерітінді мен зерттелініп отырған ерітіндіні 

титрлеуге кеткен сілті көлемдерінің арасындағы айырмашылық, мл; В – өлшеуіш 

колбасындағы минералданған қоспаның жалпы көлемі, мл; В1 – айдау үшін алынған 

минералданған қоспаның жалпы көлемі, мл; m – материал массасы, г. 

Белоктың массалық үлесін есептеу үшін алынған мән 6,25 коэффицентіне 

көбейтіледі, себебі 100 г белокта шамамен 16 г азот болады. Ал 6,25 г - бұл 1 г азотқа 

сәйкес келетін белок мөлшері. 

Көрсетілген эксперимент әдістемесін Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің «Химия» мамандығы студенттері тағам өнімдері анализіне арналған 

дипломдық жұмыстарын орындауда пайдаланады және біздің дипломдық жұмыста да 

осы әдістеме бойынша көкөністердегі белок мөлшері анықталды. Эксперимент 

нәтижелері өңделуде және дипломдық жұмыста келтірілетін болады. 
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Аннотация 

 Бұл мақалада жаңартылған бағдарламаға көшу өзектілігі жөнінде, өңдірістік 

машықтану кезіндегі жаңартылған бағдарламаға сәйкес қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмалар және сын тұрғысынан ойлауға бағытталған әдіс-тәсілдер көрсетілген. 

Аннотация 

В данной статье отражены задачи для формирующей оценки в соответствии с 

обновленной программой при производственной практике, об актуальности перехода на 

обновленную программу, а также методы и приемы, направленные на критическое мышление. 

Abstract 

This article describes the tasks for formative assessment in accordance with the updated 

program in the production practice, the relevance of the transition to the updated program, as well as 

methods and techniques aimed at critical thinking. 

Түйінсөздер: АКТ, ИҚ-спектр, ПМР-спектр, спиральділік, неапод 

Ключевые слова: АКТ, ИК-спектр, ЯМР- спектр, спиральность, неапод 

Key words: ACT, IR and  NMR - spectra, the helicity, nearpod 

 

Бүгінгі таңда мектеп өзінің келбетін күрт өзгертуде. Бұл, ең алдымен, 

қазақстандық білім берудегі елеулі өзгерістерге байланысты. 

Мұғалім алдында «Ақпараттандыру ғасырында қалай оқыту керек?», «Сапаны 

қалай жақсарту керек, сабақта алған білім оқушының бәсекеге қабілетті тұлға болуына 

қалай көмектеседі?» деген сұрақтар туындайды.  

Қазақстан Республикасындағы білім мазмұнын жаңартудағы басты мақсат: 

білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу 

жағдайында мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру. Бұл бағдарлама Д. 

Брунердің когнитивтік теориясының  негізінде білімнің спиральды формасын 

дамытуға негізделген. 

Орта мектептерде жаңартылған оқу бағдарламасын кеңінен енгізу білім беру 

институтын тұтастай өзгерту жолындағы алғашқы қадам болып табылады. Білім беру 

бағдарламасын жаңарту - уақыт талабы бойынша туындаған қажеттілік. Жаңартылған 

оқу бағдарламалары оқушыларға да, мұғалімдерге де өздерінің білімі мен дағдыларын 

дамытуға және жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Жаңа білім беру бағдарламасын енгізудің себебі неде? Неліктен бұл қажеттілік 

пайда болды? Өзгерістер енгізу қажеттілігінің себебі қазіргі ақпараттық әлемде 

көптеген фактілерді білудің және көптеген ақпаратты есте сақтаудың орынсыздығына 

айналды, өйткені соңғы ақпараттық технологиялардың көмегімен адамзат кез-келген 

уақытта кез-келген ақпаратқа қол жеткізе алады. Сонымен бірге, уақыт ізденуші маман 

болуға көмектесетін басқа талаптарды да белгілейді. Қазіргі уақытта технология 

керемет жылдамдықпен дамып жатқандықтан, адам кез-келген жағдайға бейімделуі 

керек. Ол үнемі оқып отыруы керек, өйткені білім 4-5 жылда бір рет жаңарып отырады, 

сондықтан өзін-өзі дамыту қажеттілік болып табылады. 

 Заманауи білім беру жүйесінің міндеті - интеллектуалды, көптілді, өмір бойы 

білуге дайын, тез өзгеріп жатқан әлем жағдайларына бейімделе алатын маман 

дайындау. Осыған байланысты білім беру жүйесі тек білім алуға және ақпаратты есте 

сақтауға бағытталмауы керек. Соған сәйкес мұғалімнің қызметі де бірқатар 

өзгерістерге ұшырауы керек. Осы мақсатқа жету үшін барлық мектептерде 

жаңартылған оқу бағдарламасы енгізілуде.     

Химия пәнінен жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылымы 

пәннің өзіндік ерекшеліктерімен анықталады. Соның ішінде органикалық химия 

саласының мектептегі рөліне тоқталатын болсақ: Органикалық химия ерекше маңызды 

ғылыми және практикалық мәнге ие 
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Оның зерттеу объектісі- синтетикалық және табиғи қосылыстардың үлкен 

саны болып табылады. Органикалық химия Заманауи химияның ең ірі және ең 

маңызды бөліміне айналды. 

Табиғи органикалық заттар және олардың түрленуі өмір құбылыстарының 

негізінде жатыр. Сондықтан Органикалық химия биологиялық химия мен молекулалық 

биологияның химиялық негізі болып табылады. Бұл саладағы зерттеулер тірі табиғат 

құбылыстарының мәнін терең түсінуге мүмкіндік береді. 

Көптеген синтетикалық органикалық қосылыстар адам қызметінің түрлі 

салаларында пайдалану үшін өнеркәсіпте өндіріледі. 

Бұл - мұнай өнімдері, әртүрлі қозғалтқыштар үшін жанармай, полимерлік 

материалдар (каучуктар, пластмасса, талшықтар, үлдірлер, лактар, желімдер және т.б.), 

беттік белсенді заттар, бояғыштар, өсімдіктерді қорғау құралдары, дәрілік препараттар, 

дәм және парфюмерлік заттар .  

  Органикалық химия негіздерін білмей заманауи адам өркениеттің барлық 

осы өнімдерін экологиялық сауатты қолдана алмайды. 

Органикалық қосылыстарды синтездеу және зерттеу әдістерінің қарқынды 

дамуы берілген қасиеттері бар заттар мен материалдарды алу үшін кең мүмкіндіктер 

ашады. Органикалық химия курсында жаттығуларды орындауда генетикалық 

байланысты, логикалық есептерді, физика-химиялық әдістерді қолдана отырып, 

теориялық білім мен тәжірибе арасындағы байланысты жүзеге асыруға болады. Бұл 

оқушылардың танымдық және интеллектуалдық қабілеттерін, функционалдық 

сауаттылықтарын дамытып, пәнге деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. 

Бұл мақалада жаңартылған оқу жоспарының органика курсы бағдарламасының  

мазмұнына сәйкес- педагогикалық практика кезінде қолданылған  формативті бағалау 

тапсырмаларының мысалдары келтірілген. 

1-тапсырма 

Ой қозғау  
Берілген кестедегі реакция типін анықтап, дұрыс жауабын табу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма       O қосылысының ПМР және ИҚ спектрлері бойынша 

(жақын УФ облысында -зат түссіз) құрылысын анықтаңыз. (сурет 1, 2). 
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                         1-сурет                                                                           2-сурет. 

Құрамы С4Н10О қосылысының ЯМР спектрі                 Құрамы С4Н10О 

қосылысының ИҚ-спектрі 

 

3-тапсырма 

Генетикалық қатар  
Презентацияда көрсетілген айналымдарды жүзеге асыру(Nearpod 

бағдарламасы арқылы) 

 

1) CH3 –CH3→X →CH3-CH2-

OH→Y→CH3COOH                  

 

2)    CH3Cl   

CH4→CH3OH→H-COH→HCOOH  

 

 

Жоғарыда көрсетілген үш тапсырма да  

жаңартылған бағдарламаға сәйкес құрастырылған.  

1-тапсырма бойынша оқушылар реакция типтерін қайталайды, соған сәйкес 

сабақ тақырыбын анықтай алады.  

2-тапсырма мектеп курсына жаңадан еңгізіліп жатқан физика-химиялық 

әдістер бөліміндегі ЯМР және ИҚ спектрлерін анықтауға арналған. Оқушылар берілген 

суретті қолдана отырып, олардың формулаларын анықтайды. ЯМР мен ИҚ спектрлерін 

ажырата алады. 

3-тапсырма Nearpod бағдарламасы арқылы, яғни оқушылар заман талабына 

сай ұялы телефондарын қолдану арқылы берілген айналымдарды жүзеге асырады, ал 

мұғалім сыныптағы барлық оқушыларды бірдей уақытта тексеріп, бағалайды. 

Келтірілген тапсырмалар - қолдану, қайталау  және талдау дағдыларын дамытуға 

бағытталған, бұл- бағалаудың мақсаттары мен критерийлеріне сәйкес келеді.  

Қорыта айтқанда, жаңартылған оқу бағдарламасымен жұмыс істеу тәжірибесі 

оқушының дербестігін, олардың оқу іс-әрекетін жоғарылатады. 

Оқушылар жеке жұмыс жасауға, АКТ қолдануға дағдыланады, сын 

тұрғысынан ойлау қабілеті дамиды, функционалдық сауаттылығы қалыптасады. 
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Ғылыми жетекші: Божекенова Ж. Т. 

биология ғылымдарының магистрі, жаратылыстану ғылымдары кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

 

Түйін 

Қостанай облысының аумағында жеткіліксіз ылғалдану жағдайы орын алады. 

Сонымен қатар Қостанай облысының су ресурстары өте шектеулі. Бұл жағдайда 

тамшылатып суарудың маңызы өте зор. 

Біздің климатымыздағы вегетациялық кезең көктемде кеш, ал күзде ерте 

соғатын аяздармен шектеледі. Тамшылатып суару өсімдіктердің вегетациялық кезеңін 

қысқартуға және ерте өнім алуға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: тамшылатып суару, микросурару, топырақ аэрациясы, су 

құбырлары. 

Аннотация 

Территория Костанайской области находится в условиях недостаточного 

увлажнения. В тоже время водные ресурсы Костанайской области в значительной 

степени ограничены. Это делает капельный полив актуальным в приусадебном 

хозяйстве области.  

Вегетационный период в нашем климате сильно ограничен поздними 

заморозками весной и ранними заморозками осенью. Капельный полив позволяет 

сократить вегетационный период растений и тем самым получить ранний урожай. 

Ключевые слова: капельный полив, микроорошение, аэрация почвы, 

водопроводные трубы. 

Abstract 

The territory of the Kostanay region is in conditions of insufficient moisture. At the 

same time, the water resources of the Kostanay region are largely limited. This makes drip 

irrigation relevant in the homestead of the region. 

The growing season in our climate is severely limited by late frosts in spring and 

early frosts in autumn. Drop watering allows you to reduce the growing season of the plant 

and thereby get an early harvest. 

Key words: drip irrigation, micro irrigation, soil aeration, water pipes. 

 

Тамшылатып суару қондырғысы – бұл суағарлардың тармақталған жүйесі, 

оның көмегімен су өсімдіктердің тамырына дейін жеткізіледі. Жұмыс істеу мәні өте 

қарапайым. Су алдымен су құбырынан жинақтау резервуарына түседі немесе 

ұңғымадан айдалады, әрі қарай, алдымен магистральды құбырлар арқылы, содан кейін 

тамшылау түтіктер арқылы тікелей өсімдіктерге тасымалданады. 

Тамшылатып суару қазіргі уақытта суарудың қарқынды дамып келе жатқан 

тәсілдерінің бірі болып табылады. Соңғы жиырма жылда тамшылатып суарумен 

айналысатын алаңдар 6 еседен астам кеңейіп, қазіргі уақытта әлемде шамамен 6,1 млн 

га құрайды. 

Мысалы, Ресей елінде ICID бағалауы бойынша 2005 жылы шамамен  

400 мың га жер суармалы болса, оның 200 мың гектарында тамышатып суару 

әдісі қолданылады, мұндай алқаптардың үлесі едәуір көп болып табылады.  

Әлемнің көптеген елдерінде тамшылатып суаруды қолдану оның 

артықшылығын дәлелдеді, олардың ішінде: еңбек, энергетикалық және ресурстық 

шығындардың төмендеуі; басқа тәсілдермен суару үшін жарамсыз жерлерде пайдалану 

мүмкіндігі, мысалы, жер асты сулары жоғары орналасатын жерлерде, тік  беткейлерде, 

механикалық құрамы жеңіл топырақтарында. Тамшылатып суару әдісін пайдалану 
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дәстүрлі әдістермен салыстырғанда суару нормаларын 50%-дан артық төмендетуге 

және  жоспарланған сападағы ең жоғары өнім алу үшін тыңайтқыштарды ұтымды  

енгізуге мүмкіндік береді. Бұл әдісті судың жоғары минералдануы кезінде, бұрыс 

пішінді алқаптарда,   сукөздердің саны аз жерлерде және жергілікті ағын суды 

пайдаланған кезде қолдануға болады. Ресейдің оңтүстігінде ағын судың қорлары 

жылына 7,0 текше километрге дейін жетеді, мұндай су көлемін пайдаланып шамамен 2 

млн га алқаптың суарылуын қамтамасыз етуге болады. 

Тамшылатып суару қымбат және техникалық ең күрделі суару тәсілі болып 

табылады. Жүйені жобалау және пайдалану кезінде бастапқы шарттардың барлығын 

мұқият тексеріп есепке алу қажет, салынған ресурстар (қаржылық, еңбек, 

материалдық) күтілетін қайтарым бермесе, теріс нәтижелерге әкеледі. Тамшылатып 

суаруды дұрыс пайдаланбау салдарынан қаражаттың шығыны ғана емес, сонымен 

қатар қоршаған ортаға зиян келтіру де мүмкін. 

Біздің экспериментте әрқайсысы 0.045 га-дан тұратын 2 жер үлескілері 

пайдаланылды. Бірінші үлескіде тамшылатып суару қондырғысы орнатылды. 

Екіншісінде суару дәстүрлі түрде жаңбырлату тәсілімен  жүргізілді (бақылау үлескі). 

Белгіленген екі учаскеде сыйымдылығы 4м
3
 болатын су резервуарлары орнатылған. 

Суару дәстүрлі тәсілмен күнделікті жүргізілді. Тамшылатып суару қондырғысы климат 

және басқа да жадайларды ескеріп реттелді (тәжірибе үлескі). Отырғызылған 

өсімдіктердің құрамы екі учаскеде бірдей болды: қызанақ, қияр, баклажан, 

қырыққабат.  

Экперименттің бақылай келе тамшылатып суарудың тиімділігін бірінші 

күндерден ақ байқауға болады(кесте).  

 

Кесте  

Дәстүрлі суару мен тамшылатып суарыдағы су шығыны 

Күні Бақылау үлескідегі 

су шығыны (дәстүрлі суару) 

Тәжірибе үлескідегі су 

шығыны (тамшылатып суару) 

(4 сағат) 

м
3
/сағ 

(1 сағат) 

м
3
/сағ 

(4 сағат) 

 м
3
/сағ 

(1 сағат) 

 м
3
/сағ 

25.05.2019  2,05 0,51 1,52 0,38 

26.05.2019 4,10 1,02 3,25 0,81 

27.05.2019 6,03 1,5 4,39 1,09 

28.05.2019 8 2 5,95 1,48 

29.05.2019 10,01 2,5 7,48 1,87 

30.05.2019 12 3 9,01 2,25 

31.05.2019 14,01 3,5 10,57 2,64 

 

Бұл жерде бірінші күннен бастап алғашқы аптаның өзінде су шығыны 

айтарлықтай азайды. Егерде біз дәстүрлі суару әдісімен күніне 4сағатта шамамен 2000 

литрдей су жұмсасақ, тамшылатып суару әдісі арқылы біз шамамен 1200-1500 литр су 

жұмсаймыз. Осы тамшылатып суару әдісін қолдана отырып жаз бойы үш ай көлемінде 

біз шамамен 100 мың литр су үнемдейміз. Бұл тек қана 0.045 га-дан тұратын жер үшін.  

Қорытындылай келе бұл ғылыми жұмыстың нәтижесінде біздің көргеніміз 

тамшылатып суару технологиясы кәдімгі суарумен салыстырғанда бірқатар 

артықшылықтарға ие:  

1. Топырақ аэрациясы. Топырақтың шамадан тыс ылғалдануы болмайды, бұл 

бүкіл өсу циклі бойы тамырдың қарқынды тыныс алуын қамтамасыз етеді, суару 

кезінде немесе суарудан кейін тыныс алу үрдісі тоқтамайды. Топырақтағы оттегі 

тамыр жүйесінің белсенді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Суарудың кез келген басқа 
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тәсіліне қарағанда осы тәсілді пайдаланған кезде ғана тамыр жүйесі жақсы дамиды. 

Тамыршалардың негізгі массасы тамшылар аймағында шоғырланады, тамыр жүйесі 

шашақталып көптеген белсенді тамыр түктерін дамытады. Өсімдіктің су мен қоректік 

заттарды тұтыну қарқындылығы артады.  

2. Су баяу жүреді, топырақ эрозияға ұшырамайды - мұның барлығы ылғалдың 

шығынына тосқауыл қоюға мүмкіндік береді; 

3. Ерітілген тыңайтқыштар тікелей тамырлы аймаққа суару кезінде  енгізіледі. 

Қоректік заттардың тез және қарқынды сіңуі іске асады. Бұл құрғақ климаттық 

жағдайларда тыңайтқыштарды енгізудің ең тиімді тәсілі. 

4. Өсімдіктердің жапырақтары жаңбырлатып суарғандағыдай  ылғалданбайды, 

сондықтан аурулардың таралу ықтималдығы төмендейді, инсектицидтер мен 

фунгицидтер жапырақтардан шайылмайды.   

5. Барлық жүйе автоматты түрде әрекет етеді, қажет болған жағдайда ол 

компьютерге қосылуы мүмкін. Осының бәрі жұмыс уақытының 60% үнемдеуге 

мүмкіндік береді. 
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Түйін: Мақалада химия мен әдебиетті оқытуда аралық байланыстарды жүзеге 

асырудың орындылығы, химия сабақтарында әдеби шығармаларды қолдану мысалдары 

көретілген. Бұл мақалада химия пәнін өлең жолдарымен жалпы әдебиетпен байланыстыра 
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өтудің маңыздылығымен артықшылығын көрсетеді. Оқу тәжірибесінде пәнаралық 

байланысты жүзеге асыру химия пәнінің мұғалімінің басқа пәндер оқытушыларымен 

ынтымақтастығын көздейді. 

Аннотация: В стaтье рacсмaтривaются вoзмoжнoсти рeaлизaции мeжпрeдмeтных 

связeй в ходe изучeния химии и литeратуpы, привеeдeны пpиеeмы иcпoльзoвaния 

произвeдeний худoжeствeннoй литeратуpы нe урoкaх химии.Этa статья подчеркивает 

важность и преимущества соединения химии с поэзией. Рeaлизaция мeжпрeдмeтных связeй 

в прaктикe oбучeния прeдполагаeт сoтрудничествo учитeля химии с учитeлями дpугих 

прeдметoв. 

Annatation: In the article, the possibilities of the implementation of interdisciplinary 

relations in the course of studying chemistry and literature are considered. This article emphasizes 

the importance and benefits of combining chemistry with poetry. The implementation of 

intersubject communications in the practice of learning involves the cooperation of a chemistry 

teacher with teachers of other subjects. 

Кілт сөздер: өлең, көзқарастар, сабақты дамыту, мәдени ой,периодтык жүйе 

тарихы, пәнаралық байланыс, білім беру, Д.И.Менделеевтің периодтық кестесі, химия 

қақпасы . 
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Д.И.Менделеева, врата химии. 
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Interdisciplinary links with other sciences are very important for students in the 

study of any subject. In the study of chemistry, interdisciplinary links are often obtained in 

mathematics (solving problems), biology (biological role of metallic and non-metallic 

ions, organic matter), physics and geography (distribution of elements in nature, ore), ie 

the objects of the natural mathematical cycle. However, the lesson can be integrated with 

the literature. The use of literary riddles, poems in the new or grouping of the read 

material develops students' ability to think logically, as well as contributes to their 

heuristic activity in the classroom. Examples of the use of poetic lines are often found in 

the methodological literature for inorganic chemistry lessons and extracurricular activities, 

but very few in organic chemistry. 

Interdisciplinary integration of natural sciences includes physics, physiology, 

biology, ecology, paleontology, geography, geology, cosmology, etc. helps to combine 

different information. Comprehensive knowledge is very important for a unified 

understanding of the inanimate and living world, that is, to form a holistic natural-

scientific image of the world. This means, for example, that knowledge of chemistry is 

incomplete without knowing the information about the school course and the connection 

between the individual subjects of the school course. 

Another important point is to draw parallels between the humanities and 

industries in the field of chemistry: literature, world art culture, art, museum work, history, 

criminology, cinema, photography, music, linguistics (etymology) and others. This allows 

us to show the importance of chemistry. It examines in more detail the role of chemistry in 

human activity in areas that at first glance may seem far-fetched. Thus, through the 

interaction of natural and social sciences, one of the main directions in the development of 

modern education is a systematic approach to humanized learning. 

The structure of the periodic table and musical composition reflects the laws of 

universal harmony in nature. If D. И. Mendeleev's periodic law and Kh. Н. If we model 

Lewis Octet's rule for music, we can assume that 8 records (1 octave) correspond to one 

period in the periodic table, and then the record "do" corresponds. Atoms of chemical 
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elements are placed in the periodic table with their charge and relative atomic mass in a 

certain periodicity, in ascending order of periods and groups. On a musical scale, notes are 

placed as they increase in octaves. Atoms of chemical elements can be connected to each 

other in different ways, there are different chemical bonds: ionic, metallic, covalently 

polar and non-polar. When playing a musical instrument, the notes (sounds) associated 

with the beats can be combined in different ways: legato (legato), stoctato (stoctato), 

partamento (partamento), etc. There are no music groups for high school students. By 

chemical names or combinations thereof: "Metal Corrosion", "Bricks", "Metallica", "Lead 

Fog", "Toxic Substances". You can also recall the song "Lithium" by Nirvana or 

Evanessence or the song "Beryllium" by Spena: 

It's easy to get lost in an apartment. 

Some old people sleep and see the table, 

In this table I am between chalk and lithium. 

I don't live, I develop my life. 

 

It would be hard for you to believe that Mendeleev also made a contribution to 

literature. But Mendeleev's proverbs are in the pages of literature. 

Mendeleev's proverbs 

1. The role of science is to serve, it is a means to an end. 

2. If there is no modern industry without science, there can be no modern science 

without industry. 

3. Experience is the link between natural phenomena and cognitive abilities. 

4. There are two main and final goals of scientific study of the discipline, which 

is to be able to predict and implement progress. 

5. Science is the common good of the people, so it is necessary to respect not 

only the person who first told a certain truth, but also the person who was able to convince 

others, convinced of that truth and created it for the benefit of science. 

6.No talent and no genius will come out until you fall in love with work. 

7. You will find a breath of breath that can not be found in anything else! 

8. It's easy to get lost in a well-known data adventure if you don't have a plan. 

9. The more useful a person is for all public and state interests and for all 

mankind, the more perfect he will be. 

10. The future of the periodic law is not to be broken, but to be completed and 

developed. 

11. The glory of the teacher is in the growth of the seeds that he sows in his 

disciples. 

Suggestion for the passage of chemistry in Kazakhstan through poetry. 

Zhubaibek Zhumakhan, a teacher of the highest category of the Republic of 

Kazakhstan, has been teaching chemistry in secondary schools in the villages of Zaisan 

district of East Kazakhstan region for 40 years. More than 500 articles by students, 

teachers and scientists have been published in the district, regional and national 

pedagogical readings. comments, comments published.  

In 1973, a small book was published by "Mektep" publishing house. It was also 

printed and distributed as a poster as a best practice in the regions. In 2004, Zh. 

Zhumakhan's "Atamura" publishing house published a children's textbook in Kazakh and 

Russian for 8th grade and a table "Chemistry Gate" as a visual aid.  

According to many scientists and teachers, the schedule "Chemical Gate" for the 

study of the basic course of chemistry and the methodology of its teaching, such as the 

schedule of DI Mendeleev, is a novelty of global significance, common to all schools 

abroad. However, the authors of the existing textbooks do not prevent the teaching of this 
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work in schools. It is even growing. In general, people do not want to accept new events 

and changes, but the art of teaching chemistry in connection with literature is interesting, 

that is, today it is more convenient for some students to study in the humanities, so this 

approach is optimal for them. 

Poems written by N. Beketov about the active series of metals: 

Potassium, sodium are monovalent. 

Calcium and magnesium are divalent. 

Aluminum is trivalent. 

Manganese pairs, seven. 

The valence of zinc is two. 

Both in iron. 

Nickel is similar to iron. 

Tin and lead. 

Both have four surnames. 

Hydrogen metal in a row. 

Formed with a single valence. 

With both valences 

Copper and mercury are listed. 

Silver has one valence 

With one or three valences. 

Platinum seemed 

With one or three valences 

Gold melted from the feet. 

And the boy who memorized this poem, without confusing the elements of the 

active series of metals created by Beketov, remembers all their valences. He will not 

forget for a lifetime. For example, when asked what the valence of manganese is, we recite 

verses and tap "manganese pairs, seven", ie even numbers - 2-4-6 and 7. Beketov's line of 

activity of these metals is on the left threshold of the "Chemical Gate", while the non-

metallic elements created by the American chemist Pauling are listed on the right 

threshold of the gate. And in the middle of the gate, both metal and non-metal, that is, a 

series of dual-sacred, amphoteric elements, Uncle Zhubaibek himself selected. We 

memorized them with a song. Also, according to the lines of the poem, "Look at the gates 

of chemistry, why is hydrogen at the top of the throne?" confused. After memorizing the 

poem, it was not difficult to write it without confusion. In later lessons, reading the 

Mendeleev's table, atomic and electronic theories, the "Chemical Gate" was very useful. 

Before reading DI Mendeleev's periodic table in school textbooks, a brief 

information about dozens of elements and compounds was given, while the "Chemical 

Gate" table used an easy-to-understand and sequential method of classifying 40-50 

elements and compounds according to their common properties. 

On both sides of the door of the "Chemical Gate" there are tables for writing 

chemical formulas, samples of reactions according to the common properties of each of 

the salts, bases, acids, oxides. A child who has read and mastered all of this will be able to 

easily read and understand even a chemistry textbook for university. Figuratively 

speaking, the "Chemical Gate" is the "alphabet" of chemistry. The "gate of chemistry" is 

not only the "alphabet" of chemistry, but also the "grammar" of chemistry. I mean, in the 

grammar of the Kazakh language, after reading and understanding the syllables, you write 

the sentences without mistakes. In the same way, after reading and mastering the "Gates of 

Chemistry", you will be able to read and understand the science of chemistry on your own. 

Fiction helps to reveal the external and internal beauty of chemistry. Of course, the 

problem is not only the beauty of the structure of substances, crystals, solutions. 
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Chemistry is beautiful in its inner meaning, in its ability to explain phenomena, and in its 

infinite variety of possibilities. There are many ways to use fiction in chemistry lessons: 

when explaining new material with excerpts from literary works, when doing exercises for 

asking questions, or when summarizing and reviewing a topic. In recent years, they have 

turned to fiction in order to increase their interest in reading. The organization of home 

study in the classroom and in extracurricular activities, using fiction and popular scientific 

literature, helps students to master the basics of chemistry for a long time. As a result of 

such work, students develop interest in reading, the ability to work with books, the desire 

to read more. Interdisciplinary communication in teaching is considered as a didactic 

principle and a situation that takes into account the goals and objectives, content, methods, 

tools and forms of teaching for different academic disciplines. 

Interdisciplinary communication affects the composition and structure of 

disciplines. Each topic is a source of different object communications. When studying 

amines and anilines, you can use an excerpt from the book "Engineer hyperboloid Garin" 

by A. Tolstoy. You can read an excerpt on the production and properties of aniline, its use. 

In the general survey you can ask a few questions from the literature. Modern ideas and 

interdisciplinary connections about the integrity and development of students contribute to 

the formation of dialectical and materialist views on nature, which are reflected in the 

teaching of the methodology of science. Experience has shown that interdisciplinary 

contacts at school are a clear reflection of the integration processes taking place in science 

and society. These relationships play an important role in improving the practical and 

scientific-theoretical training of students. 

The use of interdisciplinary communication in practice poses many challenges for 

teachers, as each subject in the school is presented as a reflection of the real world: how to 

organize students' cognitive activities in such a way that they can connect knowledge from 

different subjects; how to arouse their cognitive interest in the worldviews of science. All 

this indicates the need to use interdisciplinary links in the study of chemistry. This 

problem has defined the purpose of the study: to identify the main ways to implement 

intra-school communication in the teaching of chemistry in grades 10-11 in the current 

conditions of development of school education. The subject of research is the process of 

improving the methods of chemical teaching based on a systematic approach and the use 

of interdisciplinary communication. This method increases the motivation to study 

chemistry; helps to form elements of system thinking; demonstrate the continuity and 

interconnectedness of all disciplines of the natural cycle and the possibility of applying 

chemical research methods in further professional activities; effective teaching of 

chemistry. 

In order to achieve the goal and test the hypothesis, the main objectives of the 

study were formulated: 

1. Analysis of methodological, pedagogical and psychological literature on the 

research topic. 

2. Substantiation of interdisciplinary material on the basis of a systematic 

approach to the effectiveness of chemical education. 

3. Development of a course in chemistry with the use of new teaching materials 

and interdisciplinary materials. 

4. Examine the impact of teaching methods proposed in the pedagogical research 

on the effectiveness of teaching chemistry and the development of systematic thinking of 

students. 

Thus, interdisciplinary communication is a modern principle of teaching, 

designed to strengthen the systematic knowledge of students, which affects the choice and 

structure of educational material in a number of disciplines. The full use of 
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interdisciplinary communication in education lays the foundation for the design and 

implementation of interdisciplinary activities of teacher and student at all stages of the 

learning process. In the process of teaching chemistry, all the methods known to modern 

science can be used to implement interdisciplinary communication. 

In conclusion, the Chemical Gate, developed by Mendeleev, is an indispensable 

tool for understanding the meaning of the Periodic Table in the teaching of chemistry. 

Through this child-friendly table, the student learns about a number of elements. 

Explaining the natural sciences to students through interdisciplinary links is effective. To 

show and support the advantages of Zhubaibek Zhumakhan's book.  

Thus, through the systematic use of interdisciplinary communication between 

students: 

1.Develops interest in the topic. 

2. Students learn to search for the connection between chemistry and life, which 

encourages them to use additional sources of information. 

3. The level of education increases. 

4. Improves the skills of self-education. 

5. A dialectical materialist worldview is formed.  
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Түйіндеме. Жатаған бидайық (Elytrígia répens) астық тұқымдастарына 

жататын көпжылдық шөптесін өсімдік. Бұл мақалада жатаған бидайықтың (Elytrígia 

répens) өсімдігінің дәрілік қасиеттері және өсімдік құрамындағы аминқышқылдарының 

сандық анықтау нәтижелері қарастырылады. 

Аннотация. Пырей ползучий (Elytrígia répens) относится к многолетним 

травянистым растениям семейства Злаковые. В данной статье рассматривается 

лекарственные свойтсва и представлены результаты количественного анализа 

аминокислотного состава Пырея ползучего (Elytrígia répens). 

Abstract. Wheatgrass creeping (Elytrígia répens) refers to perennial herbaceous 

plants belonging to Cereal family. This article discusses the medicinal properties, presents 

the results of of quantitative analysis of the amino acid composition of Wheatgrass creeping 

(Elytrígia répens).  

 

Түйін сөздер: Жатаған бидайық, өсімдік шикізаты, дәрілік өсімдіктер, 

аминқышқылдар. 

Ключевые слова: Пырей ползучий, растительное сырье, лекарственные 

растения, аминокислоты, жирные кислоты. 

Key words: Wheatgrass creeping, herbal raw materials, medicinal plants, amino 

acids. 

 

Исследования химического состава и фармакологических, лекарственных 

свойств растительного сырья, общих фитопрепаратов и индивидуальных, отдельных 

веществ выделенных из растений, приводят к созданию модернизированных 

высокоэффективных лекарственных средств и открывают новые пути их получения. 

Вызывают определенный интерес растение пырей ползучий (Elytrígia répens), которые 

характеризуются богатым химическим составом, а потому широким биологическим 

спектром действия и использования [4]. 

Пырей ползучий - известный и распространенный сорняк. Пырей ползучий 

(Elytrígia répens) относится к одним известных лечебным средствам. Широко 

применяется в современной и народной медицине в качестве лекарственного сырья [1]. 

Согласно государственной службе здравоохранения Германии корневища 

пырея применяются в следующих областях: для увеличения мочеотделения при 

воспалительных процессах в мочевыводящих путях; как добавка при лечении катара 

верхних дыхательных путей [5].  

Благодаря своему химическому составу, его целебные свойства применяются и 

в традиционной медицине как средство для нормализации обмена веществ, 

кровоочистительный и кровоостанавливающий препарат, при лечении желчекаменной 

болезни, пневмонии, заболеваний кожи и др. [6-7] 

Корневища растений рода пырея содержат в большом количестве углеводы, 

такие как тритицин, левулезу, агроперин, глюкованелин, маннит. Помимо этого в 

составе есть соли яблочной кислоты, белок до 8-9%, каротины, витамин С, 

азотосодержащее вещества, аскорбиновая кислота, флавоноиды, фенолкарбоновые 

кислоты и дубильные вещества [2]. Известно о содержании сапонинов, углевода 

тритицина, полиацетиленового соединения агропирена, слизи и следов эфирного 

масла. В подземной части, помимо указанного, обнаружено до 40 мг% каротина [9]. 

По пырею ползучему (Elytrígia répens) имеются данные о содержании 

большого количества лектинов [3]. 
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В растениях, как показали последние исследования, содержится в свободном 

или входящих в состав вещества около 25-30% аминокислот. Широкое 

распространение аминокислот в растениях и их высокая биологическая активность 

способствуют положительному действию на организм лекарственного сырья и 

полученных из него лекарственных средств. Так, к примеру метионин применяется в 

качестве гепатопротекторного средства, соединения аспарагиновой кислоты — для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и др. [8] 

Поэтому изучение качественного и количественного состава аминокислот и 

жирных кислот пырея ползучего представляет научный интерес. 

Целью настоящей работы явилось исследование аминокислотного состава и 

определение жирных кислот в составе подземной и надземной части пырея ползучего 

(Elytrígia répens). 

В качестве объекта исследования был взят пырей ползучий (Elytrígia répens) 

вместе с корнями. Сбор растительного сырья был произведен в период осеннего 

увядания.  

Материалы и методы 

Определение аминокислот проводили на газовом хроматографе «CARLO-

ERBA-4200» с детектором на основе пламенно-ионизаций хромосорбе WAW. В 

качестве газа-носителя использовали гелий (Не). 

При проведении анализа на аминокислот были установлены следующие 

условия: начальная температура колонки (печи) – 110 С; температура пламенно-

ионизационного детектора – 300 С; температура испарителя – 250 С; конечная 

температура колонки – 250 С. 

Приготовленное сырье гидролизовали соляной кислотой (НСI) в течение сутки 

(24 часов). Полученный гидролизат выпарили досуха в роторном вакуум–испарителе 

при 40С и окончательно полученный осадок растворили в сульфосалициловой 

кислоте. Процедура повторялась трижды. После была центрифугирования со 

скоростью 2,5 тысяч оборотов в мин. Следующий этап элюирование аминокислоты 

NH4OH через ионообменную колонку с Дауск-50. Полученные элюаты выпарили 

досуха на роторном испарителе, после чего  в колбу был добавлен 

свежеприготовленный хлорид олова (II) (SnCl2,), 2,2-диметоксипропан; пропанол 

насыщенный соляной кислотой (НСl), нагревали до 110С, данную температуру 

необходимо выдержит в течение 20 мин и  затем необходимо содержимое колбы вновь 

выпарить на роторном испарителе. В колбу прилевают свежеприготовленный 

ацилирующий реактив (1 объем уксусного ангидрида, 2 объема триэтиламина, 5 

объемов ацетона), после чего выпаривают образцы досуха и прибавляют этилацетат и 

насыщенный раствор хлорида натрия (NaCl). Содержимое колбы тщательно 

перемешали до образования двух слоев –верхний слой (этилацетатный) был взят для 

газохроматографического анализа. Данные анализа аминокислотного состава пырея 

ползучего приведены в Таблице 1 и на Рисунке 1. 

Результаты и обсуждение 

По полученным результатом установлено наличие 20 аминокислот в составе 

пырея ползучего (Elytrígia répens), произрастающего в Костанайской области. По 

данным было определено что наибольшем количестве содержаться глютамат далее 

аспартат, аланин, аргинин и лейцин. Обнаружены небольшие количества триптофана, 

оксипролина и цистина, орнитина. 

 

 

 

 



520 
 

Таблица 1 Аминокислотный состав пырея ползучего (Elytrígia répens) 

 

№ 

Название 

аминоки

слоты 

Символ Содержание 

мг/100 

г 

 доля 

среди 

аминокисл

от, % 

1 
Глютама

т 

Glu 
1945 26,19 

2 Аспартат Asp 1126 13,51 

3 Аланин Ala 620 7,44 

4 Аргинин Arg 415 4,98 

5 Лейцин Lei 392 4,70 

6 
Изолейц

ин 

Ile 
368 4,41 

7 Тирозин Tyr 335 4,02 

8 Пролин Pro 315 3,78 

9 
Фенилал

анин 

Phe 
298 3,52 

10 Глицин Gly 276 3,31 

11 Валин Val 270 3,24 

12 
Гистиди

н 

Cys 
246 2,95 

13 Треонин Thr 299 2,74 

14 Лизин Lys 212 2,54 

15 Серин Ser 196 2,35 

16 
Триптоф

ан 

Trp 
90 1,08 

17 
Метиони

н 

Met 
58 0,69 

18 Цистин His 35 0,42 

19 Орнитин Orn 1 0,012 

20 
Оксипро

лин 

Охi 
1 0,012 
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э 

Рисунок 1 Хроматограмма аминокислот пырея ползучего (Elytrígia répens) 

 

 По результатам на жирнокислотного состава пырея ползучего (Elytrígia 

répens) следует отметить что наибольшую часть составляют жирные ненасыщенные 

кислоты. Оснавная доля олеиновая (71,6%) и линолевая (9,6%). Среди насыщенных 

наибольшем количестве содержаться пальмитиновая (8,4%). 

Результаты проведенных исследований расширяют существующие сведения 

об аминокислотном составе и количественном содержании пырея ползучего (Elytrígia 

répens), произрастающего на территории Костанайской области и могут быть 

использованы при разработке лекарственных средств, полученных из данного 

растения.  
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ЖАНГЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ ФЛОРАСЫ  
 

Олжабай Д.Б. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогиалық университеті, 

Қостанай қаласы 

 

ж.ғ.м., аға оқытушы Кожмухаметова А.С 

 Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогиалық университеті, 

Қостанай қаласы 

 

Аннотация. Бұл мақалада Қостанай облысы Жангелді ауданының дала 

өсімдіктерін зерттеу нәтижелері берілген. Жангелді ауданының флорасын түгендеу 

және жан-жақты талдау мақсаты қойылды. 

Түйін сөздер: өсімдік жабыны, флора, тұқымдас, биоморфологиялық талдау, 

эколого-ценотикалық талдау, географиялық талдау, эндемиялық талдау. 

 

Жангелі ауданы - Қостанай облысының оңтүстік - батыс бөлігінде орналасқан. 

Аудан Қостанай облысының Амангелді, Қамысты және Науырзым аудандарымен 

шектеседі. Ауданның оңтүстік бөлігі Қызылорда және Қарағанды облыстарымен, 

батыс бөлігі Ақтөбе облысымен шектеседі. Аудан аумағы 37,6 мың шаршы метрді 

алып жатыр. Аудан аумағының жер бедері негізінен жазық (Торғай жырасы); солтүстік 

бөлігін Торғай үстірті алып жатыр (Теке, Қызбел, Жыланды, Қарғалы, биіктігі 210-310 

м.м.). Торғай және Ұлыжыланшық, Аққұм, Айғырқұм, Тосын құмдары алып жатыр [1].   

Климаты континентальды, қысы - қатал, суық, жазы - ыстық және құрғақ. 

Қаңтар айының орташа температурасы - 18,2 - 16,4˚С, шілде айында +19,4 + 24,4˚С 

көрсетеді. Торғай шөлейттеріндегі жауын - шашынның орташа жылдық көрсеткіші 

150-ден 200мм-ге дейін көрсетеді, ылғалдану коэффициенті 0,2 - 0,3-ден аспайды. 

Оның жылдық көрсеткішінің 70 - 75% түсетін жылы кезеңнің жауын - шашыны басым 

болып табылады. Бірақ ауа температурасы жоғары және қатты жел кезінде жауын - 

шашынның 60%-ға жуығы булануға жұмсалады [2].  

 Жангелді ауданының өсімдіктерін зерттеу барысында 2018 - 2019 жж. 

зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу аймағы ретінде Жангелді ауданының 

өсімдіктері қарастырылды.  

Жангелді ауданы табиғатының маңызды құрамдас бөлігі қысы ұзаққа 

созылатын, ылғалдылық жетіспейтін жазы ыстық және құрғақ құрылықтық 

жағдайында қалыптасқан өсімдік әлемі болып табылады.  

Аудан көлемінде өсімдік және топырақ жамылғысы екі өңірлік үлгіге жатады: 

солтүстік – шөл далалық, оңтүстік – шөлейт. Зерттелген аумақтың өсімдіктер флорасы 

229 туыстан 370 түр және 63 тұқымдастан тұрады. Басым көпшілігі  жабық тұқымды 

өсімдіктерді құрайды (99,2%), оның ішінде 22,4 %-ы дара жынысты 83 түрі, ал 76,8%-ы 

қос жынысты өсімдіктердің 284 түрі жатады. Бір тұқымдасқа жататын түрлердің 

орташа саны 5,87 құрайды. Орташа көрсеткіштен жоғары түрлік қанықтығы бар бай 

тұқымдастар - барлығы 15, 23,8%-ды, кедей тұқымдастар (біртүрді) - 24, 38,1%-ды 
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құрайды. Алғашқы 15 жетекші тұқымдас зерттелген аймақтың барлық флористикалық 

әртүрлілігі 75,4%-ды құрайды. Алғашқы бес тұқымдастардың жиынтығы және үлесі 

көршілес аймақтарға тән флораның таксономиялық құрамының жалпы сипатын 

көрсетеді, мысалы, Наурызым қорығы. Наурызым қорығында үлесі жөнінен екі есе аз 

төртінші орынды иеленсе, Торғай флорасында екінші орынды алады (үлесі - 10%) 

Алабұта (Маревые (Chenopodiaceae)) тұқымдасы ерекше айырмашылық болып 

табылады (5,8%). (1-кесте,  

1- гистограмма) [3].  

Папоротниктәрізділер, қылқанжапырақтылар және жалаңаш тұқымдылардың 

үлесі өте аз таралған. Әр топтың бір өкілінен ғана белгіленген (үлесі – жалпы 

флористикалық әртүрліктен 0,27%-ды) құрайды 

[https://altyndala.kspi.kz/pages/Article/1.pdf].   

 

1-кесте  - Жангелді ауданының флорасындағы басым тұқымдастар: 

 

№ Тұқымдаста

р 

Саны Үлесі, % 

туыстары түрлері 

1 Күрделігүлділер 

(Астровые) 

Asteraceae Dumort. 

37 68 18,4 

2 Алабұталар 

(Маревые) 

Chenopodiaceae Vent. 

21 37 10,0 

3 Астық (Мятликовые)  

Poaceae Barnchat 

22 36 9,7 

4 Крестгүлділер 

(Крестоцветные)  

Brassicaceae Burnett.   

21 24 6,5 

5 Бұршақгүлділер 

(Бобовые или 

Мотыльковые)  

Fabaceae Lindl. 

12 20 5,4 

6 Шатыршагүл

ділер (Зонтичные) 

Apiaceae Lindl. 

9 14 3,8 

7 Қалампырлар 

(Гвоздичные) 

Caryophyllaceae Juss.  

8 13 3,5 

8 Айлауық 

(Бурачниковые) 

Boraginaceae Juss. 

8 11 3,0 

9 Тарандар 

(Гречишные) 

Polygonaceae R.Br. 

6 11 3,0 

10 Сабынкөктер 

(Норичниковые) 

Scrophulariaceae Juss.   

5 9 2,4 

11 Қияқөлеңдер 

(Осоковые) 

Cyperaceae Juss. 

4 9 2,4 
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12 Ерінгүлділер 

/тауқалақайлары 

(Губоцветные или 

Яснотковые) 

Lamiaceae Lindl. 

4 9 2,4 

13 Раушангүлділер 

(Розоцветные) 

Rosaceae Juss. 

4 7 1,9 

14 Жуа (Луковые) 

Alliaceae Agardh. 

1 7 1,9 

15 Шылаңдар 

(Рдестовые) 

Potamogetonaceae 

Dumort.  

1 6 1,6 

 Басқалары 48 

тұқымдас 

64 91 24,6 

 Барлығы: 229 370 100 

 

 
1-  

2-  

3- гистограмма - Зерттеу обьектісінің флорасын биоморфологиялық 

талдау 

 

2 - кесте -Жангелді ауданы аумағының флорасындағы флорасындағы 

өсімдіктердің морфологиялық топтарының арақатынасы: 

 

Морфологиялық топтар Түр саны 

Абсолюттік Үлесі,% 

Ағаштар 4 1,1 

Бұталар 15 4,1 

Жартылай бұталар, 

жартылай бұтақтар 

26 7,0 

Көпжылдық шөптер 215 58,1 

Бір және екіжылдық 110 29,7 

68 

37 36 
24 20 

14 13 11 11 9 9 9 7 7 6 

18,4 10 9,7 6,5 5,4 3,8 3,5 3 3 2,4 2,4 2,4 1,9 1,9 1,6 
0

10
20
30
40
50
60
70
80

Түр саны %
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шөптер 

Барлығы: 370 100 

Морфологиялық талдау жасау барысында зерттеу аймағында бұталар, 

жартылай бұтақтар, көпжылдық шөпті өсімдіктер, бір жəне екі бұталы шөпті 

өсімдіктер таралған. Түрлердің ең көп таралған көпжылдық шөпті өсімдіктер (2- 

гистограмма). 

 

 
 

2-гистограмма  - зерттеу обьектісінің флорасын морфологиялық талдау 

Ценотикалық талдау жасау барысында зерттеу аймағында кең таралған дала 

өсімдіктері (78 түр) - 21% құрайды, екінші орында шөл-дала (64 түр) - 17% құрайды, 

үшінші орынды дала-шөлейтті (62 түр) - 17% құрайды, төрінші орынды шабындық (46 

түр) – 12,4% құрайды, бесінші орынды арамшөптер (36 түр) - 10% құрайды, алтыншы 

орынды дала-шабындық (34 түр) – 9,1% құрайды ( 3-кесте, 3- гистограмма). 

Кесте 3 - зерттеу обьектісінің флорасын ценотикалық талдау 

 

 
 

3-гистограмма - зерттеу обьектісінің флорасын ценотикалық талдау 
Экологиялық талдау жасау барысында зерттеу аймағында кең таралған 

ксерофиттер (78 түр) - 21%-ды құрайды, псаммофиттер (53 түр) - 14%, (43 түр) - 12% 

құрайды, галофиттер (39 түр) - 11%, гигрофиттер мен мезофиттер (35 түр) - 9% және 

мезоксерофитер (29 түр) - 8%-ды құрайды (4 -кесте, 1 -диаграмма). 

1.1 4.1 7 

58.1 

29.7 

4 
15 

26 

215 

Ағаштар Бұталар Жартылай 

бұталар, 

жартылай 

бұтақтар 

Көпжылдық 

шөптер 

Бір және 

екіжылдық 

шөптер 

%

түр саны 

78 

8 

34 
46 

64 62 

18 
24 

36 

21 

2 
9.1 12.4 17 17 

5 6.5 10 

Түр саны %
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4- кесте - зерттеу обьектісінің флорасын экологиялық талдау 

 

Морфологиялық 

топтар 

Түр саны % 

Ксерофиттер 78 21 

Мезоксерофиттер 29 8 

Ксеромезофиттер 28 8 

Мезофиттер 35 9 

Гигромезофиттер 15 4 

Мезогигрофиттер 15 4 

Гигрофиттер 35 9 

Галофиттер 39 11 

Псаммофиттер 53 14 

Петрофиттер 43 12 

Барлығы 370 100 

 

 
 

1 - диаграмма  - зерттеу обьектісінің флорасын экологогиялық талдау 

 

5- кесте - зерттеу обьектісінің флорасын географиялық талдау 

 

№ Ареал 

топтары 

Географиялық атауы Түр саны % 

1 Бореальді  Еуразиялық 5 1 

  Шығысеуропа-азиялық 5 1 

  Еуропа-жерортатеңіздік 1 0,5 

  Еуросібірлік 30 8 

  Еуропа - батыссібірлік 4 1 

  Сібірлік 5 1 

  Еуропа - ортаазиялық 33 9 

  Еуропа – жерортатеңіздік -

батыссібірлік 

21 6 

  Еуропалық  25 7 

  Еуропа-жерортатеңіздік-сібірлік 3 1 

  Шығысеуропалық 8 2 

Ксерофитт

ер 

21% 

Мезоксеро

фиттер 

8% 

Ксеромезо

фиттер 

8% 
Мезофитте

р 

9% 
Гигромезо

фиттер 

4% 

Мезогигро

фиттер 

4% 

Гигрофитт

ер 

9% 

Галофитте

р 

11% 

Псаммофит

тер 

14% 

Петрофитт

ер 

12% 
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  Шығысеуропалық-сібірлік 5 1 

  Шығысеуропалық-батыссібірлік 7 2 

  Шығысбатыс-сібірлік 3 1 

  Шығысеуропалық-

жерортатеңіздік-азиялық 

5 1 

  Солтүстікамерикалық 5 1 

2 Дала Сібір-моңғолдық 6 2 

  Орталықазиялық-батыссібірлік 5 1 

  Еуропа-жерортатеңіздік-

орталықазиялық 

30 8 

  Еуропа-орталықазия-

батыссібірлік 

61 16 

  Жерортатеңіздік 1 0,5 

  Жерортатеңіздік-батыссібірлік 1 0,5 

  Шығысеуропа-ортаазия-

батыссібірлік 

1 0,5 

  Шығысеуропа-ортаазиялық 5 1 

  Шығысеуропа-жерортатеңіз-

ортаазиялық 

5 1 

3 Шөл дала Орталық азиялық 43 12 

4 Космополитті Космополиттік 47 13 

  Барлығы: 370 100 

 

 
 

2-диаграмма - зерттеу обьектісінің флорасын географиялық талдау 

Географиялық талдау жүргізу барысында тіркелген өсімдіктер түрлерінің 

бірінші орында 16% (61 түр) – Еуропа – орталықазия - батыссібірлік, екінші орында 13 

% (47 түр) - Космополиттік, үшінші орында 12% (43 түр) - Орталық азиялық, төртінші 

орында 9% (33 түр) - Еуропа – ортаазиялық аймақтарында кең таралғаны анықталды 

Еуразиялық 

1% 

Шығысеуропа-
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(5-кесте, 2-диаграмма).  Қазақстан аумағында өсетін өсімдіктердің 677 

эндемиялық түріне жататын 165 туыс, 44 тұқымдас таралған. Солтүстік Қазақстанда 26 

эндем түрі бар. Эндемиялық талдау жасау барысында Жангелді ауданыңда 4 түр эндем 

түр болып табылды. Солтүстік Қазақстан бойынша  15%-ды және Қазақстан бойынша 

жалпы 0,6%-ды құрайды (6-кесте). 

 

Кесте 6 - зерттеу обьектісінің флорасын эндемиялық талдау 

 

Тұқымдас Туыс Түр 

Күрделігүлділер (Астровые) 

Asteraceae Dumort. 

Гүлкекіре (Василек) 

Centaurea 

Торғай гүлкекіресі  

(Василек тургайский) 

Psephellus turgaicus (Klokov) 

A.L.Ebel (=Centaurea turgaica 

Klok.) 

Бұршақгүлділер (Бобовые) 

Fabaceae Lindl. 

Астрагал (Астрагал) 

Astragalus 

Қостанай астрагалы  

(Астрагал кустанайский) 

Astragalus kustanaicus M.Pop. 

Лалагүлділер (Лилейные) 

Liliaceae Juss. 

Қызғалдақ (Тюльпан) 

Tulipa 

Торғай қызғалдағы  

(Тюльпан тургайский) Tulipa 

turgaica Perzhogin 

Сабынкөктер 

(Норичниковые) 

Scrophulariaceae Juss. 

Сиякөк (Льнянка) Linaria Ұзынжемісті сиякөк 

 (Льнянка длинноплодная) 

Linaria dolichocarpa 

 

Сондықтан біздің зерттеуімізде Жангелді ауданында күрделігүлділер 

тұқымдасына жататын өсімдік түрлері, көпжылдық шөпті өсімдіктер, ксерофиттер кең 

таралғанын көрсетті. Өсімдіктер бөлімі негізінен Еуропа-орталықазия-батыссібірлік 

түрлерден тұрады. Дала өсімдіктері мен шөл дала өсімдіктері көп кездеседі. Жангелді 

ауданы флорасы өсімдіктерге бай, бірақ өсімдіктері аз зертелген.  
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Аннотация: Краснуха является одним из наиболее распространенных эпидемических 

вирусных заболеваний на земном шаре. Серьезную опасность краснуха представляет для 

беременных женщин в связи с высокой вероятностью тяжелого поражения плода – до 85%. 

глобальное эпидемическое вирусное заболевание, такое как краснуха, может быть 

предотвращено или сокращено количество вспышек в мире, благодаря систематическим 

профилактикам, своевременным диагностированием  со стороны не только организаций 

здравоохранения, но и населения в целом. В данной статье исследуются симптомы, 

клинические признаки, пути профилактики инфекции, на основе анализа динамики 

распространения краснухи по Костанайской области. 

Ключевые слова: инфекция, профилактика, краснуха, беременность, осложнения, 

диагностика.   

Annotation: Rubella is one of the most common epidemic viral diseases on the globe. 

Rubella is a serious danger for pregnant women due to the high probability of severe fetal damage - 

up to 85%. A global epidemic viral disease, such as rubella, can be prevented or reduced by the 

number of outbreaks in the world, thanks to systematic prevention, timely diagnosis by not only 

health organizations, but also the general population. This article explores symptoms, clinical signs, 

ways to prevent infection, based on analysis of rubella propagation dynamics in Kostanay region. 

Key words: infection, prevention, rubella, pregnancy, complications, diagnosis. 

Аннотация: Қызамық неғұрлым кең таралған аурулардың эпидемиялық вирусты шаре 

жер арналған бірі болып табылады. Қызамық елеулі қауіп байланысты ауыр жүкті әйелдер 

үшін ұсынады, ұрықтың жоғары ықтималдығы зақымдау - ға 85%. Ғаламдық эпидемиялық 

ауру таралуының арқасында әлемдегі қысқартылуы мүмкін немесе вирустық сияқты қызамық, 

денсаулық сақтау ұйымдарының тарапынан ұдайы профилактикам, уақытында 

диагностикалаумен сақтап қалған саны ғана емес, сонымен отыр. Бұл мақалада белгілер 

зерттеледі, клиникалық белгілері, таралу динамикасын талдау негізінде қызамықты алдын алу 

жолдары инфекцияны, Қостанай облысы бойынша. 

Түйінді сөздер: инфекция жүктілік, қызамық, асқынулар профилактикасы, 

диагностикасы. 

 

Среди медицинских мероприятий, реализуемых в борьбе с инфекционными 

болезнями, одно из ведущих мест отводится вакцинации населения. Во всем мире она 

признана, как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с 

инфекциями, задачами которой, является обеспечение доступности, безопасности, 

эффективности вакцинации и социальная мобилизация общества по профилактике и 

борьбе с инфекционными заболеваниями [1]. 

В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти 

глобальных угроз для здоровья населения. Благодаря вакцинации уровень 

заболеваемости краснухой в Казахстане за последние 20 лет снизился более чем в 3 

тыс. раз, с 15 346 случаев в 1998 году до четырёх случаев в 2016  [2]. 

Крупномасштабная иммунизация от краснухи в течение последнего 

десятилетия резко сократила или практически ликвидировала краснуху во многих 

развитых и некоторых развивающихся странах. В частности, западное полушарие и 

несколько европейских стран ликвидировали краснуху. 
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Материалы и методы исследования. 

Материалом для настоящей работы послужили статистические данные 

Областного отдела здравоохранения, данные архива центра,  а также статистические 

данные Отдела особо опасных инфекций (ООИ) Отдела здравоохранения 

Костанайской области. 

Нами были проанализированы данные исследования на краснуху по 

Костанайской области за 2017-2019 годы Методы исследования: библиографический, 

исследовательский, 

статистический, метод построения диаграмм, анализирование. 

В основу аналитического изучения эпидемиологической характериститки 

инфекционного заболевания краснуха,  было положено сочетание статистического, 

исторического анализа, а также сравнительного и текущего анализа данных.  

Результаты исследования и их обсуждение: 

 
 

Рисунок 1 - Многолетняя динамика заболеваемости краснухой населения РК за 

2008-2018 гг. 

На рисунке 1  представлена многолетняя динамика заболеваемости краснухой 

населения РК за 2008-2018 гг. Анализ показывает, что наблюдается положительная 

динамика снижения данного инфекционног заболевания, благодаря своевременной 

плановой вакцинации населения против краснухи. Но и в настоящее время существует 

опасность заражения, особенно в детородном возрасте. 

Отдел здравоохранения Костанайской области (по данным Агенства РК по 

статистике) опубликовало информацию, что в 2017 году на территории Республики 

Казахстан отмечен рост заболеваемости краснухой. Случаи зарегистрированы 

практически во всех областях, преимущественно в Акмолинской и Южно-

Казахстанской. Всего зарегистрирован 721 случай краснухи или 0,49 на 100 тыс. 

населения, что в 4,1 раза выше показателя 2016 года - 178 случаев или 0,12 на 100 тыс. 

населения. В том числе зарегистрировано 22 завозных случая краснухи из 12 стран 

(Турция, Украина, Индонезия, Бангладеш, Италия, Германия, Латвия, Малайзия, 

Таджикистан, Узбекистан, Таиланд, Кыргызстан). 

Лабораторно подтверждено 690 случаев краснухи, 30 случаев имели 

эпидемиологическую связь с лабораторно подтвержденными случаями, в 1 случае 

диагноз поставлен на основании клинических проявлений (рис.2) [23]. 
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Рисунок 2 Статистика заболеваемости краснухой в Костанайской области   

в период 2016-2019гг. 

 

Наибольшая доля заболевших краснухой в 2018 году по Костанайской области 

приходилась на лиц, не привитых против краснухи (88,8%). 

Анализ привитости взрослого населения показал, что охват прививками 

против краснухи (вакцинацией и ревакцинацией) увеличился с 98,94% в 2017 году до 

99,08% в 2018 году. 

В Костанайской области в 2017 году зарегистрирован 1 лабораторно 

подтвержденный случай заболевания краснухой у не привитого против нее, или 0,11 на 

100 тысяч населения. В 2016 году случаи заболевания краснухой не регистрировались. 

В целом в Костанайской области в 2018 году против краснухи вакцинировано 

86717 человек, в том числе 67695 детей. Ревакцинацию получили 99692 человек, в том 

числе 68111 детей в возрасте 6 лет. На территориях Костанайской области в целом 

поддерживается стабильно высокий (не ниже 98%) охват прививками детского 

населения - охват детей вакцинацией в 2018 году составил 98,8%, что на уровне 2017 

года, своевременный охват прививками в 24 месяца составил 98,6%, как и в 2017 гг., 

ревакцинацией в 6 лет - 98,7% в 2018 году, как и в 2017 году 

 

 
 

Рисунок 3   Анализ охвата вакцинацией в Костанайской области против 

краснухи в период с 2017-2019 годы. 

Показатель своевременности охвата прививками (в 24 месяца) в 2019 году 

составил 98,8% (2016 - 98,7%), показатель ревакцинации увеличился от 98,6% в 2017 

году до 98,7% в 2018 году (рис. 3) [3]. 

В свете растущего распространения краснухи в Казахстане в целом и в 

Костанайской области в частности врачи рекомендуют основным средством 

профилактики дополнительную вакцинацию. Также не рекомендуется отказываться от 
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плановой вакцинации, так как в дальнейшем в большинстве случаев она позволит 

избежать заражения. 

Сотрудниками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были 

разработаны 3 эффективные стратегии. Они направлены на снижение риска развития 

синдрома врожденной краснухи, циркуляции вирусных частиц в человеческой 

популяции. 

Подводя итог, можно сказать, что инициатива по борьбе против краснухи 

стремится обеспечить, отсутствие летального исхода от инфекции или исключение 

рождения с синдромом врожденной краснухи; ее целью также является сокращение 

числа случаев смерти от краснухи на 95% к 2019 году и ликвидация краснухи к 2025 

году, по крайней мере, в пяти регионах ВОЗ.  

В 2018 году ИБКК начала осуществление нового Глобального стратегического 

плана по борьбе против эпидемических вирусных заболеваний, который охватывает 

период 2019-2025 годов [2].  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, поддерживая 

инициативу ВОЗ, приказом №450 от 29.06.2015 г. «Об утверждении плана 

мероприятий по ликвидации краснухи и профилактике синдрома врожденной краснухи 

в Республике Казахстан на 2016-2020 годы» осуществляет элиминацию этих инфекций 

[3]. Здравоохранение Костанайской области в полном объеме осуществляет 

профилактическую работу для избежания заражением этой опасной инфекцией. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Аннотация: Мақала Қазақстанда тұратын ҚМПУ студенттерінің 

психофизиологиялық ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Реактивті және жеке 

мазасыздану, нейротизм деңгейі, интроверттілік, жүйке жүйесінің күші, темперамент 

түрі, ми ассиметриясы бойынша студенттердің жыныстық және этникалық 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs367/ru/
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ерекшеліктері көрсетілген. Нәтижесінде студенттердің психофизиологиялық 

мәртебесінің тек жыныстық ғана емес, этникалық ерекшеліктері анықталды. 

Түйін сөздер: студенттер, психофизиологиялық ерекшеліктер, этностық 

ерекшеліктер, темперамент, жүйке жүйесінің күші. 

Аннотация: Статья посвящена изучению психофизиологических особенностей 

студентов КГПУ, проживающих в Казахстане. Отражены половые и этнические 

особенности студентов по реактивной и личностной тревожности, уровню нейротизма, 

интровертированности, силы нервной системы, типа темперамента, межполушарной 

ассиметрии мозга. В результате выявлены не только половые, но и этнические 

особенности психофизиологического статуса студентов.  

Ключевые слова: студенты, психофизиологические особенности, этнические 

особенности, темперамент, сила нервной системы. 

Annotation: The article is devoted to the study of the psychophysiological 

characteristics of KSPU students living in Kazakhstan. The gender and ethnic characteristics 

of students are reflected in reactive and personal anxiety, the level of neurotism, introversion, 

the strength of the nervous system, such as temperament, interhemispheric asymmetry of the 

brain. As a result, not only sexual, but also ethnic characteristics of the psychophysiological 

status of students were revealed. 

Key words: students. psychophysiological features, ethnic characteristics, 

temperament, nervous system strength. 

 

Өзектілігі: Заманауи өмір сүру шарттары студенттердің денсаулығы мен 

интеллектуалдық мүмкіндіктеріне жоғары талаптар қояды. Білім беру 

бағдарламаларын жаңғырту, оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану, 

ақыл-ой қызметін интенсификациялау заманауи студенттерде бейімделу 

механизмдерінің бұзылуына алып келетін компенсаторлық-бейімделгіш 

механизмдердің шиеленісуін тудырады. Сонымен қатар, студенттің соматикалық және 

психикалық денсаулығы тиімді оқытудың қажетті шарты болып табылады [1]. 

Жас ұрпақтың денсаулығын сақтау мәселесі оқу жағдайларына бейімделуі 

тұрғысынан қаралуы мүмкін. Студенттердің бейімделу деңгейіне өмір сүру аймағының 

экологиялық, климатогеографиялық және әлеуметтік жағдайлары ғана емес, адамның 

психофизиологиялық және психоэмоционалдық жағдайының ерекшеліктері де әсер 

ететіні белгілі[2]. 

Әр түрлі жағдайларда жеке тұлғаның мінез-құлқы өзіне тән темперамент пен 

жеке сипаттамаларға байланысты.Әсіресе бұл стрессорлық факторларға байланысты 

жағдайларда және төтенше жағдайларда айқын көрінеді. Жеке тұлғаның жеке 

ерекшеліктері ағзаның дамуының морфологиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерімен ғана емес, сонымен қатар этнопсихологиялық құрамдастарымен де 

байланысты және әлеуметтік-экономикалық және мәдени факторлардың әсерінен 

қалыптасады [3]. 

Зерттеудің мақсаты: студенттердің жыныстық және ұлттық ерекшеліктеріне 

байланысты психофизиологиялық ерекшеліктерін салыстыру. 

Зерттеу әдістері: «Өзін сөзінуі, белсенділік, көңіл-күй» әдістемесі, Ч. Д. 

Спилбергер және Ю. Л. Ханиннің «Реактивті және тұлға мазасыздык денгейін 

анықтау» әдістемесі, Айзенктің темпераментті анықтау әдістемесі, мидың оң және сол 

жақ жартышарларының функционалдық ассиметрияның үстемдігін анықтауға 

бағытталған әдістеме, Е. П. Ильиннің психомоторлы көрсеткіштері бойынша жүйке 

жүйесінің қасиеттерін экспресс-диагностикалау «Теппинг-тест»әдістемесі 

қолданылды. 
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Студенттердің психофизиологиялық ерекшеліктерін зерттеу мақсатында 50 

қазақ қызы, 50 орыс қызы, 50 қазақ жігіт, 50 орыс жігіттен 5 әдістеме бойынша 

сауалнамалар алынды. Зерттеудің нәтижесінде орыс студенттердің қазақ студенттерге 

қарағанда көңіл-күйлері көтеріңкі, өздерін жақсы сезінетіні анықталды. Дегенмен қазақ 

студенттердің орыс студенттерге қарағанда белсенділігі жоғары болып шықты (сурет 

1). 

Қазақ қыздары мен қазақ жігіттерінің тұлғалық және реактивті мазасыздық 

деңгейі көбісінде жоғары болып шықты, тұлғалық мазасыздық деңгейі төмен 2-4% ғана 

қазақ студенті анықталды. Ал орыс қыздарының 48% тұлғалық мазасыздық деңгейі 

орташа, 36% жоғары, 16% төмен екені анықталды. Орыс жігіттерінің қыздарға 

қарағанда тұлғалық мазасыздық деңгейі жоғары болды: 48% жоғары, 42% орташа, 

қалған аз бөлігінде тұлғалық мазасыздық деңгейі төмен. Ал реактивті мазасыздық 

деңгейлері орыс студенттер арасында жоғары, орташа, төмендердің саны теңесе түсті 

(сурет 2). 

 
 

Сурет 1. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты өзін сезінуі, 

белсенділігі жəне көңіл-күйіндегі ерекшеліктері 

 

 
 

Сурет 2. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты мазасыздық 

деңгейлерінің ерекшеліктері 

Темперамент типін анықтау барысында студенттердің арасында меланхолик 

типі кең тарағаны анықталды, әсіресе қазақ қыздары мен жігіттерінің арасында басым 

болды. Орыс қыздары мен жігіттерінде холерик типі жиі кездескен. Қазақ қыздарының 
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Ч. Д. Спилбергер және Ю. Л. Ханиннің 

«Реактивті және тұлға мазасыздық деңгейін 

анықтау» әдістемесі 
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24% холерик, 16% аралық тип, аз бөлігі флегматик пен сангвиник екендері анықталды. 

Ал орыс қыздарында холериктен кейін 32% меланхолик, 28% сангвиник және 16% 

аралық тип екені анықталған. Орыс қыздарының арасында флегматик типі 

анықталмаған. Қазақ жігіттерінің арасында 2-ші орында 26% флегматик типі кең 

тараған, одан кейін 18% холериктер мен 16% аралық типті жігіттер, ең аз бөлігі 8% 

сангвиниктер болып шыққан. Орыс жігіттерінің арасында холерик типінен кейін 28% 

сангвиниктер мен 22% меланхоликтер көп болған, аз бөлігі флегматик – 10%  және 4% 

аралық темперамент типіне ие болған (сурет 3). 

 

 
 

Сурет 3. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты 

темперамент типтерінің ерекшеліктері 

 

Экстраверттердің ең көп бөлігі орыс жігіттерінен анықталған, зерттеуге 

қатысқан 56% сыналушының экстраверсия деңгейі жоғары болған. Ал интроверттердің 

басым бөлігі қазақ қыздары болса, қазақ жігіттерінің көбісі интроверсияға бейім екені 

анықталды. Орыс қыздарының 32% экстраверт, 30% экстраверсияға бейім болған 

(сурет 4). 

  
 

Сурет 4. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты 

экстраверсия-интроверсия деңгейі 

Қазақ қыздарының 44% нейротизм деңгейі жоғары болса, бұл көрсеткіш орыс 

қыздарында және қазақ жігіттерінде 36%, орыс жігіттерінде 30% көрсетті. 

Нейротизмнің орташа деңгейі қазақ жігіттерінде 52%, орыс қыздарында 42%, қазақ 

қыздары мен орыс жігіттерінде 36% болды. Нейротизм деңгейінің өте жоғары деңгейі 
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орыс жігіттерінде 22%, орыс қыздарында 18%, қазақ қыздарында 10%, қазақ 

жігіттерінде кездеспегені анықталды. Нейротизмнің төмен деңгейі қазақ және орыс 

жігіттерінде 12% (сурет 5), қазақ қыздарында 10%, орыс қыздарында 4% көрсетті. 

 

 
 

Сурет 5. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты нейротизм 

деңгейі 

 

Қазақ қыздарының да, жігіттерінің де моторлы және сенсорлы процестерінде 

оң жақ мидың үстемдігі анықталды (сурет 6). Қазақ студенттерінде моторлы және 

сенсорлы процесстердің функционалдық қызметінде оң жақ мидың үстемдігі айқын 

анықталды, Орыс қыздары мен орыс жігіттерінде қарағанда ара салмағы азырақ болды. 

 

 
 

Сурет 6. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты мидың 

функционалды ассиметриясының ерекшеліктері 

 

Зерттеуге қатысқан 200 студенттің 103-інің жүйке жүйесінің әлсіз екені 

анықталды, әсіресе қазақ қыздарының 80% жүйке жүйесі әлсіз (сурет 7) болып 

шыққан. Сыналушы қазақ қыздардың арасында жүйке жүйесі күшті ешкімнің 

болмағаны анықталды. Ал қазақ жігіттерінің 26%, орыс қыз балаларының 20%, орыс ер 

балалардың 24% жүйке жүйесі күшті болған. Қазақ қыздарының 20%, орыс 

қыздарының 36%, қазақ жігіттерінің 24%, орыс жігіттерінің 38% жүйесінің күші 

орташа болғаны анықталды. 
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Сурет 7. Студенттердің ұлтына жəне жынысына байланысты жүйке 

жүйесінің күшінің ерекшеліктері 

 

Қорытынды 

Студенттердің ұлтына байланысты ерекшеліктері анықталды. Орыс 

студенттердің өздерін жақсы сезініп, көңіл-күйлерінің көтеріңкі жүруі және холерик 

болуы олардың басым бөлігі экстраверсия деңгейінің жоғары көрсеткіштерімен 

түсіндіріледі. Қазақ студенттер өздерін қалыпты сезініп, көңіл-күйлері орташа болып 

жүретіні және белсенділігі орыс студенттерге қарағанда жоғары екені анықталды. 

Жүйке жүйесінің әлсіздігі барлық зерттелген студенттерде 38-80% көлемінде 

байқалды,  оның ішінде қазақ қыздарының арасында бұл көрсеткіш басым болды және 

күшті жүйке жүйесі тән сыналушылардың осы топтың ішінде анықталмады. Мұны 

зерттеуге қатысқан қазақ қыздарының жартысынан көбісінің нейротизм деңгейінің 

жоғары және өте жоғары болуы әсер етуі мүмкін. Оның үстіне қазақ қыздарының 

көбісі интроверт, интровесияға жақын типке ие болуы және меланхолик болуы да 

септігін тигізеді. Себебі меланхолик типі төрт темперамент типінің ішіндегі ең әлсіз, 

инертті тип, оның қозу, тежелу жүйке процестері өте баяулығымен ерекшеленеді. 

Қазақ жігіттері мен қазақ қыздарының арасында, орыс жігіттері мен орыс қыздарының 

арасында жүйке жүйесінің қызметінде көп айырмашылық байқалмады.  
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Аннотация: В данной статье представлен обзор научно-популярных журналов, 

содержащих статьи с химическим содержанием. Особое внимание уделено 

периодичности обновления материалов на официальных сайтах журналов, а также 

доступу к архиву прошлых номеров. 

Ключевые слова: научно-популярный журнал, химия, сайт, архив 

Abstract: Тhis article provides an overview of popular scientific journals containing 

articles with chemical content. Special attention is paid to the frequency of updating materials 

on the official websites of magazines, as well as access to the archive of past issues. 

Keywords: popular science magazine, chemistry, website, archive 

Аннотация: Бұл мақалада шолу жасалған ғылыми-танымал журналдар, бар 

мақалалар химиялық құрамында. Журналдардың ресми сайттарындағы материалдарды 

жаңарту мерзімділігіне, сондай-ақ өткен нөмірлердің мұрағатына қол жеткізуге ерекше 

назар аударылды. 

Түйінді сөздер: ғылыми-танымал журнал, химия, сайт, мұрағат 

 

Научно-популярные журналы всегда привлекали учащуюся молодёжь и 

учителей, интересующихся пополнением своего кругозора знаниями о мире. Подавая 

информацию, в отличие от научных журналов, в более доступной, свободной форме, 

они доносили основные вехи становления целых отраслей знания, научные открытия и 

дальнейшие перспективы развития знания до обывателей. Что касается ученых из 

других отраслей науки, то издания помогают им ориентироваться за пределами своей 

профессиональной компетентности.  

Учителю естественно научного направления необходимо следить за 

движением научной мысли, своевременно давать учащимся дополнительные знания, 

рекомендовать к прочтению не только литературу, описанную в программе предмета, 

но и научную-популярную, которая обычно имеет междисциплинарный характер. 

С появлением сети Интернет, скорость информационных потоков многократно 

возросла, вслед за этим появилась необходимость более быстрого обеспечения 

читателей актуальной информацией. Многие журналы открыли собственные сайты и 

перешли в разряд электронно-печатных изданий, несколько снизив количество 

печатных экземпляров. В нынешнем своём состоянии научно-популярные журналы 

невозможно рассматривать в отрыве от их официальных сайтов.  

Так как научно-популярные журналы обычно сочетают в себе статьи по 

различным направлениям естественных наук, остановимся на тех изданиях, которые 

содержат статьи по химии. Почти все рассмотренные журналы выпускаются на 
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русском языке и с периодичностью – раз в месяц, поэтому далее при описании будет 

указываться только наличие других сроков выпуска и изданий на других языках. 

1. Первое издание опишем более подробно, так как оно является эталонным 

научно-популярным журналом – «Химия и Жизнь» [1]. Начиная с первого выпуска в 

1965 году отличительной особенностью оформления номеров этого журнала являлась 

обложка, выполненная часто в стиле минимализм и содержащая обыденные предметы, 

суть которых была искажена их необычным применением, формой или сочетанием. 

Она заставляет на себя обратить внимание и задуматься над её содержанием. На 

главной странице официального сайта располагаются свежие статьи, распределённые 

по следующим разделам: «Химия», «Биология», «Физика», «Медицина», «Человек», 

«Энергетика», «Науки о Земле», «Науки о космосе», «Точка зрения», «История», 

«Невероятная наука», «Истории из жизни», «Технологии и материалы», «Интервью и 

репортажи», «Животные и растения». Там же доступно скачивание случайного номера 

журнала в формате *pdf. Перейдя в раздел «Читать», пользователь получает доступ к 

статьям журналов с 1965 года по настоящее время.  

2. «Успехи химии» [2] имеется версия на английском языке. Полнотекстовые 

статьи в свободном доступе до 2016 года, имеются бесплатные тематические номера. 

Электронные версии журнала размещены в онлайн библиотеках e-library и IOPscience 

(англоязычная версия). Возможна регистрация подписки на определённый год (доступ 

на всегда). 

3. «Популярная механика» [3] Ежедневное обновление статей и новостей на 

сайте.  Имеется архив номеров с 2002 по 2020 год. Данный журнал широко 

представлен в социальных сетях, а также существует Android-приложение, 

позволяющее получить онлайн доступом к полнотекстовым статьям. Так как журнал не 

содержит отдельного раздела «Химия», для простого поиск по материалам можно 

применить тег «#Химия». К архивным изданиям доступ возможен только по подписке. 

4. «Коммерсантъ Наука» [4]. На сайте имеется архив с 2011 года. Обновление 

материалов сайта происходит в течении дня. Журнал не содержит отдельного раздела 

химия, но существует инструмент для поиска, по ключевым словам, например, 

«химия». Доступ к архиву выпусков недоступен без регистрации и подписки, но 

отдельные статьи находятся в свободном доступе. 

5. «Science» [5] еженедельное издание, только на английском языке. На 

официальном сайте есть бесплатный архив выпусков начиная с 1880 и по настоящее 

время. Обновление материалов сайта ежедневное. Отдельного раздела «Химия» нет, но 

применив функцию поиска можно найти статьи по данной тематике. 

6. На официальном сайте «Наука и жизнь» [6] имеется архив отсканированных 

выпусков с 1890 года, бесплатный доступ к архивам номеров с 1890 по 2006 год. 

Обновление новостей и статей на сайте происходит ежедневно. Отдельного раздела, 

посвященного вопросам химической науки на сайте, нет, но задействовав поиск 

(https://www.nkj.ru/search/) по материалам сайта (по слову «Химия»), обнаружилось 

множество статей, относящихся к данной науке. 

7. «Наука из первых рук» [7]. Печатная версия на русском языке выходит – 6 

раз в год, а электронная версия на английском языке «SCIENCE First Hand» – 3 раза в 

год. Имеется полный доступ к выпускам журнала с 2004 по 2019 год. Отличительной 

особенностью сайта данного журнала является наличие раздела с вебинарами. Поиск 

статей по химии осуществляется через встроенные инструменты сайта. 

8. На сайте научно-популярной газеты «Троицкий вариант — Наука» [8], 

содержатся статьи с химическим содержанием. Читателю доступен архив полных 

номеров с 2008 по 2020 год. Обновление материалов сайта происходит ежедневно, есть 

возможность приобрести книги.  
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9 Сайт журнала «Наука и техника» [9] имеет раздел «Химия и геология», где 

представлены статьи начиная с 2015 года. Доступный для скачивания архив содержит 

выпуски журналов начиная с 2011 года. 

10. Официальный сайт «Naked Science» [10] имеет ежедневное обновление 

информационных материалов. Раздел, посвященный химии, содержит около 100 

статей, начиная с 2015 года, из них около 25% за 2019-2020 год. 

11. На сайте «В мире науки» [11] имеется платный архив всех номеров 

журнала с 2004 года, для ознакомления представлены специальные бесплатные 

выпуски журнала. Сайт содержит раздел «Химия». Для смартфонов имеется мобильное 

приложение «В мире науки». 

Таким образом можно констатировать, что научно-популярные журналы на 

сегодняшний день имеют большое распространение в сети Интернет. У каждого из 

изданий имеется сайт, у некоторых - мобильное приложение, благодаря чему доступ к 

информации становится намного проще. Так же очень важным моментом является то, 

что такие журналы как: «Успехи химии», «Наука из первых рук», «Science» издаются 

на нескольких языках. Это открывает возможность для международного 

сотрудничества и увеличения аудитории журнала.  

Журналы «Успехи химии», «Science», «Знание сила», «Химия и Жизнь» 

регулярно организуют проекты, проводят конкурсы и вручают премии для читателей и 

авторов статей. 

Так как данный обзор не является всеохватывающим, порекомендуем сервис 

для ознакомления с перечнем выпускаемых журналов с тематикой «Наука и техника» 

http://jurnali-online.ru/nauka-i-tehnika. Данный сервис предоставляет доступ к 

полнотекстовым версиям журналов. 
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Аннотация 

Обязанности работодателей обеспечивать безопасность и условия 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, и 

работников, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 

закреплены в трудовом законодательстве РК. Качественное выполнение данных 

обязанностей начинается с обучения и проверки знаний требований охраны труда 

администрации и всех категорий работников образовательных организаций. 

Несоблюдение же перечисленных обязанностей приводит к возникновению 

несчастных случаев, производственному травматизму, а также к наступлению 

ответственности согласно административному и уголовному кодексу РК. 

Ключевые слова: Горно-технический колледж, персонал, Охрана труда, 

безопасность, мероприятия 

Annotation 

Responsibilities of employers to ensure safety and conditions that meet state 

regulatory requirements for labor protection, and employees comply with the requirements 

for labor protection and labor safety stipulated in the labor legislation of the 

Kazakhstan.Quality performance of these responsibilities begins with training and testing of 

knowledge of labor protection requirements of the administration and all categories 

employees of educational organizations. Non-compliance with the listed obligations it leads 

to accidents, industrial injuries, as well as to liability under the administrative and criminal 

code of the Kazakhstan.. 

Keywords: Mining and technical College, personnel, labor Protection, safety, events. 

Аннотация 

Жұмыс берушілерің міндеттері қауіпсіздік және еңбекті қорғаудың шарттарын 

қамтамасыз ету. ҚР еңбек заңнамасына және мемлекеттік нормативтік талаптарға 

сәйкес еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды 

сақтау. Деректерді сапалы орындау әкімшіліктің және де білім беру ұйымдарындағы 

барлық санаттағы жұмыскерлерді оқыту және білімін тексеруден басталады. Аталған 

міндеттерді сақтамау жазатайым оқиғалардың туындауына, өндірістік жарақаттануға, 

сондай-ақ ҚР әкімшілік және Қылмыстық кодексіне сәйкес жауапкершілікке 

тартылуына әкеп соқтырады. 

Түйін сөздер:  Тау-кен техникалық колледжі, қызметкерлер, еңбекті қорңау, 

қауіпсіздік, іс-шаралар  

 

Екібастұз тау-кен техникалық колледжі 1967 жылы құрылған сәттен бастап 

мүмкіндігіне қарай негізгі қорларды жаңартуға қаражат салады. Мекеменің жалпы 

аумағы 9135,5 кв.м.ді құрайды. Қазіргі таңда колледж қабырғасында 396 студент білім 

алады. 
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Қызметкерлер штаты тәжірибелі, бастамашы  қызметкерлерінен құрылған. 

Қазіргі сәтте басшының міндетін атқарушы Байжанова Бахытжамал Нуралиновна. Бұл 

мекеме негізін қалаған жылдан бастап Екібастұз қаласының 

ірі кәсіпорындарымен тікелей байланыс орната бастады. "Богатырь " ЖШС, 

ГРЭС-1, ГРЭС-2 ЖШС-мен келісім шарт жасалды. Барлық колледжге қажетті құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етілді. Келесі  жылдан бастап сырттай бөлімге студенттерді 

қабылдай бастады.  

Қызметтің кеңеюіне байланысты қызметкерлер саны 57 адамды құрайды. Бұл 

білім ордасы Павлодар облысы бойынша жұмыспен қамту проблемаларын шешуге зор 

үлес қосуда. 

Өндірістік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмысты 

ұйымдастыру мекемеде еңбекті қорғауды басқарудың осындай құрылымын таңдау 

және қалыптастыру болып табылады, ол өзінің басты міндетін орындауға барынша 

сәйкес келеді — жұмыс істейтін персонал үшін қауіпсіз және салауатты еңбек 

жағдайларын жасау. 

Екібастұздегі Еңбекті қорғау жағдайы үшін жауапкершілік қоғам директорына 

жүктелген. 

Лауазымдық нұсқаулықтар бойынша директоры қамтамасыз етуі тиіс 

кәсіпорында заңдарын сақтау, нормалардың, ережелердің және нұсқаулықтардың, 

еңбекті қорғау бойынша.  

2005 жылы Екібастұз қаласы бойынша қабылданды, - ұжымдық шарт, онда 

"еңбек Жағдайлары мен еңбекті қорғау әкімшілігі" міндеттенеді: 

1. Еңбек жағдайларын жақсарту бойынша іс-шараларды орындау. 

2. Лауазымды адамдардың еңбекті қорғау туралы заңдарды қатаң сақтауын 

қамтамасыз етсін. 

3. МЕМСТ 121005-88 талаптарына сәйкес жұмыс аймағы ауасының сақталуын 

бақылауды ұйымдастыру. 

4. Еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық ережелерін білімдерін кейіннен 

тексере отырып, жұмысшылар мен мамандарды оқытуды, тағылымдамадан өткізуді 

және ұйымдастыруды қамтамасыз ету. 

5. Өндірістің барлық фазаларында жұмыс жүргізудің қауіпсіз жағдайларын 

қамтамасыз ету, Еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келмейтін машиналарды, 

механизмдер мен жабдықтарды пайдалануға жол бермеу, лауазымды адамдардың 

технологиялық тәртіпті және жоспарлы-алдын алу жөндеу кестелерін қатаң сақтауын 

қамтамасыз ету. 

6. Жұмыс ауысымына 0,5 литр есебінен, жұмыс кезінде сүт немесе басқа да 

тең бағалы өнімдерді қолдану ұсынылатын химиялық заттарды қолдануға байланысты 

жұмыстарда нақты жұмыс істеген күндері ай сайын жұмысшыларға сүт сатып алу 

шығындарын өтеуге. 

7. Еңбекті қорғау кабинеті үшін оқу құралдарын, үгіт және насихат 

құралдарын жүйелі түрде жаңарту және толықтыру. 

8. Қызметкерлерге нормаларға сәйкес тиісті сападағы, саны мен өлшемдегі 

арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және қорғаныш құралдарын уақтылы беруге 

міндетті. 

9. Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да жеке қорғану 

құралдарының жарамдылығын және міндетті түрде киілуін бақылау. 

10. Барлық бөлімшелер мен цехтарда бір жұмысшыға белгіленген норма 

бойынша қажетті дәрі-дәрмектер мен таңу құралдары бар дәрі қобдишалары болуы 

тиіс. 
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11. Әйелдер мен жасөспірімдердің еңбек жағдайлары бөлігінде еңбек 

міндеттерін сақтау. 

12. Қамтамасыз ету, жұмысқа тұру кезінде жүргізу, алдын ала, сондай-ақ, 

мерзімдік медициналық тексеріп-қарауды еңбекші сәйкес қр Денсаулық сақтау 

министрлігі ҚР № 55. 

13. ҚР Жоғарғы Кеңесінің 24.12.92 жылғы № 4214 – 1 қаулысымен бекітілген 

"жұмыс берушілердің еңбек міндеттерін орындаумен байланысты мертігуден, кәсіби 

аурудан, денсаулықтың басқа да зақымдануынан қызметкерге келтірілген зиянды өтеу 

ережелеріне" сәйкес еңбек төлемі жүргізілсін. 

14. Сырқаттанушылыққа, медициналық қызмет көрсетуге, өндірістік 

жарақаттанушылыққа және еңбек жағдайларына талдау жүргізу. 

Бұл директордың міндетіне кіреді мұндай функцияны еңбекті қорғау, қалай: 

1.Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың жағдайы мен себептеріне 

талдау жүргізу. 

2. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша іс-

шараларды әзірлеу, сондай-ақ іс-шараларды енгізуді ұйымдастыру. 

3.Ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың техникалық жай-күйіне 

олардың қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыру; 

4.Қауіпсіздік талаптарына сәйкес жұмыс орындарын аттестаттау жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыру; 

5.Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруге қатысу және тергеп-тексеру 

бойынша құжаттарды ресімдеу; 

6.Кіріспе нұсқама жүргізу. 

Міндетті нұсқамалар түрі: 

1.Кіріспе 

2.Бастапқы 

3.Қайта 

4.Ағымдағы 

5.Жоспардан тыс 

Идеясы бойынша кіріспе нұсқаулық директоры жүргізуі тиіс 2-х сағаттық 

бағдарлама. 

Мазмұны: 

- негізгі нормативтік құжаттармен ішкі еңбек тәртібі ережелерімен танысу; 

- аумақта өзін-өзі ұстау ережесімен; 

- негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлармен; 

- жеке және ұжымдық қорғану құралдарының жалпы құралдарымен; 

- өртке қарсы қауіпсіздік ережелерімен. 

Нәтижелер журналда ресімделуі тиіс. 

Бастапқы нұсқама директоры жүргізуі тиіс жаңадан қабылданатын жұмысқа 

переведенными басқа жұмыс орнын немесе басқа да ұйымдастыру. 

Мазмұны:  

- зиянды және қауіпті факторлармен танысу; 

- жеке қорғаудың жалпы құралдарымен. 

Нұсқаулық Қауіпсіз жұмыстың тәсілдері мен әдістерін практикалық 

көрсетумен сүйемелденуі тиіс. 

Нәтижелер журналда ресімделуі тиіс. 

Директор білімді жаңарту мақсатында бастапқы нұсқаулық бағдарламасы 

бойынша әр үш ай сайын қайта нұсқама жүргізуі тиіс.  



544 
 

Ағымдағы нұсқаманы директор наряд-рұқсатнама ресімделетін жұмыстар 

басталар алдында тікелей жүргізуі тиіс. Белгі нарядта жасалады, сол жерде наряд 

берілетін мерзім көрсетіледі. 

Жоспардан тыс нұсқама директоры жүргізуі тиіс кейін өрескел бұзу 

жағдайларын еңбекті қорғау талаптарының, кейін жазатайым енгізу кезінде жаңа 

нормативтік құжаттар өзгерген кезде, технологиялық процесс барысын енгізу кезінде 

жаңа құралдарын механикаландыру. 

Бақылаудың негізгі түрлері: 

1.Жұмыстың және басқа да лауазымды тұлғалардың жедел басшысы. 

2.Жұмыс орындарын аттестаттау кезінде еңбек қауіпсіздігі талаптарын 

бақылау. 

3.Еңбекті қорғау қызметі жүзеге асыратын бақылау. 

4.Жоғары тұрған ұйымдарды ведомстволық бақылау. 

5.Мемлекеттік қадағалау инспекцияларының мемлекеттік бақылауы. 

Жұмыс орындарын аттестаттау кезінде жұмыс орындарының техникалық 

жабдықталуын бағалаумен және оларды Екібастұз БҚ-да ұйымдастырумен қатар 

олардың еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігіне талдау жүргізіледі. Аттестаттау 

комиссиясының құрамына ұйымның бас мамандары және директордың өзі кіреді. 

Аттестаттау нәтижелері бойынша жұмыс орындарын аттестаттау карталары 

толтырылады. Ресми қорытынды бағалау туралы еңбек жағдайларын органдар береді 

сараптама, еңбек жағдайларын, еңбек және әлеуметтік даму министрлігінің Саха 

Республикасы (Якутия). 

Екібастұз қаласында аттестаттау бойынша соңғы өлшеу жүргізілген сәттен 

бастап 5 жылда кемінде бір рет өткізіледі. Кәсіпорында аттестация өткізу кезінде 

бұйрық шығарылады, онда мерзімі мен жұмыс жүргізу кестесі бойынша аттестаттау. 

Құжаттар аттестаттау еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын 

материалдар болып табылады, қатаң есептілік ішінде сақтауға жатады 45 жыл. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу және тексеру өндірістегі 

жазатайым оқиғаларды тергеу туралы ережеге сәйкес жүргізіледі.  

Екібастұз қаласында директор бойынша бір жылға қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету жөніндегі іс-шаралар жоспары құрылады. 
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Аннотация: Значительные изменения в состоянии здоровья населения 

произошли в последние десятилетия, и ученики старшего возраста, 

характеризующиеся увеличением функциональных расстройств и хронических 

заболеваний, не были исключением. В настоящее время система образования 

претерпела глобальные изменения, связанные с увеличением учебных нагрузок и 

объемов информации, что не оказывает положительного влияния на уровень здоровья 

учащихся, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Основные причины 

болезненного состояния связаны со снижением двигательной активности в режиме дня, 

неблагоприятными воздействиями окружающей среды, недоеданием, увеличением 

объема информации, сопровождающимися значительными психофизическими 

стрессами и т.д. В данной статье исследуются возрастные изменения функциональных 

особенностей сердечно-сосудистой системы по индексу Руфье, адаптационному 

потенциалу, вегетативному индексу Кердо.  

Ключевые слова: адаптация, учащиеся старшего школьного возраста, индекс 

Руфье, умственная нагрузка, функциональные особенности развития организма, 

вегетативный  индекс Кердо, адаптационный потенциал.   

Abstract: Significant changes in the health status of the population have occurred in 

recent decades, and older students, characterized by an increase in functional disorders and 

chronic diseases, were no exception. Currently, the education system has undergone global 

changes associated with an increase in academic workloads and volumes of information, 

which does not have a positive effect on the level of health of students, including the 

cardiovascular system. The main causes of the disease state are associated with a decrease in 
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physical activity during the day, adverse environmental influences, malnutrition, with an 

increase in the amount of information accompanied by significant psychophysical stresses, 

etc. This article explores age-related changes in the functional characteristics of the 

cardiovascular system according to the Ruthier index, adaptive potential, and the Kerdo 

autonomic index.  

Key words: adaptation, pupils of senior school age, Ruthier index, mental load, 

functional features of the organism development, vegetative Kerdo index, adaptive potential. 

Аннотация: Елеулі өзгерістер халық денсаулығының жай-күйінде болды соңғы 

онжылдықта, және оқушылар ересек, ұлғаюымен сипатталатын функционалдық 

бұзылыстар мен созылмалы аурулардың жоқ басқа. Қазіргі уақытта білім беру жүйесі 

оқу жүктемелері мен ақпарат көлемінің ұлғаюына байланысты жаһандық өзгерістерге 

ұшырады,бұл оқушылардың денсаулық деңгейіне, оның ішінде жүрек-қантамыр 

жүйесіне оң әсер етпейді. Бұл мақалада Руфье индексі, бейімделу әлеуеті, Кердо 

вегетативтік индексі бойынша жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық 

ерекшеліктерінің жас өзгерістері зерттеледі.  

Түйінді сөздер: бейімделу, ересек мектеп жасындағы оқушылар, Руфье 

индексі, ақыл-ой жүктемесі, ағзаның дамуының функционалдық ерекшеліктері, Кердо 

вегетативтік индексі, бейімделу әлеуеті. 

 

Приоритетным направлением государственной политики в Казахстане 

является сохранение здоровья населения. Особое внимание при этом уделяется 

формированию и сохранению здоровья подрастающего поколения. С каждым годом 

частота и тяжесть этих заболеваний постоянно возрастает, болезни сердца и сосудов 

все чаще встречаются в молодом и творческом возрасте. В последнее время состояние 

сердечно-сосудистой системы у молодежи заставило нас серьезно задуматься о своем 

здоровье и о нашем будущем [1]. 

В то же время основным вектором развития современного образовательного 

процесса является интенсификация учебных нагрузок, сложность изучаемого 

материала. В условиях постоянной модернизации общего образования в Республике 

Казахстан до 80% учащихся испытывают стресс во время обучения в школе. Особое 

место занимают отклонения в функционировании сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма [2]. 

Материалы и методы исследования 

Обследование учащихся старшего школьного возраста проводилось в ноябре 

2019 года. В эксперименте приняли участие 30 школьников в возрасте 13-16 лет, 

проживающих в Алтынсаринском районе Костанайской области п. Танабай и 30 

школьников в возрасте 13-16 лет, проживающих в г. Костанай. Все обследования 

проводили в первой половине дня, так как в этот период изучаемые показатели 

наиболее стабильны. 

Показатели длины и массы тела учащихся измерялись выверенным 

инструментарием в первую половину дня. С помощью электронного тонометра у 

школьников исследовались: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое 

(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление. При оценке функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы использовали интегральный показатель – 

адаптационный потенциал (АП), который рассчитывался по формуле:  

АП = 0,011ЧСС + 0,014СД + 0,008ДД + 0,014В + 0,009М - 0,009Р - 0,27, где: 

АП - адаптационный потенциал;  

ЧСС - число сердечных сокращений (частота пульса) в минуту;  

СД - систолическое давление, мм рт. ст.;  

ДД - диастолическое давление, мм рт. ст.;  
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В - возраст, годы;  

М - масса, кг;  

Р - рост. 

Данный показатель определяется  в баллах [3].  

Индивидуальные величины АП распределялись по четырем степеням, 

установленным для детей М.В.Антроповой [4]:  

 Удовлетворительная адаптация – не более 1,90 балла;  

 Напряжение механизмов адаптации – от 1,91 до 2,09 балла;  

 Неудовлетворительная адаптация – от 2,10 до 2,29 балла;  

 Срыв адаптации – от 2,29 и более баллов. 

Критерием резерва функций сердечно-сосудистой системы служил индекс 

Руфье (ИР), который рассчитывался по формуле:  

ИР = (ЧСС х САД):100; в усл. ед. 

Индивидуальные значения индекса Руфье распределялись по трем 

установленным для детей 13-17 лет уровням:  

 высокие резервы – ИР ≤ 80.0 усл. ед.;  

 низкие резервы – ИР ≥ 91.0 усл. ед.;  

 средние резервы – ИР = 81.0 – 90.0 усл. ед. 

Для оценки уровня состояния вегетативных систем организма вычислялся 

вегетативный индекс Кердо по формуле:  

ВИК = (1 – ДАД/ЧСС) х 100, где: 

ДАД – артериальное диастолическое давление, мм рт.ст.;  

ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин.  

Величина ВИК в пределах от -15 до +15 рассматривалась как 

уравновешенность симпатических и парасимпатических влияний, значение ВИК 

больше +15 – как преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, значение ВИК меньше -15 усл.ед. говорит о преобладании тонуса 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [5]. 

Полученные данные рассчитаны с использованием математической обработки 

по стандартным методам вариационной статистики. Статистический анализ 

осуществлен на основе расчета средних арифметических (М) и их ошибок (±m).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Опыт отечественных и зарубежных исследователей показывает, что факторами 

риска для развития заболеваний ССС у учащихся старшего школьного возраста 

считаются высокие учебные и психоэмоциональные нагрузки, характеризующие 

процесс обучения на современном его этапе, особенно в сочетании с гиподинамией, а 

так же экологические условия, в которых они проживают [6]. 

Анализ полученных данных, характеризующих деятельность сердечно-

сосудистой системы, выявил, что наиболее важными и дающие большую информацию 

о состоянии организма являются перечисленные в таблице 1 показатели, которые 

имели высокие и значимые значения для исследования.  

 

Таблица 1 Соматометрические и функциональные показатели учащихся 

общеобразовательных учреждений, проживающих в городской и сельской экосистемах 

(M±m) 
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Сравнительный анализ исследуемых показателей сердечно-сосудистой 

системы учащихся старшего школьного возраста показал что, исследуемые показатели 

учащихся, проживающих в сельской экосистеме наиболее стабильны выше, чем 

аналогичный показатель у учащихся, проживающих в городской экосистеме и данные 

показатели соответствуют физиологическим  возрастным нормам детей.  

В данный возрастной период развития организма у детей прекращается 

бурный рост и развитие организма, наступает относительно спокойный период 

физического развития. В таблице 1 мы видим относительно малые колебания в данных 

показателях. Эти колебания зависят от генетической предрасположенности, а так же 

условий проживания ребенка. В основном разница в росте составляет в среднем у 

девочек 3 см., у мальчиков 4 см., а разница в весе составляет в среднем у девочек 4 кг., 

а у мальчиков 3 кг. 

Важным показателем здоровья ребенка является нормальное артериальное 

давление. Имеются общепринятые нормы, которые применимы ко всем возрастам, но 

также имеются и усредненные оптимальные значения давления для каждого 

возрастной группы. Как видно из таблицы 1 показатели САД и ДАД выше у учащихся, 

проживающих в сельской экосистеме, но находятся они в оптимальном значении. В 

среднем САД у мальчиков на 1 мм.рт.ст, у девочек на 2 мм.рт.ст., в среднем значение 

ДАД у мальчиков на 1 мм.рт.ст,, у девочек на 3 мм.рт.ст.  

Наиболее распространенным и основным диагностическим тестом в медицине 

считается анализ крови. Оценка показателей крови позволяет определить состояние 

здоровья обследуемого пациента и выявление в организме, какого либо рода 

воспаления, инфекции и т.д., протекающие в организме. Основным показателем 

состава анализируемой крови служит гемоглобин. Исходя из таблицы 1 можно, сделать 

вывод что, данные показатели у учащихся, проживающих в сельской экосистеме 

стабильно выше, чем у учащихся, проживающих в городской экосистеме. В среднем у 

девочек гемоглобин выше на 1 г/л, у мальчиков на 4 г/л.  

Показатель частоты пульсации миокарда, то есть ЧСС, широко используется 

медиками и тренерами для определения отклонений в работе сердечно-сосудистой 

системы и организма в целом. В возрасте от 12 до 16 лет среднее значении ЧСС 

составляет 55-95 уд./мин. Исходя из результатов таблицы 1 можно сделать вывод, что 

Показател

и 

Место 

прожива

ния 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

М Д М Д М Д М Д 

Город п=2 п=2 п=3 п=3 п=5 п=5 п=5 п=5 

Село п=2 п=2 п=3 п=3 п=5 п=5 п=5 п=5 

 

Рост, см. 
Город 149±2 160±5 158±3 156±6 167±7 159±6 168±6 165±3 

Село 156±4 162±3 165±4 157±4 169±6 165±4 171±6 162±4 

Вес, кг. 
Город 51±2 48±4 48±7 44±2 64±10 49±5 55±6 50±6 

Село 52±1 55±3 58±3 46±5 59±5 57±4 65±5 48±3 

САД, мм 

рт. ст. 

Город 108±3 107±1 108±1 102±4 103±6 104±4 105±3 107±4 

Село 109±1 108±2 107±2 106±4 105±3 107±2 107±2 108±3 

ДАД, мм 

рт. ст. 

Город 73±2 70±2 71±1 62±3 70±3 67±5 60±1 61±4 

Село 72±1 71±3 72±1 67±4 71±2 66±5 64±4 69±5 

Гемоглоби

н, г/л 

Город 120±4 119±3 121±2 120±5 132±7 119±5 130±5 129±4 

Село 125±7 125±4 126±6 122±3 133±5 120±6 137±6 126±7 

ЧСС, 

уд./мин. 

Город 71±2 76±3 72±1 72±2 71±2 73±2 70±2 72±3 

Село 74±1 74±2 73±1 74±1 72±2 74±2 69±1 72±1 
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ЧСС у учащихся, проживающих в сельской экосистеме выше, чем у учащихся, 

проживающих в городской экосистеме. В среднем у девочек на 1 уд./мин, у мальчиков 

1 уд./мин. Это говорит о влиянии умственной и физической нагрузки на развитие ССС 

в исследуемый возрастной период онтогенеза.    

 

 
Рисунок 1 Показатели индивидуальных величин адаптационного потенциала 

(АП) у учащихся, проживающих в городских и сельских экосистемах 

 

Адаптационный потенциал - это физиологический показатель уровня 

приспособления организма человека к меняющимся факторам среды [7]. 

Сравнительный анализ показателей сердечно-сосудистой системы учащихся, 

проживающих в городской и сельской экосистемах, позволяет сделать вывод, что 

учащиеся имеют высокий адаптационный потенциал, то есть удовлетворительную 

адаптацию, что представляет собой преобладание ресурсов адаптации над рисками. 

Адаптивный потенциал так же во многом определяется наследственно 

обусловленными особенностями физиологии. 

 
 

Рисунок 2 Показатели индекса Руфье (ИР) у учащихся, проживающих в 

городских и сельских экосистемах 

 

Индекс Руфье представляет собой один из тестов, применяемых для оценки 

работоспособности сердца и тренированности организма в целом. Исследования 

показали, что у учащихся, проживающих в сельской экосистеме, индивидуальные 

значения индекса Руфье имеют более высокие резервы, чем у учащихся, проживающих 

в городской экосистеме. Это свидетельствует о повышении степени приспособления 

детского организма к физическим нагрузкам. 
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Рисунок 3 Показатели вегетативного индекса Кердо (ВИК) у учащихся, 

проживающих в городских и сельских экосистемах 

 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) является одним из наиболее простых 

показателей функционального состояния вегетативной нервной системы, в частности, 

соотношения возбудимости ее симпатического и парасимпатического отделов.  

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод, что вегетативный индекс Кердо 

(ВИК) у учащихся, проживающих в сельской экосистеме уравновешен в отношении 

симпатических и парасимпатических влияний, при том, что у учащихся, проживающих 

в городской экосистеме данный показатель менее стабилен, и есть моменты, где 

преобладает лишь тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение показателей сердечно-сосудистой 

системы учащихся, проживающих в городской и сельской экосистемах выявило 

достоверные различия в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 

между учащимися проживающих в разных экологических условиях. Согласно 

многочисленным исследованиям, экологический фактор способен оказывать значимое 

негативное воздействие на функционирование сердечно-сосудистой системы учащихся 

старшего школьного возраста на протяжении всей его жизнедеятельности. 

 

 

 

Список литературы 

1 Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей 

организма и риск развития заболеваний. – М.: Медицина, 1997. – 235 с. 

2 Суховская, О.А. Качество жизни, связанное со здоровьем / О.А. Суховская // 

Тюменский медицинский журнал. – 2000. – №2. – С. 3–5. 

3 Антропова М.В., Бородкина Г.В., Кузнецова Л.М. и др. Прогностическая 

значимость адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы у детей 10-11 

лет // Физиология человека. – 2000. – Т.26. – №1. – С.56-61. 

4 Баранов, А.А. Особенности состояния здоровья современных школьников / 

А.А. Баранов // Вопросы современной педиатрии. – 2006. – №5. – С. 3–5. 

5 Антропова М.В., Бородкина Г.В., Кузнецова Л.М. и др. Прогностическая 

значимость адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы у детей 10-11 

лет // Физиология человека. – 2000. – Т.26. – №1. – С.56-61. 

6 Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей 

организма и риск развития заболеваний. – М.: Медицина, 1997. – 235 с. 

7 Ананьева Н.А. Состояние здоровья и адаптационные возможности 

школьников // Состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста и 

факторы его определяющие. – М., 1991. – С.52–58. 

 

УДК. 372.857 

7.9 
13.9 

8.2 
15.3 

4.1 

9.5 10.8 

4.2 

-2.8 

1.4 1.5 

14.3 

2.7 1.4 1.4 

7.2 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

Девочки, проживающие в городской экосистеме 

Девочки, проживающие в сельской экосистеме 

Мальчики, проживающие в городской экосистеме 



551 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБУЧЕНИИ 

БИОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «МИКРОБИОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИЯ») 
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Султангазина, г. Костанай 

 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты эксперимента по оценке 

эффективности комплексного использования современных информационных 

технологий в обучении (ИТО) биологии. Эксперимент проводился на базе КГУ 

«Чандакская основная школа» отдела образования акимата Фёдоровского района» и 

основан на сопоставлении результатов обучения экспериментальной и контрольной 

групп по основному критерию: активизация использования ИТО в процессе изучения 

элективного курса по разделу «Микробиология и биотехнология» учебной дисциплины 

«Биология». 

Ключевые слова. Информационные технологии, эксперимент, биология, 

микробиология и биотехнология 

Аnnotation. This article presents the results of the experiment to assess the 

effectiveness of integrated use of modern information technologies in biology training (ITТ). 

The experiment was conducted on the basis of KSU "Chandak Main School" of the 

Department of Education of the Akimat of Fyodorovsky District "and is based on the 

comparison of the results of training of experimental and control groups by the main 

criterion: intensification of the use of ITТ in the process of studying an elective course under 

the section" Microbiology and Biotechnology "of the educational discipline" Biology. " 

Key words. Information technology, experiment, biology, microbiology and 

biotechnology 

Аннотация. Бұл мақалада биологияны оқытуда қазіргі ақпараттық  

технологияны кешенді қолданудың тиімділігін бағалау бойынша тәжірибенің 

нәтижелері айтылады. Тәжірибе  Федеров ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Чандак 

негізгі мектебі» КММ базасында жүргізілген және  Биология оқу пәнінің 

Микробиология және биотехнология бөлімі бойынша элективті курсын оқу үрдісінде 

ақпараттың технологияны қолдануды белсендіру критерийі бойынша тәжірибелік  

және қорытынды топтарды оқыту нәтижелеріне сәйкес негізделген. 

Түйін сөздер: ақпараттық  технологияны, эксперимент, биология, 

микробиология және биотехнология 

 

Главное направление модернизации казахстанской системы образования 

предполагает возможность реализации стратегического направления, ориентирующего 

на максимально эффективную систему современных форм обучения и обогащение 

содержания образования; оно базируется на широком использовании возможностей 

современных электронных образовательных ресурсов. Актуальность темы 

исследования обусловлена рядом факторов, наиболее существенными среди которых 

являются следующие: а) необходимость разработки новых учебно-методических 
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комплексов на основе активного использования информационных технологий в 

обучении биологии; б) учет требований к обновленному содержанию обучения 

биологии в 7-8 классах: введение в учебную программу нескольких новых тем требует 

разработки методики обучения, учитывая нововведения. 

 Перечисленные требования обновленной программы обучения биологии 

в основной школе обусловили актуальность темы исследования, результаты которого 

могут быть использованы в практике в ближайшее время, т.е. в 2020-2021 учебном 

году. 

В целях подкрепления и доказательства гипотезы исследования об 

эффективности активизации использования ИТО в процессе обучения биологии в 

рамках обновленной программы обучения был предпринят педагогический 

эксперимент.  

Эксперимент проводился в КГУ «Чандакская основная школа» отдела 

образования акимата Фёдоровского района». 

В качестве экспериментальной группы нами был выбрана подгруппа№1 7 

класса в составе 8 человек, которые посещали факультатив по разделу 

«Микробиология и биотехнология». Хронологические рамки: октябрь 2018-май 2019 

гг. 

Эксперимент проводился с целью выяснить условия повышения уровня 

качественных показателей успеваемости на основе активизации учебного процесса 

обучения биологии в 7 классе на основе применения ИТО в рамках изучения раздела 

«Микробиология и биотехнология». 

Оценка эффективности применения ИТО в процессе обучения дисциплине 

«Биология» базируется на таких методах исследования как сравнительный анализ, 

статистические методы. В учебном процессе в рамках изучения элективного курса в 

режиме факультатива были использованы следующие возможности сети Интернет: 

электронная почта для обмена информацией как внутри сети, так и с внешними 

абонентами; внутришкольная электронная доска объявлений; доступ к открытым 

файловым серверам сети для получения свободно распространяемых программных 

средств; удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и файлам 

электронных библиотек при подготовке учебных работ и проведении научных 

исследований; получение электронных периодических изданий по избранной тематике; 

самостоятельное и контрольное тестирование; работа в виртуальных лабораториях. 

Были применены элементы интегрированных технологий организации 

учебного процесса, представляющие сочетание дистанционных и аудиторных занятий. 

В данной методике учебно-методические материалы были размещены на сервере, а 

часть занятий проводилась в аудиториях. Одним из самых эффективных способов 

применения компьютерных обучающих систем является моделирование различных 

экспериментов: здесь сеть Интернет обладает неограниченным потенциалом, 

предоставляя учащимся возможность работать в виртуальных лабораториях, с 

видеокурсами, интерактивными демонстрациями. 

Таким образом, педагогический эксперимент основан на сопоставлении 

результатов обучения экспериментальной и контрольной групп по основному 

критерию: активизация использования ИТО в процессе изучения элективного курса по 

разделу «Микробиология и биотехнология» учебной дисциплины «Биология». 

Педагогический эксперимент ориентирован на три основных этапа, 

традиционно принятые в дидактике. Первый этап является констатирующим - он 

призван определить исходный уровень обученности учащихся; на втором этапе 

формируются определенные навыки работы с ИТО; на третьем этапе проводятся 

контрольные срезы, позволяющие провести сопоставление контрольных показателей. 
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Заключительный, контрольный этап состоит из процедур повторного применения 

диагностических средств с целью определения разницы. 

Формирующий этап эксперимента (ноябрь 2018 – апрель 2019 гг.) был 

направлен на проверку гипотезы исследования и заключался в активном 

использовании информационных технологий в обучении биологии на основе 

применения электронных образовательных ресурсов на примере КГУ «Чандакская 

основная школа» отдела образования акимата Фёдоровского района». 

Наиболее релевантным представляется уровень обученности, который может 

быть рассчитан с помощью соответствующего коэффициента.  

Для установления соответствия между коэффициентом результативности и 

традиционной пятибалльной оценкой воспользуемся  позицией Н.В. Соболь, которая 

предлагает установить соответствие между коэффициентами и баллами. 

Используемая методика основана на определении только одной составляющей 

успешности – успеваемости; положительным моментом здесь является то, что по 

предложенной методике обучающийся может сравнивать свои результаты в течение 

всего учебного года. В соответствии с целями эксперимента нами был определен фонд 

контрольных материалов, согласно которым предполагалось осуществлять 

эффективность обучения Q на основе расчета усредненного коэффициента 

обученности в форме индивидуальных карт учащихся ЭГ. Результаты выполнения 

практических, лабораторных работ, проектов сведены нами в таблицу 1: 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица оценки эффективности обучения учащихся ЭГ в ходе 

факультативных занятий согласно программе элективного курса «Микробиология и 

биотехнология» 

 

Как показывают данные таблицы 8, наблюдается тенденция к постепенному 

росту уровня обученности на основании средних величин коэффициентов 

обученности. Графически это отражено в форме следующей диаграммы (рис. 1): 

 

 

№ Вид занятия и форма контроля 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Тестирование  

1 0,5 0,4 

2 0,6 0,5 

3 0,7 0,4 

4 0,6 0,6 

5 0,7 0,6 

6 0,7 0,8 

7 0,8 0,7 

8 0,8 0,8 



554 
 

 
Рисунок 1 

 

 

Динамика уровня обученности по результатам выполнения практических 

заданий и прохождения тестирования по разделу «Микробиология и биотехнология» в 

ЭГ 

Как видим, значения коэффициента Kэ  приближаются к единице в ходе 

прохождения курса, большая эффективность достигнута в процессе обучения по мере 

усвоения методов работы в рамках программы раздела «Микробиология и 

биотехнология» на основе активизации учебной деятельности посредством 

использования комплекса электронных средств обучения. 

Если мы воспользуемся принципом перевода коэффициентов в традиционные 

баллы по Н.В. Соболь, то получим следующую таблицу (табл. 2): 

 

Таблица 2  

Перевод коэффициентов в баллы по Н.В.Соболь 

 

Коэффициент 
Традиционная 

оценка 

Выполн

ение 

практических и 

лабораторных 

работ 

кол-во / 

% 

Решен

ие тестов 

 

кол-во 

/ % 

значение 

коэффициента 

в пределах от 

0 до 0,3: 

 

«неудовлетворительно» 

- - 

результат от 

0,3 до 0,5: 

«удовлетворительно» -  2  / 25  

результат от 

0,5 до 0,7: 

«хорошо» 3  / 37,5 3  / 

37,5 

от 0,7 до 1: «отлично»  5 / 62,5 3  / 

37,5 
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Как показывают данные таблицы 2, неудовлетворительных оценок не имеется, 

а процент отличных ответов при выполнении заданий практических и лабораторных 

занятий превышает аналогичный показатель для решении тестовых заданий. Это 

означает, что следует обратить больше внимания увязке теоретических занятий с 

тематикой лабораторных и практических занятий: очевидно, что учащимся интереснее 

заниматься практическими заданиями, чем теорией.  

Результаты включенного педагогического наблюдения показали, что при 

применении электронных средств обучения учащиеся стали с большей 

заинтересованностью воспринимать достаточно сложный материал.  В результате 

проведения эксперимента следует сопоставить некоторые контрольные показатели в 

обеих группах: экспериментальной и контрольной. Суть проведения эксперимента 

состояла в определении эффективности максимально активного использования ИТО в 

направлении повышения общего уровня сформированности комплекса компетенций 

учащихся, предусмотренных стандартами обучения.  

Наиболее общим стандартным показателем является комплекс качественных 

показателей успеваемости: сопоставление их в ЭГ и КГ должно продемонстрировать 

достигнутый эффект (либо отсутствие такового). Результаты обобщения показателей 

контрольных срезов (май 2019 г.) сгруппированы нами в форме таблицы (табл. 2):   

Как видно из таблицы, результаты контрольных измерений основных 

качественных показателей успеваемости в контрольной и экспериментальной группах 

отличаются. Успеваемость в контрольной и экспериментальной группах составляет 

100%, а вот качество знаний в экспериментальной выше чем в контрольной и 

составляет 73,33%, уровень обученности также выше – 70, 93%. Средний балл в 

экспериментальной группе равен 4,13, а в контрольной – 4,00. 

 

Таблица 3 

Результаты контрольных измерений основных качественных показателей 

успеваемости 

 

Группы К

кол-

во 

Показатели, % 

Успеваемость Качество 

знаний 

Обученность Средний 

балл 

ЭГ 8 100 73,33 70,93 4,13 

КГ 8 100 68,

75 

66,50 4

,00 

 

Как видим, отмечается рост показателей качества обучения, уровня 

обученности в обеих группах; при этом рост показателей активнее в ЭГ: он превышает 

показатели КГ (табл. 4): 

 Таблица 4 

Динамика показателей успеваемости по итогам формирующего эксперимента 

 

Классы  

Качество знаний Обученность Средний балл 

Констат

. Этап 

Контр. 

этап 

Констат. 

Этап 

Контр. этап Констат. 

этап 

о

Контр. 

этап 

ЭГ 46,67 7

3,33 

5

3,84 

70,9

3 

3,

60 

4

,13 

КГ 50,00 6 5 66,5 3, 4
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8,75 6,75 0 89 ,00 

 

Анализируя динамику показателей успеваемости по итогам формирующего 

эксперимента, отмечаем, что качество знаний в экспериментальной группе на 

контрольном этапе возросла на 26,66%, в сравнении с показателями констатирующего 

этапа. Также выросли показатели обученности на 17,09% и средний балл на 0,53. 

Таким образом, динамика показателей имеет в обеих группах положительный 

знак, однако достижение среднего показателя обученности высокого уровня еще не 

реализовано. Это означает, что в такой краткий срок решить проблему невозможно. 

Однако имеются еще ресурсы времени для дальнейшей работы в этом направлении. 

Что касается общей картины уровня успеваемости, то налицо уверенная тенденция к 

росту показателей в экспериментальной группе по всем позициям.  
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Аннотация: Одной из самых острых проблем в детском и подростковом 

возрасте является проблема нарушений осанки. Плавание способствует укреплению 

здоровья, привитию жизненно важных навыков, воспитанию морально-волевых 

качеств. Оно имеет большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, 

эмоциональное и прикладной значение. Известно, что существует предпатологическая 

стадия нарушения осанки, при которой отклонения легче поддаются коррекции, а 

наиболее эффективной в этом отношении является комплексная методика физической 

реабилитации на основе применения оздоровительного плавания. Терапевтическая 

ценность плавания особенно очевидна в комплексном лечении сколиоза у детей. Это 

одно из важных звеньев в комплексном лечении. В данной статье исследуются 

эффективность использования плавания для восстановления осанки у школьников. 
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Ключевые слова: адаптация, учащиеся старшего школьного возраста, 

плавание, физическая нагрузка, функциональные особенности развития организма, 

сколиоз, осанка.   

 

Abstract: One of the most acute problems in childhood and adolescence is posture 

disorders. Swimming contributes to health promotion, education of vital skills, education of 

moral and will qualities. It has a great educational, health-hygienic, therapeutic, emotional 

and applied significance. It is known that there is a preathological stage of posture disorder, 

in which deviations are easier to correct, and the most effective in this regard is a complex 

technique of physical rehabilitation based on the application of health swimming. The 

therapeutic value of swimming is particularly evident in the integrated treatment of scoliosis 

in children. This is one of the important links in complex treatment. This article explores the 

effectiveness of using swimming to restore posture in schoolchildren. 

Key words: adaptation, students of high school age, swimming, physical activity, 

functional features of body development, scoliosis, posture. 

Аннотация:  Ең өткір тұрған проблемаларының бірі балалар мен жасөспірім 

мәселесі болып табылады бұзушылықтарды дене сымбатын. Жүзу денсаулықты 

нығайтуға, елжандылыққа өмірлік маңызды дағдыларды тәрбиелеу, моральдық-еріктік 

қасиеттерді қалыптастыру. Ол үлкен тәрбиелік, сауықтыру-гигиеналық, емдеу, 

эмоционалдық және қолданбалы маңызы. Белгілі бар предпатологическая сатысы 

күрделі бұзылулары кезінде, ауытқу оңай ұйымына берілу түзету, ал барынша тиімді 

тұрғыда кешенді әдістемесі дене оңалту қолдану негізінде сауықтыру жүзу. Терапевтік 

құндылығы жүзу әсіресе айқын кешенді емдеуде балаларда сколиоз. Бұл маңызды 

буындарын кешенді емдеу. Осы бапта зерттеледі пайдалану тиімділігі жүзу қалпына 

келтіру үшін дене сымбатын оқушылар. 

Түйінді сөздер: бейімделу, ересек мектеп жасындағы оқушылар, жүзу, дене 

жүктемесі, ағзаның дамуының функционалдық ерекшеліктері, сколиоз, осанка. 

 

В развитие современного спорта, на уровне потребностей ХХ  века, 

физическое воспитание было введено в детских садах, школах и институтах. XXI век - 

это век огромных эмоциональных перегрузок и экологических проблем. В отличие от 

других видов физических упражнений, плавание является уникальным, т.к. 

выполняется в водной среде, где как физические упражнения, так и пребывание в 

водной среде влияют на организм человека. Это двустороннее воздействие характерно 

для плавания 

Во время плавания возникает естественный рельеф позвоночника, исчезает 

асимметричная работа межпозвонковых мышц и восстанавливаются условия для 

нормального роста тел позвонков. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и 

весь скелет, улучшается координация движений и усиливается чувство правильной 

осанки. 

При каждом методе плавания почти все суставы позвоночника работают с 

большой амплитудой и в самых разных плоскостях, в то время как границы 

возможностей расширяются, так как суставы позвоночника не несут нагрузки на 

опору. Кроме того, в это время активное движение ног в воде в неподдерживаемом 

положении укрепляет ноги и предотвращает развитие плоскостопия.  

Наше исследование проводилось на базе детского-юношеского спортивно-

оздоровительного центра «БАТЫР» в Северо-Казахстанской области района им. Г. 

Мусрепова села Новоишимка. Была подобрана группа детей, которые только начали 

заниматься в бассейне.  
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В данном исследовании принимали участие 16 занимающихся, из которых 8 

мальчиков и 8 девочки, в возрасте 10-12  лет. В начале исследования ребята только 

начали заниматься плаванием. До занятий детей беспокоили проблемы искривления 

позвоночника. Для коррекции этой проблемы родители привели детей в бассейн, 

заниматься плаванием под наблюдением тренера. У всех  у них были отклонения в 

опорно-двигательном аппарате - сколиоз 1 и 2 степени.  Занятия проводились 3 раза в 

неделю, продолжительностью в час. 

Так как у детей имеются 1 и 2 стадии сколиоза, были учтены 

противопоказания, из тренировок исключены некоторые способы плавания в полной 

координации движений: кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй. Это объясняется 

тем, что при выполнении задания, происходит сильное скручивание позвоночника. В 

данной методике основным способом плавания является брасс. 

Разработана методика, включающая в себя дыхательные упражнения, которые 

проводились в основной части занятий по плаванию со школьниками 10-12 лет. Был 

проведен анализ динамики физического развития и функциональной подготовленности 

детей до и после начала исследования. Составлена анкета, определены результаты 

анкетирования. 

Анкетирование включало в себя вопросы, связанные с физическим и 

психологическим состоянием детей со сколиозом. В анкетировании участвовало 16 

детей 8 мальчиков и 8 девочек возраст которых 10-12 лет.  

 

№ Вопрос анкеты 
Вариант 

ответа 

1 Имя, возраст; 
Да 

Нет  

2 Часто бывают боли в спине? 
Да 

Нет  

3 
Нравится ли твоя внешность? 

 

Да 

Нет  

4 Часто ли бывают простудные или другие заболевания? 
Да 

Нет  

5 Хорошие ли отношения с одноклассниками? 
Да 

Нет  

6 Понравилась ли идея заниматься в бассейне? 
Да 

Нет  

7 Часто ли бывают ссоры с родственниками? 
Да 

Нет  

8 
Нравится ли ходить в бассейн? 

 

Да 

Нет  
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Рисунок 1 - Результаты первого анкетирования у детей исследуемой группы 

(ответы). 

 

На данной диаграмме видно, что преобладает ответы «да». Это говорит о том, 

что часто возникающие проблемы при нарушении осанки, непосредственно имеются и 

в этой группе детей. У них бывают частые простудные заболевания, развит комплекс 

неполноценности и замкнутость, сформированная на фоне недовольства своей 

внешностью. Следовательно, из-за ранее перечисленных проблем у детей возникают 

недопонимания со сверстниками в школе. 

У некоторых ребят так же наблюдались головные боли, учащенное 

сердцебиение, в некоторых случаях отдышка. Это обусловлено тем, что позвоночник 

находится в неестественном ему положении.  

На втором этапе исследования проводились также анкетирования у детей. На 

рис. 2 отображены результаты второго анкетирования. 

 

 
 

Рисунок  2 - Результаты второго анкетирования детей исследуемой группы 

 

Анализируя итоги  второго анкетирования, можно сделать следующие выводы. 

На 4 вопрос анкетирования положительный ответ снизился на 20%, 

следовательно, иммунитет детей за период занятием плаванием укрепился. 

Дети стали общительнее, подвижнее, стали более общительными, 

подвижными и раскрепощенными. Если в начале они стеснялись  задавать вопросы, то 

в конце исследования они уверенно  задавали интересующие их вопросы. Дети знали, 

что их проблема абсолютно решаема, и они настроены позитивно.  Ребята увлеклись 

плаванием, которым будут заниматься ещё на протяжении длительного времени. 
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Методика тренировок детей со сколиозом имеет отличительные признаки от 

тренировок со здоровыми детьми. Из данной тренировки исключены прыжки в воду и 

кувырки. Эти движения могут причинить вред здоровью детей с данной проблемой. 

Данные тестирования функционального состояния у группы и физических 

качеств  отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика изучаемых показателей в ходе исследования 

 

№ 

ЖЕЛ (мл) 

Проба 

Штанге 

(сек) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Наклоны 

туловища из 

положения сидя 

(см) 

Бег 30 м 

(сек) 

до после до после до после до после до 
посл

е 

1 1300 1450 25 28 130 150 +3 +4 7 6,5 

2 1430 1600 21 25 152 168 +4 +6 7,2 6,3 

3 1400 1500 20 25 124 155 +2 +4 6,8 6 

4 1400 1600 23 28 158 170 0 +2 7,1 6,4 

5 1300 1400 14 19 115 130 0 +1 8 7 

6 1350 1550 26 29 135 150 +1 +1 6,9 6,1 

7 1450 1700 28 29 160 175 +2 +2 7 6,3 

8 1400 1500 35 38 140 160 0 +2 6,5 6 

М

± 
1400 1537 24 27.6 139,3 157,3 1,5 2,8 7,1 6,3 

m ±19,9 ±39,8 ±2,8 ±2,5 ±5,9 ±5,9 ±0,5 ±0,6 ±0,2 ±0,1 

t 3,6 1 2,1 1,5 3,1 

P <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

 

 

Эффективность данной методики доказана тем, что после занятий плаванием в 

течении 9-ти месяцев можно отметить положительную динамику изменений во всех 

измерениях которые проводились в ходе исследования. 

 Статистически достоверными оказались такие показатели, как жизненная 

ёмкость легких и скоростные качества (бег 30 м). 

Оставшиеся показатели имели положительную тенденцию к изменениям, но 

оказались недостоверными (Р>0,05). Следовательно, для того чтобы получить 

наиболее лучший эффект, стоит заниматься плаванием дольше 9-ти месяцев.  

Лечебное плавание стоит включать в комплекс, в который входит массаж и 

медикаментозные средства, прописанные специалистом. 

Исследования показывают, что включение различных вариантов общей 

физической подготовки в воде в занятия по плаванию значительно влияет на 

коррекцию осанки у детей в возрасте от 10 до 12 лет, повышает их физическое 

развитие и физическую подготовленность, а также ускоряет процесс обучения 

плаванию.  
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Наибольший эффект был достигнут, когда комбинированные (с 

использованием дыхательных, ударных и силовых упражнений) и силовые варианты 

использовались для физических упражнений по сравнению с другими. 

Педагогический эксперимент показал эффективность методики, разработанной 

для одновременного обучения плаванию и коррекции осанки для детей в возрасте от 10 

до 12 лет, по сравнению с традиционной методикой, предназначенной только для 

обучения плаванию детей. Использование средств начальной подготовки по плаванию 

и общей физической подготовки в воде позволяет на начальном этапе активно влиять 

на осанку учеников независимо от степени их знаний в плавании.  

Таким образом, у детей из экспериментальных групп, по сравнению с 

контрольными группами, отмечались достоверные положительные изменения осанки 

(р <0,05). 

Занятия лечебным плавание оказывает положительное влияние на здоровье 

детей школьного возраста с сколиотической болезнью. 
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ЗИЯНКЕСТЕРДІҢ ЗИЯНДЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫРЫП ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ  
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Мемлекеттік Университеті, Талдықорған қаласы 

 

Аннотация: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей химиялық заттарды 

пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігі, пестицидтермен өңдеу жұмыстарын елеулі 

түрде қысқартып, оларды пайдалану регламентін қатаң сақтағанға байланысты болды. 

Олар биологиялық қорғау әдістерімен жиі алмастырылды. Зерттеулер көрсеткендей, 
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зиянкестерге қарсы афидиус, фитосейулюс және энкарзия биоагенттерін 

пайдаланғанда, фитофагтарды 70-90% дейін жойып, экологиялық таза өнім алуды 

қамтамасыз етті. 

Түйінсөздер: жылыжай, көкөністер, зиянкестер, биопрепараттар, 

биостумулятор, биоагент.  

Аннотация: Результаты исследования показали, что экологическая 

безопасность использования химических веществ существенно сократила работу по 

обработке пестицидами и строго соблюдала регламент их использования. Они часто 

менялись методами биологической защиты. Исследования показали, что при 

использовании биоагентов против вредителей афидиус, фитосейулюс и энкарзия 

уничтожили фитофаги до 70-90% и обеспечили получение экологически чистой 

продукции. 

Ключевые слова: теплица, овощи, вредители, биопрепараты, биостумулятор, 

биоагент. 

Annotation: of the study showed that the environmental safety of the use of 

chemicals significantly reduced the work on processing pesticides and strictly followed the 

rules for their use. They often changed methods of biological protection. Studies have shown 

that when using bioagents against pests, afidius, phyto-seiulus and Encarsia destroyed 

phytophages up to 70-90% and provided environmentally friendly products. 

Key words: greenhouse vegetables, pests, biological products, biostimulator, 

bioagent. 

 

Өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғау олардан алынатын жалпы өнімді 

арттырудың негізгі шарттарының бірі болып саналады. Сондықтаан ауыл шаруашылығы 

дақылдарының алуан түрлі зиянкестеріне қарсы қолданылатын шаралардың маңызы 

барған сайын артып келеді [1]. 

Елімізде зиянкестермен күресуде биологиялық тәсілдерді дамыту, жетілдіре 

түсу, оның тиімді жолдарын іздестіру жұмыстарын соңғы жылдары кең көлемде жүргізіп 

келеді [2].  

Ауылшаруашылық дақылдарында зиянды организмдердің таралуы мен дамуын 

болжау – жалпы мемлекеттік және аймақтық өсімдік қорғауды жоспарлаудың негізі. 

Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің фенологиясын зерттеу, сондай-ақ 

олардың зияндылығын болжау, олармен күресудің тиімді мерзімін белгілеу мен өсімдік 

қорғау препараттарын ұтымды пайдаланудың негізі болып табылады. Жоғарыда аталған 

мақсаттарды шешу үшін ауылшаруашылық өсімдіктерінің зиянкестерін, ауруларын және 

арамшөптерін айқындау және есептеу әдістерін жете меңгеруі керек. Фитосанитарлық  

мониторинг мәліметтері негізінде ауылшаруашылық дақылдарының егісіндегі зиянды 

организмдер популяциясының тығыздығы бойынша өсімдікті қорғау жүйесінің тиімді 

әдісін дұрыс таңдай білу қажет [3]. 

Фитосанитарлық диагностиканың міндетіне танаптарды, екпелерді және 

ауылшаруашылық егістерін, зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің, пайда 

болуына байланысты тексеру, зиянды объектілердің жағдайын, егіс пен  екпелердің 

жағдайын бағалау, алынған мәлімент бойынша олардың өзара байланысын талдау 

жатады  

Көкөніс шаруашылығы ауыл шаруашылығының саласы ретінде өзіндік 

ерекшеліктерге ие; солардың ең бастылары: - Көкөністерді егістік жағдайында өсіру 

(ашық топырақтағы көкөніс шаруашылығы) және жасанды микроклимат жағдайында 

өсіру (қорғалған топырақтағы көкөніс шаруашылығы); - Көшетпен өсіру әдісі кеңінен 

қолданылады, өсімдіктер алдын ала оңтайлы қоректік алаңда (аз көлемдегі) өсіріліп, 

кейіннен көшеттерліп отырғызылады, сондай-ақ көктету, тежеу, өсіру және дозалау 
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жұмыстары жүргізіледі; - Көкөністерді егу қалалар мен өндірістік орталықтар 

маңайындағы онша үлкен емес жерлерде шоғырланлырылады, сонымен қатар жерді 

тиімді пайдаланумен қатар, арасында қайталап және тығыздап егу жөнінен өндіріс 

егістік жұмыстарына қарағанда жоғары өнімді болып келеді.  

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, біздің зерттеулеріміздің мақсаты 

жылыжайларында мәдениетті өсірудің дәстүрлі және аз көлемді технологиялары 

жағдайында қияр қорғау жүйесін оңтайландыру болып табылады (1-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Жылыжайдағы көкөністер 

 

Қорғалған топырақтағы көкөніс шаруашылығының маңызды проблемаларының 

бірі экологиялық таза өнім алу болып табылады. Бұған қоршаған орта үшін қауіптілігі аз 

жаңа буын препараттарын, оның ішінде микробиологиялық препараттарды қолдану 

арқылы қол жеткізіледі. Осыған байланысты жылыжай жағдайында қияр мәдениетінде 

саңырауқұлақ патогендері кешенінің таралуы мен зияндылығын шектеуге қабілетті 

осындай препараттардың биологиялық және экономикалық тиімділігін зерттеуге 

бағытталған зерттеулер өте өзекті болып табылады. 

 Жылы жайдағы көкөністердің зиянкестерінің түр құрамдары, оларға қарсы 

қолданылатын биологиялық препараттарды жетілдіру. 

Зерттеулердің негізгі тапсырмалары энтомопотогенді микро-организмдерді іздеу 

және оларды өсімдік зиянкестері мен ауруларына қарсы қолдану мүмкіндіктерін 

зертттеу, сонымен қатар Қазақстанның әр түрлі аймақтарында көкөніс дақылдарының 

зиянкестеріне қарсы таныс биопрепараттарды қолдану. Зертханада бірнеше жыл бойы 

республика аймақтары бойынша энтомопатогенді саңырауқұлақтардың, бактериялар мен 

вирустардың жергілікті штаммдары алынды. Әсіресе, бунақденелілер  вирустары 

мақсаттық бағытта зерттелді. Қазақстанның оңтүстік-шығысында көкөніс және жеміс 

дақылдары мен солтүстікте астық дақылдары зиянкестерінің жергілікті популяциясының 

эпизотиясын зерттеу нәтижесінде зертхананың аға ғылыми қызметкері Р. Нұрлыбаева 

қырыққабат көбелегінің, мүр көбелегінің , сонымен қатар қырыққабаттың күйе 

көбелегінің, сақиналы жібек көбелегінің, долана көбелегінің, раушанжапырақ 

ширатқышы полиэдрозының; қыша, шомыр, қырыққабат ақ көбелектері мен күздік 

көбелек грандулезінің қоздырғыштары мен уыттылығын анықтады (2-сурет). 
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Сурет 2. Зертханалық жағдайда энтомофагтарды өсіру барысы 

 

Ғылыми және тәжірибелік маңызға ие нәтижелер жылыжайдағы көкөніс 

дақылдарын биологиялық қорғау барысында алынды. Ол энтомокарифагтардың, 

энтомопатогенді микроорганизмдердің, антогони-стердің, физиологиялық белсенді 

заттардың және өсімдіктердің өсу реттегіштерінің кешенін қолдануға және өңдеу 

санын 10-16 реттен 1-2 ге дейін қысқартып, қияр мен қызанақтан қосымша диеталық 

өнім алуға негізделді [4].   

Биологиялық белсенділігі жоғары заттарды анықтау тұқымдардың дақылына 

және сезімталдық дәрежесіне байланысты 0,5 – 24 сағат экспозициясымен 0,0001%–0,1% 

концентрация диапазонында биологиялық реттегіштердің су ерітінділерінде тұқымдарды 

суландыру жолымен Зертханалық жағдайларда жүргізілді. Тазартылған суға суланған 

тұқымдар бақылау болды. Әрбір эксперимент әрқайсысы 100 тұқымнан 4 рет қайталанды. 

Өсім термостатта тұрақты температурада жүзеге асырылды, өсу уақыты мен 

температурасын жалпы қабылданған әдістемеге сәйкес орнатты. Стероидты 

гликозидтердің өсу энергиясына, жалпы өнгіштікке және ұрықтық түбіршектер мен 

өскіндердің өсуіне әсері анықталды (3-сурет).  

 

 
 

Сурет 3. Көкөніс тұқымына қолданылған биостумулятордың қолданғанан кейінгі 

көрсеткіштері 

 

Тәжірибелік эксперименталдық учаскелерде көкөніс дақылдарын өсіру кезінде 

агротехникалық элемент ретінде өсу реттегіштері қолданылды. Ұш вариант алынды: 

1. Бақылау (биостумуляторсыз)  

2. Битоксибациллин,, ж. 0,2 мл/кг 

3. Новосил 2,0 мл/га тұқымдарын себу алдында өңдеу жұмыстары 

жүргізілді. Қырыққабат, қияр, қызанақ  және тәтті бұрыш тұқымдары үшін 
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экостим қолданылды. Тұқымдардың өсу процестеріне биологиялық белсенділікті 0,01 % 

концентрациясында барлық препараттарды көрсетті, дәл осы ерітінділердің 

концентрациясын біз далалық экспериментте пайдаландық. Нәтижелері және оларды 

талқылау пасленовтер отбасына жататын көкөніс тұқымдарын себу алдында өңдеу 

салдарларын бағалау барлық зерттелетін заттардың өсімдіктердің өсуіне, дамуы мен 

түсімділігіне оң әсерін растады. Олардың тиімділігі бірдей болмаса да, өнімділік 

бақылаудан айтарлықтай асып түсті. Ең жоғары Новосил 2,0 мл/га биореттігіштің  әсер  

қолдану арқылы учаскелерде байқалды. Оны қолдану қызанақ тұқымның өнгіштігі  қияр 

тұқымында 14,0% - ға, қызанақта  8,0% - ға, бұрыштың  8,2% - ға артуына ықпал етті. 

Зерттеу нәтижелері талданатын препараттар өсімдіктердің репродуктивті, 

сондай-ақ бейімделген әлеуетін толық іске асыруға ықпал еткенін көрсетті. Өсіп-өну 

энергиясы жеткіліксіз болған жағдайда, көктемгі жауын-шашыннан және жердің тез 

кебуінен кейін пайда болған топырақ қыртысын еңсере алмайтыны белгілі, сондықтан 

тұқымдардың далалық өнуін арттыратын тәсілдерге көп көңіл бөлінді.  

Көкөніс дaқылдaрының ішінде қызaнaқ, қияр, бұрыш және орaмжaпырaқ 

будaнынa Битоксибациллин,, ж. және Новосил өсімдік реттеуіштерінің қиярдың өсу 

процесіне қaлaй әсер ететіндігін қaрaстырдық. Битоксибациллин, ж.5,0 мл/гa 

(вегетaциялық кезеңде шaшу) қолдaнылғaн топ  және Новосил 5,0 мл/гa (вегетaциялық 

кезеңде шaшу) қолдaнылғaн топ қияр мен қызaнaқтың өсу процесінде бaсқa топпен 

сaлыстырғaндa ең жоғaрғы өсімділікті көрсетті. 
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Аннотация. Қазіргі кезде мектеп оқушыларымен пәндік олимпиадаларға 

дайындалу жұмысына мектептерде үлкен көңіл бөлінеді. Химиядан есептер шығару 

білім алушыларға теориялық білімді тереңдетуге, оны стандартты емес жағдайда 

пайдалануға, математикалық ой-өрісін дамытуға мүмкіндік береді. Мақалада химиядан 

олимпиадалық есептердің жіктелуі туралы ақпарат келтірілді және есептерді шығару 

әдістемесінің кейбір нұсқалары көрсетілді. .    Түйін сөздер: химиялық есептер, 

пәндік олимпиада, шығару әдістемесі  

Аннотация. В настоящее время в школе уделяется большое внимание работе 

по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. Решение задач по химии 

способствует углублению теоретических знаний, развитию умений использовать их в 

нестандартных условиях, формированию математических способностей. В статье 

систематизирована информация о классификации олимпиадных задач по химии и 

приведены некоторые аспекты методики их решения.  

Ключевые слова: химические задачи, предметная олимпиада, методика 

решения задач       

Annotation. Currently, the school pays great attention to the work on preparing 

students for subject Olympiads. Solving problems in chemistry contributes to the deepening 

of theoretical knowledge, the development of skills to use them in non-standard conditions, 

the formation of mathematical abilities. The article systematizes information on the 

classification of olympiad problems in chemistry and provides some aspects of the 

methodology for solving them. 

Keywords: chemical problems, subject Olympiad, methods for solving problems 

 

Мектеп мұғалімдерінің оқушыларды химиялық олимпиадаларға дайындау 

жұмысы табысты болу үшін алдымен олимпиадада қандай есептер ұсынылатыны 

туралы ақпарат болу керек. Сондықтан біз химиядан олимпиадалық есептердің 

жіктелуі туралы әдеби материалды жүйелеп, жинақтауды жөн көрдік.   

Химиядан олимпиадалық есептерді бес негізгі блокқа бөлуге болады:  

1) Бейорганикалық химия: бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

(оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар), номенклатурасы, қасиеттері және синтезі; 

периодтық заң және периодтық жүйе (элементтер және олардың қосылыстары 

қасиеттерінің өзгеруіндегі негізгі заңдылықтар); кристалдық құрылымдар және т.б. 

2) Органикалық химия: органикалық қосылыстардың негізгі кластары: 

алкандар, циклоалкандар, алкендер, алкиндер, арендер және гетероциклдер, 

галогентуындылар, спирттер және фенолдар, карбонильді қосылыстар, карбон 

қышқылдары және олардың туындылары – күрделі эфирлер, ангидридтер, 

галогенангидридтер, амидтер, нитрилдер, азотты негіздер); органикалық 

қосылыстардың номенклатурасы, изомериясы, қасиеттері және синтезі. 

3) Физикалық химия: атом құрылысы, химиялық байланыс, химиялық 

реакциялардың жүру заңдылықтары (химиялық термодинамика мен кинетика 

негіздері). 

4) Аналитикалық химия: сапалық және сандық анализ. 

5) Биохимия: амин қышқылдары және пептидтер, белоктар, май қышқылдары, 

майлар, ферменттер, көмірсулар. 

Дәл осы бес блоктың бөлінуі ғылым ретіндегі химия жүйесімен негізделеді. 

Бұл – барлық химиялық білім сүйенетін фундамент (1-ші сурет ). 
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Сурет 1 – Олимпиада есептері мазмұнын құрайтын химия  

ғылымының салалары 

 

Осы блоктардың мазмұны әртүрлі сынып есептері және олимпиаданың әртүрлі 

этаптары үшін әртүрлі болады. Тоғызыншы сыныптың есептеріне әдетте 

бейорганикалық, аналитикалық және физикалық химия кіреді, 10-шы сынып 

есептерінде органикалық химия пайда болады, 11-ші сынып есептерінен барлық 

блоктар орын алады.         

Сынып бойынша әрбір блоктың мазмұны ерекшеленеді. Материалды 

қамтудың көлемі мен тереңдігі артады. Мысалы, 9-шы сынып үшін физикалық 

химиядан Гесс заңын және оның салдарларын термохимиялық есептеулер үшін 

пайдалана білу жеткілікті, ал 11-ші сыныпта термодинамикалық параметрлерді тепе-

теңдік константасы мен бос энергияны есептеу үшін пайдалана білу керек.  

Олимпиадалық есептерді құрастыруда пәнаралық байланыстар айтарлықтай 

рөл атқарады. Химияны басқа жаратылыстану ғылымдарынан бөліп қарастыруға 

болмайды. Химияның әртүрлі салаларында физикадан, биологиядан, геологиядан, 

географиядан және, әрине, математикадан білім қажет. Тапсырмалардың мазмұнына 

басқа ғылымдардан материалдың енгізілуі олардық «химиялылығын» төмендетпейді, 

керісінше, олимпиадаға қатысушылардың танымдық деңгейін кеңейтеді, қазіргі кездегі 

жаратылыстанудағы химияның орнын бағалауға, химиялық білімді шығармашылық 

тұрғыдан дамытуға мүмкіндік береді.   

Олимпиадаларды өткізудің барлық тарихында есептердің күрделілік деңгейі 

үнемі артып отырды. Бірақ күрделілік деңгейіне байланыссыз олимпиадалық 

есептердің авторлары оларды басынан бастап мазмұны, формасы, шығарылуына деген 

көзқарас бойынша тривиалды етпеуге тырысты (қазір олар шығармашылық 

тапсырмалар деп аталады). Әр кезде есептер әртүрлі формада беріліп жүрді: 

- Соңында дәл тұжырымдалған сұрағы немесе тапсырмасы бар есептің шарты. 

Логикалық реттелген бірнеше сұрақ болуы мүмкін.    

- Жауабын таңдайтын тесттер. 

- Баяндаушы мәтін сұрақтармен үзіліп отыратын есептер (көбінесе 

Халықаралық олимпиадалардың есептері осылай құрастырылады). 

Программалық оқытудың шыңы болған 1970 жылдары тест тапсырмаларын 

әртүрлі деңгейдегі олимпиадаларда қолдануға тырысқан. Бірақ практика көрсеткендей, 

тест тапсырмалары олимпиадалық бола алмайды, себебі олар ең басты нәрсені – 

ойлауға, шығармашылыққа қабілеттілікті анықтай алмайды. 

Классикалық тұрғыдан химия есептерін сапалық және шығару (сандық) деп екі 

топқа бөледі. Химия есептерінің негізгі топтарына тоқталып кетелік. Сапалық есептер:  

эксперименттік фактілерді, мысалы, спектрлерді түсіндіру; заттарды анықтау; жаңа 
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қосылыстар алу; заттардың қасиеттерін, химиялық реакциялардың жүру мүмкіндігін 

болжау, белгілі бір құбылыстарды сипаттау, түсіндіру; заттар қоспасын бөлу. 

Шығару есептері: қоспалардың құрамын (массалық, көлемдік, мольдік 

проценттер) есептеу; ерітінділердің құрамын (концентрацияны өрнектеу әдістері, 

ерітінділер дайындау) есептеу; газ заңдарының (Авогадро заңы, көлемдік қатынастар 

заңы, Менделеев-Клапейрон теңдеуі) қолданылуымен есептеулер; заттың химиялық 

формуласын қорытып шығару; химиялық теңдеулер бойынша есептеулер 

(стехиометриялық қатынастар); химиялық термодинамика заңдарының (энергия 

сақталу заңы, Гесс заңы) қолданылуымен есептеулер; химиялық кинетика заңдарының 

(массалар әсерлесу заңы, Аррениус теңдеуі) қолданылуымен есептеулер. 

Олимпиадалық есептердің бірыңғай қабылданған типологиясы жоқ және оны 

жасау мүмкін де, қажет те емес. Олимпиадалық есептер туралы айтқанда олардың 

комбинацияланған, яғни есептердің бірнеше типін өзінде ұштастыратындығын ескеру 

қажет. 

Химиядан олимпиадалық есептердің біраз бөлігі газдардың қатысуымен 

жүретін реакцияларға негізделеді. Мұндай жағдайда көлемдік қатынастар заңын білу 

қажет болады. Мысалы, бұл – бір газдың көлемі белгілі болса, басқа газдардың көлемі 

де белгілі деген сөз. Себебі аталған заңға сәйкес бірдей жағдайда реакцияға қатысушы, 

яғни реакцияға түсетін және түзілетін газдар көлемдерінің өзара қатынасы олардың зат 

мөлшерлерінің қатынасындай болады. Ал реакцияға қатысушы заттардың мөлшерлері 

реакция теңдеуі бойынша белгілі, олар формула алдындағы коэффициенттерге сан 

жағынан тең. Мысалы: 

                                          1 л              3 л                 2 л      

N2    +    3H2    ↔   2NH3 

                               1 моль          3 моль           2 моль 

Осындай есептер берілген кезде газ көлемдерінің орнына олардың 

мөлшерлерін немесе керісінше ала беруге болады (осы құралдағы есептердің 

шығарылуында бұл жағдай кездеседі). 

Есептерде газдар қоспасының орташа мольдік массасын есептеу жағдайы 

кездеседі. Бұл кезде келесі формула пайдаланылады: 

М (орташа) = 
                                             

                   
; 

 

Осы формулада, жоғарыда айтылғанға сәйкес, есеп шарты бойынша зат 

мөлшерлері белгісіз болып, газдардың көлемдері белгілі болса, мөлшер орнына көлем 

мәнін қоюға болады: 

М (орташа) = 
                                             

                   
; 

 

Есеп шығаруда ерітінділер концентрациясы деген физикалық шамалар жиі 

қолданылады. Көбінесе еріген заттың массалық үлесі, мольдік концентрация шамалары 

кездеседі. Мысалы:    (HNO3) =        

        
  = 0,0428 (4,28 % ), мұндағы 27,72 г – еріген 

заттың,яғни азот қышқылының массасы, 647,46 г – ерітінді массасы. Ал мольдік 

концентрация дегеніміз – еріген заттың моль санының ерітінді көлеміне қатынасы, 

басқаша айтқанда ерітіндінің 1 литрінде болатын еріген заттың моль санын көрсетеді: 

См =             
          

; (моль/л арқылы өлшенеді). 

Көптеген есептерде бастапқы ерітіндіде өзгерістер болып өткеннен кейінгі 

қалған соңғы ерітіндідегі заттардың массалық үлестерін есептеу қажеттілігі туады. 

Осындай кезде бастапқы ерітіндіге келіп қосылған заттардың және одан кеткен 

заттардың (тұнба, газ) массаларын ескеру қажет. Мысалы, келесі есепті алайық: 

массасы 21,1 г мырыш пен алюминийдің қоспасы 565 мл 20 %-дық азот қышқылы 
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ерітіндісінде (ρ = 1,115 г/мл) ерітілді. Бөлініп шыққан газ жай зат және азот қышқылы 

тотықсыздануының жалғыз ғана өнімі болып табылады, оның көлемі 2,912 л (қ.ж.) 

болды. Алынған ерітіндідегі барлық заттардың массалық үлестерін табу. Есептің 

шығарылуының соңында mерітінді соңғы = 630 + 21,1 – 1,12 – 2,52 = 647,46 г деген өрнек 

арқылы соңғы ерітіндінің массасы есептеледі. Мұндағы 630 – бұл бастапқы ерітіндінің 

массасы (г), оған 21,1 г мырыш пен алюминийдің қоспасы келіп қосылды, ал 

ерітіндіден 1,12 г (бір реакцияда) және 2,52 г (екінші реакцияда) газ түрінде N2 кетті 

Әрі қарай осы ерітіндіде болатын заттардың массалық үлестері есептеледі (есептің 

толық шығарылуы осы құралда берілген).   

«Кристаллогидраттар» тақырыбына берілетін есептерде белгілі бір 

температура кезіндегі заттардың ерігіштігі беріледі, мысалы: калий нитратының 60 
0
С 

кезіндегі ерігіштік коэффициенті 110 г / 100 г су. Осы берілген мән бізге қандай 

ақпарат береді? Бұл арқылы біз осы температура кезіндегі еріген заттың массалық 

үлесін және әрі қарай  басқа қажетті мәндерді таба аламыз:  ω = 
            

         
; Біздің 

мысалда еріген заттың, яғни калий нитратының массасы 110 г, оған 100 г су қосылады, 

сонда ерітінді массасы 210 г болады: ω (КNO3) = 
     

     
 = 0,5238 немесе 52,38 %. 

Алынған массалық үлес мәні есеп шартына сай еріген зат немесе ерітінді массасының 

басқа мәндерін пайдаланып, есеп шығаруға мүмкіндік береді. 

Қоспаға берілетін есептерде мына жағдайды ескеру қажет. Қоспадағы заттың 

мольдік, көлемдік және массалық үлесі қоспаның жалпы мөлшеріне тәуелді емес, 

сондықтан есептеулер үшін көбінесе қоспаның кез келген ыңғайлы мөлшерін алады, 

мысалы: 1 моль, 100 л немесе 100 г және т.с.с.  

 Көптеген жағдайда есепті шығара алмау заттардың химиялық қасиеттерін 

білмеуге байланысты болады. Сондықтан заттардың химиялық қасиеттерін білу, 

реакция теңдеулерін дұрыс құру – есепті дұрыс шығарудың басты шарты. Мысалы, 

калий хлораты, пиролюзит және калий перманганатының эквимолярлы қоспасы екі 

бірдей бөлікке бөлінді. Бір бөлігіне тұз қышқылының артық мөлшері құйылды және 

бөлінген газ жинап алынды. Екінші бөлігі 200-250 
0
С-қа дейін қыздырылды және 

бөлінген газ қоспаның бірінші порциясын өңдегенде түзілген газбен қосылып, 

араластырылды. Газдар қоспасының сандық құрамын (көлемдік және массалық %) 

табу. Бұл есептің математикалық жағына қарағанда химиялық жағы басым, себебі 

берілген заттардың химиялық қасиеттерін біліп, реакция теңдеулері дұрыс жазылса, 

қалған математикалық амалдар қиын емес. Кейбір есептерде, керісінше, химиялық 

реакция теңдеуі оңай жазылғанмен, математикалық есептеулері күрделі болады. 

Бұл айтылғандар, әрине, есеп шығарудың барлық жақтарын қамти алмайды, 

әрбір нақты жағдайда әр есептің өзінің бір ерекшеліктері болады. Сондықтан есептер 

шығара білу үшін көп жаттығу керек.    
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Аннотация 

Болашақ педагог мамандардың жоғарғы оқу орнында алған теориялық 

білімдері мен практикалық тәжірибелерін ұштастыратын негізгі іс-әрекеті – өндірістік 

машықтану.  

Бұл мақалада жоғарғы курс студенттері үшін өндірістік машықтанудың рөлі 

туралы айтылған және өндірістік машықтану кезінде жинақталған кейбір әдіс-

тәсілдермен бөліскен.    

Түйін сөздер: өндірістік машықтану, практика, қысқа мерзімді жоспар. 

Аннотация 

Основная деятельность будущих педагогов-производственная практика, 

сочетающая полученные в вузе теоретические знания и практический опыт. 

В данной статье говорится о роли производственной практики для студентов 

старших курсов и делился некоторыми методами и способами, накопленными в 

процессе производственной практики.  

Ключевые слова: производственная практика, практика, поурочный план. 

Annotation 

The main activity of future teachers is industrial practice, which combines 

theoretical knowledge and practical experience obtained at the University. 

This article talks about the role of industrial practice for senior students and shared 

some of the methods and techniques accumulated in the process of industrial practice.  

Key words: Production practices, practice, lesson plan. 

  

Бүгінгі таңда Қазақстанның әлемдік деңгейдегі білім  беру бағытына көшуі 

отандық білімді дамытудың стратегиялық жоспарын жаңартуды талап етеді. Осы 

жолда әр ұстаздың мақсаты – оқушыны оқытып қана қоймай, тиімді жолды таңдай 

отырып, жаңа заман тұлғасын қалыптастыру.   

Өндірістік машықтанудан өту кезінде студент-практикант қаншалықты 

мамандықты дұрыс таңдағанын, өзінің тұлғалық қабілеттерінің болашақ 

мамандығымен үйлесімділік деңгейін анықтайды. Студенттердің іс-тәжірибесі жоғары 

оқу орындарында теориялық оқу барысында алған білімін нығайтуға және алдыңғы 

қатарлы тәжірибелерді меңгеруге бағытталады.  

Өндірістік машықтанудың негізгі міндеттері: 

1. Студенттердің жоғарғы оқу орнында алған теориялық білімдерін 

тереңдету 

2. Оқытудың әр алуан әдістері мен тәсілдерін сабақ барысында үйлестіре 

білу; 

3. Студенттерде оқу-тәрбие жұмысын бақылау, талдау іскерлігін 

қалыптастыру.  

4. Ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізудің элементтерін 

қалыптастыруға бағыттау. 
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Мақсатты түрде ұйымдастырылып, тиянақты өткізілген өндірістік практика 

студенттерді оқыту мен тәрбие жұмысының қазіргі өмірмен байланысын күшейтуге, 

болашақ ұстаздың балалар және жасөспірімдермен байланысын күшейту мен тығыз 

қарым-қатынаста болуына оң әсерін тигізеді. Студенттер машықтану кезінде өздерін 

мұғалім ретінде сезінуге мүмкіндік алып, мектеп оқушыларымен қарым-қатынас жасау 

ерекшеліктерін үйренеді.  

Жоғары оқу орнынан келген машықтанушы-студент үшін өндірістік 

практиканың ұтымды жағы: сабақ беру кезінде өз шеберлігін шыңдап, оны ары қарай 

дамыту үшін жаңа оқу технологиясының алуан түрлерін меңгеріп, әрбір игерген жаңа 

ақпаратты өзінің күнделікті сабағында қолдануды үйренеді.  

Өз пәнін оқушыларға ұтымды да, жеңіл меңгеруде тақырыпқа сай оқыту 

технологиясын таңдап, оны іріктеу және іс – әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы 

баланың іс-әрекеті – технологиясын қабылдау, оған деген ынтасы мен құштарлығына 

көңіл бөлуі қажет.  

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде химия пәнінен сабақ жүргізу барысында 

білім беру процесін тиімді ұйымдастыру арқылы оқушылар сабақты тез меңгеруге, 

шығармашылығын дамытуға, өз ойын дұрыс жеткізе білуге үйренеді. Әрбір сабақты 

өту кезінде жеке-сараланған тәсілді қолданбай сабақ жүргізу мүмкін еместігіне көз 

жеткізілді.  

Машықтанушы-студент өзінің мамандығы бойынша бекітілген пән 

мұғалімімен қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрап, соған сәйкес сабақ өткізеді.  

Бұл мақалада  автор химия пәні бойынша 10-шы сыныпта  «Алкандардың 

жану өнімдері», «Еріткіштерді алу мақсатында хлорлау реакцияларын қолдану» 

тақырыбына жасалған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын ұсынып отыр:  

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  

10.3B Көмірсутектер 

ТАНЫСТЫРУ 

 

Машықтанушының аты-жөні: 

Срайыл Г.І. 

Күні: «29 » қаңтар 2020 жыл  

Сынып: 10 А 

Қатысқандар саны: А (...) 

Қатыспағандар саны: А (...) 

Сабақтың 

тақырыбы 

Алкандардың химиялық қасиеті (жану реакциясы). 

Еріткіштерді алу мақсатында хлорлау реакцияларын қолдану. 

Сабақта іске 

асатын оқу 

мақсаты 

10.4.3.11 алкандардың жану өнімдерін білу;   

10.4.3.12 еріткіштерді алу үшін алкандарды хлорлаудың  

мәні мен  бұл  еріткіштердің қауіптілік дәрежесін  түсіну; 

Бағалау критерийі - Метан қатары көмірсутектерінің толық және жартылай 

жануының өнімдерін анықтайды; 

- Гексан мен керосиннің жану тәжірибесін жүргізіп, 

айырмашылықтарын салыстыра алады; 

- Алкандардың галогендеу реакцияларының өнімдерін 

болжайды; 

- Орынбасу реакциясының механизмін дұрыс кезеңдерге 

ажыратады; 

- Алкандардың химиялық  қасиеттерін жазып, хлорлы 

еріткіштерінің қауіптерін біледі; 
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Тілдік мақсаттар Оқушылар орындауы тиіс : 

Алкандарға анықтама беру; «қаныққан», «көмірсутек» 

ұғымын түсіндіру;  жалпы формуланы қолдана отырып, 

молекулалық формула құрастыруды түсіндіреді  

Пәнге қатысты лексика мен терминология  
Алкандар, көмірсутек, қаныққан, қанықпаған,  

көміртегі, сутегі, жалпы формула, бейнелеу, мәліметтер кестесі, 

өседі, құлайды, мазмұны  

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер 

 Алкандар / тек қана X… тұрады 

Қасиеті санына байланысты өзгереді ... 

Қайнау нүктесі / тұтқырлық / өртке қауіпсіздігі 

жоғарылайды / төмендейді санмен.. 

Көміртегі атомы көп болған сайын, көбірек /жоғарырақ 

... 

Құндылықтар Сабақ барысында білім құндылықтары: 

–  Сыйластық (бір-бірінің ойын айту кезінде) 

–  Ынтымақтастық (жұптық жұмыс барысында) 

–  Ашықтық (сұрақтарды ұялмастан қою және оларға 

жауап беру) 

–  Өмір бойы білім алу 

Жаһандық 

азаматтыққа 

тәрбиелеу 

Табиғатта болып жатқан процестер, бұл қоршаған 

ортаға және тұтастай алғанда адам өміріне әсер ететін жану 

процестері  

Өмірмен байланыс Органикалық қосылыстар және өмір (тірі ағзалар) 

Пәнаралық 

байланыс 

Экология (жылу бөліну), математика (есептеу) 

Алдыңғы білім 10.3А Органикалық химияға кіріспе   

Сабақ барысы 

Жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Дереккөздер 

Сабақтың басы 

0-1 мин 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен амандасу. Ынтымақтастыру 

атмосферасын құру.  

 

 

2-17 мин 

«Алкандар, құрылымы және 

химиялық байланыстар түзуі» тақырыбын 

бекіту мақсатында оқушыларға 

қалыптастырушы бағалау тапсырмасын 

ұсыныңыз: 

 

Қосымша 1 

18-20 мин Сабақтың тақырыбын анықтау 

мақсатында оқушыларға суреттер 

ұсыныңыз: 

 

Презентац

ия  

Слайд 1 
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Оқу мақсаты: 

-алкандардың жану өнімдерін 

білу;   

№ 1 а 

 
Оқушыларға кері байланыс беру. 

21-24 мин Жаңа сабақтың  тақырыбы, оқу 

мақсаттары мен  бағалау критерийлерімен 

таныстыру. 

Презентац

ия  

Слайд 2-5 

25-28 мин Оқушыларға бейнебаян көруді 

ұсыныңыз: 

*Алкандардың жану өнімдері 

*Сұйық алкандардың жануы 

Проблемалық сұрақтар:  

1.Құрамында көміртегі саны көп 

болған сайын қалай жанады? 

2.Қандай құбылыстарды 

байқадыңыз? 

3.Жылу не себептен бөлінеді деп 

ойлайсыздар? 

Презентац

ия Слайд 6-9 

https://bili

mland.kz/kk/courses

/chemistry-

kk/organikalyq-

ximiya/organikalyq-

ximiyanyng-negizgi-

taraulary/lesson/alka

ndardyng-

ximiyalyq-qasietteri 

29-32 мин Жеке жұмыс.  

Алкандардың химиялық қасиеті 

(жану реакциясы) тақырыбына есептер 

шығару. 

1) 12г метан толық жанған кезде 

түзілетін көміртек (ІV) оксидінің (қ.ж.) 

көлемін анықтаңыз? (16,8 л) 

2) 5л пропан газы ауадағы 

оттегімен шектеулі жағдайда 

әрекеттескенде (қ.ж.) қанша көлем 

көміртектің оксиді түзіледі? (15 л) 

3) 1 моль этан жанған кезде 

ауадағы оттек мөлшері аз болды 

(жеткіліксіз). Реакция нәтижесінде 

түзілген қатты заттың массасын есептеңіз. 

(24 г)  

Презентац

ия Слайд 10-12 

33-38 мин Бүгінгі тақырыпты қорытындылау 

үшін оқушыларға тапсырма ұсыныңыз: 

Қосымша 

2 

Рефлексия 

39-40 мин 

Рефлексия. Оқу  мақсаттары мен  

бағалау критерийлеріне оралу.         

Презентац

ия Слайд 13 

Сабақтың 

басы 

0-1 мин 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен амандасу. Ынтымақтастыру 

атмосферасын құру.  

 

2- 4 мин Жаңа сабақтың  тақырыбы, оқу 

мақсаттары мен  бағалау критерийлерімен 

Презентац

ия  

https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
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таныстыру. Слайд 1-3 

5-10 мин Жаңа сабақты түсіндіру. 

Тақырыпты ашу. 

Презентац

ия  

Слайд 4-7 

11-20 мин Оқушыларға бейнебаян көруді 

ұсыныңыз: 

*Галогендеу. Метанды хлорлау 

*Галогендеу 1-саты 

*Галогендеу 2-саты 

*Галогендеу реакциялары 

*Галогендеу 3-саты 

Презентац

ия  

Слайд 8-17 

https://bili

mland.kz/kk/courses

/chemistry-

kk/organikalyq-

ximiya/organikalyq-

ximiyanyng-negizgi-

taraulary/lesson/alka

ndardyng-

ximiyalyq-qasietteri 

21-27 мин Алкандардың галогендену 

реакцияларына тапсырма ұсыныңыз. 

Қосымша 

1 

28-31 мин Оқушыларға этанның хлорлану 

реакциясының механизмінің сатыларын  

жазуды ұсыныңыз. 

Презентац

ия  

Слайд 18-

19 

32-37 мин Оқушыларға «Еріткіштерді алу 

мақсатында жану және хлорлау 

реакцияларын қолдану» тақырыбын 

қорытындылау мақсатында «Kahoot» 

викториналық-дидактикалық ойынын 

ұсынамын. 

1.Жарықтың немесе жоғары 

температураның әсерінен іске асатын 

алкандардың практикалық маңызды 

реакцияларының бірі? 

2. Алкандарға тән химиялық 

реакциялар? 

3. Алкандар жанғанда оттек 

жеткілікті жағдайда болса, реакция 

нәтижесінде түзілетін  өнімдер? 

4.Элементарлы кезеңдермен 

берілетін химиялық реакцияның 

толығымен сипатталуы не деп аталады? 

5. Алкандардың галогенденуін  

неше кезеңге бөліп қарастыруға болады? 

6. Алкандарда галогеннің орын 

басу реакциясы кімнің ережесіне сай 

жүреді? 

7. Жұптаспаған жалқы электроны 

бар атом немесе атомдар топшасы қалай 

аталады? 

8. Еріткіш ретінде және 

Ноутбукте

р 

https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
https://bilimland.kz/kk/courses/chemistry-kk/organikalyq-ximiya/organikalyq-ximiyanyng-negizgi-taraulary/lesson/alkandardyng-ximiyalyq-qasietteri
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Өткізілген әрбір сабақ нәтижелі болуы қойылған мақсаттың дұрыс та, тиімді 

болуында. 

 Өндірістік машықтану болашақ мамандардың кәсіби біліктілігі мен 

дағдыларын қалыптастыруда, болашақ педагогтардың кәсіби тұрғыда қалыптасуында 

маңызды рөл атқарады. 

 Машықтанудан өту барысында студенттердің теориялық білімдері 

тереңдетіледі, нығайтылады. Студенттердің кәсіби білім-білік дағдылары мен тұлғалық 

қабілеттері қалыптасып, педагогикалық ойлауы, шығармашылық белсенділігі мен 

дербестігі дамиды.  

Мемлекеттік өндірістік машықтанудан өтудегі негізгі мақсат –  жаңа әдіс-

тәсілдерді әрбір химия сабақтарында қолдана отырып, заман талабына сай, білімі 

жоғары, бәсекеге қабілетті, күнделікті сабақтан алған білімін өмірмен ұштастырып, 

пайдалана білетін болашақ ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу екендігіне көз жеткізілді. 

  

Әдебиеттер тізімі: 
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Казахстана. №3. 2016 

2. А.Ә. Әсілбекова, Д.Х. Аширова, О.А. Овчинникова, Г.С. Райсханова. 
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органикалық синтез үшін бастапқы зат 

ретінде пайдаланылатын маңызды 

реагенттер? 

9. Бос радикалды орынбасуға 

байланысты галогендердің реакциялық 

белсенділік қатарын көрсетіңіз? 

Рефлексия 

38-40 мин 

Рефлексия. Оқу  мақсаттары мен  

бағалау критерийлеріне оралу.        

Презентация Слайд 

20 

Үй жұмысы Хлоралкандарды (хлорланған 

еріткіштер), олардың бұрын қолданылған 

аумағын және экологиялық зардаптарын, 

олар қоршаған ортаға осы химиялық 

заттардың қауіптілігінің алдын алу туралы 

плакат, кітапшалар дайындайды. 

 

Денсаулықты және 

қауіпсіздікті сақтау 

Химия кабинетіндегі ҚТЕ   
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Аннотация:Исследования в области микологии на территории Казахстана 

проводились довольно редко. В данной работе отображено видовое разнообразие грибов 

произрастающих на территории Костанайской области. данная работа является фактически 

первым общим сборником литературы, содержащим статистические данные в области 

микологии за всю историю исследования грибов в данной области 

Ключевые слова: грибы, микология, биота, подкласс, род, вид, порядок, семейство 

Annotation - Research in the field of Mycology on the territory of Kazakhstan was carried 

out quite rarely. This paper shows the species diversity of fungi growing in the territory of Kostanay 

region. this work is actually the first General collection of literature containing statistical data in the 

field of Mycology for the entire history of fungal research in this field 

Key words – fungi, Mycology, biota, subclass, genus, species, order, family 

Аннотация :Қазақстан аумағында Микология саласындағы зерттеулер өте сирек 

жүргізілді. Бұл жұмыста Қостанай облысы аумағында өсетін саңырауқұлақтардың түрлілігі 

көрсетілді. Бұл жұмыс осы саладағы саңырауқұлақтарды зерттеу тарихында Микология 

саласындағы статистикалық мәліметтері бар алғашқы жалпы әдебиеттер жинағы болып 

табылады 

Түйін сөздер: саңырауқұлақтар, микология, биота, Ішкі сынып, жынысы, түрі, 

тәртібі, отбасы 

 

Свое исследование я проводил на территории Костанайской области в период 

с апреля 2019 года вплоть до октября 2019. В ходе тщательного исследования и 

литературного анализа мною было идентифицировано 202 вида грибов 

Результаты и выводы исследований представлены ниже в описании: 

Результат проведенного исследования показал то, что биота грибов подклассов 

Hymenomycetidаe, Holobаsidiomycetidаe и Еxogаsteromycetidаe Костанайской области 

состоит из 4 порядков: Рodаxаles , Lycoрerdаles ,Аgаricаles, Арhylloрorаles.Общее число 

идентифицированных грибов составило 202 вида, которые принадлежат к 24 

семействам и 94 родам. Порядок Арhylloрhorаles представлен 79 видами 

грибов.,которые входят в 51  род и объединяют 6 семейств. Порядок Аgаricаles 

представляет 14 семейств  и 35 родов ,в котором содержится 101 вид грибов. Стоит 

отметить что единственным грибов из своего семейства является Endoрtychum 

аgаricoides Czern ,которая относится к роду Endoрtychum  и входит в порядок 

Рodаxаles.Порядок  Lycoрerdаles представлен 4 семействами ,9 родами и 22 видами 

грибов входящих в данное семейство 

 

 
 

Таблица 1.Общее количество грибов 
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Видовой состав грибов Костанайской области объединяет в себе 4 порядка: 

Aphyllophorales, Agaricales, Podaxales, Lycoperdales,которые включают в себя 24 

семейства: Polyporaceae, Clavariaceae, Cantharellaceae, Hydnaceae, Meruliaceae, 

Boletaceae, Рaxillaceae, Tricholomatceae, Ganodermataceae, Cantharellaceae, Amanitacea, 

Hygrophoraceae, Cortinariaceae, Crepidotaceae, Gomphidiaceae, Coprinaceae, 

Stropнariaceae, Russulaceae, Polyporaceae, Podaxaceae, Lycoperdaceae, Mycenastraceae, 

Geastraceae, Tulostomataceae 

 

Порядок № Семейств

о 

Ч

число 

родов 

Число 

видов 

% от общего 

количества 

видов 

Арhylloрorаles 1 Рolyрorаceаe 3

1 

47 23,03

% 

Аgаricаles 2 Tricholomаtceаe 1

0 

27 13,2% 

Аgаricаles 3 Russulаceаe 2 24 11,76

% 

Аgаricаles 4 Аmаnitаceа 5 16 7,8% 

Lycoрerdаles 5 Lycoрerdаceаe 5 15 7,3% 

Арhylloрorаles 6 Hydnаceаe 9 12 5,9% 

Арhylloрorаles 7 Clаvаriаceаe 5 12 5,9% 

Аgаricаles 8 Boletаceаe 4 9 4,4% 

Арhylloрorаles 9 Meruliаceаe 4 7 3,4% 

Рodаxаles 1

0 

Рodаxаceаe 1 1 0,49% 

ВСЕГО  9

4 

202 100% 

 

Таблица 2.Количество видов и родов грибов в  Костанайской области 

 

 
 

Таблица 3.Соотношение численности родов и видов по семействам 

 

Число родов 

31 

10 
2 5 5 9 5 4 4 1 

47 

27 24 
16 15 12 12 9 7 1 

Число родов Число видов 
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Анализ систематической структуры биоты показывает следующее::Порядок 

Арhylloрorаles представлен 6 семействами, большинство определнных видов грибов 

которых относятся к семейству  Рolyрorаceаe и занимает ведущее место по 

численности видов и родов.Второе место занимает семейство Tricholomаtceаe порядка 

Аgаricаles - 10 родов и 27 видов. На третьем месте располагается  семейство 

Russulаceаe, которая имея всего 2 рода,объединяет в себе 24 вида,четвертое место 

принадлежит семейству Аmаnitаceа порядка Аgаricаles- 5 родов и 16 видов. Пятерку 

замыкает семейство Lycoрerdаceаe из порядка Lycoрerdаles – 5 родов и 15 видов. Здесь 

стоит отметить единственный вид из порядка Рodаxаles. 

 

 
 

Таблица 4.Видовой состав грибов по районам 

 

Исследования на территории области показали что наиболшьший видовой 

состав принадлежит Костанайскому району, что указывает на благоприятную среду 

для развития грибов на данной территории, общее количество идентифицированных 

видов на территории достигает 152, следующим идет Алтынсаринский район, на 

территории которого было обнаружено и идентифицировано 128 видов грибов. На 

территории Аулиекольского района было обнаружено 42 вида грибов, показатели же 

других районов в сравнений с выше перечисленными  являются достаточно низкими. 

 
 

       Таблица 5. Динамика увеличения видового состава грибов 

 

Данный график показывает нам что на момент первого исследования видового 

состава грибов Р.С. Шварцман ,который внес значительный вклад в изучение 

микологии в Костанайско области, в своей работе «Флора споровых растений 

Казахстана» выделил 25 видов грибов , произрастающих в Костанайской области. 

0

50

100

150

200



579 
 

Следующие исследования проводились через 11 лет, и были описаны в книге «Флора 

споровых растений» Самгиной Д.И, которая описала 38 видов грибов. Семченко И.А. в 

своей работе описала 50 видов грибов произрастающих в Костанайской области, 

позднее Божекенова Ж.Т. выделила 118 видов грибов в своей работе, тем самым 

показала значительный прирост количества грибов на территории нашей области, 

безусловно это связано с изменением климата, который стал более благоприятным для 

развития грибов на данной территории. 
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Аннотация 

Бұл мақалада қазіргі уақытта көгалдандырудың өзектілігі қарастырылады. Мақалада 

көгалдандырудың негізгі артықшылықтары келтірілген. Әдістемеге әдебиеттік шолу кіреді. 

Авторлар мақалада келтірілген ақпарат декоративті көгалдандыру мен абаттандыру 

жұмыстарымен айналысатын биологтар мен студенттерге пайдалы болады деп санайды. 

Аннотация 

Данная статья рассматривает актуальность в настоящее время вертикального 

озеленения. В этой статье отмечены основные преимущества данного озеленения. 

Методология включала в себя литературный обзор. Авторы полагают, что информация, 

изложенная в статье, будет полезна для биологов и студентов, занимающихся декоративным 

садоводством и озеленением.  

Abstract 

This article discusses the relevance of currently vertical landscaping. This article highlights 

the main advantages of this landscaping. The methodology included a literature review. The authors 

believe that the information presented in the article will be useful for biologists and students involved 

in decorative gardening and landscaping. 

Түйінді сөздер: сәндік көгалдандыру, абаттандыру, өсіру, өрмелеу өсімдіктері 

Ключевые слова: декоративное садоводство, вертикальное озеленение, 

облагораживание, вьющиеся растения 

Keywords: ornamental gardening, vertically landscaping, ennoblement, climbing plants 
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Введение. В наши дни проблема озеленения и облагораживания помещений и 

общественных зданий, как внутри, так и изнутри, играет очень большую роль в 

декоративном садоводстве и приобрела особую значимость. Как правило, 

многофункциональные здания и комплексы сосредоточены в местах с высокой 

застройкой или рядом с магистральными развязками. В данных местах практически 

нет зеленых насаждений и нет мест для благоустройства и насаждения. В таких местах 

целесообразно использовать именно методы вертикального озеленения, которое 

использует относительно небольшое количество места и дополняет архитектурный 

облик зданий и внутренних помещений, и делает его более выразительным и 

красивым. 

Вертикальное озеленение дает возможность интегрироваться живой природе с 

городской средой без выделения дополнительных мест для формирования газонов, 

клумб, посадки деревьев. 

Для фасадного вертикального озеленения используются в основном только 

вьющиеся растения, среди их основных преимуществ выделяют: снижение уровня 

поступления в помещения пыли и вредных примесей, регуляция температуры, силы 

шума и ветра, увлажнение воздуха, снижения создания биомассы, обеспечение 

существования микроорганизмов, звуко- и теплозащиты.  

Кроме того, вертикальное озеленение также хорошо тем, что обеспечивает 

декоративно - эстетическое оформление зданиям и помещениям: здания приобретают 

свою индивидуальность, крупные торговые и   развлекательные центры могут 

приобрести вид единого архитектурного комплекса, который сливается с окружающей 

средой прилежащего района, и таким образом создается благоприятная и комфортная 

среда обитания.  

Приемы вертикального озеленения 

При создании вертикального озеленения следует учитывать все архитектурные 

особенности зданий, на которых планируются работы, их облик, этажность и 

функциональность, особую роль при этом играет и фасадная ориентация здания: 

учитывается инсоляция и затененность помещений. Целесообразно озеленять 

западные, западно-южные и южные фасады. Одним из примеров таких озелененных 

зданий является «зеленая» стена музея на набережной Бранли (Париж, Франция). 

Ботаник Патрик Блан собрал 15 000 растений со всего мира на 800 м² (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. https://avatars.mds.yandex.net/    

Сплошное вертикальное озеленение используется для того, чтобы скрыть 

большие недостатки зданий, для маскировки глухих стен и фасадов, которые 

практически лишены декора. Для озеленения и облагораживания лоджий и балконов 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/812271/33e7840a-eecf-4b41-83dd-9a8a142fc39d/s1200
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используют лианы, которые можно располагать в простенках и на ограждениях. При 

озеленении здания при помощью вьющихся растений их нужно размещать таким 

образом, чтобы они гармонировали с общим ритмом архитектурных элементов здания. 

Вертикальное озеленение может быть, как симметричным, так и асимметричным, это 

зависит от того, нужно подчеркнуть симметричность фасадов зданий или, наоборот, 

придать зданию небольшую ассиметричность.  

Виды вертикального озеленения 

Существует множество способов и конструкций для создания вертикального 

озеленения сада, каждая из которых решает конкретно обозначенную задачу. Итак, 

среди самых популярных, стоит выделить следующие: 

Живая изгородь. Для создания такого вида озеленения потребуется забор, 

трельяж или же ширма. По основе можно пропустить вьющиеся растения, например, 

такие, как плющ, дикий виноград, декоративную фасоль и другие виды лиан. Такая 

живая изгородь будет создавать приятный полумрак, позволит отгородить участок от 

посторонних глаз и сдержит уличную пыль, не позволив проникнуть ей на 

придомовую территорию. 

Арки. Это одна из самых популярных конструкциий, используемая в 

вертикальном уличном декоре. Создать ее можно из различных материалов: камня, 

кирпича, дерева и даже бетона.  

Подвесные горшки и контейнеры. С помощью таких элементов вертикального 

озеленения можно создать по-настоящему живописные висячие сады. Для подобного 

оформления подойдут контейнеры различного размера, которые будут крепиться на 

декорируемую поверхность при помощи веревок или цепочек. Чаще всего в подвесные 

конструкции высаживаются петуньи, пеларгонии, бегонии и другие ампельные 

растения. Они, как правило, лучше всего переносят засуху, жаркую погоду и ветра. 

Вертикальная цветочная клумба. Благодаря такому виду озеленения, можно с 

легкостью преобразить самый унылый уголок своего садового участка. Можно 

выбрать горшки, подходящие под особенную тематическую концепцию и менять их в 

зависимости от своего настроения или же сезона. Опорой для такой конструкции 

может выступать непосредственно сам фасад здания. Как правило, в таком случае 

используются растения, которые могут самостоятельно «подниматься» по фасаду. 

Обычно это разновидности лиан: ампелопсис, виноград амурский и многие другие.  

Принципы подбора композиционных сочетаний  

Эффективность оформления зданий и сооружений зависит от окружающей 

среды и климатических условий конкретного района. При выборе растений для 

вертикального озеленения стоит учитывать их декоративные и биологические 

особенности. Существует несколько принципов отбора растений: функциональный, 

экологический, декоративный и систематический.  

Функциональный принцип. На площадках для отдыха и южных фасадах 

озеленение выполняется в силу функциональной необходимости: для обогащения 

окружающей среды кислородом, защиты от перегрева, предохранения от шума и пыли, 

создание тени при солнечном дне, уменьшения интенсивности отраженной радиации 

от стен. Для того, чтобы растения смогли выполнять все эти функции, нужно во 

внимание брать все их природные характеристики: высоту, густоту, мощность 

разрастания, плотность листвы.  

 Экологический принцип. Для достижения эффектов следует учитывать, 

то какие погодные условия являются благоприятными для каждого из видов растений. 

Некоторые растения неприхотливы к перепадам температур или к количеству влаги, а 

другие растения растут только при поддержании определенных условий (температура, 

влажность, состав и плодородность почвы). Всевозможные условия для роста и 

https://www.obi.ru/vyushiesya-rasteniya/vyushiesya-rastenie-plyush-miks-h-60/p/3743929?utm_campaign=plyushh&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/semena-ovoshei-i-yagod/fasol-dekorativnaya-pobeditel-gavrish-10-sht/p/2972834?utm_campaign=dekorativnuyu-fasol&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/ulichnye-gorshki-i-vazony/gorshok-podvesnoi-gazoncitys-poddonom-i-podvesom-octo-fuksiya/p/3585494?utm_campaign=podvesnye-gorshki&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/semena-cvetov/petuniya-ampelnaya-f1-shok-veiv-dip-parpl-poisk-5-sht/p/3711397?utm_campaign=petuni&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/cvetushie-gorshechnye-rasteniya/pelargoniya-plyushelistnaya-ampelnaya-d21/p/4310736?utm_campaign=pelargonii&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/ampelnye-rasteniya/begoniya-ampelnaya-v-kashpo-d21-n35/p/4307518?utm_campaign=begonii&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
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развития растений зависят от расположения здания, от его ориентации на восток, 

северо-восток и северо-запад (средник микроклиматические показатели), на юг и запад 

(условия для более засухоустойчивых и теплолюбивых растений) и на север (наиболее 

благоприятные и подходящие условия).  

 Декоративный принцип. В первую очередь, вертикальное озеленение 

призвано улучшить и подчеркнуть определенные части зданий, достоинства 

архитектурных строений или, наоборот, скрыть их недостатки, например, какие-либо 

невыразительные части, глухие стены. Следует отметить, что для того, чтобы 

улучшить эстетически какую-то часть здания или помещения, необязательно 

использовать большое количество различных видов растений. Можно использовать 

один основный вид лиан для озеленения и один вид - дополнительно.  

Систематический принцип. Для того, чтобы были достигнуты практический, 

эстетический, художественный эффекты вертикального озеленения нужно, чтобы 

растения принадлежали к родственным видам или семействам и имели несколько 

общих черт.  

Заключение.  

Вертикальное озеленение в настоящее время становится все более 

популярным, особенно в городских условиях, растения украшают стены, фасады 

зданий, изгороди, фонари и т.д. Вертикальное озеленение помогает создать тенистые 

уголки, создает ощущение защищенности и уюта, скрывает недостатки зданий или, 

наоборот, улучшает их вид, удерживает пыль и примеси, улучшает шумо- и 

звукоизоляцию.  Плюсом вертикального озеленения является то, что для него не 

нужны большие пространства. 
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Аннотация 

В данной статье приведены данные о вреде патогенных бактерий, наносимой 

организму человека и значение борьбы с ними биологически активными веществами. 

Представлены результаты экспериментальных опытов по получению биологически активных 
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веществ из растений туя западная Thuja occidentalis L. (1753) и полынь горькая Artemisia 

absinthium L. (1753) и способы определения концентрации  и влияние их на активность 

культуры патогенных бактерий. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, экстракция, экстрагент, 

мацерация, аппарат Сокслета, патогенные бактерий, активность.  

Annotation 

This article presents data on the harm of pathogenic bacteria caused to the human body and 

the importance of fighting them with biologically active substances. The results of experimental 

experiments on obtaining biologically active substances from plants of Western thuja thuja 

occidentalis L. (1753) and Artemisia absinthium L. (1753) and methods for determining the 

concentration and their influence on the activity of culture of pathogenic bacteria are presented. 

Key words: biologically active substances, extraction, extractant, maceration, soxlet 

apparatus, pathogenic bacteria, activity. 

Аннотация 

Бұл мақалада патогенді бактериялардың адам ағзасына тигізетін зияны және 

биологиялық белсенді заттармен күресу мәні туралы деректер келтірілген. Туя Батыс Thuja 

occidentalis L. (1753) және ащы жусан Artemisia absinthium L. (1753) өсімдіктерінен 

биологиялық белсенді заттарды алу бойынша эксперименталды тәжірибе нәтижелері және 

олардың патогенді бактериялар мәдениетінің белсенділігіне әсерін анықтау тәсілдері 

ұсынылған. 

Түйін сөздер: биологиялық белсенді заттар, экстракция, экстрагент, мацерация, 

Сокслет аппараты, патогенді бактериялар, белсенділік. 

 

Патогенные бактерии, паразитирующие в различных организмах являются 

причиной множества человеческих заболеваний и вызывают такие инфекции, как 

туберкулез, дифтерия, проказа, столбняк, пищевые отравления, холера,  и брюшной 

тиф.  

Патогены оказывают различные действия на организм хозяина чем могут 

нарушить нормальную среду, тем самым ослабить организм хозяина. Например 

представители родов Staphylococcus и Streptococcus вызывают кариес, пародонтит, 

гингивит менингит, кожные инфекции, сепсис, пневмонию, и даже системный 

воспалительный ответ, переходящий в шок, массивную вазодилатацию сосудов и 

заканчивающийся смертью и различными патологиями [2]. В то же время другие виды 

бактерий этих родов являются представителями нормальной микрофлоры организма и 

обитают в эпидермисе, носовой, ротовой полости.  

Бактериальные инфекции зачастую лечат антибиотиками, которые выделяются 

бактерицидными свойствами, убивающими бактерии, и бактериостатики, только 

подавляющие рост этих организмов. Антибиотики делятся на несколько классов по 

степени воздействия на процессы, которые есть у бактерии-патогена, но нет у 

организма-хозяина. Пример - антибиотики пуромицин и хлорамфеникол, блокирующие 

активность бактериальной рибосомы, но не действующие на эукариотические 

рибосомы [2]. Антибиотики применяются не только в медицине, но так же в 

животноводстве как стимуляторы роста животных, что явилось причиной 

распространения штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам [3]. Но в тоже время 

известно, что к биологически активным веществам растительного происхождения 

устойчивости бактериий не имеют[4]. 

Растения полынь горькая (Artemisia absinthium L. (1753) [5 с. С. 515—517. ] из 

семейста Asteraceae , и туя западная (Thuja occidentalis L. (1753) из семейства 

Cupressaceae [6 С. 4] используются в народной медицине и имеют различные целебные 

свойства. В своем составе содержат такие вещества, как абсинтин, туйон, азулин, 

борнилацетат, изкверцетрин, боренол, камфора, альфа и бета пинены, туйол, 

фелландрен и т. д. [7/8 С. 1/5/210/277/477/621]. Названные вещества имеют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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противовоспалительные, тонизирующие, спазмолитические свойства и обладают 

антиаллергенной и бактериостатической активностью, на чем и основано их частное 

применение. 

В период проведенных исследований на первом этапе на базе лабораторий 

Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина 

(КГПУ) были получены вытяжки растений Artemisia absinthium L., вытяжка Thuja 

occidentalis L. методом экстракции с использованием экстрагентов двух типов (вода и 

этанол) через экстрактор Сокслета и методом настаивания. На 20 г массы каждого 

растения на 200 мл экстрагента, воды или этанола. Все опыты проводились в 

двухкратной повторности.  Полученные вытяжки и настои с биологически активными 

веществами (БАВ) были проанализированы спектрофотометрическим методом для 

определения более активного метода получения БАВ по их оптической плотности. 

Метод непрерывной экстракции по Сокслету показал большую оптическую плотность 

вытяжек, чем настоев, что указывает на большее содержание активных веществ в 

вытяжках. Использование этанола как экстрагента оказалось более продуктивным для 

получения БАВ, так как оптическая плотность вытяжек была в выше, чем при 

использовании воды.  
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Рисунок 1. Данные оптической плотности полученных вытяжек и настоев из 

зеленой массы туи западной Thuja occidentalis L. (1753).  На оси ординат -  значения 

оптической плотности, на оси абсцисс – значения длины волны. Условные 

обозначения: Выт.1 – вытяжка на этаноле; Выт. 2 – вытяжка на воде; Наст. 1 – 

настойка на этаноле; Наст. 2 – настойка на воде 

 

Для апробирования бактерицидных свойств вытяжек и настоек были вырщены 

культуры бактерий родов Streptococcus и Staphylococcus, определение происходило 

по сокращенной таблице Лениса и методом окраски по Граму. Колонии бактерий 

были подвергнуты воздействию полученных настоев и вытяжек. Площадь 

колоний до воздейсвия в каждой чашке Петри составляла около 12 см
2
(посев 

бактерий производился в форме решетки на питательной среде). Одна чашка 

Петри не была подвергнута воздействию и использовалась как контрольной для 

сравнительного анализа влияния БАВ на развитие и жизненные показатели 

колоний бактерий. 

В результате в чашках Петри, подвергнутых обработке вытяжкой и 

настойкой туи западной и полыни горькой где экстрагент этанолом, бактерии 

полностью остановили свою активность через 12 часов. Колонии бактерий в чашках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Петри, подвергнутые обработке вытяжкой и настойкой, где экстрагентом была вода, 

остановили рост колоний и на протяжении 7 суток их площадь осталась прежней 

(около 12 см
2
), активность бактерий была минимальная. В контрольной чашки Перти 

площадь колоний за 7 суток увеличились в размерах и их площадь составила 38 см
2
, 

указывает на отчетливое влияние вытяжек и настоек на колонии бактерии.  

В результате проведенных работ было определено, что биологически активные 

вещества, полученные из зеленой массы туи западной (Thuja occidentalis L. (1753), 

являются мощным средством в борьбе с бактериями ротовой полости человека - 

представители родов Streptococcus и Staphylococcus. Полученные экстракты на 

этаноле могут обеспечить 100% защиту от вредоносной активности 

вышеназванных патогенов. 

 

Список литературы: 

1. Fish D. N. Optimal antimicrobial therapy for sepsis. (англ.) // American Journal 

Of Health-system Pharmacy : AJHP : Official Journal Of The American Society Of Health-

System Pharmacists. — 2012. — 15 February (vol. 59 Suppl 1). — P. 13—19. 

2. Belland R. J., Ouellette S. P., Gieffers J., Byrne G. I. Chlamydia pneumoniae and 

atherosclerosis. (англ.) // Cellular Microbiology. — 2014. — February (vol. 6, no. 2). — P. 

117—127. 

3. Saiman L. Microbiology of early CF lung disease. (англ.) // Paediatric 

Respiratory Reviews. — 2014. — Vol. 5 Suppl A. — P. 367—369 

4. Зеленова Е.Г., Заславская М.И., Салина Е.В., Рассанов С.П.  Микрофлора 

полости рта: норма и патология. - Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2014. - С. 44 – 49. 

5. Губанов И. А. и др. 1271. Artemisia absinthium L. — Полынь горькая // 

Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. 

изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2014. — Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: 

раздельнолепестные). — С. 335.  

6. Мартынов Л.Г. Интродукция туи западной (Thuja occidentalis L.) на северо-

востоке Европейской части России // Ботанические сады в современном мире: 

теоретические и прикладные исследования : Материалы Всероссийской научной 

конференции. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – С.7 7. Головкин Б. 

Н. и др. Биологически активные вещества растительного происхождения / Отв. ред. В. 

Ф. Семихов. — М.: Наука, 2001. — Т. I. — 350 с.  ISBN 5-02-013183-0. C. 1/5/210/277/ 

8. Головкин Б. Н. и др. Биологически активные вещества растительного 

происхождения / Отв. ред. В. Ф. Семихов. — М.: Наука, 2001b. — Т. II. — 764 с.  ISBN 

5-02-013184-9.  C. 364/473/477/621 

 

 

УДК 57.087.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА» 

 

Туманова З.К. 

Костанайский Государственный  педагогический университет им. У.М. 

Султангазина г. Костанай, Казахстан, 21 группа, 4 курс специальность  «Биология» 

 

Научный руководитель: Ручкина Г.А., 



586 
 

Ассоциированный профессор  кафедры естественных наук, к.б.н. 

Костанайского Государственного  педагогического университета им. У.М. 

Султангазина г. Костанай. 

 
Аннотация: Одним из лучших направлений физической активности для людей любого 

возраста считается  скандинавская ходьба. Это очень популярный вид оздоровительного 

направления на сегодняшний день. Польза от «Скандинавской  ходьбы» заключается в том, что  

заметно укрепляются суставы, мышечный и костный каркас, улучшается координация 

движений человека, появляется уверенность в себе, кровь лучше насыщается кислородом, а 

центральная нервная система меньше возбуждается. В данной статье исследуются особенности 

двигательной программы «Скандинавская ходьба»,  способствующей поддержанию долголетия 

и двигательной активности человека, а также основы использования скандинавской ходьбы.  

Ключевые слова: физическая активность, скандинавская ходьба, физическая культура, 

оздоровление, координация движений. 

Abstract: One of the best directions of physical activity for people of any age is considered 

Nordic walking. It is a very popular kind of wellness direction today. The benefit of "Scandinavian 

walking" is that joints, muscle and bone framework are significantly strengthened, coordination of 

human movements is improved, self-confidence appears, blood is better saturated with oxygen, and 

the central nervous system is less excited. This article explores the features of the Nordic Walking 

motor program, which contributes to the maintenance of human longevity and motor activity, as well 

as the basics of Nordic walking. 

Key words: physical activity, Nordic walking, physical culture, health improvement, 

coordination of movements. 

Аннотация: Кез келген жастағы адамдар үшін үздік бағыттарының бірі дене 

шынықтыру белсенділігін Скандинав жүріс болып есептеледі. Бұл өте әйгілі түрі сауықтыру 

бағыттары бүгінгі күні. Айтарлықтай жақсара түсуде, қаңқа бұлшық ет және сүйек 

қозғалыстардың пайда мынада, буындар бекітіледі "жүру Скандинав" үйлестіру жарып жатыр, 

ал орталық жүйке жүйесі жақсы пайда болса, адам өзіне сенушілік, қан оттегі аз қозғалады. 

Бұл мақалада қозғағыш ерекшеліктері зерттеледі және қолдауға ықпал ететін ұзақ жүру 

Скандинав пайдалану негіздерін, сондай-ақ "бағдарламасының Скандинав жүріс" қозғалыс 

белсенділігіне адамды құрайды. 

Кілт сөздер: Дене белсенділігі, Скандинав жүріс, дене шынықтыру, сауықтыру, 

үйлестіру қозғалыстардың. 

 

Основной задачей нашего исследования было изучение особенностей 

двигательной программы «Скандинавская ходьба»,  способствующей поддержанию 

долголетия и двигательной активности человека, определить научно-методические 

основы использования скандинавской ходьбы. [2]. 

Известно, что при ходьбе тренируются мышцы спины и плечевого пояса. При 

скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц тела 

человека. 

Опора на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а 

также на пяточные кости. Это позволяет применять скандинавскую ходьбу при 

заболеваниях суставов нижних конечностей, пяточных шпорах, подагре и т.п.  

Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большее количество 

мускулатуры, она сжигает энергию в 0,75 больше, чем при спортивной ходьбе. 

Поэтому ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и/или 

страдающим ожирением. 

 Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке 

мышцы сердца (повышает частоту сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту). 

Аспектом в основной части скандинавской ходьбы является контроль над чсс 

занимающегося. [1]. 
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Основной задачей нашего исследования было изучение особенностей 

двигательной программы «Скандинавская ходьба»,  способствующей поддержанию 

долголетия и двигательной активности человека, определить научно-методические 

основы использования скандинавской ходьбы. [3]. 

Материалы и методы исследования 

Была сформирована группа женщин пожилого возраста. Обследование 

проводилось с 11 ноября по 14 декабря 2019 года (т.е. 5 недель). В эксперименте 

приняли участие 15 женщин пожилого возраста  , проживающих в г. Костанай. Все 

обследования проводили в первой половине дня, так как в этот период изучаемые 

показатели наиболее стабильны. 

С помощью электронного тонометра у исследуемой группы определяли: 

частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) 

артериальное давление, частоту дыхательных движений (ЧДД), Пробу Штанге - 

определение кислородного обеспечения организма , Пробу Генча - время задержки 

дыхания регистрировалось пo секундомеру 

Результаты исследования и их обсуждение 

Чтобы снизить риск заболеваний на последующие года необходимо 

заниматься двигательной активностью, приучать организм к физическим нагрузкам. 

Выполнять различные упражнения, позволяющие избежать болезни дыхательной 

системы. В таблице 1 показана расход калорий при занятиях разными видами 

физической активности у мужчин и женщин. 

 

Таблица 1  Расход калорий на мужчин и женщин в разных весовых категориях 

Вид физической 

активности 

Женщины 

(60 кг) 

Мужчи

ны (80) 

Потеря 

ккал на 1 кг массы 

тела 

Езда на 

велосипеде 

202 256 3,52 

Бег 436 584 8,14 

Плавание 480 640 7,7 

Ходьба 103 159 2,08 

Скандинавская 

ходьба 

309 369 4,02 

 

Сделав сравнительный анализ, можно сделать вывод, что скандинавская 

ходьба превышает по расходу калорий  традиционную ходьбу и езду на велосипеде. 

Следовательно этот вид физической активности хорошо  способствует сбросу лишней 

массы тела. 

Мы проанализировали динамику систолического (Рис.1)  и диастолического ( 

Рис. 2) артериального давления  до и после занятий скандинавской ходьбой у 

исследуемой группы.  

Было установлено, что показатели работы сердечно-сосудистой системы после 

занятий скандинавской ходьбой  у  исследуемых улучшились. В начале исследования 

среднее значение артериального давления было 150/85 мм.рт.ст., в конце исследования 

зафиксировано стабильное понижение значения артериального давления до 130/62 

мм.рт.ст. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей систолического артериального давления за 

период исследования (мм.рт.ст.). 

 

 
 

Рисунок 2  - Динамика показателей диастолического артериального давления 

за период исследования (мм.рт.ст.). 

 

Также анализировался показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Рисунок 3 демонстрирует, что  если в начале исследования среднее значение ЧСС 

составляло 78,6 ударов в минуту, то в конце исследования - 70 ударов в минуту, т.е. 

ЧСС приблизился к норме. 
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Рисунок 3 - Динамика показателей частоты сердечных сокращений за период 

исследования (удар./ мин) 

 

Также нами был проанализирован показатель, характеризующий частоту 

дыхательных движений (ЧДД). Надо отметить, что  за период исследования ЧДД 

изменилась незначительно. В начале исследования средний результат составлял 20 

дыхательных движений в минуту, по окончании исследования - 19 дыхательных 

движений в минуту. В принципе это показатель нормы. То есть исследуемые люди, 

которые занимались скандинавской ходьбой, не имели отклонений от нормы ни до 

начала исследований, ни после. (Рис 4) 

 
 

Рисунок 4 - Динамика показателей частоты дыхательных движений за период 

исследования (кол-во дыхат.движ./мин) 

 

Следующий показатель, который был исследован – Проба Штанге.  Было 

проведено тестирование испытуемых для определения кислородного обеспечения 

организма - проба Штанге . В таблице 2 представлены нормы показателей Пробы 

Штанге 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Норма показателей Пробы Штанге  

 

Оценка состояния Задержка дыхания на вдохе 

Отличное Больше 60 

Хорошее 40-60 

Среднее 30-40 

Плохое Меньше 30 
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Рисунок 5 - Динамика показателей пробы Штанге за период исследования.  

 

В процессе измерений так же была проведена проба Генча.  

Время задержки дыхания регистрировалось пo секундомеру, которые 

сравнили с нормами показателей пробы Генча.  

 

Таблица 4 Нормы показателей пробы Генча  

 

Оценка состояния Задержка дыхания на вдохе 

Отличное Больше 40 

Хорошее 30-40 

Среднее 25-30 

Плохое Меньше 25 

 

Исследования показали, что после занятий скандинавской ходьбой у 

тестируемых улучшилось кислородное обеспечение организма.  

 
 

Рисунок 6 Динамика показателей пробы Генча за период исследования 

 

Анализ рисунка 6 показывает, что после 5-ти недельного периода занятий 

скандинавской ходьбой у тестируемых улучшились показатели кислородного 

обеспечения организма кислородом. В начале исследования среднее значение 

задержки дыхания на выдохе было 22,6 с, что свидетельствует о 

неудовлетворительном кислородном обеспечении организма. После 5 недель занятий 

Скандинавской ходьбой результаты значительно прогрессировали и среднее значение 

составило 26,1, что подтверждает о повышении результата и нормализованной 

устойчивости человека к гиперкапнии и гипоксии. 
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Соответственно, результатам научного исследования показатели полученные 

при исследовании  позволили сделать вывод, что за период 5-ти недельного 

наблюдения за  женщинами старших возрастных групп , занимающихся скандинавской 

ходьбой,  в большей степени улучшились показатели, не считая частоты дыхательных 

движений. 
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Аннотация: Данная работа посвящена обзору установки, предназначенных для 

изготовления асфальтобетонных смесей. 

Ключевые слова: асфальтобетонный завод, асфальтобетонная смесь, установка. 

Annotation: This work is devoted to a review of the installation intended for the 

manufacture of asphalt mixtures. 

Key words: asphalt concrete plant, asphalt concrete mix, installation. 

Аннотация: Бұл жұмыс асфальт қоспаларын өндіруге арналған қондырғыға шолу 

жасауға арналған. 

Түйін сөздер: асфальтобетонный завод, асфальтобетонная смесь, установка. 

 

Асфальтбетонды қоспаларды дайындау процесі мынадай негізгі операциялардан 

тұрады: құм мен қиыршықтасты кептіру барабанына беру; құм мен қиыршықтасты 

кептіру және қыздыру; қыздырылған құм мен қиыршықтасты гранулометриялық құрам 

топтары бойынша сұрыптау; битум қыздыру; қоспаның берілген құрамына сәйкес құмды, 

қиыршықтасты, минералды ұнтақ пен битумды мөлшерлеу; битуммен қоспаның 

минералдық құрауыштарын араластыру. Мұнай битумдарын пайдалану кезінде қоспаның 

температурасы 130...16О°С, сланецті пайдалану кезінде – 110...130°С болуы тиіс. 

Асфальт араластыру қондырғылары мен зауыттардың жіктелуі (АБЗ) 

Асфальт араластыру қондырғыларының өнімділігі басты параметр болып 

табылады. Шағын (40 т/сағ дейін), орташа (50-100 т/сағ), үлкен өнімділігі (150-350 т/сағ) 

және өнімділігі 400 т/сағ астам қондырғылар ажыратылады. 

Асфальт араластырғыш қондырғылар жылжымалы, жартылай стационарлық және 

стационарлық болады. 

 

 
                                                          

Сурет 1. Асфальт араластыру қондырғылары 
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Агрегаттарды конструктивтік құрастыру бойынша қондырғылар мұнаралы және 

партерлік болып бөлінеді. 

Араластыру технологиясы бойынша мерзімді және үздіксіз әрекет ететін асфальт 

араластыру қондырғылары ажыратылады [1]. 

Құм мен қиыршықтас материалдар қоймасынан алдын ала мөлшерлеу және оларды 

кептіру агрегатына беру үшін қоректендіру агрегатына түседі, олардан кептірілген және 

қыздырылған материалдар електерге көп шөмішті элеватормен беріледі. Сұрыпталған 

материал минералды материалдар бункерінің тиісті бөлігіне түседі. Бөліктердің біріне 

минералды ұнтақ түседі. Минералдық материалдардың әрбір фракциясы жиынтықтаушы 

таразы құрылғыда біртіндеп өлшенеді, содан кейін дозалаушы құрылғыдан битум 

берілетін екі білікті қалақты араластырғышқа түседі. Дайын қоспа араластырғыштан 

автокөлік құралдарына немесе скипті көтергіштің көмегімен жинақтаушы бункерге 

түсіріледі. 

Қоректендіру агрегаты 

Құм мен қиыршықтасты таспалы қоректендіргіштермен алдын ала мөлшерлеу және 

оларды кептіру барабанына біркелкі беру үшін қызмет етеді. Қоректендіру агрегаты 2 

Рамада орнатылған 1 бункерлерден, 3 ленталы қоректендіргіштен, 4 мөлшерлегіш-

қоректендіргіштен, 6 жиынтық бұзғыштан, габаритті емес материалдың түсуін 

болдырмайтын бункердің үстіндегі торлардан тұрады. 

Қоректендіру агрегаттарының бункерлері грейферлік крандардың, бір шікті 

тиегіштердің немесе бульдозерлердің көмегімен эстакадаларды немесе 

тасымалдағыштарды қолдана отырып, АБЗ уақытша немесе тұрақты қоймаларынан 

материалдармен тиеледі. 

Көлемдік немесе көлемдік-салмақтық мөлшерлеу дозаторлары ретінде кареткалы, 

таспалы, пластиналы және дірілді Қоректендіргіштер қолданылады. Дозаторлардың 

өнімділігі әдетте секторлық бекітпемен реттеледі. 

Қоректену агрегаттарында қиыршық тасты мөлшерлеу үшін кареткалы, пластиналы 

және дірілді Қоректендіргіштер, ал құмды мөлшерлеу үшін-таспалы Кареткалы 

Қоректендіргіштер қоректендіру агрегаттарында кеңінен қолданылады. Карет 

қоректендіргіштің қайтарымды-үдемелі қозғалысы бар 3-ші үстелі бар. Үстел жүрісі 

әдетте 40-60 мм аспайды. Қоректендіргіш үстелі роликтерде орнатылған және 6 тербеліс 

механизмінің редукторынан 4 жүргізуші және 5 шатун арқылы қозғалысқа келтіріледі. 

Әдетте бір тербеліс механизмі қоректену агрегатының барлық үстелдерін іске қосады. 

 

 
Сурет 2. Кептіру барабаны 

 

Кептіру барабаны 
Кептіру барабаны құм мен қиыршық тасты жұмыс температурасына дейін 

кептіруге және қыздыруға арналған. Қыздыру форсункада сұйық отын немесе газ жанған 

кезде алынған түтін газдарымен жүзеге асырылады. 

Кептіру барабандарында ылғал булау және құм мен қиыршық тасты 160-250°С 

температураға дейін қыздыру жалын алауының радиациялық сәулеленуі, ыстық газдардан 
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материалға жылудың конвективті тасымалдануы және ішінара кептіру барабанының 

ыстық бөлшектерімен жанасудан болады. Минералды материалдардың ыстық газдармен 

байланысы қалақтарды бірнеше рет көтеру және оларды ыстық газдар ағынына тастау 

кезінде жүреді. 

Барабандар қарсы және ағынды кептіру бар. Температураның арасындағы түтін 

газдармен және материалмен 150...ауа температурасы 2000с. Кезінде ағындық кептіру 

температурасы түтін газдарының тең 350...4000С кезінде противоточной – 180...ауа 

температурасы 2000с. Бұл пайдалану коэффициенті жылу ыстық газдар барабандарда с 

противоточной кептіру қарағанда барабандарда с ағындық кептіру [2, 3]. 

 

 
Сурет 3. Барабанның іші үш аймаққа бөлінген. 

 

Барабанның іші үш аймаққа бөлінген. Бірінші аймақта материалдың тиейтін 

шетінен орын ауыстыруын қамтамасыз ететін және оның тиейтін қорапқа қайта 

шашылуын болдырмайтын бұрандалы лақтырғыш қалақтар орналасқан. 

Екінші аймақта барабанның осіне параллель көтеру-лақтыру қалақтары бар. 

Материалдың ось бойымен жылжуы барабанның көкжиекке 3-6°бұрышымен көлбеу 

қамтамасыз етіледі. 

Үшінші аймақта барабанның диаметрінен 0,4-0,6 есе артық түсіру жүзеге 

асырылады және пышақтар барабан осіне 20-30 ° бұрышпен орнатылады, бұл 

материалдардың жылжуын тездетеді және оларды жанудан қорғайды. 
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Аннотация:При строительстве дома или нежилого коммерческого здания следует 

позаботиться о его гидроизоляции. Этот процесс подразумевает под собой 

защиту фундамента, пола, стен и крыши от проникновения воды. Проникновение влаги 

https://desoi-nord.ru/inektirovanie-fundamenta/
https://desoi-nord.ru/vnutrennyaya-gidroizolyatsiya/
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внутри помещения оказывает пагубное влияние на все конструкции здания и здоровье 

находящихся в нем людей. Качественно выполненные гидроизоляционные работы 

гарантируют длительное время эксплуатации строения, а также благоприятный микроклимат 

внутри. В процессе проведения данных работ следует придерживаться определенных правил 

и использовать только качественные современные материалы. 

Ключевые слова:бетонирования, вертикальная гидроизоляция, полипропиленовая 

плёнка.  

Аннотация:Үй немесе тұрғын емес коммерциялық ғимарат салу кезінде оның 

гидрооқшаулау құрылымына аса назар аудару керек. Бұл процесс іргетасты, еденді, 

қабырғаларды және шатырды судың енуінен қорғауды білдіреді. Үй-жайдың ішіне 

ылғалдың енуі ғимараттың барлық конструкцияларына және ондағы адамдардың 

денсаулығына зиянды әсер етеді. Сапалы орындалған гидрооқшаулау жұмыстары 

құрылыстың ұзақ уақыт пайдалану уақытына, сондай-ақ ішіндегі қолайлы микроклиматқа 

кепілдік береді. Осы жұмыстарды жүргізу барысында белгілі бір ережелерді ұстану және 

тек сапалы заманауи материалдарды пайдалану. 

Түйінді сөздер: бетондау, гидрооқшаулау, полипропиленді пленка. 

Annotation:When building a house or non-residential commercial building, take care of 

its waterproofing. This process involves protecting the foundation, floor, walls and roof from 

water penetration. The penetration of moisture inside the room has a detrimental effect on all the 

structures of the building and the health of the people in it. High-quality waterproofing works 

guarantee a long service life of the building, as well as a favorable microclimate inside. In the 

process of carrying out these works, you should adhere to certain rules and use only high-quality 

modern materials. 

Key words: concrete, waterproofing, polypropylene foil. 
В строительной отрасли известны традиционные способы устройства вертикальной 

гидроизоляции ростверка или фундамента наклейкой слоя рулонного материала по 

огрунтованной поверхности [1]. 

Недостатками известных способов и устройств является: 

    -   возможность устройства вертикальной гидроизоляции ростверка или 

        фундамента только после набора достаточной прочности бетоном 

        конструкции; 

    -   недостаточно прочная адгезия при наклейке рулонной гидроизоляции, 

         что требует устройства прижимной кирпичной стенки; 

    -   значительная трудоёмкость и продолжительность процессов  

        устройства вертикальной гидроизоляции традиционными способами. 

            Наиболее близким техническим решением к предполагаемому изобретению по 

достигаемому результату является способ наклейки рулонов из полимерных и 

полипропиленовых плёнок на поверхность бетона ростверка или фундамента, 

(Справочник по технологии строительного производства, предусматривающий 

последовательного выполнения трёх операций [2]. 

Операция – 1: грунтовка бетонной поверхности. 

Операция – 2: наклейка рулонов из полимерных и полипропиленовых плёнок. 

Операция – 3: устройство прижимной стенки. 

           Недостатком выше приведённого способа является трудоёмкость и много дельность 

выполнения трёх операций. 

           Задачей изобретения является повышение качества фиксации вертикальной 

гидроизоляции к бетону фундамента и устранение комплекса процессов по устройству 

вертикальной гидроизоляции. 

При бетонировании ростверка или фундамента здания - 5 (фигура 1), для устройства 

вертикальной гидроизоляции выполняются операции. 

Операция – 1: полимерная плёнка – 2 имеющая ворсинки-шипы – 3 при помощи 

двухсторонней ленты-скотч – 4 приклеивается к поверхности опалубки – 1. 
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Операция – 2: бетонирование ростверка или фундамента. 

Операция – 3: выдержка бетона ростверка или фундамента до набора распалубочной 

прочности. 

Операция – 4: распалубка. После снятия опалубки открываются боковые плоскости 

ростверка или фундамента плотно укрытые полимерной плёнкой, которая прочно 

удерживается ворсинками-шипами, что обеспечивает не только хорошую и долговечную 

гидроизоляцию, но и сохранение влаги необходимой для гидратации цемента и набора 

100% прочности бетоном конструкции. 

Преимущества способа и устройства для одновременного бетонирования и 

возведения вертикальной гидроизоляции фундаментов: 

1.Предлагаемый способи устройство для одновременного бетонирования и возведения 

вертикальной гидроизоляции ростверков или фундаментов позволяет полностью 

исключить комплекс процессов и операций выполнявшиеся традиционно при устройстве 

вертикальной гидроизоляции. 

2.Прочное и долговечное сцепление гидроизоляции из полимерной плёнки обеспечивается 

ворсинками-шипами длиной не менее 5 мм. находящимся в теле бетона фундамента. 

3.Прочное и долговечное сцепление гидроизоляции из полимерной плёнки с бетоном 

фундамента исключает возведение прижимной, защитной стенки. 

Способ и устройство для одновременного бетонирования и возведения вертикальной 

гидроизоляции фундаментов 

 

 

 
 

 Рисунок 1. Приспособления для одновременного бетонирования и возведения 

вертикальной гидроизоляции фундамента: 

1 – опалубка; 

2 – полимерная плёнка; 

3 – ворсинки-шипы; 

4 – двухсторонняя лента- скотч; 

5 – монолитный железобетонный фундамент. 

 

Устройство для осуществления способа состоит из полимерной плёнки, имеющей 

со стороны обращённой к поверхности ростверка ворсинки – шипы, длиной не менее 5 

мм, имеющих достаточную жесткость для вертикального погружения в свежеуложенный 
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бетон. Технический результат изобретения достигается при минимальных затратах труда 

и высоком качестве фиксации полимерной плёнки шипами - ворсинками к бетону 

монолитного ростверка или фундамента, что исключает возведение прижимной стенки. 
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Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мeмлeкeттік пeдагогикалық унивeрситeті, Қостанай 
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Аннотация: Бұл мақала тарихқа көз жүгіртeр болсақ, су құбырларын адамдар 

eжeлдeн-ақ қолдана бастаған. Алайда адамзат бұл өнeртабысты жаппай қолданған жоқ. 

Тұңғыш рeт судың қуатты әрі тармақталған жүйeсі арқылы жeткізу жолын eжeлгі 

римдіктeр қолданған. Қаланың өркeндeгeн шағында адам саны 1 миллионға жeтіп 

жығылған, ал салынған құбыр жeлісі әрбір тұрғынды тәулігінe 1 тeкшeмeтргe дeйін сумeн 

қамтамасыз eтe алған. Бір қызығы, қазіргі таңда Рим тұрғындары суды үш eсe аз 

мөлшeрдe тұтынады. Ал қазіргі таңда ПВХ құбырлары іскe асып күннeн-күнгe дамып 

кeлмeктe, ПВХ құбырынан көптeгeн бұйымдар жасап, олардың eрeкшeліктeрін бөліп үй 

шаруашылығында ПВХ құбырының алатын орны жоғары дeңгeйдe қолданылады. 

Түйін сөздeр:ПВХ құбыры; Үй шаруашылығында ПВХ құбырының алатын орны; 

Су құбырлары; Рим тұрғындары. 

 

Аннотация:Eсли мы посмотрим на историю этой статьи, люди давно использовали 

водопроводныe трубы. Однако это изобрeтeниe нe было широко использовано 

чeловeчeством. Дрeвниe римлянe пeрвыми использовали мощную развeтвлeнную систeму 

водоснабжeния. Во врeмя процвeтания города число людeй достигло 1 миллиона, и 

трубопровод мог обeспeчить каждого житeля до 1 кубичeского мeтра воды в 

дeнь.Интeрeсно, что римлянe сeйчас потрeбляют в три раза мeньшe воды. В настоящee 

врeмя с внeдрeниeм и развитиeм труб из ПВХ многиe издeлия изготавливаются из труб из 

ПВХ, и роль труб из ПВХ в домашнeм хозяйствe используeтся на высоком уровнe. 

Ключeвыe слова:Труба ПВХ; Трубы из ПВХ в домашнeм хозяйствe; 

Водопроводныe трубы; Житeли Рима. 

Annotation:If we look at the history of this article, people have long used water pipes. 

However, this invention has not been widely used by mankind. The ancient Romans first used 

the powerful extensive water supply system. During the prosperity of the city, the number of 

people reached 1 million, and the pipeline could provide each inhabitant with up to 1 cubic meter 

of water per day.It is interesting that the Romans now consume three times less water. Currently, 

with the introduction and development of PVC pipes, many products are made from PVC pipes, 

and the role of PVC pipes in the household is used at a high level. 
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Key words:PVC pipe; PVC pipes in the household; Water pipes; The inhabitants of 

Rome. 

 

Талай ғасырлар сынағынан eлeніп, ата-бабаларымыздан ұрпақтан бeріліп кeлe 

жатқан халықтық қолданбалы өнeрдің озық үлгілeрі мeн eрeкшeліктeрі әр отбасының 

қалыптасуына, пайдалануына, дамуына, адами құндылығына ықпалын тигізeрі сөзсіз. 

Айта кeтсeк, ПВХ құбырларының өз eрeкшeліктeрі мeн стандарттары бар.  

ПВХ құбырларының осы типі құрамында көміртeк төмeн мөлшeрдe болатын 

пластиктeрдeн дайындалады.  

Өкінішке орай, дәстүрлі материалдардан жасалған құбырларға, әсіресе болат 

құбырларға екі ерекшелік тән: олар тоттануға ұшырайды, ал пайдалану кезінде 

құбырлардың көпшілігінің ішкі беті тоттану шөгінділерімен және тасымалданатын ортада 

болатын өнімдермен өседі. Соңғысы өткізу қабілетінің төмендеуіне, сапаның нашарлауына 

және тасымалданатын сұйықтықтың жоғалуына әкеледі. Сенімді қорғаныш жабындары жоқ 

металл құбырлардағы көрсетілген процестер үнемі жүргізілетіндігін ескере отырып, 8-10 

жылдан кейін Болат құбырларды жөндеу немесе қалпына келтіру қажет. Алайда мұны 

жасамайды және одан әрі пайдалану осындай жүйелердің техникалық-экономикалық және 

экологиялық сипаттамаларын нашарлатады. Коммуналдық қызмет мамандарының бағалауы 

бойынша су құбырларының тозуы 50-60% - ға жетті , ал жүйелердегі бірқатар жерлерде 

судың 40% - ға дейін жоғалады. Құбырлардың мұндай жай-күйі ауыр жүк экономикаға 

жатады, әрбір адамның әл-ауқаты деңгейіне теріс әсер етеді. Осылайша, Мәскеу 

облысының тұрғын үй-коммуналдық мақсаттағы желілерінің тозуы және 30% мөлшеріндегі 

судың есептік шығыны шамамен 300 млн.текше 7100 млн. рубльге бағаланады, бұл 

желілерді пайдалануға жыл сайынғы шығындардан 6 есе артық және облыс халқына 

жіберілген су үшін алынған кірістерден 11 есе артық. Мамандардың бағалауы бойынша, 

Мәскеуде 1998 жылы судың шығыны 17350 млн. бұл су құбырын пайдалануға арналған 

жыл сайынғы шығындардан 9,5 есе артық және сатылатын суға алынатын кірістерден 10 

есе артық. Экономикаға үлкен залал металл құбырлардың ішкі бетінің коррозия 

өнімдерімен және тасымалданатын ортадағы шөгінділермен өсуіне әкеледі. Мұндай 

желілер пайдаланудың 5-10-шы жылы қотаруға электр энергиясының шығынын 2-3 есе 

арттыруды талап етеді. Сыртқы инженерлік желілердің және тұрғын үй қорының ішкі 

санитарлық-техникалық құбырларының едәуір ұзындығының, сондай-ақ олардың тозу 

дәрежесінің салдарынан тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің құны 1,5-2 есеге артады. 

Бұл объективті шындықты 60-шы жылдары барлық дамыған елдерде түсініп, жалғыз дұрыс 

бағыт - өндірісті дамыту және полимерлік материалдардан жасалған құбырларды кеңінен 

қолдану бағытын таңдады. 

Жeрасты ПВХ құбырларын пісіруeрeкшeліктeрі дe бар. Бұл жағдайда бұрандалы 

қосылысқа жәнe арматураны қолдануға жол бeрілмeйді.Полиэтилeннeн жасалған 

құбырлар көптeгeн агрeссивті ортада жоғары химиялық төзімділіккe иe. Қалыпты 

тeмпeратурада олар сілтілeрдің әсeрінe жәнe тұз жәнe фосфор сияқты қышқылданбайтын 

қышқылдарға төзімді. Түтінді күкірт қышқылында (олeум), концeнтрацияланған азот 

қышқылында, хром қоспасында, галогeндeрдe тұрақсыз полиэтилeннeн жасалған 

құбырлар. Олар спирттeрдің, формальдeгидтeрдің жәнe күрдeлі эфирлeрдің 

(этилацeтаттың) әсeрінe төзімді, бірақ құбырлардың бeтіндe жарықтардың пайда болуына 

әкeлeтін бeттік-бeлсeнді заттары бар хлорланған, алифатикалық жәнe хош иісті 

көмірсутeктeр мeн сұйықтықтарда тірeулeр (ісінeді) жeткіліксіз. Тeмпeратураның 

жоғарылауымeн полиэтилeннeн жасалған құбырлардың минeралдық қышқылдар мeн 

органикалық eріткіштeрдің әсeрінe төзімділігі азаяды.  

Бұл құбырлардың бу жәнe газ өткізгіштігі шамалы, алайда жабық жылумeн 

жабдықтау жүйeлeріндe пластмасса құбырларды қолдану кeзіндe олардың оттeгі 

өткізгіштігін eскeру қажeт. Қалыпты тeмпeратура кeзіндe полипропилeннeн (ПП) 

жасалған құбырлар күшті сілтілeрдің, күшті жәнe әлсіз минeралдық қышқылдардың, тұз 
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eрітінділeрінің, Алифатикалық көмірсутeктeр мeн минeралды майлардың әсeрінe жоғары 

химиялық төзімділіккe иe, тотықтырғыш қышқылдардың (концeнтрацияланған азот жәнe 

күкірт), күрдeлі эфирлeрдің, кeтондар мeн альдeгидтeрдің, қарапайым эфирлeрдің жәнe 

хош иісті көмірсутeктeрдің әсeрінe төзімділіккe иe. Химиялық қасиeттeрі бойынша 

құбырлар ПЭ құбырына ұқсас. Олар төмeн бу жәнe газ өткізбeйтін. Полиэтилeннeн 

жасалған құбырлармeн салыстырғанда полипропилeннeн жасалған құбырлар кeлeсі 

артықшылықтарға иe: бeттік-бeлсeнді заттардың әсeрінeн шашыраудың толық болмауы, 

бұл ішкі кәріз жүйeсіндe оларды пайдалану кeзіндe аса маңызды, жоғары тeмпeратурада 

химиялық заттардың әсeрінe үлкeн төзімділік. 40 °С дeйінгі тeмпeратурада ПВХ-дан 

жасалған құбырлар хлор мeн құрамында хлор бар газдарды қоспағанда, ылғалды 

газдардың әсeрінe төзімді. 

Құрамында фтор бар полимeрдeн жасалған құбырлар жоғары тeмпeратурада 

нeғұрлым агрeссивті ортада жұмыс істeугe арналған, өйткeні алтынның, платинаның, 

фосфордың төзімділігінeн жоғары химиялық төзімділіккe иe. 
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Аннотация. Бұл мақала барсында көркем еңбекке оқытудың маңыздылығы туралы 

сөз қозғалып, сонымен қатар, осы сала бойынша өзін-өзі бағалау 

дағдыларынқалыптсатыру тәсілдері көрсетілген. Жаңартылған білім мазмұнына сай өзін-

өзі бағалау тәсілдері де айрықша талқыланған. Көркем еңбекке оқыту пәнін оқу арқылы 

келешек ұрпақ іс-әрекетке дағдыланып, қоғамда болып жатқан қайшылықтарға 

қарамастан қажырлы еңбек етуді үйренетін болады. 

Түйін сөздер:«Көркем еңбек»; Өзін-өзі бағалау; Оқушылардың «Көркем еңбек» 

пәнінде өзін-өзі бағалауы. 

Аннотация:В статье рассматриваются методы и способы формирования навыков 

самооценки при обучении художественному труду в соответствии с обновленным 

содержанием образования.Изучение предмета, обучение художественному труду, 

позволит учащимся в дальнейшей их трудовой деятельности подходить к выполнению 

трудовых функций творчески и упорно трудиться. 

Ключевые слова:«Художественный труд»; Самооценка; Самооценка учащихся на 

предмет «Художественный труд». 
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Annotation:The article discusses methods and methods of forming self-esteem skills 

when teaching artistic work in accordance with the updated content of education. The study of 

the subject, training in artistic work, will allow students in their future work to approach the 

performance of labor functions creatively and work hard.  

Key words:«Artistic work», Self-assessment, Self-assessment of students on the subject 

«Art work». 

 

Қазіргі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына жаңа талаптар 

қойылып отыр. Елімізде соңғы жылдары білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан 

реформалар білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ете отырып, 

сол арқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау, бәсекеге қабілетті 

білім беру болып табылады. Тұңғыш Президентіміз  Н.Ә.Назарбаев қазақстандық 

мұғалімдердің кәсіби даму саласындағы жаңа көзқарасы олардың педогогикалық 

өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. Білім сапасын көтеру 

дағдысында түрлі жаңалықтарды мектеп өміріне енгізіп жүрміз.  

Келер уақыттың білімді ұрпақтарын тәрбиелеп оқытуда түрлі қиындықтар 

кездеседі. Соның жолдарын іздеуде көптеген іс-тәжірибелер жасауда. Сапалы білім беру – 

оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан-жақты 

білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру. Қазір күллі әлем интерактивті қатынас жасауға оны жүзеге 

асыратын техникалық мүмкіндіктерді дамытыа алатын ақпараттық қоғамға көштік. Бүгінгі 

таңдағыең негізгі мақсат инновациялық әдістермен ақпараттық технологияларды қолдану 

отырып оқушының ойлау қабілетін арттырып қана қоймай, ізденушілігін дамытуына, 

қызығушылығын тудыруға, белсенділігін арттыру болып табылады.. [1] 

Ал бүгінгі таңдағы бастауыш және негізгі мектептің мазмұнын жаңарту аясында 

«Бейнелеу өнері» мен «Еңбекке баулу» және негізгі мектептегі «Технология» пәндерінің 

кіріктірілген «Көркем еңбек» пәні оқушыларды тек еңбекке ғана баулымай, балалардың 

шығармашылық қабілеттерін көрсете алуына, кеңістік-образдық ойлауын жүйелеуіне, 

рухани-адамгершілік құндылықтарын дамытуына, қоршаған ортаны эстетикалық, 

эмоционалдық түрде қабылдауларын қалыптастыруға бағытталған. Жаңартылған пән 

мазмұны оқушылардың түрлі өнер салалары бойынша көркем білімдер мен дағдыларды 

қалыптастыру барысында, көркемдік қабілеттерін, кеңістікті көру арқылы 

қабылдауларын, елесте отырып есте сақтауын, зейін мен қиялды дамытуы негіз болып 

табылады.  

Оқыту процесінде білім алушылардың білім, білік, дағдыларын бағалау оның аса 

қажет құрамдас бөлігінің бірі. Сондықтан білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау 

жүйесінің сапалы құрылуы білім беру сапасын арттырудағы қосатын үлесі орасан зор. [2] 

Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері – оқушының күнделікті білім сапасы, 

оқушының қиындық тудыратын сұрақтарын анықтай алуы және оны жою, оқушының 

бойындағы бағалаудан алған жағымсыз әсерінің азаюы, ортасының психологиялық жайлы 

болуы, бағалаудың әділ болуы, анықтылығы және ашықтығы, өзін-өзі бағалау дағдылары. 

Мұғалім оқу бағдарламасына сәйкес барлық оқу мақсаттарын төмендегі талаптарға 

сай енгізу қажет: 

 оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен таныса отырып, оқу мақсаттарына талдау 

жасау; 

 оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсаттары негізінде бағалау критерийлерін 

құрастыру; 

 тапсырма құрастыру барысында саралау тәсілін қамтамасыз ету үшін бағалау 

критерийлерін ойлау дағдыларын деңгейлеріне бөлу; 

 бағалау критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес тапсырма құрастыру; 

 әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттай отырып дескрипторлар құрастыру 

ұсынылады. 
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Мұғалімге ақпараттарды жинау және талдау жасау үшін бақылау парағы мен 

журналды, күнделікті, басқа да қалыптастырушы бағалау нәтижелерін тіркеудің 

формаларын жүргізу ұсынылады. Бұл мұғалім әрекетінің тиімділігі мен қоса оқудың 

сапасын арттыруға мүмкіндігін тигізеді. [3] 

«Көркем еңбек» пәнінің маңыздылығы. Қарапайым болмысты эстетикалық 

қабылдауда және еңбекқорлыққа тәрбиелеуде, адамды қоршаған орта әлемімен өзара 

байланысты білімді қалыптастырудың негізгі құралы болып табылады. 

Көркем еңбекке баулу пәні елестету мен бақылау қабілетін, кеңістікте тану және 

көзбен көріп қабылдау қабілетін қамтамасыз ететін, әр түрлі шығармашылық әрекет 

барысында, көркемдік-технологиялық білімдерді, қабілеттер және дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. Түрлі материалдармен жұмыс істеу кезінде оқушылардың 

технологиялық ойлауын, көркем –эстетикалық талғамын, шығармашылығын, есте сақтау 

қабілеттерін, кеңістік қиялын, фантазиясы мен қол моторикасын дамытуға, көзбен нақты 

мөлшерлеу қабілетін жетілдіруге септігін тигізеді. 

«Көркем еңбек» пәнінің оқу бағдарламасының негізгі мақсатының бірі - жеке 

тұлғаның қалыптасуында және өз ойын ашық білдіруінің негізі ретінде,өз бойындағы 

рухани-адамгершілік мәдениетін жетілдіре отырып, шығармашылық, кеңістік-образдық 

ойлаудың, көркемдік-технологиялық білімнің негізін қалыптастыру болып табылады. 

«Көркем еңбек» пәнінің негізгі міндеттері: 

 түрлі кіріктіру іс-әрекеттері арқылы, пәндік білімдерді, дағдыларды және қабілеттерді 

дамыту; 

 әлемдік көркем мәдениеті мен, өнер шығармаларымен таныстыру арқылы құндылық 

бағыттарын қалыптсатыру; 

 білім алушылардың визуалды және эстетикалық қабылдауын, сыни ойлауын дамыта 

отырып, терминдер мен түсініктерді меңгеріп өнердің түрлері мен жанрлары жайлы 

білімді қолдану; 

 эксперемент, бақылау жүргізу және көрсетілім жасау арқылы зерттеу дағдыларын 

дамыту; 

 түрлі материалдар мен құралдарды қолдану арқылы шығармашылық жұмысты жасау 

дағдыларын меңгеру; 

 өзін-өзі бағалауды жоғарылату жәнежағымды көзқарасты қалыптастыру; 

 коммуникацияның бір тілі ретінде ұлттық және әлемдік мәдениет мұраларының 

мағынасын, сонымен қатар көркем еңбектің рөлін түсіну; 

 жұмысын жасау үшін, әр түрлі ақпарат түрлерін (іздеу, жинау, сұрыптау) бағдарлау 

қабілетін дамытуға ықпал жасайтын, әр түрлі танымдық, коммуникативтік, 

ұйымдастырушылық және адамгершілік сипаттағы міндеттерді өздігімен шешу 

тәжірибелерін қалыптастыру; 

 ұжымдық, топтық және жеке жұмыстарды орындау үдерісін қолдың моторикасын, 

сенсорикалық, қиялдауы мен шығармашылығын, елестетуін және қабылдауын дамыту. 

Оқу үрдісінде оқушылар: 

 ұлттық және әлемдік мәдениет шығармаларын, олардың идеялары мен құндылықтарын 

зерделейді және талдайды; 

 шығармашылық жұмысты жасау үшін материалдар мен құралдарды дербес және 

сенімді қолдана отырып, материал қасиеті мен жұмыс нәтижесінің ерекшелігі арасындағы 

байланысты түсіндіреді; 

 өз идеясын түсіндіре алады және тұжырымдайды, сонымен қатар бұйымды жасау 

барысында конструктивті шешім қабылдап  ұсына алады; 

 жазық және көлемді шығармашылық жұмыстарды жасау үшін, әр түрлі іс-әрекет 

түрлерінен жинақталған білімді және дағдыны қолданады; 
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 өздігінен, әр түрлі ресурстарды пайдалана отырып, оның ішінде АКТ-ны қолданады, 

танымдық, коммуникативтік, ұйымдастырушылық және адамгершілік сипаттағы 

міндеттерге байланысты шешімдерді өздігінен қабылдай біледі; 

 қажетті құралдар және материалдарды айқындап және тауып, өзінің әрекетін 

ұйымдастырады; 

 өзінің және басқалардың жұмыс нәтижелерін салыстырады және бағалайды; 

 әртүрлі материалдар мен құралдарды қолдануда техникалық қауіпсіздік ережесін 

сақтаудың маңыздылығын түсінеді. [4] 

Оқушылардың Көркем еңбек пәнінде өзін-өзі бағалауы. Жеке тұлға ретінде 

жеке өз іс-әрекеттеріне жататын құбылыс болып табылады, ол үш негізгі функцияларды 

орындайды: реттеу, дамыту және қорғау. Реттеу функциясы жеке шешімдер қабылдау 

үшін жауап береді, қорғаныс функциясы – адамның жеке дамуына бағыттайтын жүгіріс 

механизмі. Стрежневтің өзін-өзі бағалау критериі – субъектілердің мағынасымен 

мағынасы емес жүйелер. Өзін-өзі бағалаудың жеткілікті немесе жоғары бағаланатын 

деңгейін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. 

Өзін-өзі бағалаудың әр түрлі аспектілерін қалыптастыру түрлі жас кезеңдерінде 

орын алады. Жеке өмірдің, қоғамның немесе физикалық дамудың әрбір жеке кезеңінде 

оған өзін-өзі бағалаудың ең маңызды факторының дамуы белгіленеді. Демек, өзін-өзі 

бағалаудың қалыптасуы өзін-өзі бағалаудың белгілі кезеңдерінен өтеді. Осы кезеңде өзін-

өзі бағалаудың нақты факторларын қалыптастыру қажет. Сондықтан, өзін-өзі бағалауды 

дамыту үшін ең маңызды кезең ерте балалық шақ болып саналады. Бала кез келген адам 

өзінің жеке адамы, әлемі және адамы туралы іргелі білімді және пайымдауларын алады. 

Өзін-өзі бағалаудың кезекті кезеңі жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін немесе 

қабылдаудың өзінен басталады. Бүгінгі адамдар жаңа ортамен қоршалған. Бұл кезең 

кешегі жасөспірімдердің өсуімен сипатталдаы. Сондықтан, осы кезеңде қордың ата-

анасының, құрдастарының, маңызды ересектердің және баланың басқа да орталарының 

ықпалымен бұрын жасалған бағалау, үлгілер, стереотиптерден тұратыны маңызды 

болады. Әдетте осы сатыда негізгі бірліктердің бірі дамиды. [5] 

Қорытындылай кетсек, көркем еңбек пәні әлемді эстетикалық және рухани түрде 

меңгеруге және тұлғаның өз ойын білдірудің бір тәсілі болып табылады. Көркем еңбек 

пәні сабақтарында оқушылардың білімді игеруі мен оларда еңбектік іскерліктер мен 

дағдыларды қалыптастыру оңай болып көрінгенімен, жүзеге асыру барысында оларға 

берілген анықтамалар мен педагогикалық және психологиялық негіздерін білу, оқыту 

әдістерімен тәсілдерін дұрыс таңдай отырып, қолдана білу керек. Мұғалімдер оқыту 

барысында , ғылыми теорияны практикалық тәжірибе негізі арқылы оқушылардың 

біліктілігін арттыруға жол ашады. Оқытудың әдістері мен оқушылар тарапынан жүзеге 

асырылатын оқу әдістері еңбектік іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырудың кепілі. 
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Аннотация: Халық өнері ұрпақтар сабақтастығының дәстүрлерін сақтайды, 

көркемдік талғамның қалыптасуына әсер етеді. Тоқу әдемі, ежелгі, бірақ ескі қолөнер 

емес. Ол барлық дәуірлер мен халықтардың көркем шығармашылығы тәжірибесін 

жинақтаған нағыз бұқаралық өнер болып табылады. Қиял мен шығармашылық үшін 

шексіз кеңістікті ашатын үдерісті ұнатады. Өз қолдарымен әдемі заттарды жасау жұмысқа 

деген қызығушылық тудырады және еңбек нәтижелеріне қанағаттанушылық тудырады, 

жұмықса деген ынтасын тудырады. Тоқыма туындыларының ішінде ерекше орын 

Амигуруми ойыншықтарға тиесілі. Тоқылған ойыншықтар ерекше сүйкімділікке ие - олар 

жанасқанға жағымды және оларды жасаған қолдардың жылуын сәулелендіреді. 

Әдістемелік әзірлеме педагогтарға, көркем еңбек мұғалімдеріне бағытталған. 

Түйін сөздер:Сәндік қолданбалы өнер; Ілмек бізбен тоқу өнері; Амигуруми 

ойыншықтарының тоқыма өнерінде алатын орны; 

Аннотация:Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, 

влияет на формирование художественных вкусов. Вязание крючком прекрасное, древнее, 

но не стареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по 

крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. Увлекает сам процесс, 

открывающий безграничный простор для фантазии и творчества. Изготовление своими 

руками красивых предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Особое место в ряду вязаных шедевров по праву принадлежит игрушкам Амигуруми. 

Вязаные игрушки наделены каким-то особым шармом - они приятны на ощупь и просто 

излучают тепло рук, которые их изготовили. Методическая разработка адресована 

педагогам, учителям технологии. 

Ключевые слова:Декоративно-прикладное искусство; искусство вязания; искусство 

плетения крючком игрушек Амигуруми. 

Annotation:Folk art preserves the traditions of succession of generations, affects the 

formation of artistic tastes. Crochet is beautiful, ancient, but not aging needlework. It is a truly 

mass art, which has gathered bit by bit the experience of artistic creation of all eras and peoples. 

The process itself is fascinating, opening up boundless scope for imagination and creativity. Do-

it-yourself making beautiful objects causes increased interest in work and brings satisfaction 

with the results of work, arouses a desire for follow-up activities. A special place in the series of 

knitted masterpieces rightfully belongs to toys. Knitted Amigurumi toys are endowed with a 

special charm - they are pleasant to the touch and simply radiate the warmth of the hands that 

made them. The methodological development is addressed to teachers and technology teachers. 

Key words:Arts and crafts; art of knitting; art of weaving amigurumi toys with crochet. 

 

Адамның өмірдегі эстетикалық талғамын қалыптастыруда өнердің алғашқы түрі 

сәндік - қолданбалы өнер айрықша роль атқарады. Өнердің бұл түрі халық тұрмысымен 

тығыз байланысты.Ұлттық көркем өнердің дамуына көз жіберіп қарасақ, өмірді шынайы 
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бейнелеуде әр халықтың өзіне тән көз қарасы, өз тәсілі бар. Сәндік - қолданбалы өнерді 

білу адамның жалпы өнер жайлы,оның сипаты мен өзіндік көркем тілі туралы мағлұматын 

толықтырады. 

Сәндік қолданбалы өнер деп тек қана практикалық жағынан емес, эстетикалық мәні 

жағынан да маңызды дайындалған және көркем жасалған өндірістік немесе қолөнер 

арқылы өмірге келген көркем туынды жасауды айтады. 

Амигуруми-жапон стилінде кішкентай жұмсақ ойыншықтарды тоқу.Амигуруми - 

кішкентай жұмсақ жануарлар мен адамға ұқсас тіршілік иелерін тоқу немесе тоқу өнері. 

Амигуруми - бұл көбінесе сүйкімді жануарлар (мысалы, аюлар, қояндар, мысықтар, иттер 

және басқалар). 

Тоқылған ойыншықтың өнері ежелгі дәуірден бастап Ежелгі Мысырда танымал 

болды. Бұл ойыншықтардың тарихы өте ежелгі болғанымен, олар әрқашан өзекті және 

заманауи, өйткені қолмен байланысқан ойыншықтардың әрқайсысы қайталанбас және 

өзінің сипаты бар, белгілі бір көңіл-күй әсер ете алады. Ойыншықтарға шындап жатады, 

өнертанушылар осы салада диссертация жазады, терминологияны ойлап табады. Мен 

қарапайым тоқылған ілгек пен тоқу арқылы ойыншықты қалай жасауға болатынын 

айтамын. Өз қолдарымен жасалған аңдар бүгін өте танымал. Үлкендердің де 

ойыншықтарды жақсы көретіні құпия емес. Олар қысқа уақытта да алаңдаушылық пен 

қамқорлық жоқ, бәрі жай және қызықты, өз балалық шағы әлеміне қайта оралуға 

мүмкіндік береді. Тоқылған ойыншықтар ең жылы және жарқын, олар өте әдемі және 

жұмсақ нәрсе бейнелейді. Оларды қолдарында ұстау өте жағымды: бұл ойыншықтар өте 

жұмсақ және тек бір ғана мақсатпен қуаныш пен жақсы көңіл-күй сыйлауға арналған. 

Мүмкін, көптеген ойыншықтарды жасау идеясы қызықтырады. Біреу оларды 

теріден және ағаштан жасайды, біреу матаның кесіндісінен, қуыршақтың фарфор немесе 

гипс беттерін құяды, балшықтан кішкентай қаламдар мен аяқтарды жабыстырады, ал 

біреу қолына сымдарды немесе ілгекті алады және тоқи бастайды. Ойыншықтар сәнді, 

стильді, көңілді. Ал егер оларды өз қолдарымен жасайтын болса, бұл да қызықты!  

Қолмен тоқу басқа қолөнер түрлерінен тиімді. Әсіресе, бұл тартымды, себебі 

бастапқы материал – иірімжіпті бірнеше рет және ерекше шығынсыз қолдануға болады. 

Ілмек біз. Аты айтып тұрғандай іліптоқуға арналған біздің бір түрі. Ілмек біздің әр түрлісі 

болады. Ата - бабаларымыздың бізді қойдың кәрі жілігінің басындағы кішкентай бөлініп 

шығатын сүйегінен жасалады. Ілмек бізбен тоқу-қолөнердің ең көне түрлерінің бірі. Жүз 

жыл бойы ол өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қолөнерден керемет хоббиге айналып, 

ілмек бізбен тоқу бүкіл әлемде сүйікті әуестікке айналды! Бұл таңқаларлық емес: кезекті 

туынды жасау үшін тек иірімжіп, ілгек, шебер қолдар қажет. Балалардың өмірлік 

қажеттіліктерімен тоқу сабақтарының байланысы қыздарды сәндік-қолданбалы өнердің 

осы қызықты түрімен айналысуға тартады. 

Тоқу туралы көптеген пікірлер бар. Тоқу шеберлері оны қарапайым және қызықты 

іс деп санайды. Қолына тоқыма инесін немесе ілмек ұстамаған адамдар бұл бизнес өте 

күрделі және қызықты емес деп санайды. Бірақ, әрине, мұндай жұмыстың нәтижелері 

таңқаларлық екендігімен бәрі келіседі! Тоқыма туындыларының ішінде ерекше орын 

ойыншықтарға тиесілі. Тоқылған ойыншықтар ерекше сүйкімділікке ие - олар жанасқанға 

жағымды және оларды жасаған қолдардың жылуын сәулелендіреді. Әдістемелік әзірлеме 

педагогтарға, көркем еңбек мұғалімдеріне бағытталған. Мүмкін, тоқу ойыншықтары - бұл 

сіздің оқушыларыңызға үйрететін шеберлік және олар туыстар мен достарды ерекше 

сыйлықтармен қуанта алады. Иірімжіп өте аз кетеді, уақыт киім тоқуға қарағанда 

әлдеқайда аз, ал балалар тоқыма тоқудан жақсы әсер алады. Елестетіп көрініз сіздің 

оқушыларыныз жанын салып жасаған сыйлық табысталған кезде, алған адам қалай 

қуанышты боларын. 

Ойыншық баланың әлеуметтік-психологиялық дамуының және жеке тұлғаның 

адамгершілік қалыптасуының құралы бола отырып, жағымды эмоциялар қуатын көтереді. 

Ойыншық балаларға қызмет етіп қана қоймай, олардың талғамын тәрбиелейді, көңіл-
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күйіне әсер етеді. Сондықтан бұл бұйымдардың үлкен талғаммен шеберлігімен 

орындалуы өте маңызды. Әдістемелік әзірлемелер оқушыларға осы білімдерді үйретуге 

мүмкіндік береді және қарапайым тоқу ілмек бізбен сымдардың көмегімен 

ойыншықтарды байланыстыруға болады. Өйткені тоқыма шеберлерінің қолмен жасалған 

ойыншықтар жан жылуы салынып әзірленген ондай ойыншықтарды фабрикалық аналогта 

ешқашан таба алмайсыз. 

Ілмек бізбен тоқылған ойыншықтар экологиялық таза ешқандай химиясыз, тоқыма 

жіптері көптеген жылдар бойы өмір сүруі екіталай – трикотаж киім тас немесе саз емес ол 

қысқа мерзімді, бірақ менің ойымша өз қолыңызбен жасалған бұл ойыншық оқушылар 

үшін ерекше қымбат болады. Барлық ойыншықтар ілмектерді қосу және жою арқылы 

тоқылады. Бұл әдісті пайдалана отырып, көптеген ойыншықтар немесе басқа да әдемі 

және қажетті заттар жасауға болады. Сабақтарда тәрбиеленушілер тоқу дағдыларын 

меңгереді және жетілдіреді, ойыншықтарды өз бетінше дайындауға үйренеді және оларды 

әшекейлейді.  

Сабақта Денсаулық сақтау технологияларына көп көңіл бөлінеді. Әрбір сабақта 

міндетті түрде тірек-қимыл аппараты үшін дене шынықтыру сабағы немесе көзді демалуға 

арналған жаттығулар өткізіледі. 

Сабақтар балалардың шығармашылық қабілеттерін және қиялын дамытуға, ой-

өрісін кеңейтуге және технологиялық дағдыларды жетілдіруге бағытталған. Осының бәрі 

тәрбиеленушілерге өз ісінің шебері болуға – өздерінің авторлық ойыншықтарын 

дайындауға көмектеседі, яғни тұлғаның үйлесімді дамуына ықпал етеді. 

Білім алушылармен жұмыс тәрбиеленушінің жеке тұлғасына құрметпен, шынайы, 

сыпайы және әдепті қарым-қатынас негізінде өзара ынтымақтастықта құрылады. 

Оқытудағы маңызды аспект-тәрбиеленушілердің танымдық іс-әрекетінің талаптарын 

қанағаттандыратын жеке тәсіл. Сабақтың жоспар-конспектісінде оқушылардың тоқу 

үрдісін белсенді меңгеру жағдайы мен ортасы ғана емес, сонымен қатар оларға 

шығармашылық ізденістер мүмкіндігі берілген. 

Мақсаты: тоқылған ойыншықтар жасау мысалында сәндік - қолданбалы өнерге 

қызығушылық қалыптастыру. 

Міндеттер: балалардың сәндік - қолданбалы шығармашылыққа деген 

қызығушылығын ояту және өз қолдарымен ойыншық жасау ниетін ояту. 

Құралдар мен материалдар: ойыншықтардың үлгілері бар стендтер, қол өнері 

бойынша кітаптар мен журналдар, қауіпсіздік техникасы бойынша стендтер. 

Қазіргі уақытта тоқу әдеттегі үлгілер мен бұйымдарда тоқтамайды. Кәсіби 

мамандар тоқу әлеміне жаңа әдістемелер мен технологиялық шешімдерді енгізеді. Тоқу 

әлеміндегі жаңалықтардың бірі-тоқылған ойыншықтарды жасау. 

Ойыншықтарды қалай тоқу керектігін біле отырып, сіз өзіңіздің жүрегіңіздегі 

қымбат адамдарға түпнұсқа сыйлықтар ұсына аласыз, ал сіздің аға-інілеріңіз және 

қарындастарыңыз таңғажайып ойыншықтардың көз алдында қалай пайда болатынына 

қуанышты болады. Көптеген адамдар қуыршақтарды тоқуды жақсы көреді, және олардың 

әрқайсысы бірдей үлгі бойынша тоқылғанына қарамастан әр түрлі болады. Әр қосылған 

ойыншықтың өзіндік сипаты және оны құру тарихы, содан кейін оның өмір тарихы бар. 

Ойыншықтарды бірінші рет тоқуды бастасаңыз, қарапайым модельден бастайсыз. Уақыт 

өте келе, тәжірибе мен белгілі бір дағдылар, қолөнер жасаудың өзіндік құпиялары сізге 

беріледі. Қалай болғанда да, ойыншықтар өте сүйкімді және сүйкімді болады, сондықтан 

сіз үшін ең сүйікті болады. Ойыншықтар үлгіге байланысты тоқылған және тоқылған. 

Тоқу инелерімен жасалған ойыншықтар әлдеқайда жұмсақ, бірақ тоқылған модельдер 

пішіндерін жақсы сақтайды және тығызырақ кенепке ие болады. Тікелей тоқу инелері 

жеке бөліктерді тоқу үшін қолданылады, олар кейіннен бүкіл өнімге жиналады. Дөңгелек 

тоқу инелерінде тігісі жоқ бөлшектерді - басы, мойны, қолы немесе аяқтары және т.б. 

тоқылған инелермен тоқу үшін ойыншықтың жеке бөліктерін тоқу үшін әдетте қарапайым 

үлгі қолданылады - алдыңғы бет. Бұл тоқу бөлшектерді тегіс және біркелкі етуге 
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мүмкіндік береді; оған қосу мен азайту іс жүзінде байқалмайды. Бөлшектерге иілу тоқу 

процесінде қажетті толықтырулар мен азайтуды береді. Сондай-ақ, кейбір модельдерді 

ойыншыққа белгілі бір көлем беру немесе кенептің текстурасын көрсету қажет болған 

жағдайда гартерлік тігіспен жасауға болады. Ойыншықтарды тігу кезінде, трикотаждар 

пайдаланылады, бөлшектер әдетте дөңгелек қатарларда оларды қалыптастыру үшін қосу 

немесе азайту арқылы тоқылады. Ойыншықтардың кейбір бөлшектерін ашық жолдармен, 

мысалы, құстардың қанаттарымен байланыстыруға болады. 

Ойыншықтарды модельге байланысты сымдармен және ілмек бізбен тоқылады. 

Сымдармен жасалған ойыншықтар жұмсақ, бірақ ілмек бізбен жасалған модельдер 

пішінді жақсы ұстайды және тығыз матаға ие. Тік сымдарды жеке бөлшектерді тоқу үшін 

пайдаланады, содан кейін тұтас бұйымға жиналады. Дөңгелек арқауларда тігісі жоқ 

бөлшектер – бас, Дене, қол немесе аяқтар және т. б. тоқылған. Бұл тоқу бөлшектерді тегіс 

және біртекті жасауға мүмкіндік береді; оған қосу және азайту іс жүзінде байқалмайды. 

Бөлшектерге тоқу процесінде қажетті қосымша және азаю береді. Кейбір модельдерді 

ойыншық белгілі бір көлемді беру немесе заттын пішінің көрсету қажет болған жағдайда 

ғана орындауға болады. 

Ойыншықты басынан тоқуды бастаған дұрыс, сондықтан болашақта денені оның 

өлшеміне сәйкестендіру оңай болады. Баста бет бөліктен тұратын жиынтықты 

пайдаланып тоқуға болады, бірақ мұндай жағдайда түпкі нәтижені детальды синтепонмен 

немесе басқа материалмен толтырғаннан кейін ғана көруге болады. Екі тізіммен тоқылған 

басында тігіс болады, оны әдетте оның артқы жағында жасайды. Тоқылған бас бірден 

белгілі бір пішінге ие бола бастайды, ал толтыру тек бөліктің қаттылығын қамтамасыз ету 

үшін қажет болады. Дене, әдетте, басымен бірдей қалыпта болады, мөлшері жағынан ғана 

ерекшеленеді. Сонымен қатар, тоқу процесінде сіз оның көлемін де, пішінін де өзгерте 

аласыз, оны ұзын немесе қысқа, қалың немесе жұқа етіп жасай аласыз. 

Уақыт озған сайын қоғам дамуы жеделдей түсетіні айқын. Қазір еліміз өрлеу 

үстінде. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың еліміздің бәсекеге 

қабілетті елу елдің қатарына қосылу бағдарламасы ең басты басымдық. Қай қоғамда 

болмасын бүгініміз бен кешегімізді қастерлеу өмірдегі тіршіліктің, қоғамның парызы. Ал 

қоғамның дамытушысы – адам.  

Бүгінгі болашақ ұрпақ ертеңгі қоғамның иесі, сол қоғамның иелері халқымыздың 

тұрмыс қажеттілігінен туындаған ұлттық өнер мұраларын сақтап, сұрыптап, қазіргі 

уақытта сәнді етіп, ұлттық мәдениетімізді қолданбалы сәндік қолөнермен өркендету. 

Бүгініміз бен келешегімізді нәрлі қайнарына айналдыру әрқайсымыздың борышымыз.  
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Сегодня школа динамично меняет свой облик. Это связано, прежде всего, с 

серьезными переменами в образовании нашей страны. Обновленное содержания 

образования предполагает развитие учащихся за счет внедрения активных форм обучения, 

в ходе которых они будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, 

активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки 

общения со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Задача педагогов в 

ходе применения обновленной программы, привить учащимся основные человеческие 

нормы и морали, сформировать толерантность и уважение к другим культурам и точкам 

зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка [1]. 

Содержание школьных предметов технология, изобразительное искусство, 

черчение подверглось серьезным изменениям.  

В настоящее время эти предметы объединены в один предмет и сокращенно 

количество часов. Еще одним новшеством является отсутствие   оценивания, что 

предполагает более тщательный подбор изделий для изготовления их учащимися [2]. 

Одна из новых тем программы по художественному труду называется: 

«Декоративные изделия для интерьера в 2D, 3D- формате». 

Декоративные изделия всегда вызывают интерес у учащихся, так как их можно в 

дальнейшем использовать для украшения собственной комнаты или как подарок, 

сделанный собственными руками. 

Дизайн затрагивает не только жилые объекты, а также любые помещения в 

которых находится человек. Путь к пониманию этого был долгим и не простым, история 

дизайна интерьеров столь же продолжительна, как и история всего человечества. На 

развитие дизайна влияли культуры и обычаи, климат и доступные материалы, научные 

изобретения и торговля, а также экономические, политические и социальные события. 

Интерьер (в переводе с французского – внутренний) – это внутреннее пространство 

здания или помещения в здании; обстановка внутри помещения. Соответствие интерьера 

квартиры характеру человека: его привычкам, мировоззрению, темпераменту – основное 

условие для разработки стиля. Главное – в дизайне интерьера должна прослеживаться 

общая линия и отдельные элементы должны гармонично и естественно сочетаться между 

собой.[3;4]. 

Декоративные элементы –это элементы чистого декора – то есть украшения 

интерьера. Данные элементы динамичны по своей природе – их можно добавлять, 

перемещать, или исключать из интерьера в любое время, при этом их стилизация может 

существенно отличаться от основного. 

Чтобы декорировать помещение предметами собственного изготовления прибегают 

к технике декупажа, росписи, бисероплетению, вышивке, вязанию, пэчворку, 

скрапбукингу. Количество способов создания оригинальных арт объектов огромно, и 
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каждый сможет найти хобби по вкусу. Если вы никогда не пробовали себя в подобном 

деле, то во всемирной паутине можно с легкостью найти нужные мастер-классы с 

подробным описанием каждого этапа работы. Для хобби используют нитки, ленты, 

кусочки тканей, цветную бумагу, фурнитуру, проволоку и иные подручные средства, с 

помощью которых привычные предметы меняются до неузнаваемости или создаются 

принципиально новые вещицы. Изготавливая декоративный элемент своими руками, 

легко почувствовать себя творцом убранства дома. 

При декорировании интерьера ориентируются на два важных аспекта: 

 стилистическое решение;  

 возможности помещения. 

Речь пойдет о изделиях в 3D формате в технике «паперкрафт»   

Паперкрафт - это бумажное моделирование, которое основано на скреплении небольших 

деталей в объёмный объект. Такое направление является противоположным оригами. 

Появилось такое искусство творить шедевры совсем недавно. [5]. 

По сути, технология PaperСraft — это бумажные модели, выкройки которой 

представляют собой полигональные геометрические фигуры, которые вырезаются и 

склеиваются в единое целое. При создании фигурки используются преимущественно 

цветные распечатанные листы бумаги. 

Низкополигональные многогранные модели — простые, красивые, лаконичные и 

бесконечно многообразные вдохновляют многих современных дизайнеров. Из них можно 

составлять абстрактные композиции и стильные иллюстрации любой сложности. 

[6;7]. Уровень сложности у каждой модели свой. Начинать стоит с самого простого вместе 

с ребёнком, постепенно переходя к более сложным деталям и конструкциям. Бумажное 

моделирование паперкрафт отлично тренирует память и развивает мелкую моторику рук. 

Разнообразие работ очень велико, начиная от животных заканчивая огромными 

скульптурами из бумаги. 

Мы приведем к примеру технологическую карту изготовления объекта: голова 

оленя в 3D формате. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Процесс 

изготовления 

Схема Материалы, 

инструменты 

 1 Вырезаем по линиям 

готовые шаблоны 

модели.  

 

Ножницы  

2  С помощью линейки 

и пилочки выделяем 

места сгибов. Затем 

по выделенным 

линиям сгиба 

складываем нужные 

края шаблонов.  

 

Линейка, 

спица 
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 3  Склеиваем края 

шаблона 

 

Клей  

4 Сразу склеиваю 

готовые шаблоны 

между собой по 

номерам,  пока не 

получится готовая 

модель. 

 

Клей 

 

Получилась вот такая красивая объемная фигура! 

 

 
 

На таких занятиях ребята проявляют стремление сделать-смастерить что-либо 

нужное своими руками, прилагая терпение и упорство, а это значит им нравится такой вид 

деятельности. 

Здесь дети развивают образное и пространственное мышление, а также фантазию 

предлагая свои варианты изготовления изделий (изменение формы и размера 

рогов),формируют художественный вкус и гармонию между формой и содержанием, 

знакомятся с основными знаниями в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладном искусстве.  
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Аннотация. В дошкольном возрасте необходимо как можно ранее формировать 

условия для накапливания ребёнком фактического навыка, развивать умения ручной 

умелости, создавать механизмы, требуемые для будущего освоения письмом. Это 

означает, чем более ребенок может, хочет и старается делать ручками, тем он умнее и 

изобретательнее. Один из самых популярных способов развития моторики рук является 

вязание крючком. А именно способ вязания амигуруми, так как он позволяет развить не 

только моторику рук но и ментальную арифметику. А это на сегодняшний день 

популярная программа развития умственных способностей и творческого потенциала с 

помощью арифметических вычислений. Так как при вязании мы ведем четкий счет петель 

и столбиков. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, мелкая моторика, вязание, техника, 

эксперимент. 

Annotation. At preschool age, it is necessary to create conditions for the child to 

accumulate actual skills as early as possible, develop skills of manual skill, and create 

mechanisms required for future learning by writing. This means that the more a child can, wants 

and tries to do with their hands, the more intelligent and inventive they are. One of the most 

popular ways to develop hand motor skills is crocheting. Namely, the method of knitting 

amigurumi, since it allows you to develop not only hand motor skills but also mental arithmetic. 

And this is currently a popular program for developing mental abilities and creativity using 

arithmetic calculations. Since when knitting, we keep a clear count of loops and columns. 

Keywords: preschool age, fine motor skills, knitting, technique, experiment. 

Аннотация. Мектепке дейінгі жастағы баланың нақты дағдысын жинақтауға жағдай 

жасау, қол шеберлігін дамыту, болашақта хатпен меңгеруге қажетті тетіктер жасау қажет. 

Бұл бала неғұрлым көп болуы мүмкін, қалам жасауға тырысады және тырысады, 

соғұрлым ақылды және өнертапқыш. Қол моторикасын дамытудың ең танымал 

тәсілдерінің бірі-ілмекті тоқу. Амигуруммен тоқу әдісі, өйткені ол қолдың моторикасын 
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ғана емес, ментальды арифметиканы да дамытуға мүмкіндік береді. Бұл бүгінгі таңда 

арифметикалық есептеулер арқылы ақыл-ой қабілеттерін және шығармашылық әлеуетін 

дамытудың танымал бағдарламасы. Өйткені тоқылған кезде біз ілмектер мен бағандарды 

анық есептейміз. 

Түйінді сөздер: мектепке дейінгі жас, ұсақ моторика, тоқу, техника, эксперимент. 

Моторная речь - это, в первую очередь всего, итог работы мозга, что считается 

законодательным органом. Далее совершается подбор перемещений, необходимых с 

целью произнесения тех либо других звукосочетаний, устанавливается их очередность, то 

есть оформляется проект, согласно каковой обязаны функционировать мышцы 

артикуляционного аппарата. Дошкольный возраст характеризуется значительной 

насыщенностью физиологического и психологического формирования. Увеличивается 

динамичность детей, увеличивается ее направленность; наиболее различными и 

координированными становятся перемещения, в том количестве и небольшая активность 

руки. 

5-6 лет. Дошкольник способен вырезать фигуры из картона либо бумаги. Он легко 

пишет числа и буквы, способен логически дополнить ряд из иллюстраций. Способен 

воссоздавать элементарные геометрические формы. Определенным детям для этого 

необходимо пример.  

В последующем формирование мелкой моторики рук у ребенка 6-7 лет и больше 

предусматривает углубление в творческий процесс. Это может являться вышивка, 

вылепливание из глины, плетение браслетов из бисера и т.д. Даже типичных способностей 

моторики достаточно для единого формирования, однако усовершенствование дает 

возможность простимулировать соседние центры мозга. 

О значимости развития мелкой моторики у ребенка с наиболее раннего возраста 

обязан знать и иметь в виду любой педагог. Непосредственно она  содействует 

полноценному формированию речевого аппарата ребёнка, тренирует у него гибкость и 

ухватку, развивает умственное понимание. «Есть все без исключения причины 

анализировать кисть руки как орган речи –такой же, как артикуляционный устройство. С 

данной места кисть руки имеется еще один речевая область мозга», – сообщает М.М. 

Кольцова]. Поэтому тренировку пальцев рук, в таком случае имеется формирование 

мелкой моторики, необходимо приступать равно как возможно ранее.  

Небольшую моторику рук развивают:  

• Пальчиковая зарядка с применением стихов, песен, потешек и всенародных сказок;  

• Массирование с растиранием пальцев и массажёрами для ручек;  

•  Общенародные игры с ладошками;  

•  Игры с естественным использованным материалом;  

•  Игры с объектами бытового быта;  

•  Игры с песком также водою;  

•  Пальчиковый театр;  

• Ниткотерапия;  

•  Нравоучительные игры;  

•  Обучения результативной работой (рисовании, лепка, вышивка). 

Вязание - один из самых древних видов декоративно-прикладного мастерства. Быть 

мастером вязания, это очень тяжелый труд. Учениками в основном были одни мальчики, 

это была очень тяжелая работа, на протяжение шести лет они изучали секреты мастерства. 

И только после этого приступали к вязанию изделий которое актуально посей день. 

Искусство вязание, дает  возможность не только прикоснуться к настоящему, но и 

показать собственную индивидуальность.  

Актуальность данной темы: 

-благополучность детей в начале обучения в школе формируется сформированностью 

мелкой моторики и графических умений у учащегося в соответствии с возрастом. Но, 

более 30% ребят 6-7 лет обладают несформированность затруднительно 
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скоординированных движений руки и графических хода. Присутствие этом наиболее 

вероятен комплекс проблем при обучении письму и медлительный темп работы при 

исполнении различных письменных задач; 

-мелкая моторика развивается в результате физиологического созреванию организма и 

получения опыта. 

Вязанию крючком обучают в младшем школьном возрасте.  Формирование рук к 7 

годам не заканчивается. Окостенение костей запястья и фаланг пальцев завершается в 

возрасте 10-13 лет, поэтому в работе с детьми необходимо строго отмерять двигательные 

нагрузки. 

Когда я решила организовать занятия с детьми по обучению техники вязания 

крючком, то на личном опыте я столкнулась с рядом трудностей, как со стороны детей, 

так и со стороны родителей. Но проблемы решаютс как только дети приступают к работе, 

заинтересовонность работы это самое главное. Помимо этого, практическая деятельность 

демонстрирует, то что мальчики гораздо быстрее усваивают вид искуство чем дечки, но 

интерес больше прявляют девочки. 

Применяемые методы: 

 Словесный   метод. 

 Наглядно-действенный метод обучения. 

 Практический метод. 

Пименяемые принцепы: 

 Принципы доступности и индивидуальности. 

 Принципы последовательности и систематичности.  

 Принцип связи с жизненным опытом. 

 Принцип наглядности. 

 

Подобным способом, направленная, систематическая и комплексная деятельность по 

формированию мелкой моторики рук у ребенка с поддержкой вязания крючком дала 

положительный итог: ребята более четко создают движения пальцами рук, они стали 

более сосредоточенными, бдительными, самостоятельными. Их деятельность приобрела 

сознательность, осмысленность и целенаправленный вид. И, безусловно, данная работа 

содействует развитию умственных способностей, положительно оказывает большое 

влияние в речевые области коры головного мозга.  

К минусам этого метода развития мелкой моторики возможно отнести нагрузку на 

взгляд, руки и позвоночный столб. Поэтому в любом уроке следует осуществлять 

физкультминутки с целью снятия напряжения с глазных мышц, динамические паузы с 

сменой динамических поз, но также пальчиковую.  

На основе экспериментально исследовательской работы по развития мелкой 

моторики рук на уроке художественного труда, мы разработали схему вязания крючком 

куклы, для создания сувенирной продукции. Для темы этой работы мы взяли легенду о 

Костанае.  С основанием города сопряжено большое количество различных сказаний. 

Один с их оповещает, то что во давние период у одного бая трудился крестьянин-казах, у 

которого были две дочке – Кос и Танай. Однажды крестьянин спорил с владельцем, и этот 

выгнал его с аула. Совершенно обнищала семейство, и девчонки в скором времени 

погибли. Папа захоронил их в прибрежье Тобола. В данном участке позже встали 

первоначальные поселенцы. Взяв во внимание этот факт мы решили создать три 

сувенирные куклы (двух сестер и их отца) 
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Аннотация:Бұл мaқала көне замaннан келе жатқан гoбелен өнерін жоғaлтпай әрі 

қарай жaңа идеялар мен тoлықтырy және ұлттық нақыштағы сәндік өнерінің 

технологиясында жіптің түрлерін, жасалу жолдарын, гобелен тоқуды, ұлттық өнер дәстүрі 

мен байланыстыруды қарастырады. Сонымен қатар, гобелен өнерінің қазіргі таңда сәндік-

қолданбалы өнерде алатын орны орасан зор екендігі айтылған. Біздегі тоқыма өнері, 

кестелеп өрнек салу, киіз басу мен кілем тоқу – осының бәрі түптің-түбінде жаңа 

қолданбалы өнердің қалыптасуына негіз екендігі айтылады. 

Түйін сөздер: Сәндік қолданбалы өнер; Гобелен өнері; Кілем тоқу үлгісі; Сәндік 

қолданбалы өнерде гобелен өнерінің алатын орны. 

Аннотация: В этой статье предусматривает новые идеи и дополнения, не теряя 

искусства гобеленов с древнейших времен, а также виды нитей в технологии 

декоративного искусства национального колорита, способы изготовления, вязание 

гобеленов, традиции национального искусства и связи.Кроме того, было отмечено, что 

искусство гобелена в настоящее время занимает огромное место в декоративно-
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прикладном искусстве. Наше текстильное искусство, вышивка, войлок и ковроткачество - 

все это основа развития нового прикладного искусства. 

Ключевые слова: Декоративно-прикладное искусство; Искусство гобелена; 

Образцы коврового плетения; Места гобелена в декоративно-прикладном искусстве. 

Annotation: This article provides new ideas and additions, without losing the art of 

tapestries from ancient times, as well as types of threads in the technology of decorative art of 

national color, methods of production, knitting tapestries, traditions of national art and 

communication. In addition, it was noted that the art of tapestry currently occupies a huge place 

in the decorative and applied arts. Our textile art, embroidery, felt and carpet weaving are all the 

basis for the development of a new applied art. 

Key words: Decorative and applied arts; The art of tapestry; Samples of carpet weaving; 

Places of tapestry in decorative and applied art; 

 

Талай ғасырлар сынағынан еленіп, бабаларымыздан ұрпақтан – ұрпаққа беріліп 

ежелден келе жатқан халықтық қолданбалы өнердің озық үлгілері мен түрлері жеке 

тұлғаның қалыптасуына, дамуына, ұлттық тәрбиесіне, адами құндылығына ықпалын 

тигізері сөзсіз. Соның ішінде, гобелен өнерінің сәндік-қолданбалы өнерде алатын орны 

ерекше болғандықтан, қазіргі заманауи бағытта гоболен өнерін қалыптастырып, оның 

құндылығын жоғалтпау, тұрмыста қолдану бағытын насихаттау. Сондықтан, жас ұрпақ  

тәрбиесіне жалпы білім беру саласында тәлім-тәрбиелік мәні зор халықтың сәндік 

қолданбалы өнер туындыларын оқу-тәрбие үрдісінде қолдану жағдайлары күрделі 

зерттеуді талап етеді.  

Қазіргі кезде елімізде ұлттық құндылықтардың қайта өркендеуіне жол ашылды. 

Оған, Н.Ә.Назарбаевтің «Қазақстан халқының болашағы қоғамның идеялық бірлігінде» 

атты еңбегінде: «Мәдени дәстүрлер қашанда әлеуметтік қайта түлеудің қайнар көзі болып  

келеді. Қазақстанда ұлттық өнерді, мәдениетті дамытуға барынша қолдау жасалып отыр», 

– деген сөзі осының айғағы. 

Келешек ұрпаққа қолөнердің, соның ішінде гобелен өнерінің қыр-сырын жетік 

менгеруде, қолданбалы өнер арқылы ұлттық тәрбие беру мәселесін ғылыми – теориялық 

тұрғыда негіздеу [1]. 

Тарихқа көз жүгіртіп қарасақ VІ – VІІІ ғасырларда қазақ даласында өмір сүрген 

жартылай отырықшы тайпаларда ұсталық, метал өңдеу, кілем тоқу, зергерлік, киіз басу, 

тоқымашылық, шекпен тоқу, тіптен тастан адам бейнесін жасау өнерінің болғанын 

дәлелдейді. Қолданбалы өнер – қарапайым еңбек құрал–жабдығының көмегімен 

шикізаттардан әр түрлі бұйымдар жасайтын қолдың көмегімен жасалатын өндіріс. Ендігі 

кезекте осы қол өндірісі, яғни, қолөнердің түрі гобеленге тоқталатын болсақ, «гобелен» 

сөзі тұрмыстық жағдайда кілем сөзінің синонимі ретінде қолданылады, яғни «гобелен» 

дегеніміз – сурет салып тоқылған суретті кілем, кілемше. Бүкіл әлемдік деңгейде көп 

тараған қолөнер шеберлерінің туындыларының бір бөлігін құрайтын да осы гобелен өнері 

болып отыр. Ұлттық сәндік қолданбалы гобелен өнері ерекше көркемдікке негізделген, 

сәнділігі мен үйлесімділігі эстетикалық ләззәт, тыныштық сезімін беретіндей дүние болып 

табылады. 

Гобелен өнерінің шығу тарихы ХV ғасырдан басталады. Қазіргі біздің қолданып 

жүрген «гобелен» деген сөзіміз ең алдымен Францияда алғаш қолданылған. Италия, 

Испания, Германия елдерінде де жақсы дамыған. Бұл бір жанұяның адамдарының ата-

тегіне байланысты аталған. Гобелен атауы француз жүн бояушы фабрикасы басшысының 

фамилиясынан (тегінен) алынған. Гобелен түкті және тықыр болып екіге бөлінеді.  

Жалпы, гобелен тоқуға сюжеттік суреттер салу жолдары іздестірілді. Көркем 

композициялық туындылардың алғашқы үлгісі тақырыптың мазмұнына сәйкес болуы 

керек. Гобелен тоқуда қойылатын талаптар төмендегідей болып келеді:  

1. Композициялық құрылымын анықтау.  

2. Жобалық суреттің нақты шешімін табу.  
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3. Бояу үндестігін үйлестіру. 

Гобелен тоқу техникасы еш өзгерместен, толыға түсіп әлі күнге дейін сақталып 

келеді және ол жоғарғы қарқынмен өркендеп, ұлғая түсуде. Олай деп айтуымның себебі, 

қазіргі таңда барлық жерлерде, елдерде, тіпті бүкіл әлемде қарқынды даму үстінде деп 

айтсақ артық болмайды.  

Гобелен тоқуда төзімділік, ұқыптылық, шыдамдылықты қажет етеді.  

50 – жылдары интерьерді безендіруде гобеленді көп пайдаланған. Гоболен бөлмеге 

өзгеше әдемілік, жайлылық, жылылық береді [2]. 

Xалық қолөнер шеберлерімен қатар арнаулы білімдері бар суретшілер соңғы кезде 

кілем, терме алаша тоқудың жаңа тәсілі «Гобелен кілемін» дайындауды қолға алуда. Олар, 

әсіресе көрмеге қатысуға, сонымен бірге қонақ үй, демалыс залдарын көркемдейтін 

тақырыптарды іздестіріп одан әрі дамыту жолдарын іздестіруде[3]. 

Гобелен кілемінің тоқылу мәнері терме алаша, түкті кілемге ұқсағанымен, жалпы 

ою-өрнек суреті сирек қолданылады. Көпшілігінде адам, мал, дала, құрылыс, білім, 

мәдениет, спорт тақырыбындағы суреттер өте жиі кездеседі. Ал гобелен кілемінің 

тоқылуының өзіндік ерекшеліктері бар. Оның жай кілемге қарағанда жіп түстері сан алуан 

болып, өрмек теруінде бір кілемнің өзінде түкті және түксіз өрнектер араласып келе 

береді. Сондай – ақ, кейде өрнек жіптері тоқылмай қалатын әдістері де кездеседі. Мұндай 

тоқылмаған өрнек жібі қиылмайды [4].  

Қазіргі таңда білім саласына «Сәндік-қолданбалы өнер» бөлімінде «Гоболен» 

өнерін енгізу өте маңызды және өзекті болып отыр. Гоболен бағытының даму болашағы 

зор. Гоболен өнерін тоқып-үйренуде бірқатар жалпы білім беретін пәндерден білімдерін 

пайдалану қажет болады.  

Орта мектептерде «Көркем еңбек» пәні аясында «Гоболен» жайлы 9-шы 

сыныптарының оқулықтарында қарастырылған. 

Атап айтар болсақ: «Сәндік-қолданбалы өнер» бөлімінде «Қазақстанның дәстүрлі 

тоқыма өнері. Қазақ кілемдері. Алаша; Кілем тоқу. Гоболен. Қазіргі кілем үлгілері; Кілем 

тоқу материалдары мен құрал-жабдықтары;» - атты тақырыптар берілген. 

«Қазақстанның дәстүрлі тоқыма өнері. Қазақ кілемдері. Алаша» атты тақырыпта 

қазақ халқында тоқыма өнері қалай дамығандығы және қазақ кілемдерінің ерекшеліктерін 

жазып көрсеткен. Қоғамның қарқынды дамуы мен ғылыми-техникалық үдерістің 

ілгерілеуіне қарамастан, қазіргі кілемдерде қазақилық сақталғандығы көрінеді. 

«Кілем тоқу. Гоболен. Қазіргі кілем үлгілері» атты тақырыбында кілем тоқу және 

қазіргі кездегі кілем тоқудың түрлі үлгілері туралы айтылған. Қазіргі кілем үлгісінің бірі 

«Гоболен» кілемі туралы ақпарат беріп қана қоймай, қалай тоқылу керектігін суреттермен 

көрсеткен.  

Ал «Кілем тоқу материалдары мен құрал-жабдықтары» атты тақырыбында Гоболен 

кілемін немесе басда кілем үлгілерін тоқу барысында қандай материалдар мен құрал-

жабыдқтарды пайдалану керектігі туралы айтқан. Ең бастысы кілем тоқу барысындағы 

қауіпсіздік ержелері айтылып өтілген [5]. 

Өз сөзімді қортындылай келе, халықтың дәстүрлі өнері сол халықтың ғасырлар 

бойы бастан кешкен өмір салтының, таным түсінігінің жарқын айғағы.  

Уақыт озған сайын қоғам дамуы жеделдей түсінетіні айқын. Қазір еліміз өрлеу 

үстінде. Қай қоғамда болмасын бүгініміз бен кешегімізді қастерлеу өмірдегі тіршіліктің, 

қоғамның парызы. Ал қоғамның дамытушысы-адам.  

Бүгінгі болашақ ұрпақ ертеңгі қоғамның иесі, сол қоғамның иелері халқымыздың 

тұрмыс қажеттілігінен туындаған ұлттық өнер мұраларын сақтап, сұрыптап, қазіргі 

уақытта сәнді етіп, ұлттық мәдениетімізді қолданбалы сәндік қолөнермен өрендету болып 

табылады. 

Tәуелсіз мемлекетімізде ертенгі ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениетіне, 

саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігі мен кәсіби шеберлігіне байланысты 

фабрикалар шығаратын бұйымдарға қарағанда халық шеберлері жасаған бұйымдар 
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жоғары бағалануда. Қазіргі кезде жаңа өмір өзінің жаңа талаптарын қойып отыр. Оның 

міндеті өнердің бұрыңғы қабілетін бүгінгі күнге табиғи, ұлттық, заманауи бағытта 

халқымызға жетілдіру.  

Cондықтан да өнеріміздің қай түрі болмасын оның өркенди түсуі, еліміздің 

дәстүрінің жоғалмауы. Ал гобелен өнері өз еліміздің салт – дәстүрін, мәдениетін, 

гобеленнің тоқылу әдісі арқылы жеткізу, еліміздің өркендеп қол өнерінің әліде жоғары 

деңгейде көтерілуіне өз септігін тигізеттіндігіне сенімім мол [6]. 
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Аннотатция:Бұл мақалада көркем еңбек сабағында ұлттық нақыштағы әйелдерге 

арналған бас киміді жасату арқылы этно-стиль түсінігін қалыптастыру туралы айтылған. 

Ұлттық нақыштағы бас киім түрлері мен ерекшеліктерін зерттей отырып, тарихи құнды 

мәліметтер жинақтау. Ұлтымыздың мұрасын сақтауға және оны насихаттауға, ұлттық 

тәрбие беругеүйрету. 

Кілт сөздері:жаңартылған білім мазмұны, көркем еңбек, ұлттық қолөнер, этостиль 

Аннотация:В данной статье говорится о формировании понятия этно-стиля на уроках 

художественного труда путем создания головного убора для женщин с национальным 

колоритом. Сбор исторических данных с изучением видов и особенностей головных 

уборов национального колорита. Обучение сохранению и пропаганде наследия нации, 

национальному воспитанию. 

Ключевые слова: обновленное содержание образования, художественный труд, 

национальное ремесло, этостиль. 

Annotation:This article discusses the formation of the concept of ethno-style in art work 

lessons by creating a headdress for women with a national color. Collection of historical data 
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with the study of the types and features of headdresses of national color. Training in the 

preservation and promotion of the nation's heritage, national education. 

Keywords: updated content of education, artistic work, national craft, atosil 

 

Мәңгілік ел азаматы – патриоттық сезімі биік, парасатты, иманды, сонымен қатар 

ұлттық құндылықтардың сұлулығынан ләззат ала білетін, мәднени және өнегейі жoғapы 

дамыған болуы керек. Бұл өз заман талабына сай өмір сүруге қабілетті, эстeтикaлық 

талғамы жоғары, өмiрдiң әсемдік құндылықтарын жоғары бағалай алатын болашақ 

мұғалiмдерді даярлауға алып келеді. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: 

Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында былай делінген екен: «...барлық 

дамыған елдердің сапалы бірегей түрде білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің 

барлық буын сатысының сапасын жақсартуды бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр...оқыту 

нәтижесі оқушылардың ойлауы, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын 

игеруге тиіс, – деп халқына бағыт-бағдар бере отыра – жалпықазақстандық мәдениетті 

дамытуға жаңаша идея берген жөн. Онда қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті 

мәденитін қалыптастыруға заманауи мәдениет дамытуға бағытталған шаралар белгілеу 

керек», – деді. Оқушылардың эстетикалық қызығуын қалыптастыру дегеніміз – оларды 

қоршаған ортаның әсемдігін, әдемілігін түсінуге, сезінуге баулу. Бұл жөнінде белгілі 

педагогі В.Белинский былай деген екен: «Әсемдікті сезіну –бұл  адамгершілік қасиетінің 

шарты. Тек осы сөздердің төңірегінде ғана ғылым дүниежүзілік ойларғаа дейін шарықтай 

алады, табиғат пен құбылысты оларға ортақ тұрғыдан түсіндіре алады, тек осы сезіммен 

ғана адам өмірде ерлік пен қуат істей алады, оның барлық ауыртпалығына белі де 

қайыспайды....»[1] 

Қазақ халқының қолөнері – бұл ертеден-ақ дамып келе жатқан бай қазынаның бірі. 

Қолөнердің басты бір саласы-киім тігу болып табылады. Ұлттық киімдер ерте заманнан 

бастап-ақ, өзінің әрі әсемділігімен,әрі ыңғайлылығымен де пайдаланылып, көзге түсіп 

келеді. Қазақ ұлттық киімнің ою-өрнегінде,әрбір әшекей-бұйымдарында халық 

тарихыңың, ой-дүниесінің қайталанбас көрінісі табылады.Ол – қазақ халқының ұлттық 

мәдениетінің бір үлкен саласы болып саналады. 

Қазақтың ұлттық киімдері бірнеше түрге бөлінеді: іштік киімдер, сыртқы (өң) 

киімдер, ерлердің бас киімдері, әйелдердің бас киімдері, аяқ киімдер, сулық киімдер,. 

Қазақ халқының ұлттық киімдері климаттық жағдайларға байланысты ескеріліп, ежелгі 

салт-дәстүрлер бойынша тігіледі. Бұндай киімдер өте қымбат матадан тігілген. Той-

думандарға барғанда, жат елге іс-сапарға шыққанда киетін сәнді киімдердің бірі 

болған.Ұлттық киімдерге тақия, қалпақ, саптама етік, кимешек, сәукеле, мәсі, жейде, 

камзол, шапан, көйлек, ішік тағы сол сияқты киімдерді жатқызамыз. Қазақ әйелдерінің 

ұлттық киімі: көйлек, тақия, сәукеле, кәзекей, кимешек, қамзол, кебіс, мәсі, т.б. 

Қазіргі кезде киімдер заманға сай тігілуде. Алайда оларды әшекейлеп, 

безендіргенде қазақтың ұлттық ою-өрнектерін пайдаланады. Оларға зер салынып, асыл 

тастармен безендіреді. Сондай-ақ киімдерді жеңіл, сапалы, әрі әдемі ұлттық ою-

өрнектермен безендіріп, әшекейлейді. Ұлттық нақышпен безендірілген киім адамды әдемі, 

әрі салтанатты етіп көрсетеді,сәнін арттырады.Қазіргі уақытта мектеп қабырғасында 

білімі жаңа стандарттарға көшеді және білім беруде жаңа мақсат-міндеттер қойылады. 

Жаңа стандарттарда оқытудың мақсаты қалыптасқан білім қоры негізінде құзыреттілікті 

қалыптастыру маңызды болып табылады.[2] 

«Технология» термин сөзі грек тілінен аударғанда өнер, шеберлік, іскерлік деген 

мағынаны білдіреді. Сонымен, бұл пәнінің негізгі мақсаты болып, жалпы білім беретін 

мекемелердегі оқушыларды еңбек саласына даярлау болып табылады. Өйткені, «Көркем 

еңбек» пәні – мектеп оқушыларын рухани тұрғыда байытып, дүние танымын 

қалыптастыратын пәндердің бірі болып табылады. Қазақ халқы баланың тәрбиесінде өмір 

тіршілігінің ертеңгі келешегіне ерекше көңіл бөлген. Жас өспірімді жас кезінен бастап-ақ 

көзі көргенді көңілге тоқып, қолы үйреніп істей алатындай болуға үйреткен. 
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Білім төңірігінде кез келген пән-қандай ортада болмасын өзінің ойы, өмірге деген 

көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлесі мол. «Көркем еңбек» 

сабағының негізгі мақсаты- оқушылардың шығармашылық жұмыс жасауына ықпал ете 

отырып, қазіргі заман талабына сай технологиялық мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем 

жобалауға, өңдеп, өндіруге бейімдеу, безендіру, көркемдеу болып табылады. Сондай-ақ 

оқушылардың техника мен технология әлемдерін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет 

элементтерінен практикалық тәжірибе барысында алуын толық қарастырады. 

Мектеп бағдарламасы бойынша «Көркем еңбек» пәнінен 8 сынып қыздарына 

қазақтың ұлттық нақыштағы әйелдерге арналған ұлттық бас киімдерді тігу, оларды сәндеу 

туралы тақырып берілген. Олар бұл тақырып бойынша түрлі этостиль түсінігін 

қалыптастыра отырып, қазағи салт-дәстүрлерді біле отыра, әр-түрлі ою-өрнектердің 

тарихтарын аша отырып, өз шығармашылық жобаларын жасауға көп көмегін тиігізеді. 

Жаңартылған білім беру аясында «Көркем еңбек» пәнін оқытуда білім беру ұйымдары 

оқушылардың қалай «білім алуды үйрену» керектігін білетін, дербес, ынталы, 

қызығушылығы жоғары, сенімді, жауапты, зерделі, дамыған шығармашыл тұлға болу 

қағидасын ұстанады екен. Бұл пән арқылы оқушыларға этостильде қалыптасуын түсіндіру 

болып табылады.Этникалық стиль (этно-стиль, фолк-стиль) - бұл әлем елдерінің ұлттық 

мотивтері басым киім стилі. Этникалық компонент белгілі бір елге тән киім мен аяқ киім 

заттарын, аксессуарларды, сондай-ақ осы киімнің элементтерін (ою-өрнек) алып жүруі 

мүмкін. Этникалық киім стилі адамзат тарихындағы ең көне болуы мүмкін. 

Қазақтың ұлттық киім үлгілерінің ішінен семантикалық статусы өте жоғарысы — 

бас киім болып саналады. Қазақ ғұрпында бас киім көріктілік пен сәнділікті, баршылықты 

білдіретін қасиетті киім болып саналған.Қазақтың «дос аяғына қарайды, дұшпан басыңа 

қарайды» дейтін мақалы осы жәйттен қалыптасқан екен. 

Қазақ әйелдерінің ұлттық бас киімдерінің өзіндік ерекшеліктерімен өзгешеленеді 

және жасалуының өзіндік әдеп-ғұрыптық, салттық негізі бар.Қасаба - қыздар киетін әдемі 

бас киімнің бірі. Ол тақияға өте ұқсас, бірақ артында ұзын құлақшыны болады. Артқы 

құлақшынды жиектеп ұсақ моншақтар тағады. Сәнді – салтанатты жиын-тойға киетін өте 

сәнді, әрі әшекейі мол, әдемі болады. Құндыз терісімен жиектелген қыздарға арнғалған 

бөркі «Кәмшат бөрік» деп аталады. Алтынмен кестеленіп тігілген «Алтын бөрік», 

маржандалғаны «Қалмаржан бөрік» деп аталатын түрлері бар. Бөріктің төбесі мәуіті, 

жібек, қыжым, шибарқыт. Пүлішсияқты маталардан тігіліп, ұсақ моншақтармен сәндеп, 

әшекейленеді. Жаулық – әйелдердің бас киімінің бір түрі. Оны ақ түсті матадан немесе ақ 

жібектті матадан тігеді. Ақ жаулықты кимешектің сыртынан тартқаннан сон, оны тарту 

тәсіліне қарай күндік жаулықдеп атайды. 

Сәукеле - бұл қалыңдықтың ұзатылу тойында киетін сәнді баскиімдерің бірі.  

Сәукеленің негізгі бөліктері — төбе, құлақбау, тәжі және артқы бойы. Сәукеле төбесі 

конус тәрізді болып келеді және төбесінің биіктігі екі сүйем немесе одан да биік болады. 

Сәукелені өлшеп пішіп алғаннан сон, ішіне астар,  ал сырт бөлігін бидай шүберек ұстап 

жиі етіп сыриды. Одан кейін оның сыртын дүрия, қамқа, торғын сияқты асыл матамен 

қаптайды. Ал маңдай жағына зер не жібек шашақтың шоңғарын тағады. шашақтың 

сәукелеге жалғасқан тұсын асыл тастан жасалған алтын, күміс түйреуіштермен әдемілеп 

безендіреді. Сәукеленің сырты бөлігін шашақты, әшекейлі жібек матамен жауып қояды. 

Ол көйлектің етегі сияқты жерге сүйретіліп жүреді. Сәукелеге ұзын,сәнді құлақбау 

тағады. Оның шегін шырайналдыра зермен, не жібек жіппенкөмкеріледі, түбіне сәнді 

түйреуіштер түйреленеді. Осындай материалдар арқылы өзіміздің қалаған сәукелемізді 

жасай аламыз. Осы айтылғандардың барлығы дерлік қолөнер өрнектерімен безендіріліп, 

әшекейлі жасалатын болғандықтан, жасаушыдан ерекше талғампаздықты, нәзік 

икемділікті, жоғары эстетикалық талғам мен шеберлікті талап етеді.[3] 

Қазіргі қоғам талабына сай адам - рухани интеллекті, шығармашылық қабілетті 

болу керектігі өмір талабына сай туындап отыр. Сондықтан білім беру жүйесі де 

қоғамның дамуымен бірге дамып, жетіліп келе жатыр. Ендеше еліміздің болашағы мен 
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қазіргі кезеңі үшін жас ұрпаққа сапалы білім, жалпы адамдық құндылықтар болып 

есептелінетін, адамгершілік мұраларды, ұлағатты тәлім- тәрбие беру, ата-

бабаларымыздың салт-дәстүрлері мен ұлттық қолөнерлерін үйрету, рухани адамгершілік 

қасиеттерді бүгінгі ұрпақтың бойына өалыптастыру, өміріне барлық жағдай жасау үшін 

білім беру ісін жақсартудың орыны айршықша.Әрбір адамда дүниетанымы, білімге деген 

талпынысы болмаса, еңбекке үңіле қарамаса, ілгері басу қадамдарыкөрсеткіш те болмас 

еді. Сондықтан, ұлттық мәдениетті көрсететін, ұлттық әдет-ғұрыпты, имандылық пен 

ізгілікті, намысты, жат іс-әрекеттерге сын көзбен қарай алатын оқушыны 

қалыптастыруымыз керекпіз. Олар таңғажайып жаңа идеяларға, шығармашыл қабілеттері 

болып, күтпеген жерден пайда болған мәселелерді шеше білетін, ақпараттарды саралай 

білулері керек. Оқушылар кез келген жалпыға танымал ақпарттарды сын тұрғысынан 

қарап, оның ұтымды жақтарын қолдануға міндетті. [4]. 

Білім беру саласында жас ұрпақты пәндік біліммен қаруландырып ғана қоймай, 

олардың бойына өзін-өзі дамыта алатын, өздігінен ізденіп, өздігінен талпынып жұмыс 

жасай алатын, өзіне-өзі қызмет көрсете алатын, зерттеу жұмыстарын жүргізе білетін, 

қоғам талабына сай енбекқор, мәдениетілікті, ұлттық рухани-адамгершілікті және 

шығармашылықпен жұмыс істей алатын іскерлік қабілеттерін дарыту, қазақтың ұлттық 

қолөнері ұзақ ғасырлар бойы сақталған, тарихы бар мол мұра – мәдениетіміз екенін 

танытуды мақсат етуіміз керекпіз.Оқушының зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін 

дарыту: өз ұлтынын тілін, ұлттық мәдениеті мен дінін ғана біліп қоймай, басқа ұлттардың 

да мәдениеттерін танып, білуге, оны құрметтеуге үйретуге, өзін-өзі басқара алуға, 

жағымды және жағымсыз іс-әрекеттерді сын көзбен саралай алуға, жаңа жобалар мен 

идеяларға шығармашыл болуға, оқушының жан-жақты дамуындағы проблемалық 

жағдайларды туғызатын маңызды, практикалық тұрғыдан талқыланатын өзекті мәселе 

болып есептеледі. Сондықтан, жаңаша білім беру жүйесіндегі «Көркем еңбек» пәні білім 

беру саласының арнайы тарауларын оқыту, сабақта жаңа технологиялар, техникалық және 

шығармашылық жобалау әдістері арқылы оқушылардың өз бетімен іздену, зерттеу және 

дамыту,еңбексүйгіштікке баулу, өмір ағымындағы материалдық қажеттіліктерінен 

туындаған әртүрлі бұйымды дайындау технологиясын үйрету, оның экономикалық 

тиімділігі мен оқушыларға экологиялық және эстетикалық тәрбие беру, дизайн 

талаптарына сәйкестілігі мен жобалау іс-әрекетінің іскерлік қабілеттілігін қалыптастыра 

отырып, әлеуметтік-тарихи, ұлттық мұраларымызды ұрпақтан - ұрпаққа жалғастыруға 

баулу, шығармашылықпен ойлау қабілеттіліктерін дамыту, болашақ мамандығын дұрыс 

таңдауға бағыт-бағдар беруге міндетіміз. Қойылған мақсат, міндеттерге жету жолындағы 

әдіс-тәсілдерге: ғаламтор жүйесімен жұмыс жасау, кітапхана орталықтарымен, институт, 

университеттермен, мәдениет үйі мекемелерімен, көркем сурет мектептерімен байланыс, 

ғылыми - зерттеу мекемелерімен, педагогикалық бақылау (әңгімелесу, 

салыстыру,эксперимент жүргізу,сауалнама алу), талдау, мониторинг шығару, бағалау, 

жинақтау жатады. 

Қорыта келе, «Көркем еңбек» сабақтарындаәр оқушының ізденісі, білімділігі, 

зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерінің қалыптасуы, даму жолдары зерттеу 

обьектісі болып саналады. Оқушыны оқыту, білім беру, тәбиелеу процесінде өзіндік 

іздену, зерттеу мен шығармашылық қабілеттілігін дамыту мақсатында жобалау әдісі 

ұсынылады. Бұл әдіс жас ұрпақтың мәдениеттілік қабілеттерін, оқушы мен мұғалім және 

ата-ана арасындағы  жақын қарым-қатынаста жұмыс істеуге мүмкіндіктерін 

қалыптастыруға, өзіне-өзі қызмет көрсете алуға үйретуге, материалдық қажеттіліктерді 

қанағаттандыра алуға баулуға, қажеттілік пен сұраныстың экономикалық тиімділік 

жақтарын пайдалана алуға үйретуге маңызды рөл атқарады. «Сегіз қырлы, бір сырлы», 

өнерліде, өнегелі болып өсуіне мақсат еткен ата-аналарымыз өз бойындағы бар асыл 

қасиеттерін ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып, насихаттап, тәлім-тәрбие 

беріп, үйретіп келген. Жалпы «Көркем еңбек» сабағында халқымыздың қолөнерін үйрену 

арқылыұлттықтәрбиенің артықшылығын байқаймыз.Қазақта «Ою – ойғанның – ойы 
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ұшқыр» - деп бекер айтпаған. Қолөнері біздің жан – жақты жетілуіміз үшін үлкен септігін 

тигізетін өнерлердің бірі болып саналады. Ендеше шеберлік пен іскерлікті таңдаған әр 

бала қателеспейді деп сенемін. 
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Аннотация: В статье рассмотрен обзор существующих трубчатых ленточных 

конвейеров (ЛТК) в мире, таких как «Koch», установленного в швейцарских Альпах, 

длиной 208 м, в г. Барбиле, штат Джаркханд (Индия) длиной 1500 м. Приведены основные 

технические данные оборудования 3BHungaria используемое в компании «МХМ 

Украина». Показаны достоинства и недостатки ленточных трубчатых конвейеров. 

Ключевые слова: обзор, конвейерные системы, ленточный трубчатый конвейер, 

груз, лента. 
Annotation: The article reviews the existing tube belt conveyors (TBC) in the world, such 

as «Koch», installed in the Swiss Alps, with a length of 208 m, in Barbil, Jharkhand state (India) 

with a length of 1,500 m. The main technical data of 3BHungaria equipment used in the 

company «MHM Ukraine» are given. Advantages and disadvantages of tube belt conveyors are 

shown. 

Key words: review, conveyor systems, tube belt conveyor, cargo, belt. 

Аннотация:Мақалада швейцариялық Альпіде орнатылған ұзындығы 208 м «Koch», 

Джаркханд штаты (Үндістан), Барбиле қаласындағы ұзындығы 1500 м сияқты әлемдегі 

бар таспалы құбырлы конвейерлердің (ТҚК) шолуы қарастырылған. «МХМ 

Украина»компаниясында қолданылатын 3BHungariaжабдығының негізгі техникалық 

деректері келтірілген. Таспалы құбырлы конвейерлердің артықшылықтары мен 

кемшіліктері көрсетілген. 

Түйін сөздер: шолу, конвейерлік жүйелер, таспалы құбырлы конвейер, жүк, таспа. 

 

Введение. Для осуществления технологического процесса транспортирования 

сыпучих грузов на ТЭЦ, угольных шахтах, разрезах, рудниках и т.д. используют 

ленточные трубчатые конвейеры. В настоящее время они являются экологически чистыми 

системами транспортирования в сложных условиях. 
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Конвейерные системы - механические непрерывные транспортные средства для 

перемещения различных грузов на небольшие расстояния. Конвейеры разных типов 

применяются во всех отраслях промышленности для погрузки-выгрузки и 

транспортировки материалов в процессе производства. Обычно считается, что конвейер 

есть изобретение времени, вызванное к жизни требованиями массового производства. 

Однако почти все основные принципы конвейерной механизации были известны уже в 15 

в. Грузоподъемное оборудование существовало в древности: подъемные устройства 

использовались в Египте в 1550 до н.э. [2].  

Целью настоящей работы является исследование существующих ленточных 

трубчатых конвейеров в мире и их использование в промышленности. 

Существующие ленточные трубчатые конвейеры в мире 

В настоящее время во всем мире эксплуатируются более 1 000 ленточных 

трубчатых конвейеров, которые имеют общую протяженность более 300 км. 

Зарубежные фирмы пошли по пути создания безпросыпных конвейеров с 

применением специальной дорогостоящей ленты – трубчатые конвейеры и конвейеры со 

специальной подвесной лентой (рис.1) производства фирм Fhoenix и Koch (Германия), 

Metco (Финляндия), Sicon (Швеция). 

«Koch» установлен в швейцарских Альпах для транспортирования от карьера 

«Famsa» вниз под углом 29° гравия, песка и щебня, необходимого для строительства 

железнодорожного полотна в долине. Производительность конвейера приблизительно 500 

т/ч, длина 208 м. 

Индийская фирма «India's Jindal Steel and Power Ltd» добывает железную руду в г. 

Барбиле, штат Джаркханд (Индия) в руднике, расположенном на высоте 700 м над 

уровнем моря. Этой фирмой был заключен контракт с германской фирмой «Koch» на 

изготовление двух ленточных трубчатых конвейеров длиной 1 500 м каждый, 

предназначенных для транспортирования дробленой руды вниз (перепад высот 180 м), к 

пункту перегрузки на железнодорожный транспорт. Ленточные трубчатые конвейеры 

смонтированы в галерее и предназначены для транспортирования руды различных 

фракций. Один конвейер транспортирует более крупные куски, второй – куски мелкой и 

средней фракций. Конвейерная система спроектирована для работы производительностью 

3 000 т/ч [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Конвейер с подвисной лентой 

 

Германская фирма «Koch» (рис.2) смонтировала на цементном заводе в Австрии 

трубчатый конвейер длиной 336 м, производительностью 20,0 т/ч при диаметре трубчатой 

ленты 200 мм, а один из наиболее мощных ленточных трубчатых конвейеров в мире 

разработала фирма «CKIT» из ЮАР для индийского горного предприятия Birla Copper. 

Конвейер имеет длину 3,2 км и производительность 1 800 т/ч [2]. 
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Рисунок 2. Трубчатый конвейер Германская фирма «Koch» 

 

Технологические возможности 3B Hungaria позволяют выполнить любые 

требования Заказчика по изготовлению оборудования. Цена зависит от необходимых 

параметров. Также можно заказать различные дополнительные опции. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Производительность, т/ч До 500 

Ширина, мм До 1400 

Длина, м До 1000 

Диаметр ленты, мм До 750 

  

Официальным представителем оборудования 3BHungaria (рис.3) является 

компания «МХМ Украина». Продажа конвейеров по оптимальной стоимости 

(ленточных: вертикальных (крутонаклонных), качающихся, трубчатых), рольгангов и 

других видов транспортирующего и перерабатывающего оборудования осуществляется в 

любой город Украины (Одесса, Киев и т.д.). 

 

 
Рисунок 3. Ленточный трубчатый конвейер фирмы 3BHungaria 

Выводы 

1. Достоинством ленточных трубчатых конвейеров является, что нет смещения 

ленты, увеличение срока службы ленты и роликов. Появляется возможность 

транспортирования материалов под углом 20-25
0
. 

https://www.3bhungaria.com.ua/conv-ribbon/vertikalnyj
https://www.3bhungaria.com.ua/conv-ribbon/kachayuchisya
https://www.3bhungaria.com.ua/conv-ribbon/trubchatiy
https://www.3bhungaria.com.ua/conv-rollers
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2. Возрастает энергоёмкость процесса транспортирования, нет просыпания груза, 

дробления, пыления и потери его качества при транспортировке. Улучшает санитарные 

условия труда. 

3. Недостатком ленточных трубчатых конвейеров является высокая стоимость 

данных конвейеров. 
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке системы управления 

беспилотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: беспилотный летатательный аппарат, линенйно-квадратичный 

регулятор, система управления. 

Annotation: This work is devoted to the development of an unmanned aerial vehicle 

control system. 

Key words: unmanned aerial vehicle, linear-quadratic regulator, control system. 

Аннотация: Бұл жұмыс ұшқышсыз ұшу аппаратының басқару жүйесін құруға 

арналған. 

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, сызықты-квадраттық регулятор, басқару 

жүйесі. 

 

За последние несколько лет беспилотные воздушные системы начали широко 

использоваться для различных гражданских применений. Некоторые из этих систем 

требуют точного управления и контроля. Поэтому управление беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА) привлекло многих исследователей как теории 

управления, так и аэрокосмической отрасли. Трудно разработать надежный контроллер 

для таких систем. Это связано с тем, что БПЛА очень чувствительны к управляющим 

воздействиям [1-4]. 

Линейно-квадратичный регулятор (LQR) предлагается, чтобы обеспечить 

надежную стабильность. Идея этого подхода заключается в том, что с LQR в контуре 

система становится более стабильной и менее чувствительной к возмущающим сигналам.  

Основная цель данной статьи состоит в том, чтобы представить более надежную 

схему контроллера и более интуитивную процедуру настройки усиления. Разработанные 

контроллеры должны отвечать следующим техническим требованиям [5-8]: 

https://www.krugosvet.ru/enc/konveyery
https://www.3bhungaria.com.ua/conv-ribbon/trubchatiy
https://mining-media.ru/ru/article/transport/1254-besprosypnye-lentochnye-konvejery
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- Контроллер должен добиться стабилизации скорости полета около - 10 м / с. Это 

на самом деле нормальная скорость; 

- Диспетчер должен добиться стабилизации постоянной высоты вокруг нормальной 

высоты полета, которая составляет - 150 м; 

- Контроллер должен обеспечивать регулирование опорного сигнала для высоты и 

скорости полета; 

- Контроллер должен достичь стабилизации, когда существует дисбаланс массы 

БПЛА в диапазоне от 50 до 300 грамм; 

- Контроллер должен достичь стабилизации, когда существует отклонение в 

положении максимум на 4 см (2 см впереди и 2 см назад от исходного местоположения); 

Нестабильность и нелинейность, усложняют разработку надежного контроллера 

для этого типа БПЛА. Линеаризация модели упростит задачу проектирования контроллера 

и позволит инженеру по управлению использовать инструменты линейной теории систем. 

Тем не менее, недостатком использования линейной модели и теории линейного 

управления является то, что рабочие характеристики не могут быть гарантированы для 

всех режимов полета. Тем не менее, в случае этого эксперимента, поскольку профиль 

полета БПЛА несколько ограничен (диапазон скоростей, потолок обслуживания, вес и т. 

Д.), линейный контроллер может быть разумным решением. 

Таким образом, линейные стратегии управления были использованы для контроля 

продольных и боковых перемещений плоскости. В частности, линейно-квадратичный 

регулятор (LQR) был использован для стабилизации системы и обеспечения отслеживания 

высоты, скорости и угла крена.  

Линейный квадратичный регулятор (LQR) - это метод, который генерирует 

статическую матрицу усиления обратной связи «K». Динамика замкнутой системы, 

образованная с помощью «K», определяется как: 
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Рисунок 1 

 

На этом рисунке проиллюстрирована система, которой нужно управлять. Модель 

процесса в пространстве состояний в обобщенной установке на рисунке 1 выглядит 

следующим образом: 
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«Задача оптимального управления теперь может быть сформулирована как задача 

поиска контроллера, который минимизирует функцию стоимости «J», которая выражается 

следующим образом: 
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Можно было бы заметить, что J - это энергия выходного сигнала 

производительности «z». Поэтому мы имеем: 
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До сих пор мы видели, как сформулировать проблему LQR, и представили подход 

для выбора весовых матриц Q и R. Но первоначальная постановка задачи заключалась в 

том, чтобы найти матрицу усиления обратной связи «K», которая является оптимальной, 

когда речь идет об энергии индекса производительности в системе 

закон управления по отрицательной обратной связи, найденный по LQR-алгоритму, 

должен минимизировать критерий оптимальности 

              
 

Функция Matlab lqr (A; B; Q; R) вычисляет решение уравнения Рикатти, а также 

возвращает матрицу оптимального усиления «K». В случае этого эксперимента 

использовались два отдельных сценария Matlab: один для продольного и один для 

бокового перемещения. 

Рассчитанные матрицы усиления обратной связи K для продольной и боковой осей 

приведены ниже: 
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Далее приведена процедура разработки линейно-квадратичного регулятора для  

линейной динамической системы [9-10]: 

1. Необходимо описать динамику линейной системы управления с использованием 

представления в пространстве состояний и определить состояние системы, управляющий 

сигнал и измеримые выходы; 

2. Проанализировать систему, чтобы понять, является ли она управляемой и/или 

наблюдаемой; 

3. Сформировать матрицы Q и R с учетом ограничений доступных сигналов 

управления;  

4. Сформировать алгебраическое уравнение Риккати; 

5. Найти матрицу усиления обратной связи «K», и сформировать замкнутую 

систему. 
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Аннотация: Миссия учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся развить 

свои творческие способности, разработать стратегии и методы на уроках технологии.  

Таким образом, результаты представленного исследования показали, что уровень 

творческих способностей школьников повышается, если в процессе обучения на уроках 

технологии, будут применяться элементы аэродизайна и аппликации. 

Аэродизайн — современное искусство оформления интерьера и экстерьера с 

использованием воздушных шаров. 

Аппликация - это тип изобразительной техники, основанный на сшивании, 

склеивании и перекрытии форм в различных материалах, взятых в качестве фона. 

На уроках технологии с использованием аппликации у детей хорошо развивается 

глазомер. Большое внимание уделяется дизайну цветовому оформлению, в результате 

чего у школьников развивается художественный вкус. Цвет очень эмоционально и 

позитивно влияет на ребенка, он положительно влияет на него. У детей появляется 

желание создать что-то новое или сделать то, что уже существует. 

          Качественный анализ результатов диагностического исследования позволяет прийти 

к выводу, что учащимся нравится применять элементы аэродизайна и аппликации на 

занятиях, они с интересом и увлеченностью погружаются в выполнение заданий, что 

благоприятно влияет на развитие их творческих способностей.  

Ключевые слова: Методы, Стратегии ,Технология, Творчество, Аэродизайн, 

Аппликация, Исследование  

Аннотация:Мұғалімнің міндеті оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, технология сабақтарында стратегиялар мен әдістерді әзірлеуге көмектесу 

болып табылады. 
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         Осылайша, ұсынылған зерттеу нәтижелері оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерінің деңгейі технология сабақтарында оқу процесінде аэродизайн және 

аппликация элементтері қолданылса, көтерілетіндігін көрсетті. 

         Аэродизайн-әуе шарлары арқылы интерьер мен экстерьерді рәсімдеудің заманауи 

өнері. 

         Аппликация-бұл фон ретінде алынған әр түрлі материалдарда формаларды тігу, 

желімдеу және жабуға негізделген бейнелеу техникасының түрі. 

Технология сабақтарында аппликацияны қолдану арқылы балаларда көз өлшегіш жақсы 

дамиды. Түстерді безендіру дизайнына көп көңіл бөлінеді, соның нәтижесінде 

оқушылардың көркемдік талғамы дамиды. Түсі балаға өте эмоционалды және оң әсер 

етеді, ол оған оң әсер етеді. Балаларда жаңа нәрсе жасауға немесе бар нәрсе жасауға ниет 

бар. 

         Диагностикалық зерттеу нәтижелерін сапалы талдау оқушыларға аэродизайн 

элементтерін және сабақтарда аппликация жасауды ұнататыны туралы қорытындыға 

келуге мүмкіндік береді, олар тапсырмаларды орындауға қызығушылықпен және ынтамен 

батырылады, бұл олардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына жағымды әсер етеді. 

Кілт сөздер: Әдістері, Стратегиялар, Технология, Шығармашылығы, Аэродизайн, 

Аппликация, Зерттеу. 

Annotation:The teacher's mission is to help students develop their creativity, develop 

strategies and methods in technology lessons. 

         Thus, the results of the presented study showed that the level of creative abilities of 

students increases if the elements of aerodesign and applications are used in the process of 

learning in technology lessons. 

         Aerodesign is a modern art of interior and exterior design using balloons. 

         Application is a type of visual technique based on stitching, gluing, and overlapping shapes 

in various materials taken as a background. 

In technology lessons children develop their eyesight through the use of application. Much 

attention is paid to design and color design, as a result of which students develop an artistic taste. 

Color has a very emotional and positive effect on the child. The children have the desire to create 

something new or to do something that already exists. 

         A qualitative analysis of the results of the diagnostic study allows us to conclude that 

students like using elements of aerodesign and applications in the lessons, they are interested and 

engaged in the implementation of tasks, which has a positive effect on the development of their 

creative abilities. 

Keywords: Methods,Strategies,Technology,Creativity, Aerodesign,  Application,Study 

 

Дисциплина «Технология» - это творческая дисциплина, которая предоставляет 

широкие возможности для воспитания творческой, разнообразной личности. 

Время, в которое мы живем, поставило задачу воспитать в школе свободного, 

творческого, образованного, культурного и активного человека. Актуальная проблема - 

развитие творческих способностей. Школа играет здесь ключевую роль, и наша 

дисциплина в значительной степени способствует развитию творческих способностей. 

Развитие творческих способностей человека - это, прежде всего, формирование 

творческого взгляда на работу. В этом случае труд рассматривается как источник 

формирования познавательной деятельности, индивидуального подхода к выполнению 

задачи. Творческий подход к работе заключается в том, чтобы воспитать в себе любовь к 

работе и желание знать ее особенности, что, в свою очередь, поощряет человеческую силу 

и способствует успеху. В процессе творческого подхода к работе будут развиваться такие 

ценные качества, как настойчивость, любознательность, открытость, инициативность, 

независимость, умение выбирать лучший метод и способ выполнения работы, без которых 

будут развиваться невозможные творческие качества [1]. 
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Развитие творческих способностей человека - это, прежде всего, формирование 

творческого взгляда на работу. В этом случае труд рассматривается как источник 

формирования познавательной деятельности, индивидуальный подход к решению задачи 

[2]. 

Творчество - это процесс деятельности, который создает качественно новые 

материалы и духовные ценности или объективно дает новые результаты. Уникальность 

его результата - главное условие, которое отличает творчество от производства. Результат 

творчества не может быть получен непосредственно на первом этапе. 

Развитие творческой личности учащихся осуществляется всей системой трудового 

воспитания и обучения. В то же время учащиеся должны не только понимать и ценить 

социально значимую ценность своей работы, но и создавать возможности, в которых они 

могут продемонстрировать свой творческий потенциал и стремиться к достижению их в 

конкретных вопросах занятости [1]. 

Задача учителя - помочь ребенку развиться в творческого человека. Можно и 

нужно развивать творческие способности на уроках технологии. 

Использование элементов аэродизайна на уроках технологии в 8 классе 

Аэродизайн — современное искусство оформления интерьера и экстерьера с 

использованием воздушных шаров. 

История твистинга восходит к древним временам – на более 4500 лет назад. 

Первые шары животного происхождения были созданы первыми людьми - ацтеками. 

Ацтеки делали фигуры из кишок животных и приносили их в жертву божествам. Кишки 

очищали, скручивали и сшивали специальными растительными нитками. Эта нить 

слиплась во время сушки, и появлялся воздухонепроницаемый шов. Затем в кишки 

вдували воздух. Простое изготовление заняло несколько дней. 

Моделирование первого воздушного шара было показано фокусником Боннертом 

Скрантоном в 1938 году. Это было начало настоящей магии- мира твистинга. 

Аэродизайн, шаромоделирование, твистинг - это веселое занятие и развитие 

творческих навыков детей и взрослых, которые можно использовать для любого случая: 

украшения комнаты, изготовления украшений и костюмов, специальных подарков от 

модных букетов до забавных игрушек, конкурсов и аттракционов. Но для того, чтобы 

знать, как крутить воздушные шары, вам нужно много знаний и навыков, которые можно 

получить на занятиях. 

Твистинг и аэродизайн играют ключевую роль в психическом развитии ребенка. В 

ходе реализации изделия дети узнают, как создавать и выполнять планы, находить лучшие 

и наиболее конструктивные решения и создавать свои собственные поделки. Занятия 

развивают интеллектуальные способности, воображение и конструктивное мышление, 

развивают практические навыки работы с воздушными шарами - конструкторами. 

Творческая деятельность очень важна и значима в жизни ребенка, и она занимает особое 

место в жизни детей с ограниченными возможностями. В процессе творческой 

деятельности ребенок с необходимостью укрепляет чувство личной ценности, активно 

развивает личные социальные связи, чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме 

того, креативность помогает ребенку преодолеть негативные переживания и внутренние 

трудности, которые кажутся ему непреодолимыми [4]. 

Применение элементов аппликации для развитие творческих способностей 

учащихся на уроках технологии 

Аппликация - это тип изобразительной техники, основанный на сшивании, 

склеивании и перекрытии форм в различных материалах, взятых в качестве фона. 

Разные типы и качество материалов также используются в аппликации. 

Используют все виды тканей, включая кожу, бумагу, салфетки, солому, мех и хлопок. 

Аппликация зародилась очень давно, возможно, из-за необходимости шить шкуры 

животных, поэтому первый стежок натолкнул человека на то, что можно не только 
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сшивать, но и украшать одежду. Вырезанные части были прикреплены к одежде, и была 

создана аппликация. 

На уроках технологии с использованием аппликации у детей хорошо развивается 

глазомер. Большое внимание уделяется дизайну цветовому оформлению, в результате 

чего у школьников развивается художественный вкус. Цвет очень эмоционально и 

позитивно влияет на ребенка, он положительно влияет на него. У детей появляется 

желание создать что-то новое или сделать то, что уже существует. Поэтому ребенку 

необходимо развить чувство цвета, которое даст ему понимание окружающей среды и 

различных произведений искусства. Учитель должен научить детей понимать различные 

цветовые палитры и комбинировать их [3]. 

Творческая активность учителя как условие развития творческих способностей 

учащихся. 

Миссия учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся развить свои 

творческие способности, разработать стратегии и методы на уроках технологии.  

Очевидно, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Уровень 

сложности, уровень знаний, навыков и умений, предлагаемых для развития ребенка, 

должен не только расширять творческое пространство, но и не ограничивать интерес к 

процессу, желанию экспериментировать и искать. Этот процесс должен развиваться по 

спирали: от полной свободы самовыражения, от количественных и качественных 

изменений в знаниях и навыках до фантазийной работы в творческой атмосфере, но с 

новыми возможностями для саморазвития. 

Сложность работы учителя заключается в том, что он или она должны принимать 

трудные решения педагогического и образовательного характера, и он не может найти ни 

в инструкции, ни в учебниках по педагогики и методологии. Здесь учитель решает 

проблемы, опираясь на свои педагогические навыки, интуицию и знания. Следует иметь в 

виду, что педагогическое мастерство не возникает само по себе, оно формируется в 

процессе активной творческой педагогической работы, на основе глубоких и 

всесторонних знаний в области специальности, педагогики, психологии, методов 

обучения и организации [2]. 

Развитие и реализация творческого потенциала учащихся на уроках технологии в 8 

классе 

Для определения уровня сформированности творческих способностей учеников 8 

класса, нами была проведена опытно-экспериментальная работа, которая состояла из трех 

этапов: 

1 этап – констатирующий (диагностика уровня сформированности творческих 

способностей учащихся); 

2 этап – формирующий (проведение занятий, направленных на повышение уровня 

сформированности творческих способностей учеников 8 класса); 

3 этап – контрольный (определение динамики уровня сформированности 

творческих способностей учеников 8 класса). 

Гипотеза исследования – процесс развитие творческих способностей учащихся на 

уроках технологии будет эффективным, если в процессе занятий будут применяться 

элементы аэродизайна и аппликации. 

Исследование проводилось на базе ГУ «Карамырзинская средняя школа» отдел 

образования Карасуского района. 

В нашем исследовании, направленном на формирование творческих способностей 

учащихся на уроках технологии, принимали участие учащиеся 8 класса данной школы. 

Всего в классе 10 человек. 

Для диагностики исходного уровня сформированности творческих способностей 

учащихся были использованы следующие диагностические методики: 

1. опросник Г. Дэвиса 

2. тест «Воображение» 
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3. диагностика «Творческий потенциал».  

Результаты констатирующего эксперимента показали, что у учащихся 8 класса 

слабо развиты творческие способности.  

В процессе проведения первой методики Опросник Г. Дэвиса, каждому ученику 

раздали бланки для ответов, который необходимо было заполнить. В них был представлен 

список утверждений, которые они должны отнести к себе и ответить «да» или «нет». 

После выполнения результаты обрабатываются. Интерпретация полученных данных 

производится учителем, ответы детей оцениваются по ключу. 

Результат проведенного исследования показал, что у учеников 8 класса слабо 

развиты творческие способности. Это можно судить по тому, что многие ученики по 

результатам теста набрали низкие баллы [4]. 

Для определения уровня развития воображения был проведен тест «Воображение». 

Ученикам предлагается ответить на 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо 

"да", либо "нет". 

После подсчета баллов можно сделать вывод, что у учеников 8 класса творческие 

способности развиты слабо, т.к. половина учеников имеют низкие показатели по 

результатам пройденного тестирования. 

Каждый из учащихся отвечал самостоятельно, без влияния кого - либо со стороны.  

Чтобы оценить уровень творческого потенциала, умения принимать нестандартные 

решения, проведена диагностика «Творческий потенциал». 

Данные диагностик дают возможность сделать выводы о недостатках и творческих 

возможностях учащихся и построить уроки технологии так чтобы каждый ребенок 

почувствовал себя гением смог реализоваться как творческая личность [2]. 

В результате проведенного исследования полученные результаты диагностики 

показали, что существуют достаточно значимые пробелы в развитии творческих 

способностей учеников, а также показали, на что конкретно надо обратить внимание 

преподавателю технологии при организации занятий. 

В связи с этим, необходима дальнейшая работа по формированию творческих 

способностей на уроках технологии в 8 классе. По нашему мнению, процесс 

формирования творческих способностей будет эффективным, если в содержании уроков 

технологии, будут включены элементы аэродизайна и аппликации. 

На формирующем этапе эксперимента нами были проведены 4 урока труда в 8 

классе с использованием экспериментальных заданий. 

На первых уроках технологии я поняла, что дети практически не умеют 

фантазировать или боятся этого, хотя, по моему мнению, заложенного творческого 

потенциала достаточно в каждом ребенке. Нужно только немного помочь им раскрыться. 

Из этого я сделала вывод: необходимо свои уроки технологии выстроить так, чтобы 

каждый ребенок почувствовал себя гением, смог реализоваться как творческая личность. 

Анализ данных контрольного эксперимента показал, что процесс формирования 

творческих способностей на уроках технологии возрос по сравнению с результатами 

констатирующего эксперимента.  

Представленные результаты диагностики показали, что, если в содержании уроков 

технологии в 8 классах будут применяться элементы аппликации и аэродизайна, то, 

уровень творческих способностей у школьников повысится. 

После проведенного нами исследования в процессе обучения технологии учеников 

8 класса можно утверждать, что, у школьников произошли значительные изменения в 

отношении к творчеству и развитию творческих способностей.  

Качественный анализ результатов диагностического исследования позволяет 

прийти к выводу, что учащимся нравится применять элементы аэродизайна и аппликации 

на занятиях, они с интересом и увлеченностью погружаются в выполнение заданий, что 

благоприятно влияет на развитие их творческих способностей.  
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Таким образом, результаты исследования показали, что уровень творческих 

способностей школьников повышается, если в процессе обучения на уроках технологии в 

8 классе, будут применяться элементы аэродизайна и аппликации [4]. 
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Аннотация:Бұл мақалада жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде 

қалыптасқан әдіс-тәсілдердің бірі – жобалап оқыту технологиясы жайлы ақпараттар 

беріледі. Сондай-ақ,  көркем еңбек сабақтарында жобалап оқытудың маңыздылығы 

туралы қарастырылады. Қазіргі кездегі оқытудың жаңа технологиясы бойынша көркем 

еңбек сабағында жобалап оқытудың тиімділігі мен балалардың шығармашылық 

қабілеттерін арттыратындығы жайлы толығырақ ақпарат беріледі. 

Түйін сөздер:Жобалау. Жобалап оқыту технологиясы. Көркем еңбек сабақтарында 

жобалап оқытудың маңызы. 

Аннотация:В данной статье дается информация о технологии проектного обучения 

-одном из способов, сформированных на основе обновленной образовательной 

программы. Кроме того, на уроках художественного труда рассматривается важность 

проектного обучения. На уроках художественно-трудового обучения по новой технологии 

современного обучения дается полная информация об эффективности проектного 

обучения и повышении творческих способностей детей. 

Ключевые слова:Проектирование. Технология проектного обучения. Значение 

проектного обучения на уроках художественного труда. 

 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында ең басты мақсат ретінде 

«ұлттық және жалпы адамзат құндылықтарының, ғылым мен практика жетістіктерінің 

негізінде жеке адамның қалыптасуы, дамуы және кәсіби дамуы» алға қойылған.  

Білім беру саласында жылдан жылға көптеген өзгерістер енгізіліп, жаңашыл білім 

беру әдістері қалыптастырылып жатыр. Еліміздің ертеңі – болашақ жастарымыз 

болғандықтан, ЖОО-да білім беру сапасы да соған орай өзгеріп отыр. Қазіргі таңда 

еліміздегі кейбір  жоғарғы оқу орындарында, колледждерде оқып жүрген студенттер, үш 

тілді жетік меңгеріп, мектеп оқушыларына жаңартылған білім беру бағдарламасына 

сәйкес білім беруге дайындық үстінде.  
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Жаңартылған білім беру аясында дүниеге келген  «Көркем еңбек» пәнін оқытуда 

білім беру ұйымдары оқушылардың қалай «білім алуды үйрену» керектігін білетін, 

дербес, ынталы, қызығушылығы жоғары, сенімді, жауапты, зерделі, дамыған 

шығармашыл тұлға болу қағидасын ұстанады. 

«Көркем еңбек» пәні елестету мен бақылау қабілетін, кеңістіктік  және көру елесі 

қабілетін қамтамасыз ететін, әртүрлі шығармашылық әрекет барысында, көркем-

технологиялық білімдерді, қабілеттер және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.  

Түрлі материалдармен жұмыс істеу оқушылардың технологиялық ойлауын, 

көркем-эстетикалық талғамын, шығармашылық, есте сақтау қабілеттерін, кеңістіктік 

қиялын, фантазиясы мен қол моторикасын дамытуға, көзбен нақты мөлшерлеу қабілетін 

жетілдіруге мүмкіндік береді [1]. 

Заман ағымына сай «Көркем еңбек» пәнінде көптеген жаңа технологиялық әдіс-

тәсілдер қолданылады. Соның бірі – жобалап оқыту технологиясы.  

«Көркем еңбек» сабағында жобалау әдісін қолдану. 

Жобалау -  арнайы сызбалардан, суреттерден жасалатын заттың технологиялық 

картасынан жасалады. Алдымен бұйымдарды жасау барысында, есеп, экономикалық 

немесе экологиялық дәлелді ақпараттарды  пайдаланылады [4]. 

Соңғы кездегі жобалап оқыту технологиясының өмірге келуі - педагогикалық 

технология оқыту проблемаларын, тәрбиелеу мәселелерін шешуді технологияландыру 

мәселесінің туындауына байланысты болды. 

Жобалап оқытудың  әдісі – қандай да бір түрде безендірілген, нақты, айтарлықтай 

тәжірибелік нәтижемен аяқталуы тиіс. Жобалап оқыту арқылы проблеманы толық өңдеу 

арқылы дидактикалық мақсаттарға жетуге болады. Жобалап оқыту технологиясын 

қолданатын педагогикалық үдерістегі – оқу қызметтері, оқыту әдістері мен тәсілдері, 

оқытудың формасы мен техникалық құралдары көркем еңбек пәнінің дидактикалық 

негіздерімен байланыста қаралады. 

Осылайша,  жобалап оқыту технологиясын қолдана отырып, проблемалық 

тақырыптың мазмұнын ашуда, пікірталасқа түсуде, өзіндік ойларын ғылыми дәлелдеудегі 

мұндай оқу ынтымақтастығын тудыратын топтық, жұптық жұмыстардың мүмкіндіктері 

мен тиімділігі орасан зор [2. 204б]. 

Жобалап оқыту технологиясы арқылы «Көркем еңбек» пәнін меңгертудің ережесі 

мынадай:  

- тақырып оқушының қызығушылығын арттыруы және (жобалық) оқу 

бағдарламасының талабына сәйкес болуы керек. 

- жобалап оқытуда бағдарламасында оқытушының рөлі өзгереді, ол тек қана 

ұйымдастырушы әрі бағыт беруші болуы тиіс; 

- жобалап оқыту барысында оқушылардың  бойында іздену әрекеті, зерттеу әрекеті, 

талдау және жинақтау әрекеті ұйымдастырылады.  

Сонымен бірге, оқушы  жеке жұмысының жобасын ұсынып, оны нәтижесінде 

дәлелдеу үшін жоспарын жасайды, сызба, кескіндеме, диаграммалар пайдаланылады; 

талқыға ұсынылатын тақырыптың ауқымы кең және ашық болуы қажет; жобаны қорғау 

жұп болып  және топ болып  орындалуы қажет. 

Осылай топпен жұмыс жасау тұлғаның шығармашылық белсенділігін арттыруға, топ 

мүшелерінің өзара ынтымақтастыпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді[3. 50-54cc]. 

Жобаны зерттеуді сыныптан тыс сабақтарда өткізген тиімді болады. Жобалап оқыту  

әдісі – оқушылардың зерттеу жұмыстары әдісі болып табылады. 

Жобаны орындау мынадай кезеңдерден тұрады: 

Біріншіден, көркем еңбек пәнінен жобалық тапсырманы және оның тақырыбын 

таңдап алуы керек.  Жобаның тақырыбын жіктеп бөліп, оларды оқушыларға тақырып 

бойынша бөліп беруі қажет. 
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Екіншіден,  оқушылар арасында шығармашылық топтар құруы және топтағы 

оқушылар өзара бірлесіп жұмыс істеуі үшін олармен ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуі 

қажет. 

Үшіншіден,  жоба жұмыстарына қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды 

дайындау қажет. Сұрақтарға дұрыс жауаптар алу үшін командаларға тапсырмалар беріп,  

қажетті әдебиеттерді таңдауы керек. 

Төртіншіден,  оқушылар жобаны орындайды. Мұғалім оқушылар жұмысын 

ұйымдастырады, кеңес береді, олардың іс-әрекетін мадақтап отырады. Жобалап 

барысында оқушылар іздену, тану, әрекет жасау жұмыстарын орындайды. 

Бесіншіден,  Дайын болған жобаларын көрсетіп, қажет жағдайда жобалау жұмысына 

ішінара түзетулер жасайды. 

Алтыншыдан, атқарылған  жұмыстардың қорытындысымен жұртшылықты 

таныстыру (презентация). Мұғалім зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Мысалы зерттеу 

кезінде жоғары сынып оқушыларын немесе ата-аналарды шақыруға болады. 

Жетіншіден, орындалған жұмысты талдап, бағалайды және кері байланыс жасайды. 

Мұғалім балалардың іс-әрекетін педагогикалық тұрғыда бағалап, балалардың ынта-

ықыласын, қызығушылығын ескереді. 

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау,  үнемі өзгеріп 

отыратын әлемде, өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыру қажеттілігі туындайды. 

Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа модельдерді көп қолданған жөн. 

«Көркем еңбек»  пәні мұғалімі жаңа технологияларды меңгеріп, пәнаралық байланыс, 

кірістіру сабақтарын кеңінен қолдануы қажет. Себебі, оқушы алған теориялық білімін іс 

жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс - әрекетімен байланыстыра білгенде ғана 

өзіне де, қоғамға да пайдасын тигізе алады. 

Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепте іскерлікке үйрену 

оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі мамандықты 

үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып отырады.  

Қорыта келе, қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жобалап оқыту  

технологиясын меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, азаматтық және де 

басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-

тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытуда оқушының еңбек біліктері 

мен шығармашылық қабілетін дамыту үшін жобалап оқыту технологиясы  да көп 

мүмкіндіктерге ие. Көркем еңбек сабақтарында жобалап оқыту үрдісі  негізінде оқушыны 

жеке тұлға ретінде қабылдауы, яғни оқушының өзіндік танымдық іс-әрекетін 

қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды дамыту болып табылады. 
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Аннотация:Бұл мақала көне заманнан келе жатқан қазақ қолөнерін жоғары бағалап, 

ұлттық бұйымдарымызға талдау жасап, оның ішіңде ою-өрнекті қарастырады. Сонымен 

қатар, қазіргі таңда көркем еңбек сабағында ұлттық бұйымдар жасатудың алатын орны 

орасан зор екендігі айтылған.Көркем еңбек сабақтарында ою – өрнек түрлері, аталуы, 

жасалу техникасымен ғана шектеліп қоймай, оның шығу тарихына даму кезеңдеріне, 

зерттелу деңгейіне, мазмұны мен жіктелуіне, сәндік қолданбалы өнер салаларында 

қолданылу барысына және өзгеде ұлт өкілдері өрнектерімен салыстыра отырып оқытуға 

көңіл бөлінетіндігі айтылған. 

Түйін сөздер:Көркем еңбек пәні, Ұлттық нақыштағы ою-өрнек, Көркем еңбек 

сабағында ұлттық бұйымдар жасатудың алатын орны. 

Аннотация:Эта статья высоко оценивает казахское ремесло с древнейших времен, 

анализирует наши национальные изделия, в том числе и орнамент.Кроме того, было 

отмечено, что в настоящее время на уроках художественного труда большое место 

отводится изготовлению национальных изделий.На уроках художественного труда было 

отмечено, что на уроках художественного труда особое внимание уделяется не только 

видам орнаментов, их названий, технике изготовления, но и истории его происхождения, 

этапам развития, уровню изученности, содержанию и классификации, ходу применения в 

области декоративно – прикладного искусства и обучению в сравнении с узорами других 

национальностей.  

Ключевые слова:Предмет художественного труда, Орнамент в национальном 

стиле, Место изготовления национальных изделий на уроках художественного труда. 

Annotation:This article highly evaluates the Kazakh craft since ancient times, analyzes 

our national products, including ornaments. In addition, it was noted that at present, a large place 

is given to the production of national products in the lessons of art work. During the art work 

lessons, it was noted that during the art work lessons, special attention is paid not only to the 

types of ornaments, their names, manufacturing techniques, but also to the history of their origin, 

stages of development, the level of study, content and classification, the course of application in 

the field of decorative and applied art and training in comparison with patterns of other 

nationalities.  

Keywords:The subject of the art work, Ornament in the national style,The place where 

national products are made at art work lessons. 

 

 Білім беру саласында жас ұрпақты пәндік біліммен қаруландырып, үйрету 

ғана емес, олардың бойына өздігінен ізденіп, өзін-өзі дамыта алатын, өзіне-өзі қызмет 

көрсете алатын, зерттеуді жүргізе білетін, қоғам талабына сай еңбекқор, еңбексүйгіш, 

мәдениетті, ұлттық рухани-адамгершілікті және шығармашылықпен жұмыс істей алатын 

іскерлік қабілеттерін дарыту, дамыту,  қазақтың ұлттық қолөнерінің ғасырлық тарихы бар 

мол мұра – мәдениетіміз екендігін танытуды мақсат етеміз.Оқушының зерттеушілік, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту: өз ұлтының тілін, тоқтаусыз өзгерістегі қоғам 

талабына сай рухани интеллекті, ұлттық мәдениеті мен дінін ғана біліп қоймай, басқа 

ұлттардың да мәдениеттерін танытып, біліп, оны құрметтеуге, сыйлауға үйретуде, 

жағымды және жағымсыз іс-әрекеттерді сын көзбен саралай алуға, өзін-өзі басқара алуға, 

жаңаша жобалар мен идеяларға шығармашыл болуға, былайынша айтқанда оқушының 

жан-жақты дамуындағы проблемалық жағдайларды туғызатын теориялық маңызды, 

практикалық тұрғыдан өзекті мәселе болып есептеледі. Сондықтан, жаңаша білім беру 

жүйесіндегі «Көркем еңбек» білім беру саласының арнайы тарауларын оқыту, сабақта 

жаңа технологиялар мен шығармашылық жобалау әдістері арқылы оқушылардың өз 
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бетімен іздену, зерттеу және шығармашылық, іскерлік қабілеттерін дамыту, өмір 

ағымындағы материалдық қажеттіліктен туындаған бұйымды дайындау технологиясын 

үйрету, оның экономикалық тиімділігі, дизайн талаптарына сәйкестігі мен жобалау іс-

әрекетінің іскерлік қабілеттілігін қалыптастыра отырып, оқушыларға экологиялық және 

эстетикалық тәрбие беру, еңбексүйгіштікке баулу, шығармашылықпен ойлау 

қабілеттіліктерін дамыту, тарихи ұлттық мұраларымызды ұрпақтан - ұрпаққа 

жалғастыруға баулу, болашақ мамандығын дұрыс таңдауға бағыт беру міндетіміз. 

Сондықтан заманауи білім ордасы мен ұлағатты ұстаздар ұжымы мемлекеттің 

саясатына сай аса маңызды міндеттердің жауапкершілігін жеткілікті сезінуде. Бүгінгі 

таңда  педагогтеріміз әлемдік құндылықтарды игеру арқылы рухани дамуға бағыт алған, 

төл мәдениетін жетік меңгерген, адамгершілік  қағидаларын берік ұстанған азаматтарды 

тәрбиелеуге жұмылуда. Жаңа мазмұндағы бағдарлама бойынша оқытылатын әрбір пәннің 

тақырыптарын түсіндіру барысында қолданылатын озық үлгідегі әдіс тәсілдер мен 

амалдарды үдеріске енгізуде. Демек кәсіби шеберлігін шыңдаған тәжірибелі тәлімгерлер  

технологияларды тиімді қолдану арқылы сапалы білім бере алады. 

Болашағына тиімділік тұрғысынан ғана қарайтын, ойы мен пікірін ашық айта 

алатын ,  жан жақты дамыған ұл-қыздарымызды белгілі бір пәнге қызықтырып, оның 

өміріне тигізер зор пайдасын ұғындыру көркем еңбек сабағынан тәлім үйрететін 

мұғалімдердің де алдында тұрған мақсат пен міндет болып табылады. Көркем еңбек 

пәнінің пәндік ерекшелігі, ол қандай ақпараттармен қамтамасыз етілсе де, қандай 

жаңашыл технологиялармен жұмыс жүргізілсе де негізгі жұмыс дағдысы «ұлттық» болып 

қала береді. Себебі пәннің негізі ұлттық этнографиядан құралғандығы баршамызға 

белгілі. Сондықтан да мектептегі көркем еңбек сабақтары ұлттық қолөнерді оқып 

үйренуге, жаңдандырып, құрметтеп дамытуға ерекше көңіл бөледі. 

Оның ішінде ұрпаққа деген өсиетін таңғажайып қолөнер туындыларымен жеткізген 

бабаларымыздан сабақтасқан ұлттық  бұйым түрлерін оюлап, өрнектеп безендіру өнерінің 

орны ерекше. Халқымыздың ғасырлар талқысынан сүрінбей өткен асыл қазынасы ою – 

өрнектерін көркем еңбек сабақтары мен сыныптан тыс үйірмелерде оқытып үйрету 

барысында білім мекемелерінде айтарлықтай жұмыстар жасалуда. 

Көркем еңбек сабақтарында ою – өрнек түрлері, аталуы, жасалу техникасымен ғана 

шектеліп қоймай, оның шығу тарихына даму кезеңдеріне, зерттелу деңгейіне, мазмұны 

мен жіктелуіне, сәндік қолданбалы өнер салаларында қолданылу барысына және өзгеде 

ұлт өкілдері өрнектерімен салыстыра отырып оқытуға көңіл бөлінеді. Әрбір ұстаз өз пәнін 

қызығушылықпен өткізе алса ғана, бала оған ден қойып, үйренуге, оқып білуге ұмтылады. 

Сондықтан оқушының пәнге қызығушылығын арттыру үшін, сабаққа қажетті 

материалдарды көркем әдебиеттерден, баспасөз беттерінен, ақпарат құралдарынан 

іздестіріп, зерттеп, талдап, көп еңбектенуге тура келеді. 

Сабақ барысында көрнекі материалдарды, дайын бұйым түрлерін, үлгі – суреттерді, 

эскиздерді, видео, слайд фильмдерді барынша қолдануға тырысу керек. Мәселен, осы 

тақырыпқа арналған жинақ папкасын алып қарастырсақ, тақырып бойынша біршама 

мәліметтер жинақтап қоюға болады. Қазақтың ұлттық ою өрнектерінің қалыптасып 

дамуы; ерекшеліктері бойынша сызбасы, жіктелімі, бейнелері мен атаулары, ою – 

өрнектердің ұлттық бұйымдарда және қазіргі, бұрынғы замаңғы киім үлгілерінде 

қолданылу ерекшеліктері туралы  материалдарды  көруге болады. 

Сонымен қатар сабақ өту барысында ұлттық ою – өрнектеріміздің мемлекеттік 

рәміздерді әшекейлеу, безендіру барысында да кеңінен қолданылғанын ескере отырып, 

міндетті түрде білім алушыларға айта кету керек. Мемлекеттік рәміздердің тек көркем 

бейне ғана емес, ол тәуелсіз мемлекет құру идеясының жаршысы екендігіне  және 

танымал өнер иелерінің, елімізден шыққан біршама ізгі сезімді, терең ойлы, өнер 

шеберлерінің ғажайып туындылары екендігін бала санасына жеткізіп отыру керек. Оқушы 

тек оюдың белгілі бір түрлерін  оқып, тігіп, үйреніп, безендіріп қана қоймай, әрдайым 

ізденіс үстінде болу керек. 
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Рәміз тану аталатын ғылым барын көпшілік біле бермейді. Бұл қорды әрбір тәуелсіз 

мемлекеттің барлық ресми белгілері құрайды. Яғни елтаңбадан бастап, ту, әнұран және 

мемлекет басшысының байрағымен бірге ұлттық валюта, мемлекеттік наградалар, шекара, 

мемлекет картасы есепке алынады. Біздің рәміздеріміздің барлығында дерлік ұлттық 

белгіміз – таңбамыз ою – өрнек элементтерінің бар екенін жаңа сабақты түсіндіру 

барысында айтып өтудің  тәрбиелік мәні жоғары. 

Осы тақырыпқа орай балаларға шығармашылық  жобалармен жұмыс жасату қажет 

деп білемін. Сонымен қатар көркем еңбек пәнінің оқу бөлмесінде ою – өрнек  тақырыбына 

байланысты материалдар, ақпараттар жинақталады. Олар: бейне дискілер, үлгілер, 

суреттер, оқушы жұмыстары, көркем әдебиеттер, дайын әдістемелік плакаттар,  жинақ 

папкалары, дайын бұйымдар және тағы басқалар. Бүгінгі таңда көптеген білім 

ошақтарында рәміздер залы, ұлттық этно-мәдени орталықтар, мұражайлар мен ұлттық 

бұрыштар ашылып, жүйелі жұмыстар жүргізілуде.  

Қазақ елінің топырағынан таралып, суын ішіп жоғарғы дәрежелі білім алып, сол 

білімдерін басқа ел мамандарына таныта білген және қазақ қолөнерін жоғары бағалап, 

талдап,зерттеу жасап, оның ішінде ою-өрнекті топтастырып бір жүйеге келтіре білген 

этнограф, тарихшы, әдебиетші, өнертанушы ғалымдарымызды да айтып өтсек болады. 

Олар Ш.Уәлиханов, С.Қасиманов, Ж.Шәйкенов, Ұ.М.Әбдіғаппарова М.Мұқанов, 

Т.К.Бөсенов, Е.Масанов, Б.Тұяқбаева, Ә.Марғұлан, Х.Арғынбаев, Б.Әлмұхамбетов, 

Б.Ибраев, Ө.Жәнібеков, К.Ибраева, Т.Жанысбеков және т.б. ғалымдар зерттеген. 

Халқымыз қолөнерді ертеден қастерлеп, жоғары бағалай білген. Атадан балаға 

ұласып келе жатқан осы дәстүр кейбір жерлерде ұмытыла бастаған сияқты. Қазіргі 

дизайнерлер, суретшілер неге қазақтың ұлттық нақыштағы ою-өрнегін қолданбайды, 

өзінің туындыларына кірістірмейді. Сыртқы жарнамада, үй жиһазында, үй интерьерінде  

өте аз қолдануда, кейбірі тіпті қолданбайды. Көпшілігі Европалық немесе 

шығыстық(Қытайлық)  және т.б. стильді таңдап, қолдану үстінде. Бұған себеп болып 

тұрған дизайнердің тұтынушыға ұсынатын стилі де осындай. Ұлттық стилдегі ұсынысы 

болмаса, ол үйлесімсіз, көңілге қонымсыз, жағымсыз болып келеді. Бейнелеу өнерінің 

әртүрлі көптеген салалары бар. Мысалы, ағаш өңдеу, жүн,қыл өңдеу, қоржын, киім кешек, 

кесте тігу. Бұл тек ұлттық өнерге қатысты саласы. Осылардың барлығына дерлік ортақ 

нәрсе ою-өрнек болып табылады. Халықтың ұлттық нақышын көрсететін, өзге ұлттан 

ерекшелейтін де ою-өрнек. 

Ұлттық болмысымыздың шынайы келбеті, сәндік қолданбалы өнерімізді жаңғырту, 

түрлендіре отырып дамыту пән мұғалімдерінің еншісінде екені белгілі. Ұлттық 

қолөнердің тәрбиелік, мағыналық, тағылымдық мүмкіндіктері жоғары, өйткені ол ұрпақ 

тәрбиесіне кешенді түрде әсер етеді. 
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Аннотация. В работе рассматривается процесс формирования эстетической 

культуры школьников младших классов на уроках художественного труда 
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Annotation. The paper discusses the process of forming the aesthetic culture of 

elementary school students in art lessons 
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Аннотация. Бұл зерттеуде кіші сыныптағы балалардың көркем еңбек сабақтарын да 

эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы караластыралады 

Түйін сөздер: эстетикалық мәдениет, эстетикалық тәрбие беру 

 

В современном Казахстане проблема эстетической культуры младших школьников 

является актуальной, стоящих перед такими институтами воспитания, как семья и школа. 

Перед семьей и школой ставится задача сформировать разносторонне развитую личность.  

Эстетическое отношение к миру начинает закладываться еще в младшем школьном 

возрасте. Об этом говорили такие великие педагоги как: К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко и  

В.А.Сухомлинский. Анализируя их литературу можно понять что именно искусство 

является основой формирования эстетической культуры. Таким образом основы 

формирования эстетической культуры школьники получают на уроках художественного 

труда. Именно на уроках художественного труда у детей формируется способность 

чувствовать прекрасное во всем, появляется и развивается эстетический вкус. 

Эстетика–это учение о прекрасном во всех ее проявлениях. Термин «эстетика» с 

греческого переводится как «чувство, ощущение». Эстетическая культура - это главная 

часть духовного облика человека, в нее входят чувственные и умственные способности 

человека.  

Эстетическая культура является показателем эстетического воспитания человека. 

Формирование эстетической культуры – это процесс который развивает у школьника 

способность не только видеть красоту в природе, но и создавать ее. Основы эстетической 

культуры нужно закладывать в детстве. Сущность этого процесса это набор эстетических 

знаний, умений, навыков и чувств. Функции эстетической культуры: познавательная, 

ценностно-ориентационная, деятельностная, коммуникативно-регулятивная. 

Ученые отводят эстетическому обучению немалую значимость в  развитии всех 

сторон личности школьника. 

Эстетическое развитие является значимым средством эстетико-образного познания, 

формирования разумной личности. 

С целью достижения эстетического обучения-развития эстетического отношения 

младших школьников, ученые выделяют три основные проблемы. Первая-формирование 

простых художественных познаний, а также ощущений, без каковых никак не имеют все 

шансы появиться предрасположенность, а также заинтересованность для художественно 

важным объектам. Вторая -развитие в базе приобретенных познаний, а также 

формирования возможностей образного и эстетического восприятия подобных социально-

эмоциональных свойств школьника, что гарантируют ей вероятность чувственно 

испытывать, производить оценку художественно важные объекты, радоваться ими. 

Третья-формирование, формирование свойств, необходимостей а также возможностей, 

что сделают индивидума в интенсивного создателя художественных ценностей, дадут 

возможность радоваться красой планеты, а также трансформировать его согласно законам 

красоты. 
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Формирование эстетической культуры в младшем школьном возрасте является 

одним из самых главных, так как у ребенка устанавливаются прочные связи с 

действительностью.  

Формирование эстетической культуры у младших школьников – очень сложная 

задача. Простые эстетические суждения начинают формироваться в младших классах, но 

интересы детей продолжают оставаться временными и поверхностными. При просмотре 

картины они чаще всего обращают внимание на событие, изображенное на ней. 

Эмоциональное переживание ребенка очень простое, обычно оно сводится к тому, что 

ребенок доволен или не доволен увиденной им картиной. В этом возрасте дети быстро 

утомляются. Но главное он увлечен самим процессом рисования, лепки, конструирования, 

а оценка эстетической культуры определяется в конкретной ситуации. 

Эстетическая культура школьника формируется постепенно и проходит три этапа: 

операционно-технологический, мотивационный и креативный. С каждым этапом ребенок 

повышает уровень эстетической культуры и эстетической воспитанности. 

Если эстетические эмоции делаются крепкой необходимостью учащегося, 

соответствуют его запросам, появляющимся рядом размышлениях касательно 

существования, касательно себя, касательно перспективе, в таком случае допускается 

заявлять, что же эстетическое основа, область художества, взяли в внутреннем обществе 

малыша значительное положение а также прохватывают всегда края взаимоотношений. С 

преподавательской точки зрения «отношения» в ходе работы осознаются народом, а также 

в значительном устанавливают суть протекания работы, глубину, а также осмысленность 

ее действий. «Отношения» формируются, обогащаются, делаются стабильным признаком 

нрава школьника в ходе направленного влияния в ее: «воспитание лица принимать, 

первоначально лишь, формирование его отношений» 

Художественный труд–это слияние двух предметов изобразительного искусства и 

трудового обучения. В Казахстане этот предмет ввели в 2016 году. Предмет 

«Художественный труд» формирует у учащихся художественно-технологические знания, 

умения и навыки в разных видах творческой деятельности. Работая с различными 

материалами формируется технологическое мышление, творческие способности, 

фантазии, моторики рук, глазомер учащихся. Задачи предмета: формирование ценностных 

ориентиров при знакомстве с произведениями искусства, национальной и мировой 

материальной культуры; развитие исследовательских навыков при наблюдении, 

проведении экспериментов; овладение умением работы с различными материалами и 

инструментами; формирование позитивного мировоззрения и повышение самооценки; 

развитие наблюдательности, воображения, фантазии, сенсорики и моторики рук во время 

выполнения коллективной, групповой и индивидуальной работы. 

Оценивание на уроке художественного труда осуществляется путем 

критериального оценивания. 

В процессе обучения учащиеся будут: изучать и анализировать произведения 

национальной и мировой культуры; применять различные материалы и инструменты для 

выполнения творческих работ; применять полученные знания и навыки в различных видах 

деятельности; сравнивать и оценивать результаты своей работы и работы других. 

Организация образования соблюдает принцип, согласно которому учащиеся 

должны «научиться учиться» и стать самостоятельными, интеллектуально развитыми, 

творческими личностями. 

В процессе обучения художественному труду главным аспектом является 

эстетический аспект учебной деятельности. Именно он открывает школьнику все 

эстетическое богатство явлений искусства и действительности.  

Преподаватель художественного труда должен направлять детей на развитие их 

личности, в том числе и на развитие его эстетической культуры. Это осуществляется через 

наблюдение, рассматривание предметов, использование репродукций картин художника. 

Преподавателю необходимо анализировать и комментировать работы учеников. 
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Эстетическое воспитание основывается на эстетическом развитии детской 

личности, которое происходит во время обучения на уроке художественного труда.  

Художественный труд формирует способность чувствовать и понимать прекрасное 

в природе, в жизни, в обществе и тем самым у школьника проявляется желание к 

творчеству, которое переходит к стремлению у него создавать прекрасное.  

В работах З.А.Богатеевой и С.И.Ботавой описано значение и место народного 

творчества, художественной культуры в формирование и развитие культурной личности. 

Классики педагогики Н.К.Крупская, А.С.Макаренко внесли огромный вклад в 

открытие проблемы труда и художественной деятельности.  

Формирование и развитие эстетической культуры младшего школьника на уроке 

художественного труда будет успешным при соблюдении педагогических условий: 

развитие у учащихся положительной мотивации и создание ситуации успеха во время 

создания изделий на уроках художественного труда; творческая направленность на уроках 

художественного труда; применение эстетических сигналов как важного способа 

деятельности преподавателя на уроке. 

Задача преподавателя художественного труда развить в ребёнке способность 

наслаждаться искусством. 

Исследование психолого-преподавательской литературы, практическая 

деятельность учебного заведения, дали возможность обнаружить разногласие среди 

развития эстетической культуры ученика на уроках художественного труда и отсутствием 

методического обеспечения творческой деятельности учащихся, решение которого даст 

возможность увеличить результативность развития эстетической культуры учеников 

начальных классов средствами художественного труда. 

Эстетическая культура детей, а именно ее эффективность зависит от организации 

эмоционально насыщенного общения с искусством  по принципу сотрудничества, 

взаимного художественного творчества учителя и учеников, в процессе которого 

возникают новые образы. 

Успех ученика зависит от продолжительной творческой дружбы с учителем. 

Школьники должны желать встречи с педагогом и получать радость от встречи с ним. 

Знакомство с изобразительном искусством не сделает школьника сразу эстетически 

развитым, но положительные эмоции и чувства, возникшие от встречи с прекрасным 

запомнятся ему надолго и ему захочется вновь испытать это. Задача учителя-воспитание у 

школьников способности наслаждаться искусством, развитие эстетических потребностей 

и интересов, воспитание их эстетического вкуса, а затем и идеала. 
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Аннотация:Бұл мақалада оқушыларды көркем еңбек сабағына оқыту барысындағы 

дидактикалық құралдардың алатын ролі, дидактикалық құралдардың сабақ үшін 

маңыздылығы және дидактикалық құралдарға қандай құралдар жататындығы тұралы 

айтылған. Дидактикалық құралдарды қолдану арқылы баланың сабаққа деген ынта жігерін 

арттыруға бағыттау. 

Кіліт сөздер: дидактика, технология, дидактикалық құралдар, көркем еңбек 

Аннотация:В данной статье говорится о роли дидактических средств в обучении 

учащихся на уроках художественного труда, о значимости дидактического материала для 

урока и какие материалы относятся к дидактическим материалам. Направление на 

повышение мотивации ребенка к уроку с использованием дидактического материала. 

Ключевые слова: дидактика, технология, дидактические средства, художественный 

труд. 

Annotation:This article discusses the role of didactic tools in teaching students at art work 

lessons, the importance of didactic material for the lesson, and what materials relate to didactic 

materials. Direction to increase the child's motivation for the lesson using didactic material. 

Keywords: didactics, technology, didactic tools, artistic work 

 

Қазақыстанымыздың өсіп келе жатқан жас ұрпағын білімді, ойлы да іскер, жігерлі 

де батыл, өзіне-өзі сенімді, білімділік деңгейі өте жоғары, дүниетанымы кең тұлға етіп 

тәрбиелеуде дидактикалық құралдардың алатын орны ерекше. 

Дидактика сөзі (гр. Didaktikos – тәлімді) – білім беру, оқыту, тәрбиелеу теориясы; 

педагогиканы үйренушілерге білімді, машық пен дағдыны тиімді әрі түсінікті тілде 

меңгерту және тәрбиелеу заңдылықтарын терең зерттейтін, әр кезеңде берілетін білім 

мазмұнының кең көлемі мен нақты құрылымын айқындайтын, білім берудің әр түрлі 

әдістері мен ұйымдық формаларын жетілдіру жолдарын ғылыми негіздеумен 

айналысатын саласы. 

Қазіргі уақытта мектеп білімі жаңа стандарттарға көшеді және білім беруде жаңа 

мақсаттар қойылады. Оқытудың әртүрлі деңгейлеріндегі ескі білім беру стандарттарының 

қорытындысы белгілі бір білім қорын қалыптастыру болып табылады. Жаңа 

стандарттарда оқытудың мақсаты қалыптасқан білім қоры негізінде құзыреттілікті 

қалыптастыру болып табылады. "Технология (грек. téchne-өнер, шеберлік, шеберлік) - 

әртүрлі өнеркәсіп салаларында, құрылыста және т. б. жүзеге асырылатын шикізатты, 

материалдарды, жартылай фабрикаттарды немесе бұйымдарды алудың, немесе өңдеудінің 

жиынтығы. Мұндай анықтамаларды үлкен кеңес энциклопедиясынан табуға болады, оны 

оқып, бұл ғылымды практика мен көрнекі материалсыз тану мүмкін емес екендігі түсінікті 

болады, өйткені ауызша әңгіме тек жасалуы тиіс әрекеттің көрінісін бере алады. Ескі орыс 

мақалында айтылғандай: «жүз рет естігенше бір рет көру керек». Оның үстіне, барлық 

үдерістер мен операцияларды бұл туралы алғаш рет еститін балаларға түсіндіру керек. Ал 

оқытудың дидактикалық құралдары бүкіл процесті ішінен білуге және түсінуге мүмкіндік 

береді. Негізгі дидактикалық құралдардың бірі оқытудың көрнекілік принципі бұрыннан 

келе жатқан және негізді болып саналады. Көрнекілік құралдарын оқытуда пайдалану 

проблемасының ғылыми әзірлену дәрежесін зерттеу осы құбылыстың әдіснамасын 

әлемдік педагогика классиктерінің Я. А. Коменскийдің, Дж. Әдістемелік құралдар мен 

көрнекілік принципі практикалық сабақтарда өте өзекті. «Көркем еңбек» пәні бойынша 

олар ауыстырылмайды, өйткені практика бағдарламаның негізгі бөлігін алады. 

Техниканың жылдам дамуымен дидактикалық құралдар балалар үшін әлдеқайда әдемі 

және тартымды және педагог үшін қолдануға оңай болады. Бұрын газеттер мен 
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журналдардан суреттерді қиып, тез жарамсыз болып, қымбат болған плакаттар мен 

кестелерді жеткізуге тура келді, қазір барлығын проектор экранында көрсетуге болады, 

бірақ бір сурет қолмен жасалған көрнекі үлгілердің орнын алмастырмайтынын ұмытпау 

керек. Оларды қолында ұстап, материалдың қалай бекітілгенін көруге болады. Үлгілерді 

кезең-кезеңмен жасауға болады. Бұл оқушыларға дұрыс жұмыс жасауға көмектеседі. 

Сабақтарда ақпараттық технологияларды өз қолдарымен жасалған көрнекі материалмен 

біріктірген жөн. [1] 

Көркем еңбек пәні бойынша «дизайн және технология» бөлімін оқу оқушы үшін 

үлкен маңызға ие. Баланы жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік береді. Мұның бәрін 

дидактикалық құралдарсыз оқыту және айту мүмкін емес. Дидактикалық құралдар өнімді 

оқытудың маңызды компоненті болып табылады және оқыту теориясында (дидактикада) 

оларға ерекше орын беріледі, сондай-ақ олардың осы үдерістің нәтижесіне әсері зор. 

Олардың көмегімен білім алуға және біліктерді қалыптастыруға болады. Олар оқытудың 

тиімділігін арттырады, адамның есту, көру және сенсомоторлы сезім мүшелеріне әсер 

етеді және әр түрлі заттар мен процестерді тез және оңай тануға көмектеседі. 

Дидактикалық құралдар - бұл оқу үрдісінде қолданылатын оқулықтар, кестелер, видиолар 

және барлық көрнекі құралдар. Оқу үдерісін оқыту құралдарымен қамтамасыз ету 

мәселесіне П. Р. Атутов, И. С. Якиманская, Г. С. Костюк, А. Р. Лурия, М. Н. Скаткин және 

т. б. педагогтар назар аударды. Сонымен қатар, "Көркем еңбек" пәні бойынша сол немесе 

басқа бөлімді зерттеуге бөлінген сағаттар саны пәннің бөлімдерін толық және табысты 

зерделеу үшін жеткіліксіз. Сондықтан презентациялар, бейне роликтер, нұсқаулық 

карталары және т.б. сияқты дидактикалық құралдар балаларды өз бетінше оқыту кезінде 

материалды меңгеруге ықпал етеді. Көркем еңбек бойынша үлгілік бағдарламаны талдап, 

біз 5-сыныпта «дизайн және технология» бөліміне 20 сағат бөлінетінін анықтадық.[2] 

Адамның дүние туралы түсінігі алдымен анық болмаған, оны реттейтін әр түрлі 

әдіс тәсілдерді қолданып оқыту арқылы жиналатын білім қоры, өйткені ол ақыл – ой 

жұмысын туғызады. Алайда білімді бере беру жеткіліксіз, ақылдық қуатын одан әрі 

арттыру керек. Ол үшін түрлі жаттығулар, балаға сөйлеу, түсіндіру, ойлану, сұрақ - жауап 

тәсілдері көбірек қолданылған. Мұғалім сабақ үстінде оқушылардың дүниетанымын 

білімге құштарлығын, қисынды ойлауларын азаматтық тұрғыдан қалыптасуы және 

тәрбиелеу үшін әр түрлі дидактикалық құралдарды пайдалануға өте көп көңіл бөлуі қажет. 

Осыған орай, сабақтың бірден бір белсенді әрі қызықты өтуіне себепші, оқушылардың өз 

деңгейін көрсетуге мүмкіндік беретін құралдың бірі - тақырыптың мазмұнына сәйкес 

жасалған дидактикалық құралдар болып табылады. 

Дидактикалық құралдар – алдын ала сыныпта яки үйде өздігінен жұмыс істеу үшін 

оқушыларға таратылатын немесе бүкіл сыныпқа мұғалімнің көрсететін көрнекі оқу 

құралының ерекше үлгісі (көбінесе кестелер, карталар, мәтіндері, цифрлары және 

суреттері бар карточкалар, реактивтер және т.б.). Дидактикалық құралдар – үлестірмелі 

материалдар, әр баланың қабілетіне, біліміне сай келетін, өткен тақырыпты түсініп үлгере 

алмайтын оқушыларға қосымша үлестірмелі материалдар, аралас сабақ құралдары, үй 

тапсырмалары, бақылау жұмыстары, сыныптар бойынша тест тапсырмалары 

(тақырыптық, тоқсандық, жылдық, жарты жылдық), дидактикалық құралдар болып 

бөлінеді. 

Дидактикалық құралдардың мағыздылығы осында: ол оқушылардың 

біліктіліктерін, дағдыларын қалыптастыруға көмектесуге және олардың білімдерін тиімді 

әрі жеңіл тексеруге бағытталады. Дидактикалық құралдарды қолдану оқушылар үшін 

өздерін еркін ұстауға, ізденімпаздық, тапқырлық қасиеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Көркем еңбек пәнінде түрлі дидактикалық материалдармен жұмыс істеу 

оқушылардың технологиялық ойлауын, көркем – эстетикалық талғамын, шығармашылық, 

есте сақтау қабілеттерін, кеңістік қиялын, фантазиясы мен қол маторикасын дамытуға, 

көзбен нақты мөлшерлеу қабілетін жетілдіруге мүмкіндік береді. 
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Көркем еңбек пәнінде дидактикалық материалдарды қолданудың өзіндік 

ерекшеліктері бар. Сабақ барысында әр түрлі дидактикалық материалдарды қолдану 

арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылғын атррып отыруға болады. Өтілетін әр 

бір сабаққа дидакикалық құрал даындап, сабақты қызықты әрі тартымды етіп өткізуге 

болады. 

Оқу бағдарламасының мазмұнын іске асыру үшін мұғалім дидактикалық 

материалдарды қолдану арқылы әрбір оқушыны жеке, жұптық және топтық жұмыс 

түрінде жүргізілетін белсенді мақсатты оқу-танымдық қызметке тарту қажет. 

Оқушылардың көркем еңбек сабағына деген қызығушылығын арттыру үшін сабақ 

барысында әр түрлі жұмыс түрлерін өткізу қажет.[3] 

Орта білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде жеке тұлғаны әлеуметтендіруге, әр 

түрлі әлеуметтік топтарда тиімді араласуға қабілетті азаматтарды тәрбиелеуге көп көңіл 

бөлінеді. Осы міндетке жету үшін көркем еңбек сабақтарында қажетті ортаны құру және 

қызмет түрлерін таңдау қажет, онда оқушылар коммуникативтік дағдыларды дамытады 

және өз ойын сенімді түрде көрсетеді. 

«Көркемдік еңбек» пәнінің мазмұны тек пәндік сипаттағы міндеттерді ғана емес, 

сонымен қатар эстетикалық тәрбиеге ерекше назар аударылатын оқушылардың жеке 

қасиеттерін дамытуға бағытталған. 

Көркем еңбек пәнінде дидактикалық құралдар эстетикалық білім мен тәрбие 

шығармашылық тұлғаны дамыту және қалыптастыру үдерісіне тиімді әсер етеді және 

жалпы оқыту үдерісіне дамытушылыққа, оң әсер ете алады. Көркем еңбек сабақтарында 

эстетикалық білім мен тәрбие шығармашылық іс-әрекет барысында жүзеге асырылады, 

оның негізінде оқушылардың өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі көрсетуге үлкен мүмкіндік 

беретін пәндік және пәнаралық білім, шығармашылық қабілеттер қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, көркем еңбек пәнінде дидактикалық материалдар оқушыларды өз 

бетінше жұмыс істеуге үйретеді, олардың ойлау қабілеттерін арттырады, сөз қорын 

кеңейтуге көмектеседі, олардың пәнге деген қызығушылықтарын одан әрі арттырады, 

оқулықтағы  материалдарды қажет деңгейде меңгеруге ықпал етеді. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ 

 

Абишев Н. М. 

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 

Қостанай қ. 

 

Түйіндеме. Мақалада мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттілігінің 

компоненттері, коммуникативтік құзыреттілік құрылымы қарастырылады. 

Мемлекеттік қызмет мамандарының кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру бағдарламасының принциптері, міндеттері мен бағыттары, 

коммуникативтік құзыреттілігін сипаттайтын негізгі өлшемдер (параметрлер) 

айқындалған. 

Анотация. В статье рассматриваются компоненты профессиональной 

компетентности государственных служащих, структура коммуникативной  

компетентности,  определены  основные  критерии  (параметры),  характеризующие  

коммуникативную  компетентность, принципы, задачи и направления программы 

формирования профессиональной коммуникативной компетентности специалистов 

государственной службы. 

Abstract. The article considers the components of professional competence of civil 

servants, the structure of communicative competence, defines the main criteria (parameters) 

that characterize communicative competence, the principles, tasks and directions of the 

program for the formation of professional communicative competence of civil service 

specialists 

Түйін сөздер. Мемлекеттік орган, мемлекеттік қызмет, коммуникативті 

құзыреттілік, дағды. 

Ключевые слова. Государственный орган, государственный служащий, 

коммуникативная компетенция, навыки. 

Key words. State body, government employee, communication competence, skills. 

 

Кіріспе 

Кез келген мемлекеттің экономикалық, саяси және қоғамдық  дамуы  - оның 

аппаратының тиімді жұмысына байланысты.  Өз кезегінде мемлекеттік аппарат 

жүйесінде ең негізгі және шешуші рөл  мемлекеттік қызметшілерге тиісілі. Себебі 

олардың кәсібилігімен  құзреттілігінің деңгейінен мемлекеттік  қызыметтің тиімділігі 

анықталады.  

Өкінішке орай, қазір, қоғам тарапынан  мемлекеттік қызметшілердің 

жұмысына  қатысты сенімсіздік білдіру тендециясы байқалуда. Әрине ол жүйелік 

проблемаларға негізделген. Олардың ішінде жемқорлық және қызметшілердің кәсіпқой 

еместік факторлары алдыңғы қатарға шығады.   

Бүгін біз жемқорлық мәселесін қозғамай, мемлекеттік қызметшілердің 

жұртшылықпен қарым қатынас кезіндегі туындайтын  коммуникативтік  мәселелерге 

тоқталамыз.   Себебі, мемлекеттік органдардың соңғы кездерде  кризистік 

ситуацияларда қоғаммен байланыс олқылықтары байқалуда. Оған қоса  ресми өкілетті 

тұлғалардың сұхбат беру кезіндегі «тіл мүкістігі» интернет кеңістіктегі танымал   әзіл - 

ысқақ, сатиралық  топтарда әр түрлі «мем» түрінде таралып жүр («патамушта 

патамушта» немесе короновирус жайлы хабарлама т.б.с.с.).  Сонымен қатар әрі күнге 

дейіен, кейбір шенеуніктердің іскерлік  сөйлесудің әдебін сақтамай жүргенің айтып 

кеткен де жөн. Осы ретте  қоғамдық резонанс тудырған  Қапшағайдың бұрынғы әкімі                            

С. Кәкімовтың оқиғасын мысал ретінде келтіруге болады. Әрине осындай міңез құлық 
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ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңы [1]  мен ҚР мемлекеттік қызметшілердің 

әдеп кодексіне [2] қайшы келеді және аумалы мемлекеттік органдардың беделін 

жұртшылықтың көзінді одан әрі түсіреді . 

Осыған орай шенеуніктердің коммуникативтік мәдениеті мен құзыреттілігін  

көтеру қажеттілігі туындайды.  Бұл  қарапайым халықпен тиісті нормада сөйлесу, 

іскерлік әдепті ұстану және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы 

қоғаммен қарым қатынаста болу.  

Жоғары аталғандарға дәлел ретінде Қазақстан Президенті Қасымжомарт 

Тоқаев Қазақстан Республикасының халқына жолдауында «Халықпен тиімді кері 

байланыс орнату. Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел 

назар аудару мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары саналады»  [3] 

деп атап өтті. 

Зерттеу нысаны және әдісі 

Мемлекеттік қызметшілердің коммуникативтік құзреттілігі.  

Зерттеудің әдістемелік құралдары - қызметкерлердің коммуникативтік 

құзыреттілігін дамыту, мамандардың кәсіби қызметінің табыстылығын қамтамасыз 

ететін қасиеттерін іс жүзінде жүзеге асыру әдісі. 

Зерттеу нәтижесі 

Коммуникативтік құзыреттілік, бірінші кезекте, қоршаған адамдармен қарым-

қатынасты орнату және оны дамыту қабілеті болып табылады. Нақты түрде, 

коммуникативтік құзыреттілік тиімді қарым-қатынасты құру және қолдау үшін қажетті 

белгілі бір білімнің, іскерліктің және дағдылардың жиынтығы болып есептеледі.  

Коммуникативтік құзыреттіліктің мәнін жақсы түсіну үшін оның құрамдас 

элементтерін қарастыру қажет. Коммуникативтік құзыреттілік туралы ең көп таралған 

түсінік оны әртүрлі дағдылар мен білімдерді жинақтау ретінде көруге болады.  Мұндай 

дағдылар мен іскерлікке мыналарды жатқызуға болады: жағымды бірінші әсер 

қалыптастыру, қарым-қатынастың әр түрлі модельдерін еркін меңгеру, қарым-қатынас 

барысында эмоциялық кернеулерді басқару, өзінің экспрессивті сигналдарын бақылау, 

әңгімелесушіні тыңдау, оның позициясын және т. б. түсінуіне ынталандыру. 

Жоғары аталаған мәселелерді Г. М. Андреева  өз жұмыстарында толығымен 

қарастырған. Ол зерттеу барысында   коммуникативті қызметтің перцептивті, 

коммуникативті, интерактивті компоненттеріне тоқталған [4]. 

Перцептивті компонент   - басқа адамды қабылдау және түсіну. Респондентті 

тыңдай білу, әлеуметтік қарым-қатынас кезінде әріптестердің психологиялық көңіл-

күйін бағалау; коммуникацияға қатысушылардың вербалды және вербалды емес 

сигналдарын қабылдай білу, топтармен немесе жеке респонденттермен өзара іс-

қимылдың дәлме дәл стилін иентерпритациялау, коммуникативті процесс дамуын 

болжап, анықтай білу. 

Коммуникативті компонент  - ақпарат алмасу. Коммуникацияны орнату, 

қолдау және аяқтау қабілетін қамтиды, сонымен қатар ақпаратты қабылдау және 

бағалау, сұрақтар қоя білу, коммуникациялық  қабылдау кедергілерін енсеру 

дағдылары жатады. 

Интерактивті компонент  - өзара әрекеттестік. Коммунакциялық процесстің 

ұйымдастыру, оны басқару, аудиторияның назарын басқару дағдыларын өзіне қосады.  

Мемлекеттік қызметшілер көрсетілген компоненттерді өз жұмыс барысныда 

тиісті  қолдана білсе, олардың  коммуникативтік құзыреттілігі Андрееваның ойынша 

жоғарлайтын болады. 

Қазіргі  ғалымдар мемлекеттік қызметкерлердің коммуникативті 

құзыреттілігін арттырудың бірнеше тиімді әдістерін анықтаған. Олардың ішінде: 

бәсекелестік пен жеке басының еркіндігін дамыту; тік және көлденең 
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коммуникацияларды қолдану; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі мен 

жауапкершілігін дамыту; мемлекеттік қызметшілерді кәсіби даярлау жүйесін 

қалыптастыру; мемлекеттік басқарушылардың жағымды коммуникативті қасиеттерін 

дамыту; басқарудың әсер ету технологиялары мен психологиялық әдістерін зерттеу; 

әңгімелесушіні келісу және сендіру қабілетіне үйрету.  

Бәсекелестік пен жеке адамның еркіндігін дамыту. Сарапшылардың 

пікірінше, мемлекеттік қызметті модернизациялау саяси және экономикалық 

плюрализммен, менеджментті ұйымдастырудағы ғылымның өсіп келе жатқан рөлімен, 

заманауи ақпараттық технологияларды қолданудың кеңеюімен айқындалады. Бұл 

факторлар мемлекеттік қызмет кадрларының жаңа түрін қалыптастыруды талап етеді. 

Әлемдегі мемлекеттік қызметті дамытудың заманауи бағыттарының бірі - мемлекеттік 

қызметшілердің демократиялық әкімшілік мәдениетін, әсіресе азаматтармен қарым-

қатынаста енгізу. Ал демократия жеке бостандық пен бәсекелестіктің дамуын 

білдіреді. 

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі мен жауапкершілігін дамыту. 

Мемлекеттік қызметті реформалаудың міндеттерінің бірі - кәсіби, сауатты, жауапты, 

құрметті, патриот, саяси бейтарап мемлекеттік қызметшілерді даярлау. Мемлекеттік 

қызметшілерді кәсіби даярлау жүйесін қалыптастыру және дамыту. Мемлекеттік 

органдардың тиімді қызметінің кепілі - бұл халықаралық тәжірибені ескере отырып, 

мемлекеттік басқару, аумақтық басқару, әлеуметтік-экономикалық даму, қоғамдық-

саяси қатынастар саласындағы кадрларды даярлау және қайта даярлау[5]. 

Сонымен қатар қазіргі уақытта мемлекеттік қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды белсенді енгізу жүзеге асырылуда, бұл қазіргі 

заманғы басқарудың ашықтық, есеп беру, азаматтардың басқару процестеріне және 

демократияға қатысуы сияқты жақсы мақсаттарын жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Дегенмен, өкінішке орай бүгін кейбір мемлекеттік органдар әсіресе 

дағдарыстық ситуацияларда аталған ақпараттық технологияларды дұрыс қолданалмай 

алуда. Себебі форс-мажорлық жағдайларда  пасивтік күту, ұзақ уақыт аралығында 

түсініктеме бермеу фактілері кездеседі. Ол ақпараттық вакумға соқтырып, 

дағдарыстың жаңдандыруына ықпал туғызады. 

Сондықтан, мәселе туралы шынайы ақпарат беру, ол қандай жағымсыз болса 

да, және шын мәнінде не болғанын түсіндіріп, ақпарттық коммуникациялық 

технологиялар арқылы жеделділік танытқан өте маңызды. 

Қорытыңды 

Бұл жұмыс коммуникативтік құзыреттілікті зерделеуге және оның мемлекеттік 

қызметшінің тиімділігін анықтауға арналды. Автор теориялық материалды талдау 

негізінде коммуникативтік құзыреттіліктің негізгі құрамдас бөліктерін, дағдыларды, 

қабілеттерді және іскерлікті зерттеді. Сонымен қатар, автор мемлекеттік қызметші 

мамандығын қарап, оның коммуникативтік құрамдас бөлігіне назар аудара отырып, 

сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттілік үлгісінде және әртүрлі 

заңнамалық актілерде берілетін осы құрамдас бөліктің мәнін талдады. 
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Аннотация. Онлайн-әлемнің өсуі көптеген салаларда қолжетімділікті, 

жылдамдық пен коммуникацияны арттырды. Барлық түстердің ағартушылары, әрине, 

өз мүмкіндіктерін барынша пайдалануға тырысады. Бірақ, мүмкін, өнер-ерекшелік. 

Даралық, жеке өзара іс-қимыл және менталитет негізгі болып табылатын салада 

технология бейімделеді және сыныпта оңай қолданылады. Кейбір педагогтар өнер 

мәселелері бойынша оларға ашылатын мүмкіндіктерді құптайды, ал көпшілігі оның 

шектеулері мен кемшіліктерін терең түсінеді. 

Түйін сөздер: Facebook, Онлайн іс-шаралар, Визуалды өнер. 

Abstract: the Growth of the online world has increased access, speed, and 

communication in many areas. Educators of all stripes naturally strive to make the most of 

their opportunities. But perhaps art is an exception. In an area where individuality, personal 

interaction, and mentality are key, the way technology is adapted and used in the classroom is 

less straightforward. While some art educators welcome the opportunities it offers, many are 

deeply aware of its limitations and shortcomings. 

Keywords: Facebook, Online events, Visual art. 

Аннотация: Рост онлайн-мира увеличил доступ, скорость и коммуникации во 

многих областях. Просветители всех мастей, естественно, стремятся максимально 

использовать свои возможности. Но, возможно, искусство - исключение. В области, 

где индивидуальность, личное взаимодействие и менталитет являются ключевыми, то, 

как технологии адаптируются и используются в классе менее просто. В то время как 

некоторые педагоги по вопросам искусства приветствуют открываемые им 

возможности, многие глубоко осознают его ограничения и недостатки.  

Ключевые слова: Facebook, Онлайн-мероприятия, Визуальное 

искусство. 

 

         По мере того, как технологии меняют каждый аспект нашей жизни, 

педагоги по искусствам придумывают творческие приложения для того, когда экран 

может заменить личностное взаимодействие и, что не менее важно, обнаруживать, 

когда он не может. 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-1271.html
http://www.psychology-online.net/articles/doc-1271.html
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В классе технологии не столько заменяют личную динамику между 

преподавателями и студентами, сколько дополняют ее. 

Майкл Скотт-Митчелл (Michael Scott-Mitchell), заместитель директора/CEO и 

руководитель отдела проектирования производительности, сказал: "Практический 

опыт наших сотрудников в сочетании с нашей моделью обучения в консерватории 

означает, что технология не заменяет роль педагога; Напротив, мы отбираем и 

используем технологии конкретными способами, чтобы повысить доступность, 

актуальность и результативность нашего преподавания.  

          Поиск творческих способов использования технологий в классе может 

как облегчить вашу жизнь как учителя, так и повысить уровень вовлеченности 

учащихся и вовлеченность с уроками. От оказания помощи в общении между 

преподавателями и учащимися (а также между сверстниками) до организации учебных 

календарей, повышения качества презентаций и уроков с использованием средств 

массовой информации и визуализации не существует никаких ограничений в 

отношении способов использования технологий в классе для создания обогащенной 

среды обучения. Если вы ищете идеи о том, как именно использовать технологии в 

классе для улучшения обучения, некоторые примеры включают: 

          1. Игрофицированное изучение: 

Обучение может и должно быть интересным, а использование технологий для 

азартного обучения в классе может быть полезным для достижения этой цели. И в то 

время как обучающее программное обеспечение может быть отличным учебным 

инструментом, азартное обучение также может быть таким же простым, как создание 

виртуальной поисковой ловушки, путем составления списка вопросов для студентов 

для поиска и поиска правильных ответов для и добавления студентов в пары или 

группы для поощрения совместной и коллективной работы. 

          2. Цифровые производственные практики: 

Все более популярным, полезным и экономичным инструментом для 

учителей, ищущих новые способы использования технологий в классе, являются 

цифровые выезды на места. Google Streetview и другие подобные приложения 

позволяют виртуально исследовать парки, леса и даже национальные и 

международные достопримечательности с комфортом вашего класса. Виртуально 

испытайте вид со статуи Свободы или поход через Гранд-Каньон, чтобы заставить 

студентов с энтузиазмом узнать о местоположении или предмете и расширить 

обучение за пределы страницы!  

           3. Объедините социальные медиа: 

Поскольку студенты уже тратят столько времени на социальные сети, 

интеграция их использования в класс является одним из самых инновационных 

способов использования технологий в классе путем подключения учащихся к учебным 

программам, ресурсам класса и друг к другу. Создайте группу Facebook специально 

для вашего класса, где вы публикуете темы для обсуждения или разрабатываете 

уникальные хештеги для занятий в Twitter или Instagram с помощью которых учащиеся 

могут обсуждать уроки или задавать вопросы! 

            4. Соберите студенческую обратную связь: 

Истинный тест любой классной структуры и/или учебной программы 

заключается в том, насколько хорошо она помогает учащимся учиться, и получение 

отзывов от учащихся жизненно важно для оценки этого, определения того, что 

является и что не работает, и решения проблем и путаницы по мере их возникновения. 

Используйте онлайн-опросы и опросы для ежедневных или еженедельных заездов с 

учащимися, чтобы получить их мнение об уроках и решить сохраняющиеся вопросы 

или проблемы. Расширяйте использование хештегов Twitter, заставляя учащихся 
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писать свои отзывы и вопросы с помощью хештега класса. # QTNA (вопросы, на 

которые нужны ответы) 

            5. Создание цифрового контента 

Создание цифрового контента, связанного с теми вещами, которые они 

изучают, - отличный способ для студентов продемонстрировать свои индивидуальные 

творческие таланты, а также продемонстрировать обучение. Как и в случае с любым 

другим проектом, процесс создания контента наиболее эффективен, когда студенты 

могут выразить себя так, чтобы выделить и приспособить свои личные сильные 

стороны и стили обучения/общения. Предоставьте студентам возможность выразить 

себя через блоги, видео, подкасты, электронные книги, листовки и другое цифровое 

искусство, или любые другие средства, которые они чувствуют себя наиболее 

комфортно.  важение индивидуальности и потребности каждого студента в 

творческом самовыражении помогает им процветать как ученикам. 

            6. Использование календаря класса: 

Разработка общего онлайн-календаря для класса с помощью Google Calendar 

или аналогичной программы для размещения важных обновлений. Сроки выполнения 

заданий и мероприятия в классе (например, поездки на места и выступления гостей) в 

одном легко доступном месте как для преподавателей, так и для учащихся. Пройдите 

дальше и поделитесь календарем с родителями, чтобы они были связаны и занимались 

обучением своего ребенка. 

            7. Обзор и критика веб-страниц: 

Хотя мы знаем, что вы можете найти почти что угодно в Интернете, мы также 

знаем, что большая часть того, что вы можете найти, не является достоверной 

информацией из надежных источников. Я помню, как учителя и профессора часто 

рассказывали "Википедия не является надежным источником", когда делали 

исследовательские бумаги, но не могу вспомнить ни одного инструктора, который 

объяснял, почему. Предоставьте своим ученикам цифровую грамотность для анализа и 

распознавания надежных веб-страниц и источников из ненадежных, проанализировав 

их вместе, разработав и сообщив стандарты того, что делает их хорошим источником. 

           8. Уроки и презентации для видео/мультимедиа: 

Сделайте презентации живыми для учащихся, включив в них визуальные 

эффекты, фотографии, видео и музыку. Разработка слайд-шоу и цифровых 

презентаций, воспроизведение музыки или видео для фона и контекста во время 

презентации или приглашение виртуальных приглашенных докладчиков для общения с 

вашим классом с помощью программ, предназначенных для конференц-связи 

(например: Skype, Google Hangouts и Facetime) - все это веселые и творческие способы 

повысить вовлеченность с уроками при обучении преимуществам технологий и 

мультимедийного использования. 

           9. Онлайн-мероприятия для студентов, завершающих работу рано: 

Создать учебные станции для поощрения и поддержки студентов, работающих 

в их собственных темпах. Если студент рано заканчивает задание, вместо того, чтобы 

быть застрявшим в ожидании, когда другие студенты догонят или класс, чтобы 

закончить, студенты могут расширить и улучшить свое обучение, посещая обучающую 

станцию и просматривая видео, играя в обучающие игры, или изучая другие онлайн-

действия, связанные с их обучением. 

Почему студенты получают преимущества от использования технологий в 

классе? 

Интеграция технологий в учебные классы позволяет повысить (и 

эффективность) коммуникацию между учащимися и преподавателями, а также 

учащимися и сверстниками, родителями и преподавателями, что имеет жизненно 
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важное значение для академического успеха учащихся. Использование технологий в 

классах также позволяет учащимся иметь голос в процессе обучения. Студенты имеют 

возможность брать на себя ответственность за свое обучение, давая отзывы об уроках, 

участвуя в проектах и учебных мероприятиях, которые уважают их индивидуальность 

и имеют возможности и поддержку для изучения и понимания того, как использовать 

технологии творчески, эффективно и безопасно. 

Технологии, однако, не обязательно должны быть такими ограниченными: 

цифровое искусство процветает, и хотя некоторые программы редактирования 

изображений стоят дорого, есть масса бесплатных приложений, которые позволяют 

экрану занять место кистей и холста. Визуальные искусства, такие как живопись и 

даже анимация, получили большую выгоду от появления технологии и могут достичь 

очень похожих результатов с их традиционным аналогом при использовании частично 

различных наборов навыков, которые позволяют ученикам рисовать и рисовать 

эффективно, даже если они не имеют склонности к карандашу и бумаге. Несколько 

кликов мыши могут создать более точные формы и кисточки, чем начинающий 

цифровой художник мог бы произвести, если бы дали физическую палитру и кисть, и 

нет причин, почему окончательный результат не должен считаться реальным 

искусством. 

         За эти годы технологии даже создали формы искусства, которых раньше 

не существовало: разве фотография и кинопроизводство не являются действительными 

формами художественного выражения? Производство короткометражного фильма с 

нуля - это деятельность, которую технология сделала более доступной, чем когда-либо, 

как классовый проект, и она включает в себя множество художественных форм, 

которые могут быть присвоены тому, кто в группе наиболее подходит ему: Авторы 

могут попробовать свои силы при создании сценария, музыканты могут записывать и 

редактировать саундтрек, Визуальные художники и мастера имеют выбор различных 

визуальных аспектов фильма, таких как набор дизайна и визуальные эффекты, 

Студенты, которые интересуются киноиндустрией, могут быть режиссерами и 

операторами камер, И конечно, не было бы вообще фильма без актеров, чтобы сыграть 

те части, которые их одноклассники написали для них. 

          Вкратце, достаточно творческий и мотивированный учитель может 

показать ученикам, что не только технология может быть использована художественно 

и не должна быть совершенно отдельным миром, но и искусство само может 

сотрудничать друг с другом и технологии могут помочь связать их все вместе. 
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Аннотация. Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің әлемдік ғылым мен білімнің 

өркендеуіне қосқан еңбектері толықтай келтірілген. Мақалада энциклопедист-

ғалымның әр саладағы негізгі мәселелерді қозғайтын ой-толғаныстары, философиялық 

ой-тұжырымы қарастырылған.  

Түйін сөздер: ғалым, ғұлама, ағартушы, ұстаз, ғылым. 

Аннотация.В статье подробно изложены труды Абу Насыра аль-Фараби, 

внесенные в развитие мировой науки и образования. В статье рассмотрены 

размышления, размышления ученого-энциклопедиста, затрагивающие основные 

проблемы в каждой области науки. 

Ключевые слова: ученый, философ, просветитель, учитель, наука 

Annotation.The article describes in detail the works of Abu Nasir al-Farabi, 

contributed to the development of world science and education. The article considers the 

thoughts and reflections of an encyclopedic scientist, which touch on the main problems in 

each field of science. 

Keywords: scientist, philosopher, educator, teacher, science 

 

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар 

аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге 

келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар қаласының маңайындағы 

ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед 

ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір 

ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген 

атаудың болуы. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб 

деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу 

Насыр атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса 

ірі мәдениет орталығы болған. Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның 

бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, 

грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми 

дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдадта әл-Фараби 

ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында әл-

Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, 

Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін 

үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы 

шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен 

танысады. Олардан тәлім-тәрбие алады. Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің 

замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең 



653 
 

ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие 

болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық 

және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен 

логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі 

"Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат" деп аталады. Оның 

атақты “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне 

аударылған. Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", бірінші және 

екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазды. 

Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға арналған 

кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі философия пәнін 

терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын 

дамыта отырып, өз тарапынан да “Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының 

көзқарасы”, “Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты көптеген 

сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, 

мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, 

пайымдаулар айтады. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын 

жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, 

әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. 

Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс 

пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды.[3] 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 

ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедисть және 

шығыс рационализмін қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті оған 

“Аристотелден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген Әл Фарабидің, бір 

кездері Орта Азияның етедегі мәдени орталығы болған қала Отрарда туылғаны 

тарихтан белгілі. Әл Фараби осы Отрарда, өзінің ана тілі қыпшақ тілінде бастауыш 

білім алады. Фарабидің еңбегі мен әрекет дәуірі араб мәдениетінің даму дәуірімен 

түстас келді. Әлемнің атақты оқымыстылары, философтары, ақындары, музыканттары, 

бағдатқа жиналды және онда ғылым академиясы мен университет ашады.Бағдат 

оқымыстыларының арасында Орталық Азия мен Қазақстаннан шыққандар құрметті 

орындарды иеленді. Солармен бірге Бағдатқа – білімнің барлық саласынан; музыкадан 

бастап астрономияға дейін хабары бар Фараби де келді. Фараби тіл ғылымының, 

калеграфияның, лингвистиканың, өлең құрастырудың, риториканың ірі теоретигі 

ретінде танылды. Сауатты жазу, каллиграфия, өлең жазуғ риторикадан трактовкалар 

жазды. Әбу Насыр ал-Фараби – жан-жақты дамыған музыкант әрі компазитор, 

мәнерлеп орындаушы әрі теоретик, тарихшы, музыкалық аспаптарды жасаушы шебер 

болды. 

Оның көптомдық “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы көптеген 

тілдерге аударылған. Фараби трактаттары біздің заманымызға дейін аса жоғары 

бағаланады. Фараби геометрияны барлық жаратылыстық-философиялық ғылымдардың 

негізі деп қарады. Ұл идеаны “Философияны меңгерудің қажетті шарттары” деген 

трактатында анық келтірген. 

Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары болды, ол бұл 

ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары педагогикалық ғылымдар 

категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы жаратылыстанудан жазған Фараби 

еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және жаратылыс құбылыстарын зерттеуде ол 

эксперименттер жасау қажеттілігін атап көрсетеді. 
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Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызыметіне байланысты 

Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, ботаникамен, 

минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл салаларының бәрі жаратылыстану 

құрамына кіретін. Фараби географияға көп көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол, 

Қазақстан мен Орталық Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген ғылыми және 

мәдени орталықтарында болды. Оның Отрарда, Талас, Шаш, Самархант, Бухара, Хива, 

Кабул, Бағдат, Дамаск қалаларында болғаны құжат түрінде белгілі. Барлық елдер мен 

қалаларда, Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ және астрорном ретінде аймақты 

оқып үйренді, орынның координаталарын анықтады т.б. Жаратылсытануға Фараби 

басты мән берді. Ол, “қандай да бір педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы 

ғылым әлдеқайда бай және кең көлемді болып келеді” деп жазды. 

Өзінің басқа бір еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын табиғат 

туралы ғылымды игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, мәндері 

анық және оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады. 

Философия саласында Фараби өз заманындағы теңдесі жоқ тұлға саналды. 

Оның негізгі көзқарасы – рациональдық. Оның философиялық еңбектерінде 

Аристотель, Платон және басқа ертедегі данышпандардың философиялық еңбектеріне 

коментарийлер жазуға көп орын берілген. Фарабидің тамаша, өте бағалы еңбегі 

“Даналықтың маржандары” деген трактаты 1000 жылдан бері Шығыс 

университеттерінің оқулық құралы болып келеді. 

Фараби еңбектері Европаның Қайта өрлеуінде үлкен рол атқарды. Бэкон, Л. Да 

Винчи, Коперник, кеплер, Лейбниц сияқты оқымыстылар өз жетістіктері үшін 

Фарабиге қарыздар. Бүкіл өркениеттің жан дүниесін даму бағытындағы оның білімін 

бағалау оңай емес. 

Әл-Фарабиден бізге жеткен ең үлкен ғылыми теориялық еңбек — "Музыканың 

ұлы кітабы" болып табылады. Мұнда музыка теориясы физика-математикалық негізде 

қорытылып, баяндалған, мәселен, физиканың акустика, механика мәселелері бойынша 

кең қамтылып, дыбыстың табиғаты, таралуы, қозғалысы, резонанс, т. б. бойынша 

көптеген соны пікірлер айтылады. 

Физика саласындағы ғүламаның көрнекті еңбегі "Вакуум туралы" деп аталады. 

Мүнда ол табиғатта вакуум (бостық) жок екенін ежелгі грек оқымыстыларында сирек 

кездесетін тәжірибеге (экспериментке) сүйенген логикалық қорытындылар арқылы 

дәлелдеуге тырысады. Бұл еңбегінде ол вакуум проблемасынан басқа да физиканың әр 

түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның деңгей-дәрежесіне сай 

шешімдерін тауып беруге тырысады. Олардың ішінде дененің жылы ұғымы не 

кішіреюі, түсірілген кернеу-күшке, кысымға байланысты ауаның көлемінің ұлғаю 

немесе кішірею құбылыстарының заңдылықтары, ол күштің жан-жаққа берілуі және 

басқалар бар. 

"Әлхимия өнерінің қажеттілігі туралы" деп аталатын трактатында ғұлама өз 

тұсындағы химиялық білім-дағдыларды талдай, сарапқа сала келе, ол химияның 

жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп алып, оны белгілі бір зерттеу пәні бар 

жаратылыстану ғылымы қатарына қосады. [1] 

Әл-Фарабидің медицина, биология ғылымдарына да үлкен мән бергені мәлім 

болып отыр. Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда зерттеуге 

көп күш жұмсаған. Медицина жөнінде "Адам ағзалары жайлы Аристотельмен 

алшақтығы туралы Галенге карсы жазылған трактаттар", "Жануарлар ағзалары", 

"Темпераменттер туралы", т. б. еңбектер жазған, бұларда ол негізінен медицина 

ғылымының пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруді көздейді. Бұл еңбектерден ұлы 

ғұлама медик Әбу-әли ибн Сина тәлім алған. Мәселен оның "Медицина негізінде" атты 

әйгілі шығармасы теориялық, әдістемелік жағынан ұстазының аталмыш "Адам 
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ағзалары жайлы" трактатына ете жақын келеді. Әл-Фарабидің бұлардан басқа көптеген 

философиялық және натурфилософиялық тұжырымдарында да жаратылыстану 

жайында айтылған бағалы пайымдаулар мен ғылыми қорытындылар кездесіп отырады. 

Оларды жиыстырып, бір жүйеге келтіру — фарабитанушылардың алда тұрған кезекті 

міндеттерінің бірі.  

Ғұламаның ғылыми-философиялық еңбектерін байыптап қайта карау 

барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын көреміз. 

Ол — шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы 

оқымысты. [2] 

Әл-Фараби өзінің "Риторика", "Поэзия өнері туралы", "Бақытқа жол сілтеу" 

туралы трактаттарында этикалык, эстетикалық мәселелерге көңіл бөліп, көркемдік, 

сұлулық, бақыт, мейірбандық, білім категорияларының бетін ашып, солардың негізін 

дәлелдеп берді. 

Этиканы ол, ең алдымен, жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін 

ғылым деп қарады. Сондықтан оның этика жөніндегі тұжырымдамаларында жақсылық, 

мейірбандык категориясы басты орын алады. Ғұламаның этикалық ойларынан терең 

гуманизмнің лебі еседі, ол адам баласын жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының 

биік шоқтығы, сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби 

жасаған қорытыңдының басты түйіні — білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің 

бірлігінде. Фарабидің гуманистік идеялары әлемге кең тарады. Ол ақыл-ой мен 

білімнің биік мәнін дәріптеді. Фараби көркемдік, сұлулық хақында былай дейді: оның 

пікірінше, көркемдік өмір шындығының өзіне тән қасиет, ол болмысгы нақты түрде 

бар құбылыстардың, әлеуметтік өмірдің көкейдегі елесі. Көркемдік — адамның денесі 

мен рухани жан-дүниесінің адамгершілік қасиетінің сұлулығын көрсететін белгі деп 

саналды. 

Фараби "Бақытқа жол сілтеу" трактатында бақытқа, оған жетуге бастайтын жолға 

айрықша назар аударады. Әл-Фараби өлгеннен кейінгі баянсыз бақыт туралы емес, тірі 

адамның бақыты туралы айтады. Оған жету үшін адам өзін-өзі жетілдіре отырып, қиын 

жолдан өтуі керек. Адамның табиғи қабілеті өздігінше жақсы қылықты да, жаман 

қылықты да істеуге бірдей мүмкіндік береді. Адамның жетілуі мінез-құлықтьщ 

жетілуімен үйлес келеді, осыдан келіп бақытқа жету мен мінез-кұлықтын жетілуі 

арасында байланыс туады. 

"Бақытқа жол сілтеу" трактатында және басқаларда әл-Фараби Аристотельдің 

әрекеттену мен қайырымды істердегі орта шама туралы пікірін дамытады. Фараби 

ұстамдылықты жақсы кұлық деп есептейді, ал ұстамды болу үшін, шамадан тыс 

молшылық болса, одан жетіспеушілікке қарай ауытқып, ондай молшылықтан 

арылуымыз керек және керісінше, жетіспеушілік болса, біз молшылық жағына қарай 

ауытқуымыз керек, сөйтіп, мінез-құлқымызда ұстамдылықты қалыптастырғанша 

осылай ете беруіміз керек1. Жоғарыда айтылғандар әл-Фарабидің адам өміріндегі 

"жақсылық" пен "жамандық" "тәңірден" болмай, оларды адамның өзі тандауға болатын 

жағдайда белсенді әрекет факторына қандай зор маңыз бергенін көрсетеді. [1] 

Аристотельдің "Никомахтың этикасында" (1-кітап, параграф 1) келтірілген 

схемасын негізге ала отырып, әл-Фараби философияны теориялық және практикалық 

деп екіге бөледі. Теориялық философия өзгермейтін, өткінші емес заттарды, 

практикалық философия өзгертуге немесе жасауға болатын заттарды зерттейді. 

Философия, әл-Фарабидің білуінше, адамда ғана болатын "ең ерекше" игілік, ақыл, 

парасат арқылы меңгеріледі. Ақыл, парасаттың қызметі қалай болса солай бет алды 

жүргізілмеуге тиіс, онда мақсаттылық сипат алады. Оның негізін логика өнері 

қарастыратын ойлаудың дұрыс әдістері құрады. Әл-Фарабидің атап көрсетуінше, адам 

өзінің бақытқа жету жолын логикадан бастағаны жөн. 
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Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз кездеген мақсатына жетуі оның 

өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп 

отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып білу арқылы жетіледі деп 

түйін жасайды. 

Әбу Насыр әл-Фараби мұраларының Қазақстанда түбегейлі зерттелуі 20 

ғасырлардың 60-жылдарында ғана қолға алынды. Оған алғаш бастамашы болған қазақ 

ғалымдары Ақжан әл-Машани (Машанов) мен Қаныш Сәтбаев еді. Әбу Наср Әл-

Фарабидің 1100 жылдығына орай шығарылған ЮНЕСКО шешімі бойынша 1975 жылы 

Алматыда халықаралық конференция өткізілді. 

Бұл күндері ҚР ҒМ Ғылым Академиясының философия институтында шығыс 

философиясы және фарабитану бөлімі жұмыс істейді. Мұнда ғұламаның қазірге дейін 

қазақ және орыс тілдеріне аударылып, ғылыми түсініктемелері мен алғысөздері 

жазылып, 20-дан астам трактаттары жарық көрді. Бұл бөлім Әбу Наср Әл-Фарабидің 

диалектикасы, гносеологиясы мен әлеуметтік философиясы мәселелері бойынша 

зерттеулер циклін жүргізіп келеді. ҚазМ -де Фарабитану орталығы құрылған. Мұнда 

да Әбу Наср Әл-Фараби мұраларын аудару, зерттеу, насихаттау жұмыстары маркстік 

көзқарастардан арылған жаңа, тың бағыттар бойынша жүргізілуде. [4] 
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Аннотация: Проблема интеллектуального развития приобретает большое 

значение в настоящее время в силу ряда причин. Согласно Концепции модернизации 

образования, общество предъявляет определённые требования к школе. Главной и 

первостепенной задачей является необходимость повышения качества образования, а 

это возможно через совершенствование форм и методов обучения, через внедрение 

образовательных технологий. 

Ключевые слова: Педагогическая технология, интеллектуальное развитие, 

ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, младший 

школьник. 

Annotation: The problem of intellectual development is becoming very important at 

the present time for a number of reasons. According To the concept of modernizing 

education, society imposes certain requirements on schools. The main and primary task is to 
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improve the quality of education, and this is possible through improving the forms and 

methods of teaching, through the introduction of educational technologies. 

Key words : Pedagogical technology, intellectual development, ICT, health-saving 

technology, technology of problem learning, Junior school student 

Аннотация: Зияткерлік даму мәселесі қазіргі уақытта бірқатар себептерге 

байланысты үлкен маңызға ие. Білім беруді жаңғырту тұжырымдамасына сәйкес қоғам 

мектепке белгілі бір талаптар қояды. Басты және бірінші кезектегі міндет білім беру 

сапасын арттыру қажеттілігі болып табылады, ал бұл білім беру технологияларын 

енгізу арқылы оқытудың нысандары мен әдістерін жетілдіру арқылы мүмкін болады. 

Түйін сөздер: Педагогикалық технология, интеллектуалды даму, акт, 

денсаулық сақтау технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, кіші оқушы. 

 

Каждый год модернизация казахстанского образования выдвигает новые 

требования к системе школьного образования. Важной задачей является 

необходимость повышения усвоения эффективности учебного материала, нацеленной 

на повышение современного качества образования. А это ориентация образования не 

только на усвоение обучающихся определённой суммы знаний, но и на развитие его 

личности его познавательных и созидательных способностей. Современная школа 

формирует такую систему универсальных знаний, умений, навыков, которая способно 

повысить эффективность усвоения материала.  

Обучение ребенка в школе предполагает его всестороннее развитие, однако 

особое значение мы уделяем интеллектуальному развитию. Интеллектуальное 

развитие происходит во всех областях обучения ребенка. Обучение младшего 

школьника в начальной школе позволяет ребенку открыть новые возможности в 

различных сферах деятельности. Применение педагогических технологий позволяет 

преподавателю решать воспитательные задачи и формировать у ребенка готовность к 

самостоятельному изучению окружающего мира, что способно благополучно повлиять 

на всестороннее развитие личности ребенка.  

И.П. Волков раскрывал термин «педагогическая технология», как  это 

описание процесса достижения планируемых результатов  обучения.  

Невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания 

буквально обо всем. Гораздо проще научить получать знания самостоятельно, 

анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или проблемы, 

которую он не решал. Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности 

учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок 

способствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и 

творческих способностей, а следовательно повышению качества обучения. 

 Актуальность данной проблемы приобретает большое значение в настоящее 

время в силу ряда причин. Согласно Концепции модернизации образования, общество 

предъявляет определённые требования к школе. Главной и первостепенной задачей 

является необходимость повышения качества образования, а это возможно через 

совершенствование форм и методов обучения, через внедрение образовательных 

технологий.  

Среди многообразия современных образовательных технологий мы выделили 

для себя те, которые, на наш взгляд, можно использовать в работе с учащимися 

начального звена: технологии личностно-ориентированного, развивающего, 

проблемного обучения, а также игровые, проектные, здоровьесберегающие и 

информационно-коммуникативные. 

Технология проблемного обучения. Актуальность данной технологии 

определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, 
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активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при 

разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В 

преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в 

овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. 

Создание проблемных ситуаций на уроках - это один из способов развития творческого 

мышления младших школьников. 

Элементы технологии проблемного обучения можно применять на уроках, 

создавая проблемную ситуацию на любом этапе урока. 

Информационно-коммуникативные технологии. В работе начального звена 

ИКТ считается неотъемлемой частью урока т.к. урок становится более эффективным в 

получении и усвоении знаний, а улучшается уровень наглядности на уроке. 

Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, достигнуть этого 

можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но 

компьютерные технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уровень 

наглядности. 

Технология проектного обучения. Применяем и приемы проектной 

деятельности, так как данный метод стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к окружающему миру, 

сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества. 

Здоровьесберегающие технологии. Данные технологии технологии 

применяются нами как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе. Эти 

технологии  формируют у детей ответственное отношение к своему здоровью – 

необходимое условие успешности современного человека.  

Педагогические технологии это своего рода уникальные подсказки, которые 

помогают педагогу  построить последовательный и целостный урок для достижения 

поставленных целей.  Мы считаем, что  главным признаком качественного обучения 

должно стать не освоение учениками определенного объема знаний, умений и навыков, 

а умение детей учиться самостоятельно, добывать знания и уметь их перерабатывать, 

отбирать нужное, прочно их запоминать, связывать с другими. Мы считаем, что 

благодаря инновационным технологиям мы добьемся лучших результатов. 
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Abstract: The English language has a thousand-year history. During this time, a large 

number of expressions accumulated in it, which people found successful, accurate and beautiful. And 

so a special layer of the language arose - phraseology, a set of stable expressions that have 

independent significance. The article is devoted to the study of the types and functions of 

phraseological units and phraseology as a science. 

Түйіндеме: Ағылшын тілі мың жылдық тарихы бар. Осы уақыт ішінде адамдар 

табысты, дәл және әдемі деп тапқан көптеген сөз тіркестерін жинақтады. Осылайша тілдің 
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ерекше қабаты пайда болды - фразеологизмдер, тәуелсіз мағынасы бар тұрақты тіркестер 

жиынтығы. Мақала ғылым ретінде фразеологиялық бірліктер мен фразеологизмдердің түрлері 

мен функцияларын зерттеуге арналған. 

Аннотация: Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время накопилось 

огромное количество выражений, которые люди нашли успешными, точными и красивыми. 

Так возник особый слой языка - фразеология, набор устойчивых выражений, имеющих 

самостоятельное значение. Статья посвящена изучению типов и функций фразеологизмов и 

фразеологии как науки. 

 

Index terms: phraseology, phraseological units, types of phraseological units, 

functions of phraseological units. 

Learning English is widespread in our country. A good knowledge of the language, 

including English, is impossible without knowledge of its phraseology. The knowledge of 

phraseology extremely facilitates the reading of both journalistic and fiction. The wise use of 

idioms makes speech more idiomatic. With the help of phraseological expressions, which are 

not translated literally, but are rethought, the aesthetic aspect of the language is enhanced. [5, 

36] 

Using phraseological expressions that are not interpreted verbatim, but are re-

interpreted, the aesthetic aspect of the language is enhanced. "Using idioms, like using 

different shades of colors, the informational aspect of language is supplemented by a 

sensually intuitive description of our world, our life» [6, 119] 

In phraseological units, the lexical meanings of individual words are only 

manifested in combination with other words, that is, the meanings of words are realized 

depending on the context, on the situation. [3, 121] 

Studies in the field of phraseology show that the word "phraseology" has several 

meanings. As the linguistic term, it is used to denote a special branch of linguistics, which 

studies "stable phrases with complicated semantics that are not formed by generating 

structural-semantic models of variable combinations" [12, 56] 

The term “phraseology” is derived from two Greek words: phrasis - “expression, 

speech turnover” and logos - “teaching”. [14, 8] 

Turning to the etymology of the term, phraseology is defined as the "science of the 

phrase", although more often it does not mean the science itself, but rather its material. The 

phraseology studies include only phraseological units. [8, 26] 

Phraseological units fill the gaps in the lexical system of the language, which is not 

can fully provide the name of the new parties to reality, and in many cases are the only 

designations of objects, properties, processes, states, situations, etc.[3, 4] It is expedient to 

give an accurate definition to the notion of phraseological unit proposed by Kunin : 

"Phraseological units are separable combinability of words with the analyzed meaning and a 

definite stability at a phraseological level " [10,2] 

It means that a character, which is above the word level, stability and changed 

meanings of words in the combination are criteria of phraseological units together with other 

linguistic units, which define their special status in the language structure.[11,3] 

The French linguist P. Gyro gives the following succinct definition of a 

phraseological unit: “an expression consisting of several words that make up syntactic and 

lexicological unity” [4, 53] 

By definition, A.G. Nazaryan, "phraseology is a" separately formed "unit with full 

or partial semantic transformation" [9,119] 

For phraseological units, stability is generally not characteristic, but stability at the 

phraseological level, regular dependencies of verbal components and structural-semantic 

unmodeling. 
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The classification of phraseological units is one of the urgent problems of 

phraseology.        V.V. Vinogradov developed the classification of phraseological units 

according to the degree of semantic cohesion. According to the degree of semantic cohesion, 

he identified three types: phraseological mergers, phraseological unity and phraseological 

combinations. 

Phraseological phrases always represent a single semantic whole, but the ratio of the 

semantics of phraseological units as a whole and the values of its components may be 

different. On this basis, three groups can be distinguished: phraseological coalitions, unities, 

and expressions. The first two groups are semantically indivisible turns. They are equivalent 

in terms of their meaning to a word or phrase. The third group is already semantically 

articulated turns. Their meaning is equivalent to the semantics of their components. [15,15] 

1. Phraseological conjunctions are those semantically indivisible phraseological 

units in which the integral meaning is completely incompatible with the individual meanings 

of the words that compose them. The meaning of such phraseological turns is as unmotivated 

and completely arbitrary as the semantics of words with a non-derivative basis, in which the 

attribute underlying the name is no longer felt. This sign can be revealed only from an 

etymological point of view. In the fusion of words with their independent meanings, there is 

essentially no, these are the equivalents of words, brought under certain grammatical 

categories as single, absolutely indecomposable semantic units. The highest degree of 

semantic cohesion arises and is supported by the following facts: 

 the presence within the union of obsolete and therefore incomprehensible 

words 

 the presence within the fusion of grammatical archaisms 

 the absence within the fusion of a living syntactic connection between 

components, the presence of syntactic disorder and indifference. [15,10] 

2. Phraseological unity is also integral and indivisible, however, in them, unlike 

mergers, their integral semantics is already motivated by the individual meanings of the 

words that make up them. The indecomposable meaning of unities arises as a result of the 

merging of the meanings of the individual constituent parts in a single generalized-portable 

semantics of the whole. Unities are similar to words with a derivative basis, but here the 

productivity is not direct, but indirect.  

The presence of a really existing imagery is the main property of unities. 

The parts that make up the unity can be separated from each other by inserts of other 

words, and this property sharply distinguishes unity not only from splices, but also from 

combinations and expressions. Phraseological fusion and unity, most often acting as 

equivalents of words, are often combined into one group - idioms. [15,11] 

3 Phraseological expressions are phraseological units that are stable in their 

composition and use, which are not only semantically members, but also consist entirely of 

words with free meanings. They differ from combinations in that they do not have words with 

limited compatibility and their components cannot have synonymous substitutions. The main 

specific feature that distinguishes them from free phrases is that in the process of 

communication they are not formed by the speaker, but are reproduced as ready-made units 

with a constant composition and meaning, they are extracted from the whole memory. [15,11] 

In addition to the general semantic features, the basis for the classification of 

phraseological units can serve as their structure. 

So, N.M.Shansky distinguishes two groups: 

- nominative - phraseological units calling this or that phenomenon of reality 

- communicative - phraseological units, which are whole sentences [13,46] 

A.V. Kunin, in turn, distinguishes between two large groups of phraseological units: 

nominative-communicative and interceptive. 
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Nominative-communicative phraseological units, according to A.V. Kunin, perform 

the function of the name of an action; the main component is the verb: carry the day, play 

with fire - [1, 8]. 

The second group includes interjectional phraseological units expressing emotions: 

by the Lord Harry, by George [1, 8]. 

Phraseological units perform a set of specific functions that are predetermined by 

their essence. 

Some functions are constant inherent in all phraseological units in any conditions of 

their use, while others are variable, characteristic only of certain types of phraseological 

units. Constants include communicative, cognitive, and nominative functions. [7, 212] 

Communicative function - the purpose of serving as a means of communication or 

communication. Communication involves a mutual exchange of statements, and the message 

- the transfer of information without feedback from the reader or listener [2, 42]. 

Cognitive (or cognitive) function is a mediated by consciousness socially 

determined reflection of objects of the real world, contributing to their knowledge [2, 50] 

Social determinism is manifested in the fact that although individual individuals create 

potential phraseological units, these individuals are part of society, and their cognitive 

function is possible only on the basis of previous knowledge. 

A nominative function is the correlation of phraseological units with objects of the 

real world, including situations, as well as the replacement of these objects in speech activity 

with their phraseological names [2, 62]. An example is the phraseological unit of brown 

paper. The nominative function of phraseological units is characterized by the filling of gaps 

in the lexical system of the language. This is characteristic of most phraseological units, since 

they do not have lexical synonyms. 

A.V. Kunin considers deictic and effective functions as variative functions [10, 5].  

A deictic function is realized in indicating spatial or temporal localization of an 

action, phenomenon, event relative to a reference point relevant in the framework of a 

particular speech situation [10,5].  

The resultant function is to identify the cause that caused the action or condition, 

which is expressed by phraseologism [10,6] 

The most important function of any unit of the language, including the 

phraseological, is a pragmatic function, i.e. purposeful impact of the language mark on the 

recipient [2, 81]. A pragmatic orientation is characteristic of any text, any statement, which 

affects the phraseological units used in them. Phraseologisms strengthen the pragmatic 

orientation of the text or its part - the context. 

 

The study of phraseological units deserves special attention and is practically 

significant, since, as noted by a number of linguists, knowledge of a foreign language 

involves both knowledge of its phraseology and the ability to use “stable units, units of the 

phraseological structure” in speech. 

Knowing English phraseological units, proverbs and sayings enriches students’ 

vocabulary and helps them to realize figurative system of English, lambent English humor 

and broadens their lingua cultural competence. Phraseological units are an integral part of any 

language or culture and knowing these units and appropriate interpretation of them is an 

evidence of appropriate translation of the whole expression or a work of art.  

The role of phraseological units as specific structures in forming vocabulary and 

linguacultural competence of students is very significant because they encapsulate a national, 

country’s cultural outlook. [11,1] 

             

 



662 
 

References: 

Chikina E.E. Identification of the national-cultural specificity of phraseological units: 

modern approaches // Intern. scientific and practical (electronic) magazine "INTER-CULTUR @ L-

NET", 2004. - No. 3. – 15 

Fedulenkova T.N. English Phraseology. - Arkhangelsk: Pomor. Gos. Univ., 2000, 132 

Karimova Z. S. «THE PROBLEM OF DETERMINING PHRASEOLOGISM IN MODERN 

LINGUIST» 2008 р8 

Kazakova T. A. Literary translation. - St. Petersburg: UNION, 2003. – 113 

Kunin A.V. Phraseology course of modern English. - M .: Higher school, 1996 p336 

Kunin A.V. «Phraseology of modern English: the experience of a systematic description.»    

p250 

Kunin A.V. English phraseology. - M .: Higher school, 1970. - p344 

Litvinov P.P. Phraseology. - M.: Primstroy –M, 2001 p385 

Nazaryan A.G. Phraseology of the modern French language. - M .: Higher school, 1987. – 

288 

Science direct  Victoria Subbotina* Challenges of translating phraseological units Akdeniz 

Language Studies Conference 2012  

Science direct GlobELT   Natalia Zerkina English phraseology in teaching: Interrelation of 

theory and practice An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional 

Language, Antalya - Turkey 

Smirnitsky A.I. Lexicology of the English language. - M., 1998. 850   

Shadrin N.L. Translation of phraseological units and comparative style. Saratov: Publishing 

House of the Saratov University, 1991. - 220 

Shoyimkulova M.S “THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF PHRASEOLOGY IN 

LINGIUSTICS” 2018 35 retrieved 10.03.20 

Shukurova F. Kh. Semantic classification of phraseological units IV Intern. Scientific conf. 

(Moscow, June 2016). - M.: Buki-Vedi, 2016 p109 

 

 

 ДК 94.054 

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ РУХАНИ, ІЗГІЛІК 

ТУРАЛЫ ОЙЛАР 

 

Әбілқаир Әсем Асқарқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ғылыми жетекшісі: Жазыкова Р.Б. 
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Аннотация. Мақалада  заманының ұлы данышпан-ойшылы, ғұлама, ғылымның 

әр саласынан күні бүгінге дейін өзінің құндылығын жоғалтпаған саралы еңбектер 

қалдырған Әл-Фарабидің нақыл сөздері, олардың негізгі идеялары, яғни, адамгершілік, 

ізгілік пен қайырымдылық мәселелері жөніндегі көзқарастары қарастырылған. 

Түйінді сөздер: адам, қайырымдылық, ізгілік, тәрбие. 

Аннотация. В статье рассмотрены высказывания аль-Фараби, оставленные 

великим мудрым мыслителем времени не потерявшим своей ценности от разных 

областей науки до наших дней, основные идеи Аль-Фараби, их взгляды по вопросам 

нравственности, гуманизма и милосердия. 

Ключевые слова: человек, благотворительность, гуманизм, воспитание. 

Annotation. The article examines the statements of al-Farabi, left by the great wise 

thinker of the time who has not lost its value from various fields of science to the present day, 

the main ideas of al-Farabi, their views on issues of morality, humanism and charity. 
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Көрнекті ғалым, философ, Әбу Наср әл-Фараби 870-те Арыс өзенінің 

Сырдарияға құятын жерінде орналасқан Фараб қаласында дүниеге келген. 

IX-X ғасырларда Фараб қаласы ірі саяси, мәдени және сауда орталығы, 

ортағасырлық Еуропа мен Азияны байланыстыратын Ұлы Жібек жолының керуен 

жолдарының тораптық пункті болды. Осыған байланысты қала саяхатшылар мен 

зерттеушілерді тартқан медресе сияқты жеке оқу орындарында болды. Әбу Насрдың 

ғылыми білімінің негізін Фарабадан алған, онда ол 20 жылға дейін өмір сүрген, онда 

Отырар кітапханасының философиялық және ғылыми шығармаларымен танысуға 

мүмкіндік туды. 

Ол Бұхараға, Самарқандқа барды, көп жылдар бойы араб халифатының мәдени 

және саяси орталығы болып табылатын Бағдадта тұрды. Әл-Фараби өмірінің соңғы 

жылдары Каирде, Алеппо мен Дамаскіде өткізген. Осы қалалардың барлығы Ұлы 

Жібек Жолында орналасқан, бұл ойшылдың сан қырлы дамуына және олардың 70-ке 

жуық тіл (түркі, араб, грек, парсы тілдерін жетік меңгерген) мен диалектілерді 

меңгеруіне ықпал етті [1]. 

Енді ең алдымен, трансформация дәуірінде адамның рухани-адамгершілік 

қалыптасу мәселесін ашып, қазір қалай сөйлеуге болады, адамның ішкі дамуы 

жаһандану және интеграция дәуірінде, оның жаны сыналып, өзгеріске ұшырады, біз 

ұсынған мәселе өте өткір болды. Әрине, адам-әлемнің бірегей құрылудан екенін 

мойындау керек. Өзінің ішкі әлемі мен нәрселер әлемін құра отырып, адамдар 

қоғамдық қатынастарға түседі, олардың өмірі мен қызметіне айқындаушы әсер ететін 

факторлар. Белгілі бір қатаң бағдарлама тіршілік болса, соны іске асырып отырады да, 

өзіне белгілі бір дәрежеде еркіндікті, басшылыққа ала отырып, өзге де адамгершілік 

тыйым салулар мен ұйғарымдарды шығаратындығында. Ол жақсылық пен 

жамандықты ажыратып, ар-ождан негізінде шешім қабылдай алады. 

Адамзат рухани мәдениет әлемін, идеалдар мен құндылықтар әлемін жасайды. 

Бұл адамзаттың өзіндік іргетасы. Адамзат қоғамы мен тарих барысында дамып келе 

жатқан антропология, анатомия, әлеуметтану, педагогика, логика, психология және т.б. 

басқа ғылымдар-әрқайсысы өз тарапынан адамды терең білуге және түсіндіруге 

тырысады. Көбінесе шығу тегіне қатысты ғылыми теориялар, адамның дамуы мен мәні 

қайшы емес және олар бір-бірін қашанда толықтыруларында. Осы ғылыми циклдің 

барлығы адамның синтетикалық суретін бере отырып, оның мәні ұғымын бөліп 

көрсетеді және бірнеше ондаған жылдар ішінде даму, адамның философиялық ойлары 

мен сапасының  немесе қасиетінің негізінде толық түрде түсіндіріле алмады. Адамның 

сапалы ерекшелігін, оның бірегейлігін ойлай отырып, табиғаттың бір бөлігі, адам оның 

заңдылықтарынан тыс шығып, әлемнен, одан да жоғары өзіндік билік құрыун тағы да 

қаламады [2]. 

Адамға бір рет немесе мәңгі берілген «табиғат», сондай – ақ өзгермейтін 

«мән» сияқты, адамның тарихи өзгеретін сипаттамалары адам өз мәні бойынша екі 

жақты және бір мезгілде екі дүние – табиғат пен қоғам, дене мен рухқа ие бола 

алатындығы туралы айтады. Алғашқы рет айқын түрде қол жеткізу мәселесі әртүрлі 

тарихи кезеңдерде Лао-Цзы, Будда, Заратустра, Конфуций, әл-Фараби және ежелгі 

ойшылдар, олардың барлығы адамға қалай үйреткен өмірдің жоғары мағынасына қалай 

ие болу керек деген сұрақтарға жауаап іздеген болатын. [2] 

«Бұл не адам? Оның табиғаты, мәні, мақсаты неде? Адам өмірінің мәні мен 

құндылығы не нәрсеге тәуелді? Адам өмірінің түбегейлі мәселелері қандай?» 

Философиялық-антропологиялық ойдың мазмұнын анықтайтын осы және басқа да 

ұқсас мәселелер бүгінгі күні көптеген ғалымдардың назарында... 
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Демек, мынадай сұрақ туындайды: рух, рухани қызмет ұғымдары деп не түсіну 

керек? Рух-бұл «өзін-өзі беру», «өзін-өзі алаңдаушылық», шынайы 

«трансценденцияға» қабілеттілік. Ең маңызды рухани актілер-саланы ойлайтын актілер 

этикалық құндылықтары, соның ішінде, әркімнің құндылығы адам, сайып келгенде, ол 

үшін этикалық императивке сәйкес келетін қызмет қаншалықты ішкі, органикалық 

болып табылатынына тікелей тәуелді болады. Бұдан басқа, ерекше мән туралы 

этикалық құндылықтарды олар сөзсіз деп айтады, таным нәтижелерін қолдану өзінің 

ақтауын талап етеді. Негізінде, антигуманистік мақсат болуы мүмкін, этикалық 

құндылықтар сөзсіз – олар ақтауды қажет етпейді, олар өздері жоғары ақтаушы 

инстанция болып табылады.  

Әл-Фараби мойындауы ретінде жеке және жалпы адамзаттық этикалық 

нормалар, оның ойынша, философ ғана емес, кез келген адам да барлық жағымды 

моральдық қасиеттерді, соның ішінде қайырымдылықты да алуға қабілетті.  

«Таза ізгілік-бұл жер бақыты, бақыт тек өзіне ғана емес, айналасындағыларға 

да...» деп айтқандай, рухани өмірдің тағы бір ерекшелігін атап өту керек. Рухани 

қабілеттер бізге мүмкіндіктер түрінде беріледі және біздің белсенділігімізсіз тек 

мүмкіндіктер ғана қалатындығы. Демек, рухани өмірді жүзеге асыру адамның еркінің 

шешіміне байланысты. Адам өзі шешуі керек, оған рухани өмірдің шыңына көтерілу, 

немесе тек ыңғайлы, жағымды, пайдалы заттар әлемінде өмір сүру. Әрбір адам өз 

өмірінің мақсатын таңдайды, өз өмірінің стратегиялық желісін өзі анықтайды. Алайда, 

бұл шешім еркіндігі кез келген мақсатты таңдау бірдей ақталды. Таңдау ақталған және 

ақталмаған болуы мүмкін: егер біз неғұрлым құнды емес бағаланбайтын болсақ, онда 

мұндай шешім ақталмаған болып табылады. Бізде өмірдің аса құнды мақсатын 

таңдауымыз керек болды. Рухани болмыс неғұрлым құнды бола ма болмыстың басқа 

тәсілдері ма? Әрине оның басқа нысандар алдында артықшылығы болмыс болып 

есептелінеді. Көріп отырғанымыздай, біздің проблеманы шешу үшін толықтыру қажет 

біздің зерттеу аксиологиялық талдау, болмыстың барлық басқа тәсілдерінің алдында 

рухани өмірдің артықшылығы келесідей қысқаша сипаттауы мүмкін. Тек руханилық 

құндылығымыз бізді құндылықтар әлеміне енгізуі мүмкін. Құндылықтар әлемінің 

сипаттамасы бізге «адамның рухани-адамгершілік қалыптасуы» мәселесіне түпкілікті 

жауап берді. Басқалардың алдында рухани өмірдің артықшылығы болмыс тәсілдерімен 

болса, бізге жол ашатын құндылықтарға, этикалық құндылықтарға ие өмір сүруге 

мүмкіндік береді. [2] 

Адамның мақсаты-рухани өмір сүру, яғни жоғары құндылықтарға қызмет ету. 

Бұл мақсатты өзі таңдайды, бірақ ол ар-ожданның «ішкі дауысымен» және дәл осы 

мағынада анықталады.  

Тек мұндай өмір құндылық пен мағынаға ие, тек ол адамның рухани 

бастамасына сәйкес келеді. Біздің ата-бабаларымыз, салыстырмалы түрде шағын 

бірлестікке қосылған, өзін индивидуалист ретінде сезінбегенін еске түсіреміз. Оның 

үстіне, өз қауымдастығының құндылықтары мен әдет-ғұрыптарын белсенді түрде 

бекіте отырып, олар мемлекеттің белсенді қорғаушысы болуға ұмтылды. Әлеуметтік 

және экономикалық құрылымдарды қамту кең болған жоқ. 

Ерте мемлекеттік құрылымдардағы адамдардың әлеуметтік байланыстарының 

әлсіздігіне қарамастан, ежелгі ұжымдардың бірлігін анықтайтын күшті және жақын 

өзара іс-қимыл болды. Осыған байланысты ортағасырлық араб мәдениетінің Шығыс 

перипатетизмі сияқты ерекше феноменін қарастырайық. Танымның болмысы мен 

перипатетикалық теориясы туралы неоплатондық ілімнің синтезі ретінде сипаттау. 

Араб-мұсылман елдері бірінші болып Аристотельдің зерттеуін қабылдап, 

жалғастырды. Зерттеу және кейінірек оның идеяларын еуропалық мәдениетті, араб-тіл 

елдері жүзеге асыратын қарқынды сауда байланыстары оларды басқа мәдениетпен 
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байланыстырды және олардың аумақтарында тек Грецияда ғана емес, ғылыми 

жетістіктердің таралуына ықпал етті. Сонымет қатар Рим, Үндістан, Қытай елдерінің 

ең атаулы мәдениеттерін осы, Ұлы Жібек Жолы арқылы таралып біздің күнімізге дейін 

тамырын жайған. Әрине осы кезде Әл-Фарабидың еңбектерін ескермесек, еншімізде 

еш нәрсенің болмайтындығы хақ-ау…[2] 

Адам, тіпті егер ол көп болмасада аз болмаса да, оның еңбектері өмір сүруді 

еш тоқтатпайды. Сол еңбектердің кітаптарын оқуы арқылы, басқа адам бола алады. 

Ақылға қонымды мәннің орнына және экономикалық нәрселерді ғана емес, сәйкесінше 

бұрын тағдыр адамы деп саналған жаңа адам келеді. Бүгін кейбіреулер тек киімді, 

жағдайды, тұрғын үйді, отбасын, қаланы, елді ғана емес, сонымен қатар бет, фигура, ең 

бастысы білім деген нәрсені қашанда теңдікте ұстауды ойлайтындығында... 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние торгово-

инвестиционного сотрудничества между АСЕАН и странами-партнерами в зонах 
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Abstract: This article examines the state of trade and investment cooperation 

between ASEAN and partner countries in free trade zones, as well as the history of its 

development. It is very difficult to study this region in world politics and economy. Because 

the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an effective organization in the 

world. 
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       Юго-Восточная Азия сегодня - один из наиболее, динамично 

развивающихся           регионов мира, вес и влияние которого все время возрастает. В 

немалой степени это связано с тем, что страны этого региона объединены в одну из 

наиболее успешных региональных организаций в мире - Ассоциацию стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

https://e-history.kz/ru/contents/view/2963
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 АСЕАН-это объединение 10 государств Юго-Восточной Азии, созданное в 

1967 году для сотрудничества в экономической, социальной, культурной, и других 

областях, а также для упрочения мира и стабильности в регионе. И в этому жегоду 

подписали Декларацию АСЕАН в Бангкоке (Таиланд). Именно с этой организации 

начался интеграционный процесс в АТР и именно в ней объединены наиболее 

динамичные новые индустриальные страны Азии. 

   На данный момент к нему присоединились 37 государств (Россия – в 2004 

году) и Евросоюз. Полноформатными диалоговыми партнерами Ассоциации являются 

Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, 

Япония, Германия(2016), а также Евросоюз. "Секторальными" партнерами АСЕАН по 

диалогу являются Пакистан, Норвегия, Турция и Швейцария. 

     Согласно  ставу АСЕАН(2008,декабрь), высшим органом объединения 

являются встречи глав государств и правительств (саммиты), которые проходят 

дважды в год.Также ежегодно проходят совещания министров финансов и 

периодически министров экономики и сельского хозяйства, однако важнейшие их 

решения подлежат утверждению министрами иностранных дел. [1] 

    В Джакарте действует Секретариат АСЕАН во главе с Генеральным 

секретарем сроком на 5 лет. В 2018-2022 годах этот пост занимает Постоянный 

секретарь Министерства иностранных дел и торговлиДатоЛимДжокХой, 

представляющий Бруней  (с 2013 по 2017 гг. - бывший заместитель Министра 

иностранных дел Вьетнама ЛеЛыонгМинь, а также  Первым Генеральным секретарем 

был индонезийский дипломат ХартоноРектохарсоно..В АСЕАН действуют 11 

специализированных комитетов. 

Декларация АСЕАН 

В принятой Декларации АСЕАН ставились следующие цели: 

 ускорение экономического развития, социального и культурного прогресса 

стран Юго-Восточной Азии; 

 укрепление мира и региональной стабильности; 

 расширение активного сотрудничества и взаимопомощи стран- участниц в 

области экономики, культуры, науки, техники и подготовки кадров: 

 развитие более эффективного сотрудничества в сфере промышленности и 

сельского хозяйства; 

 расширение взаимной торговли и повышение жизненного уровня граждан 

стран-участниц; 

 установление прочного и взаимовыгодного сотрудничества с другими 

международными и региональными организациями. 

  Юридической базой взаимоотношений стран "десятки" служат три 

декларации согласия АСЕАН – 1976 года, 2003 года и 2011 года, а также Договор о 

дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 года, 

допускающий с 1987 года возможность присоединения в не региональных государств.  

В 1994 в рамках превентивной дипломатии, по инициативе АСЕАН был 

запущен механизм Асеановского регионального форума (АРФ). Его задачей является 

обеспечение путем диалога и консультаций бесконфликтного развития обстановки как 

в Юго-Восточной Азии, так и в Азиатско-тихоокеанском регионе (ATР). 

  В 1999 году был сформирован механизм углубленного взаимодействия                          

Ассоциации с Китаем, Японией и Южной Корее в формате "АСЕАН плюс 3" [2]. 15 

декабря 1995 года был подписан Юго-Восточноазиатский договор о зоне свободной от 

ядерного оружия, с целью превращения Юго-Восточной Азии в зону, свободную от 

ядерного оружия. Соответствующий договор был подписан в Бангкоке в 1995 году 

и вступил в силу в 1997 году. Страны АСЕАН добиваются гарантий соблюдения 

https://www.asean2019.go.th/en/news/signing-ceremony-of-the-instrument-of-accession-to-the-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-by-the-republic-of-peru/
http://www.mid.ru/summit-russia-asean/-/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2141874
https://asean.org/wp-content/uploads/2017/04/Overview-of-ASEAN-Norway-Sectoral-Dialogue-Relations.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2018/07/4-Overview-of-ASEAN-Turkey-Sectoral-Dialogue-Relations-as-of-July-2018-fn.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2017/04/Overview-of-ASEAN-Switzerland-Sectoral-Dialogue-Relations.pdf
https://asean.org/asean/asean-secretariat/secretary-general-of-asean/
http://asean.mgimo.ru/ru/asean-c/11-rus/informatsiya/113-assotsiatsiya-gosudarstv-yugo-vostochnoj-azii
http://asean.mgimo.ru/ru/asean-c/11-rus/informatsiya/113-assotsiatsiya-gosudarstv-yugo-vostochnoj-azii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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положений этого договора ядерными державами, включая Россию. В 1992г. на саммите 

в Сингапуре страны АСЕАН приняли решение о формировании зоны свободной 

торговли АФТА (ASEAN FreeTradeAgreement - AFTA) вступило в силу с января 1993 

г.Сформирован Совет АФТА, поочередно возглавляемый одним из министров 

экономики стран АСЕАН. 

Основные направления АФТА включают: 

 • сокращение ставок пошлин до 0-5 % на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, за исключением продукции нефтехимии, 

автомобилестроения, металлургии; 

 • введение общего эффективного преференциального тарифа (СЕПТ); 

 • гармонизацию национальных стандартов в соответствии с международными 

нормами; 

 • ликвидацию количественных ограничений во взаимной торговле 

промышленными товарами; 

• введение принципа взаимного признания в отношении сертификатов 

качества; 

 • координацию макроэкономической политики. [3] 

В экономической сфере страны ассоциации проводят линию на углубление 

внутри асеановской интеграции и торговую либерализацию на базе подписанного 

в 1992 году и вступившего в силу 1 января 2002 года Соглашения о создании Зоны 

свободной торговли АСЕАН (АФТА), рамочного соглашения о Зоне инвестиций 

АСЕАН (АИА) и схемы Промышленного сотрудничества АСЕАН (АИКО). 

Одновременно АСЕАН идет по пути либерализации торговли с ведущими 

внерегиональными партнерами. Ассоциация подписала соглашения о свободной 

торговле с Китаем, Японией, Республикой Корея, Индией, а также 

общее - с Австралией и Новой Зеландией. К 2024 году планируется создание зоны 

свободной торговли АСЕАН плюс Китай, Республика Корея и Япония. 

Сегодня в рамках АСЕАН существует уникальная система диалога с 

различными странами и группами государств, однако первым партнёром, 

установившим в 1972 году отношения с ассоциацией, был Европейский экономический 

союз. Через три года была создана Объединенная исследовательская группа АСЕАН-

ЕЭС, в задачу которой вошло изучение перспектив сотрудничества между этими 

региональными объединениями.Отношения между Европой и Юго-Восточной Азией 

имеют длительную и весьма непростую историю. По своему содержанию основные 

цели, которые ставят перед собой страны АСЕАН и ЕС,практически одинаковы — это 

региональная 3 безопасность, политическая стабильность, экономическое развитие, 

сохранение конкурентоспособности в глобализирующемсямире, В 1980 году в ходе 

второй встречи на уровне министров в Куала-Лумпуре было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между ЕС и АСЕАН и создан Объединённый комитет сотрудничества 

(.ТСС), в задачу которого вошёл контроль за развитием связей между АСЕАН и ЕС в 

торговле, экономике и техническом сотрудничестве.[4] 

 Заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) КунгФоак вместе с Временным поверенным в делах Европейского 

cоюза (ЕС) Лукасом Сибором объявили о выходе «Синей книги ЕС-АСЕАН 2019». 

Презентация «Синей книги ЕС-АСЕАН 2019» состоялась в Джакарте 8 августа. В 

ежегодной публикации представлена информация о достижениях в сфере 

двустороннего сотрудничества ЕС и АСЕАН. «В январе 2019 года министры 

иностранных дел стран ЕС и АСЕАН согласилась превратить отношения ЕС и АСЕАН 

в стратегическое партнерство», — отметил Лукас Сибор.[5] 
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Ханой, 20 марта, Синьхуа- Вьетнам предложил отложить намеченный на 8-9 

апреля 36-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

сопутствующие мероприятия в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщило 

Вьетнамское информационное агентство.  Как заявили во вьетнамском МИД, саммит 

АСЕАН пройдёт в этом году в конце июня. Вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан 

Фук сообщил о переносе сроков всем странам, которые входят в ассоциацию.[6] 
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Аннотация: 

Бұл мақалада Қазақстан мен Сингапур арасындағы өзара қарым-қатынастар 

туралы мәселе қарастырылады. Екі елдің қарым-қатынасы стратегиялық сипатқа ие. 

Екі мемлекеттің ынтымақтастығы сауда-экономикалық, білім беру салаларында және 

мемлекеттік институттар арасында дамуда. Сингапурдың экономика мен мемлекеттік-

басқару құрылымдарының құрылысында үлкен тәжірибесі бар, бұл оған елдер 
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Аннотация: 

В данной статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях между 

Казахстаном и Сингапуром. Отношения двух стран носит стратегический характер. 

Сотрудничество двух государств развивается торгово-экономической, образовательной 

в сферах и между государственными институтами. Сингапур имеет большой опыт в 
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Singapore has extensive experience in building the economy and public administration 

structures, which allows it to be at the forefront of the ranking of countries. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, Singapore, N. A. Nazarbayev, Lee Kuan Yew, 

relations, state institutions, trade and economic relations. 

 

Государства Юго-Восточной Азии в силу таких факторов, как выгодное 

геостратегическое положение, значительный экономический потенциал и 

политический вес, представляют большой практический интерес для казахстанской 

дипломатии. Динамика происходящих событий в Азии, усиливающиеся здесь 

интеграционные тенденции диктуют необходимость выстраивания стабильных и 

взаимовыгодных отношений Казахстана со странами данного региона. 

В целом, данный регион Азии является уникальным в своем роде регионом, где 

множество локальных и внешних интересов переплетены в крайне запутанный клубок. 

В данном регионе в последнее время отчетливо прослеживается тенденция к 

превалированию силовых методов решения проблем. Сложившаяся здесь сложная 

политическая ситуация, на которую накладывается множество факторов 

исторического, этнокультурного, демографического, социально-экономического 

характера, предусматривает высокую степень сбалансированности нашей политики в 

данном направлении. 

Азиатский регион представляет для Казахстана практический интерес как 

регион, в котором развиваются динамичные экономические процессы, расширяются 

масштабы торгово-экономической деятельности, накоплен обширный опыт 

регионального сотрудничества на рынке капиталов, товаров, услуг, рабочей силы, 

технологий и информации. В Юго-Восточной Азии наглядно проявляется тенденция 

сближения политических и экономических интересов, активного взаимодействия по 

обеспечению безопасности. Большинство государств региона в период становления 

государственности продемонстрировали свою способность к ускоренному 

внутреннему развитию и интеграции в мирохозяйственные процессы. Они 

последовательно прошли этапы реформирования аграрного сектора, занимались 

вопросами образования, осуществляли структурные преобразования экономики, 

трансформируясь из патриархальных обществ в высокоразвитые государства. 

Наиболее интересным для Казахстана является опыт Сингапура, чей успех 

взлёта от простой рыбацкой деревушки до ведущего мегаполиса в мире впечатляет. В 

1991 году Алматы посетил старший министр канцелярии Премьер-министра 

Сингапура, бывший Премьер-министр, стоявший у руля этого государства более 

четверти века Ли Куан Ю. Патриарха сингапурских реформ интересовали намерения 

казахстанского руководства в области экономических преобразований. 30 марта 1993 

года Сингапур установил дипломатические отношения с Республикой Казахстан. 

В августе 1994 года Сингапур посетила казахстанская делегация во главе с 

Министром иностранных дел. Состоялись встречи с Президентом, Премьер-

министром, руководителем внешнеполитического ведомства, а также представителями 

деловых кругов этой страны. 

В конце мая 1996 года состоялся визит в Сингапур Президента Н.Назарбаева. 

Были проведены переговоры с Премьер-министром Сингапура Го Чок Тонгом и 

старшим министром Ли Куан Ю. Казахстанский лидер выразил заинтересованность в 

налаживании активного сотрудничества с Сингапуром, а также в участии в работе 

региональных форумов - АСЕАН и АТЭС, где наша страна рассчитывала получить 

статус наблюдателя. В ходе визита было подписано Соглашение о воздушном 

сообщении между двумя государствами. 
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В то же время возможности сотрудничества с Сингапуром далеко не исчерпаны, 

а инвестиционные ресурсы этого государства практически не задействованы. 

Выявлено растущее значение постепенного усиливающегося кооперирования 

казахстанских предприятий с сингапурскими компаниями для повышения 

конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке готовых 

товаров, а также выявлена выгода совместного предпринимательства в Казахстане для 

самих сингапурских компаний. Особое внимание уделено наиболее успешным 

совместным проектам, как совместные компании «Каз-СТ Бастау» и «Кеппел 

Казахстан», основным направлениям и результатам их деятельности на протяжении 

всех лет функционирования в Казахстане. В целом, использование сингапурского 

опыта ведения бизнеса и работа совместных компаний двух стран, является 

целесообразным и перспективным направлением сотрудничества РК и Сингапура. 

В настоящее время, в эпоху глобализации совместные предприятия 

представляют собой одну из важных и необходимых форм организации 

внешнеэкономической деятельности страны. Создание совместных предприятий во 

многом становится эффективным способом выхода отечественных компаний на 

международный рынок в случае нехватки изначально опыта, материальных и 

финансовых средств у предприятии. 

Казахстан, являясь относительно молодой независимой республикой, ставит 

перед собой задачи войти в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран мира. Как 

известно, популярный рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума основан на таких критериях, как качество институтов, 

инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное 

образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность 

рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, 

технологический уровень, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность 

компаний и инновационный потенциал. Огромную важность заслуживает тот факт, что 

в 2013 году Казахстан поднялся на 50 место в вышеназванном рейтинге[1, c. 2]. 

Для повышения своей конкурентоспособности необходимо решать сложные 

макроэкономические проблемы диверсификации казахстанской экономики, развивать 

наукоемкие технологии, развивать перерабатывающие отрасли промышленности, 

поднимать сельское хозяйство, поставлять на мировые рынки не только сырьевые 

товары, но и товары с высокой степенью обработки. 

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своем послании «Казахстан-2050» 

обозначил основные векторы развития страны в целях повышения 

конкурентоспособности казахстанской экономики. Среди которых, всеобъемлющий 

экономический прагматизм, подразумевающий под собой, во-первых, «принятие всех 

без исключения экономических и управленческих решений с точки зрения 

экономической целесообразности и долгосрочных интересов»; во-вторых, 

«определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как 

равноправный бизнес партнер. Создание новых точек экономического роста»; в-

третьих, «создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращивания 

экономического потенциала. Прибыльность и возврат от инвестиций»; в-четвертых, 

«создание эффективного частного сектора экономики и развитие государственно-

частного партнерства. Государственное стимулирование экспорта» [2]. Очевидно, в 

целях увеличения прибыльности отечественных компаний и повышения 

конкурентоспособности страны в нынешнем послании Президента РК народу 
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Казахстана придается особое значение способствованию и развитию именно 

равноправной деятельности казахстанских компаний с международными партнерами. 

Таким образом, совместные предприятия могут стать отличным способом реализации 

данного вектора развития страны. 

Что касается восточного партнера, Сингапур является одной из самых 

успешных и процветающих стран Юго-Восточной Азии, а также входит в группу 

новых индустриальных стран, или, по-другому, «восточноазиатских тигров». Большой 

парадокс, что страна со скудными природными ресурсами и небольшой территорией за 

небольшой промежуток времени превратилась из страны «третьего мира» в 

государство с успешной рыночной экономикой, одним из наилучших уровней жизни, 

и, при этом, с достаточно жесткой политической системой и порядком. Причиной 

такого быстрого развития страны во многом является изначальный курс Сингапура на 

развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет 

реформирования и повышения уровня образования в стране, а также привлечения 

иностранных инвесторов путём создания заманчивого пакета условий для 

международных компаний. 

В настоящий момент Сингапур известен как международный финансовый и 

торговый центр в Юго-Восточной Азии, где функционируют 3,5 тыс. ведущих 

компаний мира, имеются региональные представительства 120 транснациональных 

компаний [3]. В стране расположено 130 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, 

развитию международной конкурентоспособности которых сингапурское государство 

уделяет огромное внимание. Более того, на протяжении нескольких лет Сингапур 

устойчиво держится в лидерах в рейтинге глобальной конкурентоспособности (2 место 

в 2013-2014 г.г.) [1, c. 1], занимает 4 место в рейтинге журнала Forbes «Лучшие страны 

для бизнеса» за 2013 год [4], а также абсолютно лидирует в рейтинге «Ведение 

бизнеса» 2013 года Всемирного банка и МФК [5]. Очевидно, что сингапурские 

компании за определенный промежуток времени накопили богатый опыт по 

управлению и организации своей деятельности, в особенности в сфере инноваций и 

высоких технологий. 

В этой связи особую актуальность и значимость приобретает создание 

совместных казахстанско-сингапурских предприятий. На развитие казахстанско-

сингапурских экономических отношений, в том числе и на создание первых 

совместных предприятий, оказали огромное влияние визит Главы РК в Сингапур в 

2003 году, в последующем – визиты представителей сингапурских компаний в 

Казахстан в 2003-2005 годы в целях изучения инвестиционного потенциала нашей 

страны и налаживания будущих торгово-экономических отношений [6, c.1]. Данные 

визиты принесли положительные результаты в экономику двух стран. 

Следует отметить, что развитие казахстанско-сингапурских отношений не 

исчерпали своего потенциала и могут развиваться по нарастающей. Для этого есть все 

необходимые предпосылки, которые дают возможность обеим сторонам ускоренно 

двигаться навстречу друг другу. 
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Сегодня школа динамично меняет свой облик. Это связано, прежде всего, с 

серьезными переменами в образовании нашей страны. Обновленное содержания 

образования предполагает развитие учащихся за счет внедрения активных форм 

обучения, в ходе которых они будут самостоятельно развивать функциональную 

грамотность, активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать 

коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к 

решению проблем. Задача педагогов в ходе применения обновленной программы, 

привить учащимся основные человеческие нормы и морали, сформировать 

толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения, воспитать 

ответственного, здорового ребенка [1]. 

Содержание школьных предметов технология, изобразительное искусство, 

черчение подверглось серьезным изменениям.  

В настоящее время эти предметы объединены в один предмет и сокращенно 

количество часов. Еще одним новшеством является отсутствие   оценивания, что 

предполагает более тщательный подбор изделий для изготовления их учащимися [2]. 

Одна из новых тем программы по художественному труду называется: 

«Декоративные изделия для интерьера в 2D, 3D- формате». 
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Декоративные изделия всегда вызывают интерес у учащихся, так как их можно 

в дальнейшем использовать для украшения собственной комнаты или как подарок, 

сделанный собственными руками. 

Дизайн затрагивает не только жилые объекты, а также любые помещения в 

которых находится человек. Путь к пониманию этого был долгим и не простым, 

история дизайна интерьеров столь же продолжительна, как и история всего 

человечества. На развитие дизайна влияли культуры и обычаи, климат и доступные 

материалы, научные изобретения и торговля, а также экономические, политические и 

социальные события. 

Интерьер (в переводе с французского – внутренний) – это внутреннее 

пространство здания или помещения в здании; обстановка внутри помещения. 

Соответствие интерьера квартиры характеру человека: его привычкам, мировоззрению, 

темпераменту – основное условие для разработки стиля. Главное – в дизайне интерьера 

должна прослеживаться общая линия и отдельные элементы должны гармонично и 

естественно сочетаться между собой [3;4]. 

Декоративные элементы –это элементы чистого декора – то есть украшения 

интерьера. Данные элементы динамичны по своей природе – их можно добавлять, 

перемещать, или исключать из интерьера в любое время, при этом их стилизация 

может существенно отличаться от основного. 

Чтобы декорировать помещение предметами собственного изготовления 

прибегают к технике декупажа, росписи, бисероплетению, вышивке, вязанию, 

пэчворку, скрапбукингу. Количество способов создания оригинальных арт объектов 

огромно, и каждый сможет найти хобби по вкусу. Если вы никогда не пробовали себя в 

подобном деле, то во всемирной паутине можно с легкостью найти нужные мастер-

классы с подробным описанием каждого этапа работы. Для хобби используют нитки, 

ленты, кусочки тканей, цветную бумагу, фурнитуру, проволоку и иные подручные 

средства, с помощью которых привычные предметы меняются до неузнаваемости или 

создаются принципиально новые вещицы. Изготавливая декоративный элемент своими 

руками, легко почувствовать себя творцом убранства дома. 

При декорировании интерьера ориентируются на два важных аспекта: 

 стилистическое решение;  

 возможности помещения. 

Речь пойдет о изделиях в 3D формате в технике «паперкрафт».  Паперкрафт - 

это бумажное моделирование, которое основано на скреплении небольших деталей в 

объёмный объект. Такое направление является противоположным оригами. Появилось 

такое искусство творить шедевры совсем недавно [5]. 

По сути, технология PaperСraft — это бумажные модели, выкройки которой 

представляют собой полигональные геометрические фигуры, которые вырезаются и 

склеиваются в единое целое. При создании фигурки используются преимущественно 

цветные распечатанные листы бумаги. 

Низкополигональные многогранные модели — простые, красивые, 

лаконичные и бесконечно многообразные вдохновляют многих современных 

дизайнеров. Из них можно составлять абстрактные композиции и стильные 

иллюстрации любой сложности [6;7].  ровень сложности у каждой модели свой. 

Начинать стоит с самого простого вместе с ребёнком, постепенно переходя к более 

сложным деталям и конструкциям. Бумажное моделирование паперкрафт отлично 

тренирует память и развивает мелкую моторику рук. Разнообразие работ очень велико, 

начиная от животных заканчивая огромными скульптурами из бумаги. 

Мы приведем к примеру технологическую карту изготовления объекта: голова 

оленя в 3D формате. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№

 п/п 

Процесс 

изготовления 

Схема Мате

риалы, 

инструменты 

 

1 

Вырезаем 

по линиям готовые 

шаблоны модели.  

 

Ножн

ицы  

2

  

С 

помощью линейки 

и пилочки 

выделяем места 

сгибов. Затем по 

выделенным 

линиям сгиба 

складываем 

нужные края 

шаблонов.  

 

Лине

йка, спица 

 

3  

Склеиваем 

края шаблона 

 

Клей  

4 Сразу 

склеиваю готовые 

шаблоны между 

собой по номерам,  

пока не получится 

готовая модель. 

 

Клей 

 

 Получилась вот такая красивая объемная фигура! 
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На таких занятиях ребята проявляют стремление сделать-смастерить что-либо 

нужное своими руками, прилагая терпение и упорство, а это значит им нравится такой 

вид деятельности. 

Здесь дети развивают образное и пространственное мышление, а также 

фантазию предлагая свои варианты изготовления изделий (изменение формы и размера 

рогов), формируют художественный вкус и гармонию между формой и содержанием, 

знакомятся с основными знаниями в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладном искусстве.  
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Аңдатпа: Бұл мақалада ХІХ ғасырда Кіші жүздің ханы болған Арынғазы 

ханның қоғамдық және саяси қызметінің даму үдерісі қарастырылады. Автор 

Арынғазы ханның қоғамдық және саяси қызметін, сондай-ақ қазақ халқының 

бостандығы үшін күресін жан-жақты сипаттайды. Мақалада халықтың өмірін 

жақсартуға оң әсер еткен Арынғазы ханның саяси реформалары талданады. Автор 

Арынғазы ханның қызметіне шынайы баға берді.  

Түйін сөздер: Қазақ хандығы, Ресей әкімшілігі, шаруалар, ақсүйек, сұлтан, хан, 

Хиуа хандығы, реформа, қуғынға ұшырау, Бұқар әмірлігі, шапқыншылықтар, рулар 

тартыстары, Ресей империясы, Кіші жүз.  

 

ХІХ ғасырда Қазақстан тарихында күрделі әлеуметтік-экономикалық және 

саяси өзгерістер болды. Осы кезеңде Ресей әкімшілігі ауқымды реформалар жүргізді. 

Қазақ хандығындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымның барлық 

өзгерістері көшпелі халықтың жайылымдық жерлерін біртіндеп басып алуға әкеп 

соқты. Сонымен қатар, орта азиялық мемлекеттердің шекараларындағы жағдай 

күрделене түсті, олар да Ресей сияқты қазақтардың  жерлерін басып алуға ұмтылды. 

Осы кезеңде билеуші топтың көптеген өкілдері шекаралардағы ахуалды тұрақтандыру 

үшін өздерінің бар күш-жігерін жұмсады. Қарапайым халықтың тағдырына алаңдаған 

сұлтандар мен хандар туындаған жағдайдан шығу жолдарын іздеді. Олардың көбісі сол 

кезеңдегі танымал батырларды, қолбасшыларды, жырауларды өз айналасына жинады. 

Демек, кең далада танымал адамдардың, олардың атағы мен абыройының арқасында 

олар қазақ руларын біріктіре алды.  

Зерттелетін кезеңде Қазақстан үлт-азаттық қозғалыстың ошағы болды. 

Олардың басты тапсырмасы ретінде бірлікті қалпына келтіру, отарлық езгіге қарсы 

күрес және ұйымшылдық болды. Барлық ұлт-азаттық қозғалыстардың басты қозғаушы 

күші болып Қазақ хандығының қарапайым халқы - шаруалар болды. Осындай 

қозғалыстардың жетекшілері ретінде қара сүйектер мен ақ сүйектер таптарының 

өкілдерінің арасынан шыққан азаматтар болды. Осындай танымал жеке тұлғалардың 

бірі ретінде Кіші жүздің ханы Арынғазы болды. Ол бар күш-жігерін қазақ халқын 

біріктіруге және мемлекетті нығайтуға жұмсады. 

Арынғазы хан 1816 жылы сырдариялық қазақтардың ханы болып сайланды. 

Билік еткен алғашқы күннен бастап Арынғазы хан ресейлік және бұқарлық сауда 

керуендерінің қауіпсіздігіне назар аударды. Осылайша, Арынғазы хан Кіші жүздің 

аумағында өз билігін орнату үшін Ресей мен Бұқардың қолдауын алуға ұмтылды. 

Зерттелетін кезеңдегі тарихи дереккөздерде кейбір сауда керуендері мен 

дипломатиялық миссияларға Арынғазы ханның өзі қолдау көрсеткені туралы жазбалар 

кездеседі. Мысалы, Арынғазы хан Орынбордан Бұқарға бара жатқан А.Б. Негри 

елшілігін сүйемелдеуге қатысты және қауіпсіздігін қамтамасыз етті.  

Арынғазы хан Кіші жүзде бірнеше жыл ішінде бейбітшілік пен тыныштық 

орнатуға қол жеткізді. 1816 жылдан бастап 1819 жыл аралығында Арынғазы ханның 

абыройы айтарлықтай ұлғайды. Оның абыройы, жетістіктері мен ерліктері туралы Кіші 

жүзде ғана емес, сондай Орта және Ұлы жүздердің аумағында да мәлім болды. 

Зерделенген деректерге сәйкес Кіші және Орта жүздердің билік етуші топтың көптеген 

өкілдері Арынғазы ханға бірнеше рет қолдау көрсетті және Кіші жүздің ханы 

Арынғазы ханды қолдау туралы өтінішті орыс императорының атына бірнеше рет 

жолдады. Алғашқы өтініш 1817 жылғы 16 тамызда берілді. Осы өтінішке Кіші жүздің 

ғана емес, сондай-ақ Орта жүздің 132 сұлтаны, старшиналары мен билері қол қойды. 

Алайда, бұл өтініш жауапсыз қалды. Екі жыл өткеннен кейін, 1819 жылғы 27 шілдеде 

Кіші және Орта жүздердің сұлтандары, старшиналары мен билері орыс императорына 

тағы да өтініш жіберді. Кіші жүздің ханы ретінде Арынғазы ханның кандидатурасын 
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Орынбор облысының әскери губернаторы П.К. Эссен де қолдады. Оның пікірінше, 

Арынғазы хан Кіші жүздің хандығын басқару үшін анағұрлым сай келетін үмыткер 

болды. Сондай-ақ ол да көптеген қазақ сұлтандары сияқты Арынғазы ханды Кіші 

жүздің ханы етіп сайлауға өтініш берді. Өз баянатында ол Арынғазы ханды лайықты, 

абыройлы және беделді билеуші ретінде сипаттады. Эссен Арынғазы хан кең далада 

тыныштықты, тәртіп пен бейбітшілікті қамтамасыз ететін билеуші екендігін Александр 

І императорға бірнеше рет айтқан болатын. Орынбордың әскери губернаторы өз 

баянатында Арынғазыны Кіші жүздің ханы етіп тағайындау туралы өтінішті 388-ден 

астам абыройлы адамдар білдіргеніне назар аударады. Жоғарыда аталған деректер 

қазақтардың арасындағы беделді адамдар ғана емес, сондай-ақ көптеген ресейлік 

шенеуніктер Арынғазыны қолдағанының дәлелі болып табылады.  

Көптеген өтініштерге қарамастан, орыс императоры соншалықты беделді 

ақсүйектің орасан зор танымалдығынан сескеніп, Арынғазыны Кіші жүздің ханы етіп 

тағайындамады. Бірақ патша әкімшілігі оны өз жанында ұстап қалуға тырысты. 1817 

жылы императордың жарлығына сәйкес, Арынғазы Кіші жүздің хан кеңесінің 

Төрағасы лауазымына тағайындады. Сонымен қатар, ол алмаздармен безендірілген 

алтын медальмен марапатталды. Сондай-ақ ол 500 рубль мөлшеріндегі жыл сайынғы 

жалақы тағайындалды. Хан кеңесінің төрағасы болған кезде Арынғазы Кіші жүзді 

реформалау жөніндегі өз қызметін жалғастырды. Арынғазы ханның реформаларының 

басты мақсаты болып Ресейдің қолдауымен Кіші жүзде бірыңғай мемлекеттік 

бірлестікті құру табылады, осылайша ол қазақ халқына қауіпсіз және бейбіт өмірді 

қамтамасыз етуге ұмтылды. Сонымен қатар, Арынғазы хан өзіне сеніп тапсырылған 

шекараларды нығайтуға және хиуалық басқыншыларға қарсы тұру үшін бар күш-

жігерін жұмсады. 

Жүзде жаппай реформаларды өткізу кезеңінде Арынғазы хан өзін Кіші жүздің 

ханы етіп тағайындау туралы өтінішті императорға жолдады. Оның бастамасын 

генерал-губернатор П.К. Эссен және Шекара комиссиясының төрағасы А. Веселицкий 

қолдады. 1821 жылы Александр І жарлық шығарды, оған сәйкес Арынғазы Ресей 

империясының астанасына шақыртылды. Оны шақыртудың сылтауы ретінде Бұқар 

және Хиуа хандықтарының билеушілерінің өкілдерімен кездесуді ұйымдастыру 

мәселесі болды. 1821 жылғы 6 шілдеде Арынғазы хан өзінің майдандас серіктерімен 

бірге Кіші жүздің шекарасынан кетіп, Санкт-Петербургке барды. Ресей империясының 

астанасына келгеннен кейін Арынғазы хан Сыртқы істер министрлігінің Азиялық 

департаментінде қабылданды. Департаментке келген кезде Арынғазы хан келген 

мақсатын айтып, оны императордың жеке қабылдауын сұрады.   

Санкт-Петербургте Арынғазы хан екі жыл өткізді. Сол уақыт кезінде ол өзімен 

бірге келген тұлғалармен бірге биліктердің шешімін күтті. Арынғазы ханның өтінішіне 

қатысты шешімнің осынша ұзақ уақыт қабылдануы оның хиуаға қарсы 

айқындамасымен түсіндірілді. Оның Хиуаға қатысты осынша қатал айқындамасы теріс 

пікірді туындатты, осылайша Ресей империясы мен Хиуа хандығы арасында 

шиеленістерді тудырды. Сонымен қатар, патша әкімшілігі Кіші жүздегі бұрынғы 

жағдайды сақтау тактикасын ұстанды. Патшалық негізінен қуыршақ саясатты ұстанды, 

яғни далада өз қуыршақтары болуына тырысты. Демек, Арынғазы хан даладағы күшті 

әрі беделді тұлға болды, оның абыройы хандылықтан тыс белгілі болды. Патша 

әкімшілігінің пікірінше соншалықты беделді ақсүйек отарлық саясаттың жоспарларына 

кедергі жасауы мүмкін еді.  

Туған жерінен шалғайда болған Арынғазы хан өз қоластындағылардың 

тағдыры туралы ұмытқан жоқ. Кіші жүздің қазақтарының өтірін жақсартуға ұмтылған 

ол патшадан Еділ және Жайық арасында көшпенділік етуді сұрады. Сонымен қатар, 

Арынғазы хан бұрын тұтқынға алынған қазақтарды тұтқыннан босату туралы өтініш 
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етіп, рақымшылық сұрады. Оның қоластындағылары да оны есінде сақтады. 1822 

жылғы 21 сәуірде Кіші жүздің беделді сұлтандары мен билерінің бірлестігі 

Арынғазыны Кіші жүздің ханы етіп сайлау туралы өтінішті орыс императорына 

жолдады. Арынғазы ханның ұзақ уақыт болмауы Кіші жүзде теріс жағдайдың 

туындауына әкеп соқты. Кіші жүз қайтадан бүлік пен толқуға ұшырады. Шекаралық 

аумақтарға шапқыншылықтар қайтадан басталды.   

Арынғазы ханның орыс императорының қарамағында ұзақ ақыт болуы 

ешқандай нәтиже берген жоқ. Оның өтініші жауапсыз қалды. Патша әкімшілігі қазақ 

даласының билігінде осынша беделді билеушінің болуын қаламады. Осы кезеңде 

патша әкімшілігінде Арынғазы ханның орасан зор беделі туралы шынайы деректері 

болды. Сондықтан орыс императоры қазақ даласында Кіші жүздің осыншама беделді 

билеушісін қаламағандықтан, Арынғазы жер аудартты. Осы шешімнің нәтижесінде 

Арынғазы хан мен оның отбасы, яғни үш әйелі мен екі ұлы Калугаға мәңгілікке жер 

аударылды. Осылайша, 1823 жылы Отанымен қандай да бір байланыс орнатуға 

мүмкіндігі болмаған Арынғазы шет аймақтағы тыныш орыс қалашыққа қоныс 

аударылды. Зерделенген деректерге сәйкес, Арынғазы хан Калугада 10 жыл өмір сүрді. 

Калугада болған кезде Арынғазы төртінші рет үйленуге бел буып, татар қызы Хасанова 

Мединаны әйелдікке алды. Осы қалашықта оның қызы Фатима дүниеге келді. 

Арынғазы хан қайтқаннан кейін оның әйелі Медина Хасанова қазақ даласына көшіп, 

Ішкі Орданың сұлтаны Сүйіншіғали Жаналиевпен неке құрды деген ақпарат бар. 

Калугада 10 жыл тұрған Арынғазы хан 1833 жылы Мәскеуге көшіп баруға рұқсат алды. 

Алайда, бұл бұйырмады. 1833 жылдың тамыз айында Арынғазы ханның өкпесінің 

қабынуы деген диагноз қойылғаннан кейін ол кенеттен қайтыс болды. Патша билігі 

мойындамаса да, қазақ халқы мойындаған Кіші жүздің ханы Калугада жерленді. Өз 

кезінде ұлы адамдардың бірі болған тұлға осылайша өмірден өтті. Көптеген ресейлік 

ғылыми жарияланымдарда Арынғазы ханға мынадай сипаттама берілген: «қырғыз 

сұлтандарының арасындағы жалғыз шынайы отансүйгіш тұлға, жоғары дәрежедегі 

адал адам». 

Арынғазы ханның қайтыс болғанынан сілтеме жасаудың нәтижесінде ішкі 

айтыс-тартысқа шалдыққан Кіші жүз үш бөлікке бөлінді. Бөлшектенген Жүздің 

билеушілері ретінде қуыршақ сұлтандар болды, олар іс жүзінде Ресей империясының 

небәрі жоғары шенді шенеуніктері болды. Әрбір қуыршақ-билеушінің тұсында казак-

орыс отряды болған, оларды басқарушы тиісті сұлтандардың барлық әрекеттерін жіті 

әрі нақты қадағалады. Өз кезінде қиын әрі қан төгілген жолмен орнатылған сайлау 

жүйесі жойылды. Зерделенген мәліметтерге сәйкес, Кіші жүздің барлық лауазымды 

тұлғалары, соның ішінде ауыл старшиналарынан бастап, Жүздің билеушілері де 

Ресейде тағайындалды. Осындай жағдайдың даму нәтижесінде Кіші жүз 

ресейліктердің қарамағында қалды. Енді Жүзді Орынбор мен Петербургтен келген 

жетекшілер ашық түрде жетекшілік етті. Осылайша, 1731 жылы Кіші жүзді өз 

қарамағына қабылдаған Ресей империясы жүзжылдық өткеннен кейін хан билігі 

институтын жойды, осылайша, оны отарлауды кесімді түрде аяқтады.  

Осынау қиын кезде Арынғазы хан бір мақсатты ғана көздеді. Ол барлық 

қазақтарды біріктіруге және Ресей империясының қамқоршылығымен қуатты 

мемлекеттік бірлестікті бар күш-жігерін салды. Осылайша, Арынғазы хан өз халқын 

құтқарып, бейбіт және тыныш өмірді қамтамасыз етуге ұмтылды. Ел есінде батыл 

қорғаушы, адал билеуші, ержүрек сарбаз ретінде сақталған, әйгілі қоғамдық және саяси 

қайраткер, Кіші жүздің ханы Арынғазы ханның өмір жолы осылайша аяқталды. Оны 

өзі өмір сүрген қайғылы кезеңдегі дала билеушілерінің даңқты саңлақтарының 

арасынан шыққан, қарапайым халықтың тағдырын үнемі ойлаған соңғы тұлға болып 

есептеуге болады. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада ХІХ ғасырда Кіші жүздің ханы болған Арынғазы 

ханның саяси қызметінің туындау және қалыптасу үдерісі қарастырылады. Автор 

Арынғазы ханның өмірі мен қызметін жан-жақты сипаттайды. Мақалада халықтың 

өмірін жақсартуға оң әсер еткен Арынғазы ханның саяси реформалары талданады. 

Автор осы тақырыпты зерттеушілердің дереккөздеріне сүйенеді. Сондай-ақ автор 

Ресей Мемлекеттік тарихи мұрағатының бірқатар дереккөздерін пайдаланды.  

Түйін сөздер: Қазақ хандығы, сұлтан, хан, Хиуа хандығы, реформа, әскери 

құрылыстар, қуғынға ұшырау, Бұқар әмірлігі, шапқыншылықтар, рулар тартыстары, 

Ресей империясы, Кіші жүз.  

 

ХІХ ғасырда Қазақстан тарихында күрделі әлеуметтік-экономикалық және 

саяси өзгерістер болды. Сонымен, сол кезеңдегі ресми дереккөздерге сәйкес, Қазақ 

хандығында дәстүрлі билік институты – хан билігі біртіндеп жойылды. Хан билігінің 

жойылуымен қатар, қазақ халқының жері тартып алынды, кейін ол жерлерде Ресей 

империясы қорғаныс құрылыстарын, әскери бекіністер мен қорғандар салды. Сол 

кезеңде қазақ халқы Ресей империясының тарапынан ғана емес, сондай-ақ патша 

әкімшілігі сияқты қазақ жерлерін тартып алуға мүдделі болған Қоқан және Хиуа 

билеушілерінің тарапынан да қуғынға ұшырады. РМТМ (Ресей Мемлекеттік тарихи 

мұрағат) мұрағаттық құжаттарына сәйкес Оңтүстік Қазақстан мен Сырдарияның 

аумағында қоқандық және хиуалық әскери бекіністер болған, олардың отрядтары қазақ 

даласына бірнеше рет шапқыншылық жасаған, елді мекендерді тонаған, адамдарды 

тұтқынға алған және малдарын ұрлаған. Ресми деректерге сәйкес, Қазақ хандығына 

қатысты қатал басқыншылық саясатын Хиуа жүргізген. 1810 жылдан бастап 1820 жыл 

аралығындағы кезеңде хиуалықтардың Сырдария аумағына бірнеше рет қанды 

шапқыншылықтар жасауы және осылайша Ембі және Мұғалжар өңірлеріне дейін 
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жеткені жоғарыда аталған деректің дәлелі болып табылады. Осылайша, биік таулар, 

жылдам ағысты өзендер және байтақ теңіздер сияқты табиғи жабындары жоқ қазақ 

халқы Ресей империясы мен орта азиялық хандықтар арасында қыспақта қалған. Кейін 

қазақтар сырттан келген басқыншылармен күресу үшін бар күшін салды.  

Сыртқы факторлармен қатар, қазақ халқының жағдайын ішкі факторлар да 

күрделендірді. Ресми дереккөздерге сәйкес, зерттелген кезеңде қазақ халқының қиын 

жағдайын ішкі феодалдық алауыздық, сұлтандар мен хандардың мемлекетте билік 

үшін күресі күрделендірді. Бұл жағдай билік өкілдерінің өліміне әкеп соқты. Мысалы, 

Кіші жүздің өзінде Әбілқайыр, Есім, Жантөре хандар өлтірілді. Соның салдарынан 

көптеген озық және стратегиялық дарынды билік өкілдері өздерінің барлық күш-

жігерлері мен дағдыларын белсендіріп, оларды бөлектеніп кеткен қазақ тайпаларын 

біріктіруге, хан билігінің анағұрлым күрделі институтын қалпына келтіруге және 

қалыптастыруға, сондай-ақ сыртқы басқыншылардың қауіп-қатеріне тойтарыс беруге 

бағыттады.  

Қазақ халқының еркіндігі мен дербестігі үшін күресушілердің қатарына 

Арынғазы сұлтан да жатады, кейін ол хан атағын алды. Арынғазы басым болған 

таптардың аясында ғана танымал болған жоқ. Оның есімі қарапайым халықтың 

арасында да танымал болды. Демек, Арынғазы хан феодаларалық соғыстарға қарсылық 

білдірумен қатар, дала халқының бірлігі, тәртібі мен бейбітшілігі үшін белсенді 

күресті.  

Зерделенген деректерге сәйкес, Арынғазы хан 1785 жылы дүниеге келген. 

Оның отбасы бүкіл қазақ даласында танымал болды. Арынғазы хан Қазақ хандығының 

негізін қалаушылардың бірі – Жәнібек ханның тікелей ұрпағы болған. Ресми деректер 

бойынша Арынғазы ханның арғы бабаларының кейбірі бір кездері Хиуа билеушілері 

болған. Ресей Мемлекеттік тарихи мұрағатында Арынғазы ханның туысы болған 

тарихи әскери қызметкер,  секундмайор, орыс әскеріндегі алғашқы қазақ офицері 

Серғазы Қайыпхановтың жеке ісі бар. Жоғарыда келтірілген деректер Арынғазы хан 

кейбір өкілдері тарихта өз ізін қалдырған білімді отбасыдан шыққанын дәлелдейді.   

Арынғазы ханның балалық шағы мен жасөспірім шағы Бұқарда өткен, кейін ол 

әкесімен бірге Солтүстік Аралмаңына көшіп кеткен. Бала кезінен бастап Арынғазы хан 

ақсүйек-сұлтан ретінде дала дәстүрлері бойынша тәрбиеленді. Аға буынның тәрбиесі 

мен үлгісінің арқасында Арынғазы сұлтан жастық шағында дала халқы арасында 

танымалдыққа ие болды, хиуалық басқыншылармен күресуде өзінің жауынгерлік 

ерліктерімен атағы кеңінен таралды. Қазақ хандығының кең даласында Арынғазы 

сұлтанның атағы ержүрек жауынгер, керемет шабандоз және мерген ретінде кеңінен 

таралды. Сонымен қатар, көкпар шабандозы ретінде танымал болды. Бұл жарыста оған 

тең келер ешкім болған жоқ. 

Арынғазы сұлтан Санкт-Петербургке келгені туралы 1821 жылғы анықтама 

Ресей Мемлекеттік тарихи мұрағатында сақталған. Санкт-Петербургке барған кезде 

сұлтан кездескен адамдардың барлығында ол туралы жақсы пікірлер қалыптасты. Бұл 

анықтамада мынадай дерек сипатталады: «Арынғазы сұлтанның көне болаттан 

жасалған және баға жетпес қылышы орасан зор қызығушылық тудырды».  

Замандастарының естеліктеріне сүйенсек, Арынғазы сұлтан қазақ және орыс 

тілдерін жетік меңгерген. Сонымен қатар, ол араб тілінде де оқи және жаза білген. Бұл 

дерек сұлтанның жан-жақты дамыған және сауатты болғанын білдіреді. Сұлтанның 

замандастары оны ұзын бойлы, мүсіні келбетті, өзін-өзі керемет ұстайтын адам деп 

сипаттаған. Ресей Мемлекеттік тарихи мұрағатында ресейлік әскердің бас штабының 

капитаны Е.К. Мейндорфтың жазбасы сақталған, онда Арынғазы сұлтанға мынадай 

сипаттама берілген: «Сұлтанның бетінің түсі тегіс, көздері көрікті әрі үлкен, сыртқы 

келбеті жағымды әрі байсалды. Бізге парасатты адам ретінде әсер қалдырды. 
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Арынғазының мінез-құлқы, ниеттері, жоспарлары оның басқа қарапайым адамдарға 

қарағанда жоғары деңгейде екендігін көрсетті. Ол қатал, әрекетшіл, жігерлі болды...». 

Осылайша, Арынғазы сұлтан шынайы ақсүйек болды, мемлекет пен қарапайым 

халықтың тағдырына алаңдады деп толық сенімділікпен айтуға болады. Арынғазы 

сұлтанның айналасындағылар оны байсалды, сенімді, лайықты, үлгілі адам ретінде 

көрді. Сол кездегі адамдар оған тартылды. Олар үшін сұлтан жоғары сенімділікті 

тудырған абыройлы адам болды.  

Хан болып сайланғанға дейін жас Арынғазы сұлтанның саяси ықпалы мен 

абыройы орасан зор болды. Әкесі – Кіші жүздің ханы Әбілғазы қайтқаннан кейін 

Жүздің ішінде билік үшін руаралық шиеленістер көбейіп кетті. 1816 жылы Жанкентте 

Арынғазы сұлтан сырдариялық қазақтардың ханы болып сайланды, оның негізгі 

руралы шекті, шөмекей, тотқара және жаппас болды. Хан болып сайланған Арынғазы 

Ресей империясы мен Бұқар хандығына бағдарланған көрегендік саясат жүргізді. 

Арынғазы хан осы екі мемлекеттің қолдауына сенім артты. Олардың көмегімен 

болашақта Кіші жүздің ханына айналуға үміттенді.  

Хан атанған Арынғазы Жүздегі ауқымды өзгерістерге бас күш-жігерін салды. 

Осылайша, Жүзде қолданған саясатының арқасында бұрыннан болып жатқан руаралық 

дауларды талқылау үдерісі жүргізілді. Арынғазы хан барымта жинауға үзілді-кесілді 

тыйым салды. Сонымен қатар, хан салықтық саясатты да жүргізді, соның арқасында 

тұрғындардан заңсыз салықтарды жинауға тыйым салынды. Халықтан заңсыз 

салықтарды жинауға тыйым салынуы Кіші жүздегі феодалдық бассыздықтарға шектеу 

қойды.    

Көрегендік және кең ауқымды саясатын жүргізе отырып, Арынғазы өз 

айналасына жинаған әрекетшіл және ақылды адамдардың пікіріне сүйенді. Сақталған 

деректерге сүйенсек, Арынғазы ауылдарға жиі барған, осылайша әртүрлі даул 

мәселелерді шешкен және бұрыннан бері жауласып келе жатқан руларды 

татуластырған. Арынғазы хан Кіші жүздегі билікті реформалады. Бұл деректің дәлелі 

болып аға буынның билігін күрт шектеу және сұлтандардың өктемдігін толық жою 

табылады. Арынғазы хан өз билігін өзінің сенімді тұлғалары, яғни жасауылдары 

арқылы іске асырды. Жасауылдарды Кіші жүздің әрбір қазақ руында Арынғазы ханның 

өзі тағайындаған. Сонымен қатар, жасауылдарды қамту үшін хан арнайы алымдар 

енгізді. Өзінің сенімді тұлғаларының арқасында Арынғазы хан Кіші жүздің негізгі 

руларының арасындағы қатал даулар мен қантөгіс қақтығыстардың нысанына жиі 

айналатын жайылым жерлерді пайдалану мәселелерін аса қысқа мерзім ішінде ретке 

келтірді.  

Зерттелген кезең ішінде қазақ халқы өзінің басты байлығы – малынан жиі 

айырылған. Бейбіт халықтың малдарын халық арасында «барымташылар» деп аталып 

кеткен әртүрлі қылмыстық топтар өте жиі ұрлаған. Арынғазы хан барлық қылмыстық 

әрекеттерді тоқтатуға барынша тырысты. Өздерінің қылмыстық әрекеттерімен 

жергілікті халық арасында үрей тудырған барымташылардың 30 шақты топтары 

Арынғазы ханның бұйрығымен ұсталды. Ұсталған қылмыскерлер көпшілік алдында 

өлімге кесілді. Билік еткен кезең ішінде Арынғазы хан дәстүрлі дала заңдарына 

сүйенген билер сотының өкілеттігін шектеді. Оның бұйрығына сәйкес, сот мұсылман 

заңнамасы – шариғаттың аясында қатаң түрде іске асырылды. Замандастарының 

естеліктеріне сәйкес, өз қызметінің нәтижесінде Арынғазы хан Кіші жүздің 

қазақтарының арасында ғана танымал болған жоқ. Абыройлы билеуші ретіндегі оның 

атағы кең далаға таралды. Арынғазы ханның ресми қабылдауына Орта және Ұлы 

жүздердің кейбір руларының өкілдері де бірнеше рет келіп, руаралық даулы 

мәселелерді шешіп беруін сұраған. Арынғазы хан немқұрайлылық танытпай, осындай 

мәселелерді шешуге қолынан келгенше көмектескен. 
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ХІХ ғасырдағы бұқарлық жылнамаларда Арынғазы ханды Бұқар әміршісі 

мойындағаны сипатталады. Осы жылнамаларға сәйкес, Бұқар әміршісі Арынғазы ханға 

«Эмир аль-Муслимин» - Діндар адамдарды билеуші» деген атақ беріп, осылайша оны 

«жалғыз хан» деп мойындаған. Сонымен қатар, Бұқар әміршісі сауда жолы Кіші жүздің 

жерлері арқылы өткен барлық бұқарлық көпестерге Арынғазы ханға алым төлеуді 

бұйырған.   

Жоғарыда сипатталған жайттар, сондай-ақ басқа көптеген деректер Кіші 

жүздің ханы Арынғазының атағы қазақтың кең байтақ жеріне таралғанының дәлелі 

болып табылады. Жүргізген саясатының, абыройының және қарапайым халықтың 

тағдырына алаңдаушылығының арқасында Арынғазы ханға Тыным-хан деген лақап ат 

қойылды, оның аудармасы «бітімгер хан» дегенді білдіреді. Осындай дерек қазақ 

руларының өз ханына деген сүйіспеншілігі мен құрметін білдіреді. Сонау қиын 

жағдайларда барлық хандар өз халқының ілтипат-ізетін иелене алмағанын атап өткен 

жөн.   

Осы кезеңде Қазақ хандығының барлық шекараларында бейбіт қарым-

қатынастар орнаған жоқ. Ресей мен Бұқардың шекараларында Арынғазы хан бейбіт 

өмір сүруге уағдаласа алғанымен, Хиуамен шекарадағы жағдай керісінше болды. Хиуа 

әміршілері Қазақ хандығының аумағына бірнеше рет басқыншылық жасап, осылайша 

озбырлығын қатайта түсті. Кейін Арынғазы хан хиуалық басқыншылармен күресу 

үшін бар күш-жігерін салды. Алдағы уақытта бұл күрес басқа сипатты иеленіп, Кіші 

жүздің ханы Арынғазы басқарған ұлт-азаттық қозғалысқа айналды.      
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Аннотация: Бұл мақалада конфликтологиялық мәдениетті қалыптастырумен 

байланысты негізгі дефинациялар туралы мәселе қарастырылады. Бұл педагогикалық 

бағытта мәдениет, жанжал, білім беру және басқа да терминдер негізгі ұғымдар болып 

табылады. Айта кету керек, автор ғылыми дереккөздердің кең ауқымында 

қолданылатын ұғымдарды қарастыруға тырысты. 
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төзімділік. 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об основных 

дефинициях, связанных с формированием конфликтологической культуры. В данном 

педагогическом направлении основными понятиями выступают такие термины, как 

культура, конфликт, образования и другие. Следует отметить, что автор на широком 

круге научных источников постарался рассмотреть используемые понятия.  

Ключевые слова: культура, конфликт, образование, конфликтологическая 

культура, толерантность. 

Annotation: This article discusses the main definitions associated with the 

formation of a conflictological culture. In this pedagogical direction, the main concepts are 

such terms as culture, conflict, education, and others. It should be noted that the author has 

tried to consider the concepts used in a wide range of scientific sources. 

Keywords: culture, conflict, education, conflictological culture, tolerance. 

 

Принимая во внимание усиление культурологического компонента 

образования, многие ученые считают, что основы и элементы культуры должны 

составлять ядро обновленного содержания высшего образования. Воспитание человека 

культуры, способного жить в мире, согласии, терпимости и гармонии в современном 

обществе, умеющего ориентироваться в культурной среде, строить свою жизнь, 

достойную человека, становится основной миссией образования. Культура выступает 

доминирующим фактором образовательного процесса. 

Прежде чем рассматривать сущность понятия «конфликтологическая 

культура», ее структурные компоненты и пути развития, обратимся к анализу понятия 

«культура». 

Определение «культура» прошло довольно длинный путь исторического 

развития. Первоначально латинское слово «cultura» употреблялось в значении 

«возделывание, обработка земли». Римский философ и оратор Марк Туллий Цицерон, 

живший в I веке до н.э., первым использовал данное понятие в качестве метафоры, 

говоря о «возделывании души человека», о воспитании и личном совершенствовании. 

Следует отметить, что в европейских языках (немецком, английском, 

французском) слово «культура» долгие годы служило сельскохозяйственным 

термином, а в философской, научной и художественной литературе употреблялось как 

метафора. Потребовалось достаточное количество времени для того, чтобы из 

метафоры сделать научное понятие и философскую категорию. 

В настоящее время насчитывается более 500 трактовок понятия «культура», 

что свидетельствует о многообразии проявления данного феномена. 

Л.С. Выготский определяет культуру как «продукт социальной жизни и 

общественной деятельности человека». 

Определение культуры как основной формы человеческой деятельности 

доминирует также в работах Э. Маркаряна, М.С. Кагана, Е.А. Давидовича. 

В работах И. Гердера, А.Ф. Лосева, А. Швейцера, М. Шеллера сущность 

культуры представлена как сфера личностной реализации человека. Культура – это то, 

что позволяет внести в мир и личность смысл, человеческое значение, а также 

способность использовать то, что накоплено в опыте человека. 
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В рамках психологического подхода культура определяется как совокупность 

форм приобретенного поведения, возникающих в результате приспособления и 

культурной адаптации человека к окружающим условиям жизни. Культура – это 

модели поведения, которые передаются от одного поколения к другому, устойчивы к 

изменениям с течением времени. Согласно определению В.П. Зинченко, культура 

представляет собой явление, позволяющее аккумулировать духовную энергию 

человека, дать импульс для самопознания, самореализации, определить границы 

поведения. 

Обобщая приведенные выше определения можно сделать вывод о том, что 

культура представляет собой многомерное и сложное явление, интегрирующее 

позитивный опыт, знания, ценности и «духовные достижения» человека, 

развивающееся во взаимодействии и реализующееся в поведении и деятельности 

человека. В такой трактовке различают общую культуру и ее дифференциации по 

видам и сферам деятельности: профессиональную культуру, коммуникативную 

культуру, психологическую культуру, управленческую культуру 

конфликтологическую культуру. Следует отметить, что, несмотря на общность, 

каждому виду культуры присущи свои отличительные черты. Являясь компонентами 

общей культуры, они связаны друг с другом и взаимообусловлены. 

Анализируя конфликтологическую культуру, многие исследователи склонны 

рассматривать ее в качестве составляющей определенного компонента общей 

культуры. 

Так, Н.В. Самсонова в своих исследованиях описывает конфликтологическую 

культуру как вид профессиональной культуры. За основу принято определение 

профессиональной культуры как «профессионально ориентированный вид культуры 

личности, которая является важнейшим показателем профессионализма специалиста», 

разработанное А.К. Марковой. Н.В. Самсонова полагает, что наличие в 

профессиональной сфере специалиста конфликтов обусловливает выделение 

соответствующего вида профессиональной культуры – конфликтологической культуры 

специалиста. 

При этом автор различает понятия «конфликтологическая культура личности» 

и «конфликтологическая культура специалиста». «Конфликтологическая культура 

личности» выражается в стремлении и умении человека предупреждать и разрешать 

социальные конфликты: межличностные, межэтнические и межнациональные. Под 

«конфликтологической культурой специалиста» понимается качественная 

характеристика способа жизнедеятельности специалиста в профессиональной 

конфликтогенной среде. По мнению автора, конфликтологической культуре 

специалиста свойственно усвоение и использование профессионально 

ориентированных конфликтологических знаний, необходимых для восприятия 

конфликтогенной среды и последующей реализации профессиональных функций в 

условиях профессионального конфликта. Таким образом, профессионально-

прикладная специфика отличает «конфликтологическую культуру специалиста» от 

«конфликтологической культуры личности». 

Вслед за Н.В. Самсоновой конфликтологическая культура рассматривается как 

вид профессиональной культуры в работах П.А. Бакланова, Н.В. Куклевой, Н. . 

Ярычева, Н.В. Пидбуцкой, Т.Н. Черняевой. 
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Н. . Ярычев, исследуя конфликтологическую культуру учителя, солидарен с 

Н.В. Самсоновой и рассматривает ее как интегративное личностное образование, 

включающее систему конфликтологических знаний, умений и способов деятельности, 

которые необходимы для осмысленного осуществления педагогических функций в 

конфликтологической среде и разрешения противоречий, возникающих между 

различными субъектами педагогического взаимодействия. Отсутствие должных 

конфликтологических знаний, навыков и умений в области конфликтологии, а также 

личностно-профессиональных качеств, необходимых для разрешения конфликтных 

ситуаций, создают, по мнению автора, трудности педагогам не только во 

взаимодействии с учениками, но также с их родителями и своими коллегами. 

П.А. Бакланов, описывая профессиональную культуру и профессиональную 

компетентность государственных служащих, относит конфликтологическую культуру 

государственного служащего к базовым элементам профессионализма специалиста, так 

как она связана «не только со знаниями, навыками, умениями и опытом в сфере 

деятельности, но и с профессиональной, общекультурной эрудицией, выступает мерой, 

показателем профессиональной компетентности государственного служащего, которая, 

в свою очередь, является одним из лучших условий развития, одной из важнейших 

сторон профессиональной культуры. 

Т.Н. Черняева, анализируя конфликтологическую культуру менеджера как вид 

профессиональной культуры, рассматривает ее как качественную характеристику 

менеджера, способного к творческому решению профессиональных задач по 

управлению конфликтом в организации. 

Н.В. Пидбуцкая понимает под конфликтологической культурой специалиста-

машиностроителя интегрированную характеристику субъекта труда, способного к 

преобразовательной деятельности в конфликтогенной профессиональной среде. 

Н.В. Куклева выделяет конфликтологическую культуру педагога также в 

качестве важной составляющей его профессиональной культуры и определяет ее как 

способность и готовность педагога к распознанию конфликта, к его предупреждению 

или конструктивному разрешению с целью достижения социально значимых 

результатов в совместной деятельности. 

Опираясь на исследования Н.В. Самсоновой, Н.В. Куклева и Н.В. Пидбуцкая 

полагают, что конфликтологическая культура как вид профессиональной культуры 

взаимосвязана с другими составляющими профессиональной культуры 

(информационной, психологической, методической и коммуникативной): реализуя 

конструктивные функции конфликта конфликтологическая культура сигнализирует об 

очагах социальной напряженности, расширяет возможности получения информации о 

состоянии организации, обогащая тем самым информационную культуру; 

способствует более глубокому познанию участниками конфликта друг друга, 

вскрывает существующие противоречия, ослабляет психическую напряженность; 

создает интеллектуально-эмоциональную напряженность, которая способствует 

возникновению различных стратегий поиска решения(происходит активизация 

методологической культуры); предотвращает столкновение и разрушительное 

противоборство участников конфликта и сплачивает членов трудового коллектива 

(поддержка функций коммуникативной культуры). 

Однако, конфликтологическая культура личности студента с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей до сих пор остается недостаточно 
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изученной. Мы предложили свой вариант определения конфликтологической культуры 

личности студента и выделили ее структурные компоненты. 
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Аннотация. Мақалада педагог мәдениетінің, соның ішінде зерттеу әдебі мен 

адалдығының мән-мағынасын ашатын институционалды және  базалық ұғымдар 

қарастырылады. 

Түйінді сөздер: зерттеу, мәдениет, әдеп, адалдық. 

 

Главная задача успешных национальных систем образования в XXI веке   - 

создать все необходимые условия для развития у педагогов исследовательских 

навыков и чувства ответственности за собственную профессиональную практику. 

Международная практика показывает, что качество системы образования не может 

быть лучше качества ее учителей, и поэтому привлечение, развитие и удержание 

лучших учителей является самой большой проблемой, с которой сталкиваются 

системы образования всех стран мира. 

В предисловии к Международному отчету TALIS-2018 директор Директората 

образования и навыков ОЭСР Андреаса Шляйхера отметил, что «..мы ожидаем от 

учителей глубокого и широкого понимания того, чему они учат и кому они преподают. 

...  Это также включает в себя навыки исследования, которые помогают учителям быть 

учениками на протяжении всей жизни и расти в своей профессии. Студенты вряд ли 

станут пожизненными учениками, если они не увидят этого в своих учителях» [1]. 
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Приоритет исследовательской ориентации закреплен в ГПРОН 2020/25, в 

котором  планируется: 

- тесное научно-практическое взаимодействие вузов  с дошкольными 

организациями и школами; 

- увеличение продолжительности педагогической практики и оплата труда 

педагогов за руководство практикой за счет средств гос. заказа и образовательных 

грантов; 

- НАО им. Ы. Алтынсарина совместно с АОО «НИШ» и другими 

институтами развития, педвузами создадут узловой центр, объединяющий усилия для 

проведения долгосрочных прикладных исследований и научно-методологического 

сопровождения системы среднего образования РК. [2] 

Рассмотрим этимологию понятия «исследование».  Исследование - это 

совокупность действий, направленных на сбор и анализ информации, которая 

необходима для более глубокого понимания того или иного вопроса. Оно включает в 

себя три шага: 

- формулирование вопроса; 

- сбор информации для ответа на вопрос; 

- ответ на вопрос. 

- Эффективность учебного процесса современной школы во многом 

зависит от личности учителя, его профессиональных умений, а также от ряда 

профессионально значимых качеств, среди которых наиболее важна исследовательская 

культура педагога. Загвязинский  В.И. [3] на основе анализа ряда литературных данных 

обобщает, что педагог, обладающий высоким уровнем сформированности 

исследовательской культуры, это специалист, наделенный педагогическим 

мастерством, то есть у него сформированы те профессионально значимые личностные 

качества, которые необходимы для достижения высоких результатов в обучении и 

воспитании обучающихся.  

Понятие исследовательской культуры педагога стало предметом изучения 

только с недавнего времени. В педагогике базовым понятием, на основе которого 

можно выделить понятие «исследовательская культура», является понятие 

профессионально-педагогической культуры, которой присуще ряд функций, 

раскрывающие ее процессуальную сторону. В социально-педагогических науках под 

функцией понимают качественную характеристику, направленную на сохранение, 

поддержание и развитие системы.  

Функциональные компоненты рассматриваются как базовые связи между 

исходным состоянием структурных элементов педагогической системы и конечным 

исходным результатом. Основные функции профессионально-педагогической 

культуры могут быть выделены исходя из специфики деятельности педагога. 

К ним относятся: гуманистическая, коммуникативная, информационная, 

обучающая, воспитывающая. Каждая функция отражает различные способы решения 

педагогом методологических, информационных, методических и других задач.  

Е.Н. Шияновым установлено соотношение культуры и профессионально-

педагогической культуры как родового и видового понятий. В зависимости от 

функций, которые присущи профессионально-педагогической культуре, выделяются ее 

виды, в частности, исследовательскую культуру.  [4] 

В.А. Сластенин, определяя понятие исследовательской культуры учителя, 

отмечают, что содержанием ее выступает исследовательско-творческая деятельность 

учителя.  

Включение учителя в педагогическое исследование позволяет:  
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 более глубоко понимать сущность решаемых педагогических задач и 

проблем;  

 активно овладевать лучшими достижениями педагогического опыта;  

 выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным 

педагогическим ситуациям и задачам;  

 вносить коррективы в процесс достижения педагогических и 

исследовательских целей [5].  

По их мнению, выполнение исследования требует включения педагога в 

систему деятельностей: в те виды деятельности, которые характеризуют соотношение 

«наука – техника – производство» [6]. Однако базовыми для исследовательской 

культуры педагога являются педагогическая и исследовательская деятельности, 

остальные (методическая, коммуникативная, практическая и др.) «надстраиваются» 

над базовыми, обеспечивая таким образом результативность всех видов деятельности в 

целом.  

Показателями высокого уровня сформированности исследовательской 

культуры является исследовательская этика и исследовательская честность, творческий 

подход к решению педагогических ситуаций и задач, стремление к постоянному 

совершенствованию собственного профессионализма. 

Исследовательская этика - это кодификация научной морали на практике. 

Руководящие принципы исследовательской этики определяют базовые нормы и 

ценности сообщества исследователей. Они основаны на общем понимании научной 

этики, так же как и этика основана на общественной морали в широком понимании [6]. 

Исследовательская честность (research integrity) - это ответственное 

соблюдение этических принципов и профессиональных стандартов, необходимых для 

надежного и качественного исследования на всех его этапах  (планирование, 

реализация, распространение и применение результатов). Исследовательская этика 

является частью исследовательской честности, сфокусированной на недопущении 

вреда участникам исследования.  

Следует отметить, что связь исследовательской культуры с педагогической и 

исследовательской деятельностями двусторонняя. С одной стороны, определяя пути 

преобразования профессиональной деятельности, педагог включается в исследование: 

анализирует собственную деятельность, выделяет проблемы, конструирует гипотезу, 

сравнивает полученный результат с прогнозом, отраженным в цели исследования. 

Следовательно, педагогическая деятельность определяет содержание исследования, 

способствуя тем самым развитию исследовательской культуры.  С другой стороны, 

результат исследования находит свое отражение в педагогической практике учителя, 

поскольку педагог внедряет созданные им новшества в педагогический процесс.  

Таким образом, учитывая значимость педагогического исследования в 

профессиональной деятельности педагога, при подготовке специалиста (бакалавра) 

целесообразно выстроить систему работы по формированию у студентов 

исследовательской культуры.  
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Полиэтническое общество  в Кыргызстане  имеет очень давние исторические 

традиции, которые уходят корнями  в эпоху древности и средневековья. На 

протяжении веков представители разных этносов и конфессий уживались друг с 

другом на территории Кыргызстана. Ярким образцом толерантного отношения между 

народами является средневековый Кыргызстан. Для этого времени мы можем 

выделить несколько аспектов толерантности. 

Примером толерантности в политической сфере может служить важная 

административно-политическая реформа, проведенная правителем Западно-Тюркского 

каганата Тон джабгу-каганом (618-630 гг.). Он уравнял в правах кочевую (в основном 

тюркскую) и оседло-земледельческую (представленную, например, согдийцами) знать 

оазисов Центральной Азии и Восточного Туркестана. 

В культурном аспекте известно, что все народы и племена, населявшие 

Кыргызстан в Средние века, сохраняли свой язык, обычаи и традиции и т.д. Имевшие 

место процессы культурных заимствований протекали при обоюдном согласии обеих 

сторон. 

Религиозный аспект толерантности связан с сосуществованием на территории 

Кыргызстана различных религиозных общин – зороастрийцев, буддистов, христиан-

несториан, мусульман; ненасильственными формами обращения в ислам населения 

Караханидского каганата и т.д.[2].   

Продолжение и развитие данная традиция получила в 19-20 веках, когда 

Кыргызстан были переселены сотни тысяч человек из разных уголков России, а чуть 

https://www.etikkom.no/%20globalassets/documents/englishpublications/60127_fek_guidelines_nesh_digital_corr.pdf
https://www.etikkom.no/%20globalassets/documents/englishpublications/60127_fek_guidelines_nesh_digital_corr.pdf
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позднее Советского Союза. Таким образом,  Кыргызстан стал местом сосуществования 

различных цивилизаций и культур.  

Находясь в самом сердце Центральной Азии, Кыргызстан был привлекателен 

для всех народов, которые разнились по своему этническому и культурному образу. И 

каждый народ внес свою лепту в формирование культурного пространства 

Кыргызстана, и сегодня оно содержит в себе ценности и идеалы всех народов,  

живущих в нашей стране. 

Поликультурное общество в Кыргызстане формировалось в течение многих 

веков. Оно сложилось благодаря тому, что в Кыргызстане сложилось общество с 

достаточно высокой степенью толерантности.  

Толерантность издревле считалась признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития отдельной личности и общества в целом. Она неизменно 

является признаком уверенности в себе, в своих позициях. 

“Толерантность (от лат. tolerantia - терпение) – уважение, принятие и 

понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности” [1].  

Толерантность позволяло и помогало людям  понимать и принимать другие 

народы и культуры, которые кардинально отличались от их обычаев и традиций, а 

также обогащать собственную культуру за счет использования лучшего, что было в 

иной культуре.      

В конституциях большинства государств мира закреплены демократические 

ориентиры развития общества. Демократия же предполагает, наряду с другими, такой 

значимый компонент, как плюрализм. Став на курс демократического развития, 

Кыргызстан в основополагающих документах (Конституция и другие нормативно-

правовые акты) закрепил принцип плюрализма в различных сферах общественной 

жизни и вошел в число тех  стран, где законодательно закреплен языковой плюрализм. 

Сегодня  во многих странах, особенно европейских, активно развивается 

билингвальное обучение, позволяющее обучающему освоить на практике два или 

более языков. Кыргызстан также ставит перед собой задачу создания возможностей 

для развития реального многоязычия и  сегодня во многих образовательных 

учреждениях страны претворяется в жизнь данная идея.  

Культурный и интеллектуальный расцвет любого общества стимулируется его 

активным взаимодействием с другой культурой. Реально это может выражаться в 

культурном обмене. Одна из форм такого обмена в Кыргызстане – большое количество 

вузов, созданных при поддержке других государств, совместные факультеты или 

центры. Это такие вузы,  как  Кыргызско-Российский славянский университет, 

Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызско- збекский университет. 

Также, например, в Ошском государственном университете успешно действуют 

кыргызско-китайский,  кыргызско-европейский, кыргызско-турецкий факультеты, а 

также центры, созданные с помощью таких государств как Иран, Япония, Китай, 

Индия, Россия, Корея. 

Сохранение культурного и этнического плюрализма, возможности 

взаимообогащения и  сосуществования культур - это актуальная проблема для всего 

мира.  Поэтому в 20 веке появилась концепция мультикультурализма, которая была 

направлена на сохранение и развитие культурного, этнического и религиозного 

многообразия. Мультикультурализм – политика, направленная на развитие и 

сохранение в отдельной стране и в мире культурных различий, и теория или идеология, 

которая обосновывает такую политику[3].   

Мультикультурализм  исходит из возможности и полезности параллельного 

существования этнических групп, которые представляют различные культуры. Задача 
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государства создание благоприятных правовых и  материальных условий для того,  

чтобы максимально облегчить возможность такого сосуществования. 

Впервые мультикультурализм появился в Канаде. В 1988 году Канада приняла 

закон о мультикультурализме,  став первой страной в мире, принявшей  

мультикультурализм в качестве официальной государственной политики. Далее этот 

принцип стал основой формирования культурной политики стран Запада, США, 

Австралии. 

Но нужно отметить, что среди ученых, политиков, общественных деятелей не 

существует единого мнения к понятию и практике мультикультурализма. Концепция 

мультикультурализма связана с проблемами переселенцев и мигрантов, так как 

мультикультурализм подразумевает, что человек другой этнической принадлежности, 

являясь носителем иной культуры, заинтересован  сохранить свою собственную 

культуру и свою этническую идентичность. В США такой подход к формированию 

общества называется термином «салат» - одно блюдо, но множество ингредиентов. 

Постепенно понимание политики мультикультурализма расширилось. 

Государство с демократическим строем должно создать все условия и возможности 

каждому человеку для его личностной, гражданской и профессиональной реализации. 

Политика мультикультурализма дала возможность проявить себя религиозным, 

сексуальным меньшинствам, представителям различных субкультур. 

Таким образом,  мультикультурное общество – это общество в котором 

понятие «культура» не прикреплено к понятию «этнос», где индивиду предоставлена 

свобода выбора. 

Культурное разнообразие – это разнообразие культурных ориентаций, 

жизненных стилей. Мультикультурализм предполагает взаимное проникновение и 

взаимную трансформацию культур. 

Однако ни в одном государстве на сегодняшний день  идеи 

мультикультурализма полностью не реализованы. Но учитывая,  что в мире только 

около 10% стран, которые являются моноэтничными и монокультурными, всем 

остальным странам нужно решать вопрос о культурном, этническом, религиозном 

разнообразии и о предоставлении возможности реализовать себя представителям 

различных групп,  в том числе и  Кыргызстану. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению окказиональных слов и авторских неологизмов в 

современном английском языке, их использованию в различных культовых и современных 
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работах. В статье раскрывается связь между словообразовательными моделями, 

используемыми при создании авторских неологизмов и случайных слов в английском языке. 

Цель работы - определить роль окказионализмов как средства выражения мысли автора. 

Объектом данного исследования является использование окказиональных слов в литературных  

произведениях, написанных  на английском языке, а предметом исследования выступают 

литературные тексты, в которых используются различные формы окказионализмов.  

Ключевые слова: окказионализмы, потенциальные слова, словообразование, 

случайные слова. 

Abstract 

This article is devoted to the study of occasionalisms and author's neologisms in modern 

English, their usage in various cult and contemporary works. The article reveals the connection 

between word-formative models, used in creating author‘s neologisms, and occasional words into the 

English language. The aim of the work is to determine the role of occasionalisms as a means of 

expression. The object of this study is occasionalisms in literary texts in English, and the subject of 

research is the features of the use of occasionalisms in literary texts. The definition of the role of 

occasionalisms has helped to show their significance and importance as means of expression in 

modern English. 

Key words: occasionalism, potential word, word-formation, nonce words, occasional 

words. 

Аннотация 

Бұл мақала заманауи ағылшын тіліндегі кездейсоқ сөздер мен авторлық 

неологизмдерді, оларды әртүрлі табынушылықтар мен заманауи жұмыстарда қолдануға 

арналған. Мақалада автордың неологизмдерін жасау үшін қолданылатын сөз құру модельдері 

мен ағылшын тіліндегі кездейсоқ сөздер арасындағы байланыс ашылған. Жұмыстың мақсаты - 

кейстриализмнің сөз тіркесі ретіндегі рөлін анықтау. Бұл зерттеудің объектісі - ағылшын 

тіліндегі әдеби шығармаларда кездейсоқ сөздердің қолданылуы, ал зерттеу нысаны - 

кейкализмнің әртүрлі формаларын қолданатын әдеби мәтіндер. 

Түйін сөздер: кейсиализмдер, ықтимал сөздер, сөзжасам, кездейсоқ сөздер. 

 

Introduction 

A wave of occasionalisms has literally overwhelmed the modern literature recently. 

The number of papers, online articles and even films where we might meet occasionalisms 

are growing day by day. Probably, such a rapid growth of individual author's words (this is 

also sometimes called occasional words) can be explained as a social problem that has arisen 

as a huge need of authors to express their ideas in their own way by using an extraordinary 

naming of everything new. A language such as English, which is known to be the national 

tongue of a huge number of countries all around the world, must reflect the diversity of its 

speakers in all aspects of its development. This holds true for the constant appearance of new 

words. Within the national versions of English, for example in Britain, or Australia or the 

USA or wherever the English language is the main communication environment of the 

culture and has to express all its aspects, so there are neologisms and occasionalisms which 

are purely local in origin [1, p. 145].  

If we add new phrases and words to the language, for instance, old words put 

together in striking, irresistible and relevant new ways, and then the creativity of English 

speakers gets its due recognition. Nowadays, film makers, writers and even politicians need a 

new rhetoric to describe and justify what is going on, and we all need that vocabulary [p. 146 

ibid]. Occasional words are frequently found in fiction works. The authors use these words as 

lexical means of artistic expression. However, occasionalisms are also often used in a 

conversational context, in an informal setting with the goal is to express your emotions. 

Having seen an unusual word, we subconsciously stop, hold our attention on it in order to 

understand what it means, what it exists for, what meaning is put into it. Thus, the "creators" 

of the new words achieve their goal: the text is read and remembered due to its uniqueness. 
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The significance of occasionalisms 

English language is very sensitive to any modifications happening in the social life 

of modern society and the appearance of new innovative elements and lexical units are the 

result of changes in the language structure. The topicality of our theme is preconditioned by 

the fact that every subsequent period of the language development produces an enormous 

number of new words or new meanings of established words [2, p. 128]. Most of them do not 

live long and they are not meant to live long, because some of them were invented to use at 

the moment of speech.  The features of the occasionalisms’ functioning in modern English 

cause a particular interest to researchers as an important aspect for comprehension and 

interpreting an English literature [3, p. 5]. The novelty of the theme is determined by the 

peculiarity of the educational methods of occasionalisms in English language in a humorous 

way with the enormous need to monitor the development of word-formative models of 

occasionalisms at present stage of the development of lexicology as a science. Since the 

occasionalisms arise continuously, it is impossible to talk about an exhaustive investigation 

of any aspect of their study.   

But apart from the fact that occasionalisms seem to be very traditional, it is 

characterized by undoubted scientific perspective for linguistics. For the full comprehension 

of this seem, we need to have more theoretical material and detailed studies of the features of 

occasionalisms.  The relevance of this problem is also due to the fact that the same language 

fact can be considered in various phenomena of different levels of the language, so, for the 

most complete understanding of them, we need to find new approaches to properly 

investigate them [4, p. 145]. Occasionalisms reflect the development, the dynamics of 

language, thanks to its potential, researchers have the opportunity to see the language in 

action.  The identification of the reasons of word creation allows you to define the value 

function of these words as an important means of creation of author's style, characteristic of 

the writer [5, p. 5]. Also, occasional words are interesting as a phenomenon associated with 

the characteristics of perception and understanding of the new information. Occasional words 

refer to the so-called field of the untranslatable units, which lately has been the focus of many 

translation studies [6, p. 6]. This investigation gives an idea of the conditions of emerging and 

functioning of language and speech occasional units in the author’s text, as well as in the 

description of modern trends in the development of word formation system of modern 

English language, identifying the relevant processes in its lexical system. Emotionality and 

expressiveness of English fiction or even series and films depends on those lexical means 

which an author chooses and this interesting phenomenon as occasional words refers to 

emotional expressive vocabulary. Language experts began to consider the problem of nonce 

words as a separate topic quite recently, probably, because of its abnormality and 

contradictive nature, although different authors’ innovations have always been of great 

interest to many researchers [7, p. 15].Various researches shows that the appearance of new 

words in English language impacts the vocabulary acquisition that is one of the most 

important needs of English language learners. There are many ways to build vocabulary - 

thru practicing them in conversations, reading good books, looking thru newspapers and 

magazines, watching TV and videos or radio stations, and listening to books and lectures on 

tape and everywhere a language learner is able to stumble upon a new word the context of 

which he won’t understand, at all [8, p. 102]. So, our investigation is very important also for 

the vocabulary acquisition.  

Despite the fact that occasionalisms have existed for many years, a huge interest 

towards this theme has appeared relatively recently. New occasional words and phrases arise 

continuously all around the world, so it is obviously impossible to say that they are 

completely researched. The appearance of occasionalisms is a continuous process that 

requires a constant attention and study [9, p. 254]. Sometimes this process slows down, 
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sometimes it speeds up, but it never stops. Constantly forming new occasional units need a 

comprehensive description. This topic is always open for the further research. Moreover, a 

constant study of the emergence of occasional words should be provided to help people make 

a successful process of communication. 

The definition and features of occasionalisms 

We should say that occasional words are usually called as the words that exist only 

in a specific context. These words are irrelevant, it means that they do not enter into the 

general usage, because they are created in any particular situation for the emotional coloring, 

they are also used only in a special case and at a certain point in time.  It is worth noting that, 

in Latin occasion means "case", so these words are formed "randomly" in specific conditions 

of speech communication. Occasionalism is a word that was formed at some point of time 

and related to some case, as one of the types of occasionalisms [10, p. 562]. 

Occasionalisms are an absolutely new phenomenon that is related to the separate 

individuals, such as writers and publicists. That's why nowadays they are frequently called as 

individual or authorial.  

There is the opposite concept of occasional, that is called as conventional, and this is 

everything that is accepted in this language group: the usage of words, phraseological 

phrases, grammatical constructions, etc. From which it follows that words are usually divided 

into two classes: "Canonical" words that are used in our everyday life, as well as literary 

words. "Occasional" words, that is, words that, as it’s already said, created in a specific 

situation, with the help of impromptu. In linguistics, occasional words can be called 

differently, but they are not as common as the term "occasionalisms". These names are very 

interesting because they characterize the phenomenon under consideration with their point of 

view and, therefore, they are elucidated absolutely differently. 

It should be noted that there are the following names of occasionalisms that exist in 

our time: individual words, author’s or individually-author’s neologisms, neologisms of the 

context, literary neologisms, one-time neologisms, egologisms and also homemade words, 

meteor words, impromptu words, etc [11, p. 152]. 

According to L.G. Lykov, the main difference from the usual (ordinary) words is 

that occasionalisms are characterized by the following features [12, p. 70]: belonging to 

speech, createability (irreproducibility), word-formation productivity, dispensability, 

contextual dependence, expressivity, nominal optionality, synchronous - diachronic diffusion 

and belonging to a certain person. 

The usage of occasional words in different authorial works. 

English series and literary works are overwhelmed with occasional words and 

phrases. For example, you may stumble upon Phonetic occasionalisms in many foreign 

books; so, one of the parts of the action in the novel "Cat’s Cradle" takes place in the tiny 

country of San Lorenzo. The prevailing dialect of English serves as a source for a number of 

phonetic occasionalisms, such as "hy-u-o-ook-kuh" - the word "hook" sounds in the local 

dialect. "Oh, sure," said the driver. "Anybody feed that crazy old man, anybody give him 

place to sleep, and they get the hook. Nobody wants the hook".  He pronounced that last 

word: "hy-u-o-ook-kuh" [13. p, 166]. The phonetic occasional words also include the names 

of alien races found in the novel "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" by Douglas Adams, 

for example, "Vogon"."Here is what to do if you want to get a lift from a Vogon: forget it. 

They are one of the most unpleasant races in the Galaxy..." [14, p. 144].   

As for syntactic occasionalisms, a suitable example for illustration is the 

occasionalism of Douglas Adams "Electronic Thumb" that has already been mentioned 

above. "Besides the Sub-Etha Sens-O-Matic and the scripts he had an Electronic Thumb - a 

short squat black rod, smooth and matt with a couple of flat switches and dials at one end [p, 

144, ibid]". 
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The most commonly used way of education is compression, the biggest number of 

which you can find the modern British series "Misfits". For example, the Derren-Brown-

voodoo-mind thing demonstrates the fusion of the name Derren, the last name Brown, and the 

two nouns voodoo, mind into a single word. Occasionalism a five-and-a-half-inches of 

pleasure includes numeral blending and measure measures. The example of the sex-change-

switch thing also demonstrates the compression of the three fundamentals of sex + change + 

switch and means gender change.  

Several more occasionalisms were revealed that were formed by merging phrases 

into one definition, for example, a moving-the-bodies thing, in which the merging of three 

lexical units is traced: the moving noun, the article the and the noun body in the plural. And 

also Spider-Man-words (Spider + Man + Words). The I-am-gay thing, a combination of the 

personal pronoun I, the verb to be and the noun gay, is a merger of a simple sentence. The 

same can be said about Granny-Kill-Me occasionalism, where the granny noun, the verb to 

kill and the personal pronoun me in the object case are combined into one word. Next, 

occasionalisms are created mainly from two grammatical foundations. For example, a 

runner-guy represents the addition of the nouns runner and guy. Occasionalism panty-sniffer 

is also created by the merger panty + sniffer. 

Occasionalism Mr. Freddie-he-is-a-riot-Flewerdow was created by merging the first 

and last names of Freddie Flewerdow, and the simple he-is-a-riot sentence. 

The surname of the main character Basset is found in two occasionalisms: 

Gawdhelp-us-Bassett and the Guissie-Miss-Basset imbroglio, where in the first case the 

surname is added with the phrase Gawd help us. In the second occasionalism, the above 

surname Miss and the name of the hero Guissie are added. The first occasionalism can be 

understood as "crazy Basset", and the second clarification of the relationship between Gassi 

and Miss Basset." In addition, proper names were used to form the occasional Glossop-

Bellinger. The compounding method is used in the formation of occasionalism. Catsmeat, 

where two nouns are combined into one word. The occasional word legwear, which 

according to the context denotes the choice of clothing, is created by blending the two bases 

of leg and wear. Such an understandable and simple word as serious-minded is not fixed in 

the dictionaries, therefore it is occasionalism created by the compounding of the two 

fundamentals of serious and minded. 

Conclusion 

Thereby, we can make a conclusion that occasionalisms became an important part of 

our life; we are able to meet them everywhere, starting from iconic books and ending with 

modern shows. They help the authors to express their opining by using special combination 

of words and phrases the meaning of which it is difficult to understand out of the context. 

Occasionalism as a speech unit created by the author as a means of expressing speech to 

create an image has been actively used for several centuries. As a means of expression in art, 

and especially in poetic speech, occasionalism allows not only the author to create a unique 

image, but the reader, in turn, gets the opportunity to see and mentally create his own 

personal subjective image or picture. And this means that we can talk about the co-creation of 

the artist and the reader. This shows the universality and perspectiveness of occasionalisms in 

speech. 
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Аннотация. Главное отличие современного учителя от учителя «старой 

закалки» заключается в стремлении принести в свои уроки новые методики. 

Традиционные методы обучения теряют свою актуальность на современном этапе 

развития педагогики, на первый план выдвигаются активные формы обучения. 

Активные методики помогают сделать уроки интереснее, полезнее и информативнее, а 
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весь учебный процесс – эффективнее не только в образовательном, но и в 

развивающем и воспитательном отношении. 

Ключевые слова: активные методы обучения, обучение химии, 

образовательный процесс  

Annotation. The main difference between a modern teacher and a teacher of the “old 

school” is the desire to bring new methods into their lessons. Traditional teaching methods 

lose their relevance at the present stage of development of pedagogy, active forms of learning 

are coming to the fore. Active methods help make lessons more interesting, more useful and 

more informative, and the entire educational process is more effective not only in 

educational, but also in developing and educational terms. 

Keywords: active teaching methods, chemistry education, educational process 

Аңдатпа. Заманауи мұғалім мен «ескі мектептің» мұғалімінен басты 

айырмашылығы - сабаққа жаңа әдіс-тәсілдерді енгізуге деген ұмтылыс. Оқытудың 

дәстүрлі әдістері педагогиканың қазіргі даму кезеңінде өзектілігін жоғалтады, 

оқытудың белсенді формалары алдыңғы орынға шығады. Белсенді әдістер сабақтарды 

қызықты, пайдалы және ақпараттық етуге көмектеседі және бүкіл оқу процесі тек білім 

беру ғана емес, сонымен қатар дамытушылық және тәрбиелік тұрғыдан тиімді. 

Түйін сөздер: оқытудың белсенді әдістері, химия білімі, оқу процесі 

 

Актуальность.  Перед педагогами на сегодняшний день стоит основная задача  

 воспитание самостоятельной,  конкурентоспособной и творческой личности. 

Впоследствии сформировать у подрастающего поколения такие качества как: 

ответственность, самостоятельность, состязательность и инициативность. 

Один из путей совершенствования процесса обучения – это  

совершенствование методики формирования у детей различных умений и навыков.  

Методы и приемы работы учителя напрямую влияют на степень активности 

школьников.  

Активные методы обучения – это те нестандартные методы обучения, которые 

максимально повышают уровень познавательной активности учеников, побуждают их 

не только к прилежному учению, но и нормам продуктивного взаимодействия друг с 

другом. 

  Можно привести некоторые примеры таких активных форм обучения. 

В процессе активного обучения кардинально меняется роль самого учителя, 

его задачей становится  направление ученика на самостоятельный поиск знаний, 

создание среды развития критического мышления, формирования навыков решать 

задачи в любой жизненной ситуации. 

Процесс изучения развивающего ресурса исследовательских работ по химии 

был сосредоточен на программном объеме раздела «…» в … классе. Большой интерес 

был обусловлен тем, что данный раздел включает в себя не только теоретическое 

изучение, но и выполнение лабораторного, расчетного практикума.  

Например,  при проведении лабораторного опыта «Исследование 

растворимости различных веществ в воде» можно интересно организовать 

исследовательскую  работу учащихся.  Организовать взаимодействие ребят можно 

алгоритмизацией исследования: 

1. Продумайте ход опыта, составьте план работы;       

2. Поделите обязанности внутри группы (младшие научные сотрудник, 

лаборанты, руководитель, спикер); 

3. Составьте список и приготовьте все необходимые реактивы и оборудование; 

4. Заведите лабораторный журнал и заполните; 

5. Сформулируйте цель и задачу вашего опыта; 
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 6. Оформите отчёт; 

7. Подготовьте сообщение, выступите с ним на итоговой  конференции. 

Само исследование проводится микрогруппами, каждая получает свое 

«научное» задание, например: 

Задание для 1 группы – «Исследование растворимости хлорида натрия, 

карбоната кальция и сульфат кальция в воде».  

Задание 2 группы – «Исследование растворимости хлорида калия, хлорида 

свинца и сульфата железа в воде».  

Задание для 3 группы – «Исследование растворимости сульфата кальция, 

гидроксида лития и ортофосфата алюминия  в воде».  

 Нами предусмотрены мини-исследовательские работы для учащихся 8 класса 

на темы «Растворы и растворимость», «Молярная доля растворённого вещества», 

«Молярная концентрация веществ в растворе». 

Продуктивно использование творческих заданий с нестандартными 

формулировками, они способствует развитию познавательной активности учащихся, 

так как их отличия от стандартных заданий не только в необычных условиях, но и в 

нетрадиционных способах решения. Особенности таких задач: 

- необычная формулировка; 

- связь с жизнью; 

- межпредметные связи; 

- высокая мотивационная емкость. 

Пример задачи: Все мы знаем, что при первых симптомах простуды 

необходимо промывать горло солевым раствором. Давайте же приготовим его вместе! 

Хм… вот незадача, рецепт зашифрован в виде задания:  

Рассчитайте, какая масса поваренной соли потребуется для приготовления 250 

мл 0,25 молярного раствора соли.  

Решив данную задачу, Вы узнаете, сколько граммов соли необходимо 

добавить в кружку для приготовления антибактериального средства. Соль - 

прекрасный дезинфицирующий и заживляющий природный минерал. 

         Творческие задания с нестандартными формулировками вызывают 

интерес учащихся, способствуют развитию любознательности, побуждают 

использовать дополнительную литературу и способствуют повышению интереса к 

учебе в целом. Помимо этого, следует отметить, что именно такие задания 

ориентируют интересы учащихся для дальнейшего профессионального выбора. 

Считаем важным педагогическим инструментарием использование дискуссии 

на уроке.  Так, при изучении химии в 8 классе учащимся предлагается задание: 

1. Проведи контент-анализ предложенных информационных источников и 

заполни таблицу:  «Польза растворимости и вред растворимости».  

2. Сделай вывод о значении растворимости в природе и в жизни человека (на 

основе этих противоречивых заключений организуется дискуссия). 

Плюсы участия в дискуссии для ученика:  

- школьник вовлекается в активную познавательную деятельность; 

- учащийся защищает свое мнение, выслушивает точки зрения других;   

- в процессе взаимодействия учащихся происходит интеллектуальное 

взаимообогащение;  

- учащийся обучается четко формулировать вопрос, ясно выражать свои 

мысли; 

-  воспитывается диалоговая культура. 

Технология активного обучения позволяет всем ученикам принять самое 

непосредственное участие в познавательном процессе.  Каждому учащемуся дается 
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возможность выполнить персональное задание, в котором он влияет на результат 

работы. Данная технология включает в себя методы, стимулирующие, познавательную 

деятельность учащихся, вовлекающие каждого участника в поведенческую и 

мыслительную активность.  

Сегодняшний арсенал активных методов обучения весьма разнообразен. К ним 

относятся: 

- тематические дискуссии; 

- деловые игры; 

- анализ конкретных ситуаций; 

-исследовательские работы; 

-проблемные лекции. 

В основе данных методик обучения лежит активность не только ученика, но и 

учителя. Фасилитационная готовность учителя к организации активного обучения 

очень важна, на уроке ее можно измерить через его отношение к смыслу его учебной 

деятельности, и, соответственно к ученикам. Педагог – это, прежде всего, творческая 

личность и поэтому, мы понимаем, что учитель сегодня – это не: столько организатор, 

информатор, консультант, а, в первую очередь, соорганизатор, партнер, помощник. Он  

проводит мониторинг эффективности образовательного процесса, опираясь на 

гуманистические принципы средообразования, учитывая уровни знаний, умений и 

навыков учащихся и уровни сложности заданий, готовность и умение учащихся к 

коммуникациям, их ценностные ориентиры.  

Практика доказывает, что если использование активных форм уроков носит не 

случайный, а систематический характер, тесно связанный с изучаемым материалом, то 

на фоне такой деятельности ученики легче понимают теоретический материал, 

способы решения примеров и задач, демонстрируют  практикоориентированное 

восприятие предмета.  

Благодаря активным формам обучения  ученики открывают новые приемы 

решений и рассуждений, привлекают к работе слабых школьников. Такая работа 

тренирует смысловую и образную память, способствует развитию логического 

мышления, активизирует мыслительную деятельность. Это позволяет разносторонне 

развиваться личности учащихся, позволяет ученикам работать в команде, 

прислушиваться к мнению других, развивает чувства взаимоуважения и 

взаимопомощи, способствует выработке умения отстаивать свою позицию, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, формирует осознанные нормы 

поведения, учит внимательности, терпимости и скорости мышления.  чащиеся 

преображаются на глазах, с огромным удовольствием показывают свои знания, умения 

и навыки, готовность к дальнейшей жизненной самореализации. 
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Abstract: a fairy tale is an imaginary story that may feature folkloric characters 

(such as fairies, goblins, elves, trolls, witches, giants, and talking animals) and magic, often 

involving a sequence of event s. The concept is also used to describe as unusual happiness, as 

in "fairy tale ending" (a happy ending) or "fairy tale romance," though not all fairy tales have 

a happy end. Fairy tales are a genre of literature. They have their roots in the oral tradition.  

Fairy tales with very similar story, characters, and figures are found spread across many 

different cultures. A fairy tale is a wonderful work of art, familiar to each of us from 

childhood. There are various translations of the tale. Some scientists say that a fairy tale is an 

absolute fiction, which is independent of reality. But the most precise definition of a fairy tale 

is a story, often intended for children, that features fanciful and wondrous characters such as 

elves, goblins, wizards, and even, but not necessarily, fairies. The term “fairy” 

tale seems to refer more to the fantastic and magical setting or magical influences within a 

story, rather than the presence of the character of a fairy within that story. Fairy tales 

are often traditional; many were passed down from story-teller to story-teller before being 

recorded in books. Vocabulary is a central component of language teaching and is of great 

significance to language learners. Words are the building blocks of a language since they 

label objects, actions, and ideas without which people cannot convey the intended meaning. 

Сказка - это вымышленная история, в которой могут фигурировать 

фольклорные персонажи. Такие как: феи, гоблины, эльфы, тролли, ведьмы, великаны и 

говорящие животные.  Магия, часто включающая последовательность событий. Это 

понятие также используется для описания счастливого конца, как в "финале сказки" 

или "сказочном романе", хотя не все сказки имеют счастливый конец. Сказки - это 

жанр литературы. Они уходят своими корнями в устную традицию. Сказки с очень 

похожими сюжетами, персонажами и фигурами встречаются во многих разных 

культурах. Сказка - это замечательное произведение искусства, знакомое каждому из 

нас с детства. Существуют различные переводы этой сказки. Некоторые ученые 

говорят, что сказка-это абсолютный вымысел, который не зависит от реальности. Но 

самое точное определение сказки - это история, часто предназначенная для детей, в 

которой есть причудливые и удивительные персонажи, такие как эльфы, гоблины, 

волшебники и даже, но не обязательно, феи. Термин "сказка", по-видимому, больше 

относится к фантастической и магической обстановке или магическим влияниям в 

истории, а не к присутствию персонажа феи в той или иной сказочной истории. Сказки 

часто являются традиционными; многие из них передавались от из уст в уста до того, 

как были записаны в книгах. Лексика сказки является центральным компонентом 

обучения языку и имеет большое значение для изучающих язык. Слова - это 

строительные блоки языка, поскольку они обозначают объекты, действия и идеи, без 

которых люди не могут передать предполагаемый смысл. 

Ертегі - бұл қиялдаулы тарих, онда мүмкін фольклорлық кейіпкерлер бар. 

Олар: фей, гоблин, эльф, тролльдар, жалмауыз кемпір, алыптар және сөйлейтін 

жануарлар. Магия-бұл оқиғалар тізбегі жиі кіретін. Бұл ұғым "ертегі финалында" 

немесе "ертегі романында" сияқты бақытты аяқталуды сипаттау үшін де қолданылады. 

Ертегілер-әдебиет жанры. Олар өз тамырымен ауызша дәстүрге барады. Өте ұқсас 

сюжеттер, кейіпкерлер мен фигуралар бар ертегілер көптеген мәдениеттерде кездеседі. 
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Ертегі-бұл біздің әрқайсымызға балалық шақтан таныс керемет өнер туындысы. Бұл 

ертегінің әртүрлі аудармалары бар. Кейбір ғалымдар ертегі-бұл шындыққа байланысты 

емес, абсолютті ой. Бірақ ертегінің нақты анықтамасы-эльф, гоблины, сиқыршылар 

және тіпті міндетті емес, фейлер сияқты ғажайып және таңғажайып кейіпкерлер бар 

балаларға арналған Тарих. "Ертегі" термині белгілі бір ертегі тарихындағы фея 

кейіпкерлерінің қатысуына емес, тарихтағы фантастикалық және сиқырлы жағдайға 

немесе сиқырлы әсерге көбірек қатысты. Ертегілер жиі дәстүрлі болып табылады; 

олардың көбі кітаптарда жазылғанға дейін ауыздан ауызға берілді. Ертегі лексикасы 

тілді оқытудың орталық компоненті болып табылады және тілді үйренушілер үшін өте 

маңызды. Сөздер-бұл тілдің құрылыс блоктары, өйткені олар объектілерді, іс-

қимылдар мен идеяларды білдіреді, онсыз адамдар болжамды мағынаны бере алмайды. 

Түйін сөздер: кіріспе, ертегі, лингвистикалық ерекшелігі, композициялық 

ерекшелігі, семантикалық ерекшелігі, мәтін, әдебиет, мағынасы, тіл білімі, фольклор, 

магия. 

Ключевые слова: введение, сказка, лингвистическая особенность, 

композиционная особенность, семантическая особенность, текст, литература, значение, 

изучение языкознания, фольклор, магия.   

Key words: introduction, fairy tale, linguistic feature, compositional feature, 

semantic feature, text, literature, meaning, study of linguistics, folklore, magic. 

 

"Of all forms of literature fairy tales, in my opinion, give the most truthful picture of 

life» G. K. Chesterton. The main motive of English fairy tales is to avoid failure. The poetics 

of the British fairy tale originates in Celtic myth. It is from the Celtic myth that the plot, 

imagery, and fairy-tale fiction of British fairy tales "grow". Magic in them is traditionally 

associated with representatives of the "other" world: elves, fairies, giants. This means that the 

activity of the heroes of fairy tales is not aimed at achieving any results, but at avoiding loss, 

failure, as well as to meet the physiological needs. But even here we must say that there are 

no pronounced motives in English folk tales. Fairy tales are very important because they 

spark our imagination. They give us some experience in the real world. It is where the 

troubles of the real world can meet the supernatural things. In a fairy tale anything can 

happen and when anything can happen, we can find solutions to things in our real lives. 

Through imagination, we learn about our world. We can explore outcomes and possibilities. 

Previously, fairy tales were passed from mouth to mouth. Therefore, they still carry a huge 

meaning. Why pay attention to the translation of such an amazing genre as a fairy tale? Not 

just because of linguistic curiosity. This genre has a very important socio-cultural 

significance. Getting to know a fairy tale is an important moment for a growing personality. 

On the basis of well — known stories and characters, the child's understanding of the world, 

of people, of their bad and good qualities is built. Translation of folk tales poses special 

challenges — it is the transcoding of the original, which should be accessible to the foreign-

language reader and not cause him unclear or complex ideas. However, transcoding the 

original is not limited to finding language tools that adequately express the content of the 

original. This includes mandatory knowledge of the structure of the fairy tale, traditional 

formulas. The expression of the content of the original by means of another language also 

provides for going beyond it. 

The text of a fairy tale is a complex object of research, which has multiple 

dimensions and multi-level organization. The most important components are not only the 

language tools that allow us to implement the creative idea, but also represented reality and 

tradition as a component of the folklore consciousness and its textual embodiment. The text 

in modern linguistics recognizes "the Supreme reality of language". Language is a code, 

system of signs that cannot be observed directly. Dictionary and grammar of the language 
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found in the speech that people build in the communication process, and the outcome of this 

process – text. One of the best known definitions of text is the definition of I. R. Galperin, 

formulated in the late 1970-ies: "Text is a work receptorsare process with perfection, 

objectified in the form of a written document, literary processed in accordance with the type 

of this document, the product consisting of the name (title) and some special units (over-

phrasal unities) combined different types of lexical, grammatical, logical, stylistic context, 

with a specific focus and pragmatic installation".  

The ambiguity of the definition of modern science is not surprising: the text became 

a special object of study by linguists only in the XX century this traditional grammar "is the 

basic unit which is a subject of a comprehensive analysis of <...>, there was a proposal. And 

it was a single sentence extracted out of context from the whole system of its external 

relations. However, the researchers could not in the end not to pay attention to the presence in 

the proposal elements, or otherwise to indicate its relation to other sentences…”. By the end 

of the twentieth century, the perception of the text as a special object of is reflected in 

grammar. The beginning and end of the text depend on the real speech situation 

(communicative situation). Scientists rely on the following postulate: the text is designed for 

the transmission of information, and "transfer and recognition of meaning (information) is a 

fundamental objective of the act of communication, without which the act of communication 

cannot take place".  It is especially important peculiarities of any text is based on the main 

features of language culture, the type and mechanism of social coding of the native and 

foreign languages in the context of intercultural communication. In particular, a fairy tale. 

There are 3 parts of analysis of the fairy tale: lexico-semantic features of a text, stylistic 

features of a text and compositional features.  

The section of language science that studies the vocabulary of a language in terms of 

the lexical meaning of words, their use and origin is called lexicology. Lexicology is a branch 

of linguistics that studies varieties of lexical units of a language, i.e. all kinds of words and 

their meanings. There are several kinds of lexical chunks proposed for language teaching. 

Collocations, phrasal verbs, idioms, sentence frames, social formulas, and discourse markers 

are among the most important ones (Thornbury, 2002).  The lexical approach to language 

teaching gives priority to teaching the most frequent words in the language and their patterns 

in language use. Main category of lexis is Neutral lexis. It consists of nouns, adjectives, 

verbs, adverbs, pronouns, numerals and link words (conjunctions, prepositions, particles). 

The vocabulary is called lexis, and is divided into two main parts:  

- Active lexis – those words that are often used in spoken or literary speech. 

- Passive lexis – old and outdated words. 

If the person understands someone’s speech and can speak well, it means, he has a 

rich lexical vocabulary. There is another main classification of lexis into two large groups-

formal (book lexis) and informal (spoken) lexis. Formal lexis is a vocabulary used in various 

types of documentation, in printed publications, TV shows, documentaries, in schools and 

universities, and in public institutions. Informal lexis is the words that we use when 

communicating with family and friends, which we hear in feature films and plays, and can 

also be found in a comic book or in an unscientific magazine; it has many abbreviations. The 

stylistic analysis of a text is based on the theoretical knowledge of the available stylistic 

resources and is aimed at unfolding the author’s message through bringing out the implicit 

information created by such means as the choice of vocabulary, the use of stylistic devices of 

different language levels, the peculiarities of the presentation of characters and events. The 

stylistic analysis consists of two stages: the analysis of a text and the synthesis of the main 

idea (message) of the text. 

The first stage, in its turn is subdivided into several successive procedures. 
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Firstly, it is supposed to speak on some aspects of the writer’s creative activities, 

mention his most important books and outline the peculiarities of the writer’s outlook. The 

necessary information can be obtained from the course of English and American literature. 

Besides, some relevant facts can be found in the preface to the book or the commentary at the 

end of it. However, there isn't a detailed analysis of the writer’s creative concepts, in order 

not to make his answer too long, but concentrate more on the linguistic aspects of the text. 

After this the text should be divided (in accordance with its contents) into a few 

logical parts. The interrelation between different components of a literary text is called 

composition. The four structural components of the composition are exposition, 

complication, climax and denouement. 

 The composition is a kind of program for the reader's perception of the work. The 

composition makes a whole out of separate parts, and the very arrangement and correlation of 

artistic images expresses the artistic meaning. Compositional analysis in accordance with the 

style of the text is most productive in working on a literary work. L. Kaida writes that " all 

the components of the artistic structure (facts, a set of these facts, their location, character and 

method of description, etc.) are important not in themselves, but as a reflection of the 

aesthetic program (thoughts, ideas) of the author, who selected the material and processed it 

in accordance with his understanding, attitude and assessment." 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы. Особое 

внимание уделяется эффективным методам обучения, в особенности объяснительно- 

иллюстративному. Так же описываются условия, специально созданные для адаптации 
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«особых» детей к учебно-воспитательному процессу в условиях общеобразовательной 

школы.  

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, обучение 

детей с особыми образовательными потребностями, создание специальных условий 

для детей с особыми образовательными потребностями. 

Аннотация: Мақалада жалпы білім беретін мектеп жағдайында ерекше білім 

беру қажеттілігі бар балаларды оқыту үдерісі қарастырылады. Оқытудың тиімді 

әдістеріне, әсіресе түсіндірмелі - иллюстративті әдістерге ерекше көңіл бөлінеді. 

Сондай-ақ жалпы білім беретін мектеп жағдайында "ерекше" балаларды оқу-тәрбие 

процесіне бейімдеу үшін арнайы жасалған жағдайлар сипатталады. 

Түйін сөздер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар, ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар 

үшін арнайы жағдайлар жасау. 

Annotation: The article deals with the process of teaching children with special 

educational needs in General education schools. Special attention is paid to effective teaching 

methods, especially explanatory and illustrative. It also describes the conditions specially 

created for the adaptation of "special" children to the educational process in General 

education schools. 

Keywords: children with special educational needs, teaching children with special 

educational needs, creating special conditions for children with special educational needs. 

 

В каждой стране, в том числе и в Российской Федерации, есть дети, которые 

имеют различные нарушения в развитии. Это дети с особыми образовательными 

потребностями, или, по-другому, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями является актуальной 

темой, как для каждой школы, так и для государства в целом.  

К детям с особыми образовательными потребностями относятся: дети-

инвалиды, дети с умственной отсталостью, с нарушением слуха, зрения, речи, с 

задержкой психического и физического развития, дети с аутизмом. Возможно у одного 

ребенка наличие нескольких отклонений. 

Особые образовательные потребности – это потребности, при которых 

требуется создание специальных условий для обучения детей. Иными словами, это 

дети, которые нуждаются в индивидуальном подходе. Не все родители могут осознать 

и принять тот факт, что их ребенок «особенный» и требует «особого» обучения. 

Поэтому они хотят, чтобы их ребенок посещал общеобразовательную школу. Их 

поддерживают федеральные государственные образовательные стандарты для детей с 

особыми образовательными потребностями. Этот подход основан на Декларации ООН 

о правах ребенка и Конституцией Российской Федерации. Он гарантирует всем детям 

обязательное и бесплатное среднее образование.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, 

социальные и иные особенности, должны быть включены в общую систему 

образования, воспитываться вместе со сверстниками [5]. 

Однако организация процесса обучения отличается. Перед учителем возникает 

большая ответственность и появляются вопросы, как обеспечить условия обучения, как 

создать благоприятную обстановку в классе, как организовать коррекционную работу. 

На начальном этапе внедрения инклюзивного образования происходило 

«перемещение» детей из коррекционных школ и классов в общеобразовательные. Но 

на практике этого оказалось недостаточно для социализации детей с особыми 

образовательными потребностями. Помимо этого снижался уровень образовательного 
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процесса всего класса. Исходя из этого, образовался вывод о том, что такие дети 

требуют индивидуальный подход и создание специальных условий для их обучения.  

На сегодняшний день в школах России выделены три подхода в обучении 

детей с особыми образовательными потребностями: 

- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и 

ментального развития в школах для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-интегрированное обучение детей в специальных классах в 

общеобразовательных учреждениях; 

-инклюзивное обучение  [1]. 

Проблемой нашего исследования является обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы.  Решение 

данной проблемы мы рассмотрим на примере уроков математики во 2 классе.  

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективные методы и приемы обучения детей с особыми 

образовательными потребностями на уроках математики в условиях 

общеобразовательной школы. 

Задачи исследования:  

1.Изучить психолого-педагогическую характеристику детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Проанализировать процесс обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы. 

3. Выявить специальные условия для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы. 

4.Провести диагностику уровня успеваемости по математики детей с особыми 

образовательными потребностями во 2 классе. 

5. Разработать уроки с использованием картотеки для повышения 

успеваемости детей с особыми образовательными потребностями по математике во 2 

классе. 

6. Провести анализ эффективности картотеки для повышения успеваемости 

детей с особыми образовательными потребностями по математике во 2 классе. 

Сам термин «дети с особыми образовательными потребностями» говорит о 

том, что данная категория требует специальный подход в общении и оказании 

образовательных услуг, помощи для реализации их гражданских прав. Одно из 

ключевых прав, это право на получения медико - психолого - педагогической помощи.  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети с различными 

физическими или психическими отклонениями. Эти отклонения нарушают процесс 

развития, тем самым ребенок не может жить полноценной жизнью. Такие дети 

нуждаются в специальном обучении и воспитании [2]. 

Особые образовательные потребности относятся ко всем детям с 

отклонениями, но носят разный характер. Характер задаётся спецификой нарушения и 

определяет способ построения учебного процесса. Но можно выделить группу 

потребностей, которые свойственны всем детям с особыми образовательными 

потребностями:  

- при выявлении нарушения незамедлительно начинать процесс специального 

обучения; 

- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, которых нет в 

общеобразовательных программах; 

- создавать специальные условия, использовать специальные методы и приемы 

обучения; 
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- максимально индивидуализировать обучение; 

- обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- найти сферу дополнительного образования с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- индивидуальный подход к каждому ученику; 

- чередование деятельности учеников, для борьбы с утомлением; 

- применять методы, которые активизируют познавательную деятельность 

учеников, развивают письменную и устную речь, формируют учебные навыки; 

- поощрять ребенка за любой, будь то самый маленький, успех; 

- оказывать своевременную помощь каждому ребенку  [3]. 

При организации учебно-воспитательного процесса возникает определенная 

проблема, которая состоит в том, чтобы суметь соотнести индивидуальные 

особенности ребенка с проблемами в развитии, интегрированного в среду нормально 

развивающихся сверстников.  

Далее составляется учебный план на основе образовательных программ. 

Данный план делится на вариативную и инвариантную части. Инвариантная часть 

содержит федеральный и региональный компоненты. Федеральный компонент дает 

гарантию овладения учениками, при выпуске из школы, знаний, умения, навыков, 

которые обеспечивают возможность дальнейшего обучения. Региональный компонент 

включает в себя вопросы, связанные со спецификой той или иной области страны. Это 

может быть географическая, экономическая, экологическая, социальная и другие 

стороны вопроса. Данный компонент включают в план, потому что количество часов в 

рамках учебных предметов ограничено. Вариативная часть направлена на расширение 

и углубление предмета в рамках дополнительных часов [4]. 

Дети с особыми образовательными потребностями должны обучаться в 

интегрированном классе. «Особенные» дети получают возможность учиться в 

общеобразовательной школе, при создании для них специальных условий. Для этого в 

образовательном учреждении должны использоваться специальные образовательные 

программы, эффективные методы и приемы [6]. 

Специальные условия обучения: 

- учителя, знающие и применяющие на практике группу методов, 

эффективных для обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

- учебники и учебные пособия, дидактические материалы; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- психологические, медицинские и социальные услуги. 

Каждая образовательная школа, дающая возможность обучаться детям с 

особыми образовательными потребностями, должна создавать условия, 

гарантирующие возможность:  

- достижения всеми учащимися планируемых результатов; 

- использование обычных и специфических шкал оценки достижения 

учеников; 

- контроль динамики развития социализации, коммуникации «особых» детей 

со сверстниками; 

- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 - выявление и развитие способностей «особых» детей через дополнительное 

образование; 
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- доступность участия в соревнованиях с учетом возможностей детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающее обучение является одним из методов 

комплексной реабилитации состояния здоровья, направленных на преодоление 

социальных ограничений, вызванных болезнью, путем развития их познавательных и 

личностных возможностей.[7] 

Мы предполагаем, что при использовании этих методов повысится 

успеваемость, так как  они относится к наиболее эффективным методам в обучение 

детей с особыми образовательными потребностями. 

На формирующем этапе работы, для более подробного раскрытия 

эффективности данного приема нами были разработаны и проведены уроки с 

использованием различных видов карточек. 

Сравнительный анализ результатов диагностических работ до формирующего 

этапа и после формирующего этапа приведен в рисунке 1. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов диагностических работ до 

формирующего этапа и после формирующего этапа. 

 

По результатам диагностических работ были сделаны выводы. 

- удалось значительно улучшить успеваемость учащихся по математики; 

- детям с использованием карточек стало легче выполнять задания. 

В результате наших исследований мы установили возможность повышения 

успеваемости учащихся при регулярно использовании эффективных методов обучения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, результаты исследования показали, что у детей с особыми 

образовательными потребностями, в частности с задержкой психического развития, 

мало развита  память. Повышения уровня успеваемости детей становится возможным 

при использовании объяснительно- иллюстративных и наглядных методов обучения. 

Одним из приемов являются карточки-подсказки, карточки- алгоритмы. 

Для оценки уровня успеваемости учащихся нами был выбран предмет 

математика и проведено исследование. Экспериментальное исследование проводилось 

на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 
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общеобразовательная школа №110 г. Челябинска». В исследовании участвовал 2 «В» 

класс в количестве 8 человек. Данный класс коррекционный, все дети имеют задержку 

психического развития. Нами была проведена диагностическая работа для выявления 

уровня успеваемости учащихся по математики. Следует отметить, что в целях 

эксперимента, эффективные методы обучения использовались не регулярно. 

На формирующем этапе исследования нами были разработаны и проведены 

уроки с использованием картотеки. Карточки включали в себя ключевые моменты 

темы, подсказки и алгоритм действий.  

В ходе контрольного эксперимента нами была определена значимость 

использования эффективных методов обучения для повышения успеваемости детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы. 

Сопоставление данных, полученных в результате констатирующего и контрольного 

эксперимента, подтвердило нашу гипотезу. В результате контрольного эксперимента 

нам удалось установить, что у школьников повысился уровень успеваемости по 

математики. Результаты экспериментального исследования по обучению детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы 

подтверждают гипотезу относительно того, что именно регулярное использование 

специально подобранных методов и приемов для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями будет способствовать улучшению качества знаний. 

Исходя из этого, можно сделать выводы о том, что: 

- использование специально подобранных методов и приемов обучения 

приводит к повышению успеваемости; 

- эффективность использования проявляется, если регулярно использовать 

специальные методы обучения; 

-работа с карточками должна стать для ребенка подсказкой и опорой при 

работе, тем самым он лучше усваивает и запоминает материал; 

- подобранные карточки и разработки уроков помогли нам в повышении 

успеваемости учащихся. 

Поставленные цели и задачи реализованы, гипотеза подтверждена. 

Таким образом, мы приходим к выводу, если регулярно использовать 

специально подобранные методы и приемы для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, то это будет способствовать улучшению качества 

знаний. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценивания в современном 

образовании и опыт изучения практического внедрения формативного оценивания, а 

также первый опыт внедрения системы критериального оценивания в Республике 

Казахстан.  Особое внимание уделяется формативному оцениванию, как составляющей 

критериального оценивания, являющегося важнейшим компонентом 

совершенствования учебной деятельности учащихся.  

Ключевые слова: формативное оценивание, мотивация учащихся, обратная 

связь, прогресс, эффективность, обновление содержания образования, критериальное 

оценивание. 

Аnnotation. The article deals with the problem of assessment in modern education 

and the experience of studying the practical implementation of formative assessment, as well 

as the first experience of implementing the system of criteria assessment in the Republic of 

Kazakhstan.  Special attention is paid to formative assessment as a component of criteria-

based assessment, which is the most important component of improving students ' learning 

activities. 
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effectiveness, updating the content of education, criteria assessment. 
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 «В педагогическом мастерстве учителей сердцевину образует их 

способность точно оценивать прогресс учеников» 

Мэт Бербер 

В Послании «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее» первый президент нашей страны - Н.А. Назарбаев обозначил ключевые 

задачи реализации Стратегии «Казахстан-2050», отметил: «Чтобы стать развитым 

конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией».  

На сегодняшний день традиционная система образования не соответствует 

требованиям стремительно меняющегося общества. Следовательно, необходимо 

уделять огромное внимание функциональной грамотности детей и всего 

подрастающего поколения. Важно, чтобы дети были адаптированы к современной 

жизни.   

Традиционное оценивание не позволяет ученику самостоятельно проследить 

динамику своей учебной деятельности относительно самого себя, следовательно, и 

осознать процесс собственного учения. В течение 10-ти последних лет в мирoвoй 

образoвательной практике поднимается важнoсть и первоочередная значимoсть 

формативного (формирующего) оценивания, которое соответствует личностно – 

ориентированному и компетентностному подходу. Отличие в том, что он основан не на 

регистрации результатов обучения, а на совершенствование эффективности процесса 

обучения для каждого учащегося через выявление неусвоенных знаний и 

несформированных умений. Непрерывное применение формативного оценивания 

помогает ученику научиться самостоятельно оценивать прогресс в своей учебной 

деятельности. Понятия «формативное оценивание» или «оценивание для обучения» 

взяты из зарубежной педагогической практики, в нашем понимании это 

«безотметочное» оценивание. Это оценивание представляет собой постоянный процесс 

определения учеником и учителем этапа, на котором в данный момент находится 

ученик, а также помощь  в формулировании дальнейших шагов ученика в его учебной 

деятельности. В течение многих лет исследователи Великобритании, Финляндии и 

США изучали теорию и практику применения формативного оценивания. 

Исследователи П. Блек и Д. Вильям доказывают, что формативное оценивание 

является важнейшим компонентом совершенствования обучения и достижения 

планируемых результатов обучения. Ознакомимся с наиболее важными чертами  

данного направления:  

1. Формативное оценивание или оценивание для обучения в отличие от 

оценки обучения проводится не с целью подведения итогов и классификации, а с 

целью оценки процесса учебной деятельности учащихся. Другими словами, 

оценивается не результат обучения, а то, как учатся дети.  

2. Введение формативного оценивания требует не только нормативных 

изменений в документации, но, что самое важное, изменения сознания учителя, его 

контакта с каждым учеником через непрерывную обратную связь с ним.  

3. Результатом формативного оценивания является ни в коем случае ни 

сама отметка, и ни какой – либо балл, а диалог учителя или его письменная обратная 

связь, как результат его наблюдений за демонстрируемыми учениками знаниями, 

пониманием, навыками.  

4. Обратная связь учителя помогает ученику оценить свои достижения и 

наметить действия для дальнейшего роста. 

5. Чтобы обратная связь учителя способствовала повышению мотивации 

ученика и выполняла свою вспомогательную функцию для дальнейшего его прогресса, 

необходимо соблюдать ряд требований. Обратная связь должна быть четкая, 

своевременная и по теме, давать представления о том, как идет процесс обучения, 
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информировать о достижениях и пробелах, проходить в атмосфере взаимоуважения и 

доброжелательности.  

6. Эффективная обратная связь отвечает на вопросы ученика: «На каком 

этапе обучения я нахожусь?», «Над чем необходимо работать, чтобы восполнить 

пробелы?» 

7. Исследования опыта введения формативного оценивания показали, что 

оно способствует росту ответственности учащихся за свое обучение, повышает их 

образовательные достижения.  

В современной методической литературе описывается много техник 

формативного оценивания, но знание этих техник – недостаточное условие для их 

успешного применения. Изначально, для учителей был открытым вопрос о том, как 

проводить формативное оценивание на уроке и совмещать его с традиционным 

оцениванием. Данная проблема начала решаться с введением обновленного 

содержания образования и критериального оценивания в нашей стране в 1-ых классах, 

а также с 2017-2018 учебного года – во 2-ых, 5-ых и 7-ых. Для учителей были 

организованны курсы повышения квалификации по обновлению содержания 

образования Республики Казахстан. Практика показала, что учителя выделяют ряд 

трудностей с которыми они столкнулись в ходе освоения обновленного содержания 

образования.  Основная трудность – менталитет учителя, его важная роль в 

оценивании. Ведь при формирующем  оценивании ученики учатся взаимооцениванию 

и самооцениванию. И поначалу ученики делают это необъективно. Вторая проблема – 

страх, связанный с тем, что ни учителю, ни ученику, ни родителям непонятно, что дети 

будут получать привычную бальную отметку только по завершению изучения 

раздела/темы и в конце четверти. Но это не значит, что ученики и родители не будут 

знать о том, как идет процесс обучения, какие пробелы есть у ребенка при изучении 

темы и как их устранять. Как раз наоборот, постоянная обратная связь (формативная 

оценка) учителя призвана положительно влиять на процесс заинтересованности и 

мотивации со стороны родителей и учеников. Третья трудность, которую называют 

учителя, огромная нагрузка, которая ложится на плечи учителя. Формативное 

оценивание подразумевает индивидуальный подход к каждому ребенку, отметку его 

достижений, его роста относительно самого себя. Находится ли в классе 8 человек или 

20, учитель должен отметить на уроке каждого в устной или письменной форме. 

Огромная процедура формативного оценивания может привести к формальности и 

низкой результативности этого процесса, т.к. обратная связь учителя может быть 

слишком краткой, бессодержательной, однотипной. Для устранения перечисленных 

проблем, я считаю необходимым: просветительская работа, организация курсов 

повышения квалификации, мастер-классы, выезд учителей в экспериментальные 

школы, с целью обмена опыта преподавания. Также вопросы о формативном 

оценивании нужно освещать в СМИ.  

Во время прохождения практики, на своих уроках я часто разрабатывала 

критерии оценивания совместно с учениками. Ниже предоставлен план, который я 

использовала для разработки критериев оценивания: 

1. После объявления темы обсудить цели урока. 

2. Попросить каждого ученика разработать 1-2 критерия для достижения 

цели/целей урока.  

3. Записать на доске критерии, предложенные учениками.  

4. Обсудить с учащимися и выбрать приоритетные критерии оценивания. 

Я проанализировала то , что данная работа повышает ответственность 

учащихся за достижение результата. Ребята  с интересом разрабатывают критерии 

оценивания. Это вызывает позитивное отношению к оцениванию и повышает 
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ответственность учеников за собственное обучение. На уроках, я  использую такие 

формы оценивания, как самооценивание, взаимооценивание. Практика показала, что 

оценивая друг друга, учащиеся подводят итоги о проделанной работе, анализируют, 

выделяя положительные и отрицательные моменты. При самооценивании учащиеся 

стараются объективно оценить свою работу. На начальном этапе эти формы 

оценивания достаточно сложны для учащихся. Зачастую учащиеся недостаточно 

объективно оценивают друг друга и себя. Поэтому при проведении самооценивания и 

взаимооценивания очень важно наличие критериев оценивания. Все же, математика – 

трудная дисциплина. По традиционному обучению, дети привыкли к подсчету оценок. 

  них явно выраженный страх перед новым материалом, они боятся, какую же оценку 

поставит им учитель сегодня, они боятся допустить ошибку, одним словом они боятся 

неизвестность. И как следствие, у них пропадает мотивация, интерес к уроку. 

Благодаря формативному оцениванию, устанавливается тесная связь между учителем и 

учеником.   чащиеся перестают боятся оценивания. На своих уроках я применяла 

некоторые техники формативного оценивания. Такие как: «Проверка ошибочности 

материала», «Светофор», «Мини-тест», «Карточки», «Большой палец», «Кулак – 

ладонь » и тд. а также с помощью интернет – сайтов  составляла онлайн тесты. Более 

подробно, о приемах формативного оценивания,  я изложила в своей дипломной 

работе, проанализировав и указав положительные и отрицательные моменты того или 

иного приема. Разработала методическое пособие по формативному оцениванию по 

алгебре и геометрии для учащихся 8 класса.   

 Формативное оценивание – это постоянный процесс обратной связи между 

учителем и учениками. Это непрерывный процесс получения информации о 

достижениях ученика с целью корректировки дальнейших действий учащихся для 

достижения учебной цели. Применение новых подходов в оценивании достижений 

учащихся способствует повышению мотивации учащихся к обучению, формированию 

навыков учебной самостоятельности, ответственности за собственное обучение. 
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Он-философ, математик, музыкант, 

Многие отрасли науки, о которых он говорил, 

"Второй учитель" - это оценка истории. 

                                                Турдакын Жексенбай 

Annotation 

The purpose of science is to reveal the secrets of nature 

Key words 

Kipchak, son was born in Otrar 

Al-Farabi is an example of wisdom. 

He is a philosopher, mathematician, and musician, 

Many of the branches of science that he spoke about, 

"Second teacher" is an assessment of history. 

                                                  Turdakin Zheksenbay 

Аннотация 

Ғылымның мақсаты - табиғаттың тылсым жағдайларымен құпияларын ашу. 

Түйін сөздер 

Отырарда туған қыпшақ баласы 

Әл-Фараби – даналардың данасы. 

Ол – философ, математик, музыкант, 

Ол сөйлеткен ғылымның көп саласы, 

«Екінші ұстаз» - тарих берген бағасы. 

                                                Тұрдақын Жексенбай 

 

Әл-Фараби 870 жылы туып, 950 жылы өмірден озғаны туралы мәлімет ресми 

түрде халықтар арасында баспа жүзінде  көрсетілген. Ұлы ғалым Отырар (Фараб), 

өлген жері Дамаск  (Сирия). Осы пікір туралы білмейтін адамдардың арасында жаңсақ 

ойлар туындағандықтан, бірер нақты мәлімет айтайық. Бірінші ескеретін нәрсе Фараб 

атты мекен бір ғана жер емес, бірнеше жерде бар. Солардың бірі Амудария бойында, 

тәжік жерінде. Сол себепті әл-Фараби ирандық нәсілден деген жалған ой-пікір 

көрсетілген.  

Бірақ қазір оны ешкім растамайды. Ал әл-Фарабидің туған жері Сырдария 

бойындағы Фараб (Отырар) екенін анықтап, картаға түсірген әйгілі ғалым-географ ибн-

Хаукал. Ол өзінің «Китаб Масалик уа мамалик» аталған еңбегінде Түркістан 

аймағының сипаттап, қалаларын картаға түсірді. Және ол Отырарды жазғанда 

әдейілеп: «Бұл жер аты әлемге танымал ғұлама, ойшыл, философ Әл-Фарабидің туған 

жері» деп атап көрсеткен. Ибн-Хаукал әл-Фарабидің құрдасы, екеуі бірін-бірі жақсы 

білген, екеуі де Сирияның сол уақыттағы танымал әмірі Сайф-ад-Даула сарайында 

қызмет жасаған кісілер. Ибн-Хаукалдың сол картасы біздің қолымызда, оны қазіргі 

картамен салыстырып қарасақ, нақтылықты айқын көреміз. Демек, әл-Фарабидің туған 

жері туралы еш күмән болмағаны жөн. 

Екіншіден Әл-Фараби қайтыс болған кезде Әміре оны өз қолымен Баб ас-

Сағир зиратына жерлеген. 339 һижра жылы, режеб айында деп сол уақытта жазылған 

тарихи мәлімет болды. Аталған бір ауыз сөздің көмегі зор болды. Айтса да Әміренің 

оны «Баб ас-Сағир» (Кіші қақпа) атты зиратқа қойғаны біраз көмек болды, себебі ол 

қорымға тек атақты адамдар ғана қойылатын құрметті зират екен. 

Әл-Фараби заманында Түркістан исламды қабылдап, ғылыми, мәдени салада 

араб тілін меңгерген. Сол заманда араб тілі ең жоғары ғылыми дәрежеге жеткен 

тілдердің бірі еді. Оның әкесі әскери қолбасшы, ауқатты болғандықтан, ұлының өз 

жолын жалғастырғанын жөн көрді. Бірақ Әбу Наср әл-Фараби ғылымды таңдады. 

Оның ғылымға деген қызығушылығы артып, туған елінен алыстап, Бағдат қаласына 
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аттанды.Бұнда оның білім алуына толық жағдай жасалған. Әуелде өзін ол ақын, әнші, 

музыкант ретінде көрсетсе, кейін ірі ғалымдардан сабақ, дәріс алды. Фарабидың 

алғашқы ұстаздары Александриядан, Византиядан ығысып келген ғалымдар еді.Ол 

араб, парсы, грек т.б. тілдерді меңгерді. Ол танымал Ибн Хайланнан Аристотельдің 

логика ғылымын ұғынды. Сөйтіп Фарабидің алғашқы ұстазы Абу-Матта болса, ибн 

Хайлан секілді несториандық ғалымдар еді. Олардың аталары Византиядан қуғынға 

ұшырап, Таяу Шығыс пен Орта Азияға келіп күнін көрген. Ал арабтар бұл кісілерді 

құшақ жая қарсы алып, ғылымды өркендетуге пайдаланған. Грек пен араб ғылымын 

қосқан да осы адамдар болған. Кейіннен араб елінен және араб тілінде жазатын 

ғылымды биікке көтеріп дамытқан танымал әйгілі адамдар анықталды. Сол себепті 

грек ғалымдары Платон, Аристотельдер алғашқы ұстаз болса, әл-Фараби данышпан, 

ойшыл білім мен мәдениеттің екінші ұстазы болып шықты. 

Міне рухани жаңғыру кезеңінде тұспа-тұс келген қазақ халқының екі ғұлама, 

ойшыл, ұлы данышпандарының есімі кейінгі өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге екені хақ. 

Олар: Бірі-Әл-Фараби болса, екіншісі – Абай. Ұлы Ақын Абай атамыздың 175 

жылдығы ескеріліп жатса, Әл-Фарабидің 1150 жылдығы да өмірден өз орнын көрсете 

білді. Олар жайлы мәліметтерді Ахат Шәкәрімнің нақты жазбаларынан келтіруге 

болады. 

«Әл-Фарабиді еңбек етіп, ол  діншіл еді деп таласқандардан, оның 

ғалымдылығы күшті деп, ақтап шығып,түріктің,оның ішінде қазақтың әл-Фарабиін 

тірілттің. Сол әл-Фарабиді оқыған, тағлым алған Абай мен Шәкәрім туралы үн қатпай 

өттің, бұл қалай?» 

                                                                                          Ақат. 

(Әл-Фараби және Абай кітабынан үзінді) 

Осы сөзді Ахат ақсақал маған 1976  жылы, 8 маусымда Алматыда өткен 

мәдени мұраларды қорғау съезінде жазылған болатын.Сол жиында мен әл-Фарабидің  

кім екенін, оны қалай ашқанымды , 1100 жылдық мерекесін қалай болғанын 

баяндаған.Соған орай Түркістан, Отырар ескерткіштерін қайта жөндеу қажеттігін 

айтып өткем. Сол жолда маған бөгет жасағандар айтылған.Мына жазбада соны еске 

алып отыр. Екіншіден Ахат Абай музейінің директоры еді. Әкелері Абай мен 

Шәкәрімнің әл-Фарабиді оқығанын, әрі одан зор үлгі-тағлым алғанын Ахат білетін 

еді.Сондықтан әл-Фараби мен Абайдың ғылыми еңбектерін зерттеген адам 

байланысын неге айтпай кетеді. 

Ал Ахат атамыздың маған қойған талабы осында. 

Шығыстың көне мәдениетіне келсек, «Ғалам бақыс» сөзінің мағынасы 

«дүниенің жаратылуы туралы маслихат» деп түсіндірген. Фараби еңбектерін 

космология (Күзмулогия) атаған.Бұнда Тәңірім ең әуелі кішкене нұр жаратқан деп 

айтқан.Көптеген Орта Азия мен Қазақстан ғалымдары бірнеше рет көшіріп 

таратқан.Мысалы қарапайым тілмен айтсақ,аспан денелерінің Күн, Ай, 

Шолпан,Меркурий т.с.с. өзара үйлесімділік тауып, біріне-бірі тілдескендей ғажайып 

құбылыс жасап өмір сүруі, ешбір адамның қолынан келмейтін шаруа.Сол сияқты он 

сегіз мың ғалам... 

Оның несі жалғыз .... Осыдан келіп, ел-жұрт арасында «Дүние бір тарының 

қауызына сыяды» деген мақал тараған. Ал Абай қалай саралаған? Абайдың айтуынша 

ғажайып ғаламның сыры беймәлім деген.Тағы бір дәлел: Ұлы Сократ: «Менің білгенім 

ешнәрсе білмейтінім» деген сөзін осы мағынада ұғындырады.Ал  Әл-Фараби 

космологиясы да осыған саяды. 

Космология туралы ұлы даналардың осылай дегенге надандар қалай қарайды? 
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Надан, көрсоқырдың ең басты белгісі «Бәрін білу».... Оның білмейтіні жоқ.Ол 

барлық дүниені тек өз пайдасына ғана шешетін болса, мақсаты 

ішу,ұйықтау,көру,мақтану, жеу,тойымсыздық,...  

Егер надандардың қолына билік берсе,олар мына дүниенің астаң-кестеңін 

шығарар еді, өздері де ойран болар еді... Міне әл-Фараби мен Абайдың ойлары осы 

төңіректе... 

Ұлы бабамыз, данышпан Әл-Фараби һандаси (геометрия) ғылымына да баса 

назар аударған. Осы салада көп еңбек етті. Арабша һандаса (геометрия – жер өлшеу) 

сөзі һандай – симметрия тәртібі деп айтқан. 

Симметрия арабша – қиас. Ал грекше сим – бірдей деген сөз, метрия- өлшеу 

дегенді білдіреді. Қысқаша айтсақ, кез келген дененің, заттардың бетін, көлемін, 

ауданын, формасын өлшеу болып табылады. 

Әрбір заттың өзіндік өлшемдері бар. Оның өзінше зат болуы үшін сыртында 

беті және оны басқа заттан бөліп тұратын қабы болуы керек. Заттың сыртқы бетін, 

соның ішінде жердің бетін өлшеу үшін үшкілдерге бөледі. Сонымен үшкіл дегеніміз-

заттардың бет бейнесін өлшеу, қазір бұл әдісті қазіргі ғылымда триангуляция деп 

атайды. Мысалы,есеп бір бөлшек отқа екі бөлшек ауа (жел) қосса болады тең бір 

бөлшек суға. Егер формулаға қоятын болсақ:От – төрт үшкіл, жел – сегіз үшкіл, су – 

жиырма үшкіл,яғни: 4+8х2=20. Платон еңбегінде Науан от пен желді сиқырлап 

тастаған Кашмир тылсымының кілтін Ескендірге тауып берген Афлатон деп жазған. 

Қалай?  От пен жел болмаса қозғалыс жоқ, жауын-шашын да жоқ, су да жоқ қой! Міне, 

Әл-Фарабиді  екінші Аристотель деуі тегін емес. 

 

Қорытынды: Әл-Фарабидің көп еңбектері басқа адамдардың атына ауысып 

кеткен.Мысалы, музыка,медицина, астрономия, математика, механика, философия, 

архитектура, логика, оптика тағы басқа салалардағы мирастарының көбісі басқа 

адамдар атында болып келгені белгілі.Оның біздерге тек соңғы кезде ғана белгілі бола 

бастауының себебі осында. 

Екіншіден араб медреселерінде оқыған адамдарға шіркеу екі бағытта танып 

білді. 

1. Оларды өздеріне тартып, олардың ислам ілімімен алғандарын солардың 

өздерінікі деп көрсетіп отырады. 

2. Егер олай бейімдеуге мүмкіндік болмаса,оларды қудалауға, ізіне түсуге 

бейімдеді. 

Дегенмен ұлы ойшыл ғалым,дүние жүзіне танымал, данышпан Әбу Наср Әл-

Фараби (Мұхаммед ибн  злағ Тархани) мирастарының талмай-қажымай ізденгіштік 

сипатта үздіксіз еткен сүбелі еңбектерінің қаншама ғасыр өтсе де, кейінгі ұрпаққа 

жетуі өміршеңдік нышаны деуге болады.   
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Аннотация.  Мақалада есімі дүние жүзіне «Шығыс Аристотелі» ретінде танылып, 

құнды ғылыми, әдеби, мәдени мұралары ғасырлар бойы сақталып, адамзат дамуында өлшеусіз 

із қалдырған қазақ даласының ұлы перзенттерінің бірегейі – Әбу Насыр Әл-Фарабидің адам 

баласының қалыптасуында және дамуында тәрбие мен білімнің алатын орны мен атқаратын 

рөлі туралы пікірлері, ғылым мен білімді өркендету мәселелері жөніндегі көзқарастары 

қарастырылған. 

Түйін сөздер: тәрбие, білім, ғылым, өркениет, ұстаз, шәкірт, еңбек 

Аннотация.  В статье рассматриваются взгляды великого ученого казахской степи-

Абу Насра аль-Фараби на роль и место образования и воспитания в становлении и развитии 

человечества, проблемы науки и образования. 

Ключевые слова: воспитание, образование, наука, цивилизация, учитель, ученик, 

труд 

Annotation.  The article discusses the views of the great son of the Kazakh steppe – Abu 

Nasr al-Farabi on the role and place of education and upbringing in the formation and development of 

mankind, the problems of science and education. 

Keywords: upbringing, education, science, civilization, teacher, student, labor 

  

On the basis of the development of any nation, mind and consciousness, literature 

and culture, art and education, the improvement of the entire spiritual world, the desire for 

universal civilization, activities in close connection with the unique personalities of that 

nation and the life of the population, human gifts, life. 

Thinkers of the time of the Kazakh peoples ought to understand the state of the 

world, existence, and human life. Reviews of the philosophical views of the Kazakh people, 

starting from real life, are set out in the comments about society and nature. 

The first President N.A.Nazarbayev in the article «Seven faces of the great steppe» 

stressed, «In the great steppe were born Al-Farabi and Yassavi, Kultegin and Beybars, AZ-

Tauke and Abylai, Kenesary and Abay and many other great personalities» that for the 

revival of historical consciousness, an exemplary demonstration of the heroic deeds of the 

nation, their moral life and works left behind in the country, especially to the younger 

generation [1]. 

For a more correct understanding of the modern world and choosing the right path of 

a good life and the development of education, upbringing, morality and humanism in the new 

Millennium, we must always rely on the ideas and principles passed before us in each era. 

They can be found only in the works of sages-thinkers. Among these thinkers is al-

Farabi, a versatile and greatest scientist of the Kazakh people. He noted in his writings that in 

the early middle ages, humanity was of great importance for the development of human 

learning, improving the intellect, enlightenment and education. 

      Al-Farabi deeply studied the problems of pedagogy, psychology, aesthetics and 

acoustics, astronomy, and made a significant contribution to culture and science. He is also a 

great humanist, advocating for integrity and enlightenment. He wrote about 200 treatises 

covering several fields of science. 
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Al-Farabi, who is looking for a bright life in his country, raised the path to 

knowledge: «The happiness of mankind is only in knowledge». However, a scientist who 

knew that education is happiness does not put education higher than education. «A person 

from the first should be given upbringing and not education, knowledge passed without 

upbringing is the greatest enemy of humanity», said al-Farabi, which does not lose its 

relevance today. 

One of the most important issues of education is the problem of education, which 

occupies a prominent place in the work of al-Farabi, called «the second Aristotle». The 

scientist even closely connects the problem of training, getting an education of a person with 

upbringing. For example, in the book «What you need to know to learn philosophy», he said: 

«a person who seeks to learn science... you should avoid cruel and other cruel behaviour and 

be well-mannered, moral, honest», he concluded [2, 193]. 

 Al-Farabi's humanitarian views and opinions are expressed in the philosophical 

work «On achieving happiness». «Education is a way to inculcate ethical humanism and arts 

based on the knowledge of peoples... during education, the peoples and residents of the city 

are instilled with the skills to perform actions resulting from the qualities based on knowledge 

that are inspired to such activities, the desire to perform these actions is aroused, these 

qualities and related actions are assumed in such a way that people can capture the spiritual 

world and force people with this soul», he wrote. 

Al-Farabi, understanding the problem of education in such a broad sense, highly 

appreciates the role of education in the lives of peoples and residents of the city as a whole. 

Just like the population of a city (members of the public), in which incorrectly educated 

peoples and urban residents are called «illiterate» peoples, the types of such cities, bad 

behavior, and actions that people face are described [4]. 

 Al-Farabi believes that the theory of upbringing, including labor education, should 

be based on science. He understood science as a historical process and defined science as the 

highest form of education that was built on a systematic basis. He made a teaching about 

education and upbringing, about the culture of work. «Labor itself is an Art. And labor 

activity consists in this art, inculcates each person to work, teaches the skill of work. They 

form the skills of their work», al-Farabi said. He believed that work is the basis of life, the 

eternal, natural condition of human life [3]. 

According to Farabi, training, upbringing, education, work, and a man of science are 

inextricably linked with moral and labor education. For the first time Farabi made work, 

honest work as a condition of work, upbringing. 

When developing the theory of labor upbringing, it is based on the definition of the 

theory, which was founded by Aristotle. It was based on the principles of «the highest form 

of generalization of scientific knowledge, which gives a complete picture of the essence and 

laws of concepts, ideas, certain areas aimed at explaining a phenomenon»,-states the theory 

of labor upbringing Al - Farabi «forms a unified system of upbringing, which is logically 

connected with each other by internal structure». 

If we consider the pedagogical approach, this formulation is "conscious order, 

quality education, involvement in useful social work". Al-Farabi emphasizes that freedom of 

work is important for the comprehensive development of a person [4]. 

Al-Farabi in his work «The way to the happiness of citizens» noted: «the mayor of 

the city and the teacher are educators equally. If the teacher educates the child, the mayor 

educates the residents of the city». In his opinion: «through training, you can learn about the 

world, observe its beauty and completeness. For further training, mastering various 

professions, forming moral qualities, it is necessary to work, develop the will and achieve it 

through education and self-education» [2, 193]. 
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Al-Farabi in the educational process requires a combination of «hard method» and 

«soft method». He defined the goals of training and education individually. From the point of 

view of the modern educational process, it is necessary to punish, this is «the hard method», 

and «the soft method» – to encourage. Thus, al-Farabi first proposed methods of pedagogical 

influence, proving its effectiveness [4]. 

According to Farabi's teaching, the spiritual personality, character and behavior of a 

person are formed and changed under the influence of many objective and subjective reasons, 

such as the social environment, educational effect, and human will. According to Farabi, 

there can be no age that cannot be brought up, correctional. Do not forget that you need to 

find the order to teach them how to educate. «A bad act is a pain of the soul. In order to 

remove this disease, we must be like the attending doctor», the scientist said. In the treatise 

«the Way to happiness», Farabi promotes youth to heroism, generosity, charity, contentment, 

oratorical skills, friendliness, etc. about how to cultivate your qualities. 

Al-Farabi also pays great attention to the issues of training and education, and 

expressed many deep and fundamental opinions in this regard. In the book «Answers to the 

questions of philosophers», he focused on the problems of pedagogy, teaching, and learning. 

So, is it right to teach?, won't it be right to understand?- Farabi answers the question: «it is 

possible to understand, because it is impossible to remember everything, in view of their 

grouping with the help of certain useful connections». 

Raising children, caring community and households on education of children, 

arming youth with the knowledge associated with the life of the people, a sincere caring for 

the child taking into account individual and age peculiarities, were all integral part of the 

educational system of al – Farabi. Many of the rules used by the population form the 

democratic, humanistic core of its teaching and have strengthened the advanced orientation of 

pedagogy. Of course, it is quite natural that the great teacher did not limit himself only to 

acquiring and introducing into his system the traditions of popular education. He was able to 

enrich the totality of pedagogical phenomena, give new content to explain the essence of 

educational institutions and further develop creatively [4]. 

In order to achieve such restraint, skill, Farabi noted: «it is necessary to stimulate 

and persevere as much as possible on the part of the teacher, if it is figuratively said, it is like 

water». «The teacher should know the fact, for example, that the behavior of a student should 

not deny the negative character, negative action, and contribute to the formation of good 

qualities in it», al – Farabi emphasizes. 

In the education of human behavior, special attention was paid to the behavior of 

thinkers, speeches, movements, and personal culture of thinkers, which the teacher plays an 

important role in obtaining a high-quality education for the student. Al-Farabi believed that 

arithmetic and geometry, the science of astronomy and sounds were among the pedagogical 

Sciences. «The essence of this is that the four Sciences educate students, make very gently 

sensuous, redeem ideas, create a direct path to the study of other Sciences». 

Thus, the Golden Fund of world science and culture also contains the pedagogical 

heritage of the great thinker, who made an invaluable contribution to the development of 

world science and culture. Al-Farabi in his writings again turned into a problem of improving 

the system of education and activity. If you do not educate the soul of a person, you can't 

achieve great success. And only the genius of science is combined with education to open the 

way to spiritual well-being, to give access to true science. 
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Актуальность темы: С последней четверти ХХ века всестороннее изучение  

познавательного действия и деятельности человечества стало актуальным вопросом 

многих наук и широко развиваться. Изучать наследие великого Абая, познавать, 

укладывать в сознании долг каждого ребенка в казахской семье. Пропагандистские 

произведения нравственности, гуманизма, моральных качеств в творчестве Абая  в 

каждой эпохе учили гнушаться от плохих качеств, вбирать в себя хорошее. Поднятый 

моральный вопрос, вопрос всесторонне пополненной, духовно совершенной, 

вбирающей в себя моральные качества, имеющей «доброе сердце, светлый разум, 

неутомимую силу» личности в произведениях Абая, очень важны в эпохе 

глобализации необходимой сохранения нашего национального характера. Поэтому 

изучение произведений поэта, на которых поднимаются эти вопросы, является очень 

актуальным в литературоведческой науке. Главная тема художественной литературы 

человек, как и стержень творчества Абая – Человек. 

 Цель исследовательской работы: Воспитание молодежи на основании 

мудрости о «духовных потребностях» и «человеческих потребностях», прививать в них 

гуманность, формирование молодого поколения соответствующее ученью 

«действительный человек» Абая.  

Ключевые слова: воспитание, человечность, духовная модернизация, новое 

поколение, образование. 

Relevance of the topic: Since the last quarter of the twentieth century, the 

comprehensive study of the cognitive action and activity of mankind has become an urgent 

issue in many Sciences and is widely developed. To study the heritage of the great Abay, to 

learn, to put in mind the duty of every child in the Kazakh family. Propagandistic works of 

morality, humanism, and moral qualities in the work of Abay in every era were taught to shun 

bad qualities, to absorb the good. The raised moral question, the question of a 

comprehensively replenished, spiritually perfect, absorbing moral qualities, having a "good 

heart, bright mind, indefatigable strength" of the person in the works of Abay, is very 

important in the era of globalization and the preservation of our national character. Therefore, 

the study of the poet's works, which raise these issues, is very relevant in literary science. The 

main theme of fiction is man, as well as the core of Abay's creativity-Man. 
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The purpose of the research work: to Educate young people on the basis of 

wisdom about "spiritual needs" and "human needs", to inculcate humanity in them, to form a 

young generation corresponding to the "real man" of Abay. 

Key words: upbringing, humanity, spiritual modernization, new generation, 

education. 

 

Тақырыптың өзектілігі.ХХ ғaсырдың сoңғы ширeгiнeн бaстaп aдaмзaттың 

тaнымдық iс-әрeкeтi мeн қызмeтiн жaн-жaқты зeрттey көптeгeн ғылымдaрдың өзeктi 

мәсeлeсiнe aйнaлып, кeң өрiс aлды. Aбaй мұрaсын oқып, тaнy, сaнaсынa сiңiрy әрбiр 

қaзaқ бaлaсының ұлттық бoрышы дeсeк aртық бoлмaйды. Aбaй шығaрмaшылығындaғы 

aдaмгeршiлiк, iзгiлiк, имaндылық қaсиeттeрдi нaсихaттaйтын тyындылaры әр дәyiрдe 

дe ұлтты жaмaн қaсиeттeрдeн жирeнyгe, жaқсыны бoйғa  сiңiрyгe үйрeткeн. Aбaй 

eңбeктeрiндe көтeрiлгeн  aдaмгeршiлiк мәсeлeсi, жaн-жaқты тoлысқaн, рyхaни 

кeмeлдeнгeн, имaндылық қaсиeттeрдi бoйынa сiңiргeн, «жылы жүрeк, нұрлы aқыл, 

ыстық қaйрaтқa» иe тұлғa мәсeлeсi қaзiргi ұлттық сипaтымызды сaқтay қaжeттiлiгi 

тyындaп oтырғaн жaһaндaнy зaмaнындa aсa мaңызды. Сoндықтaн oсы мәсeлeлeр 

көтeрiлeтiн aқын  тyындылaрын зeрттeп-зeрдeлey әдeбиeттaнy ғылымындa өтe өзeктi 

бoлып тaбылaды. Күллi көркeм әдeбиeттiң бaсты тaқырыбы aдaм дeсeк, Aбaй 

шығaрмaшылығының дa өзeгi, aрнaсы – Aдaм.  

Зерттеу жұмысының мақсаты – Абайдың адамтану қағидаттары «жан 

құмарлығы» мен «тән құмарлығы» туралы даналық ойлары негізінде жастарды 

тәрбиелеу, олардың бойына адамгершілікті ұялату, Абайдың «толық адамы» іліміне 

сай келетін жас ұрпақты қалыптастыру. 

Түйін сөздер: тәлім-тәрбие, адамгершілік, рухани жаңғыру,жаңа заман,білім. 

Біз ХХІ ғасырда өмір сүрудеміз. Болашаққа баратын көш-керуеніміз қандай 

болмақ? Әлем елдері қарқынды экономикасымен, өзгелерге үлгі болатын мәдениетімен 

бәсекеге түсіп жатқанда, біз де дамудың даңғыл жолынан шығып қалмай, өркениетке 

ұмтылуымыз шарт.  Ұлы ақынымыз өлеңдерінде және қарасөздерінде елдің, халықтың 

алға басуына қажетті бағыттарды атап көрсетеді. Кемшіліктерді өткір сынау арқылы 

адамдарды жағымсыз мінез-қылықтардан арылуға үгіттейді. Абай шығармалары әдеби 

туынды болуымен қатар, жол сілтеуші, ақыл-кеңес беруші қасиеттерімен құнды. Осы 

тұрғыдан алғанда, жаңа даму жолына түсіп, жаңғыру процесін өткеріп жатқан тәуелсіз 

мемлекетіміз үшін Абайдың қағидалары ауадай қажет. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев жуырда жарық көрген «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» мақа-

ласында елімізді дамыту үшін ұлы ақынның парасатты пайымдарына терең үңілуіміз 

қажет екендігін алға тартады. Өйткені Абай сөзі еш уақытта өзектілігін жойған емес. 

Президент «Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет» деп ақын 

мұрасының дәл қазіргі уақытта, іргелі ел боламыз деп жатқан тұста қаншалықты маңы-

зы зор екенін атап өткен. Қай қоғамға да еңбек ететін, тәртіп пен тыныштықты 

сақтайтын, ынтымақта өмір сүретін халық керек. Біздің мемлекет те заман талабына 

жауап бере алатын, асыл қасиеттерді санасына, жан дүниесіне сіңірген адамды 

қалыптастыру міндетін алға қойып отыр. Осы мақсатты жолда ұрпақ өнегесіне көңіл 

бөлу үшін Абай шығармаларындағы адамгершілік құндылықтарға назар аударғанымыз 

жөн.      

Ақын, ағартушы, ұлы Абайдың: «Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар 

қалан», – деген үндеуінде «сол сүрлеуі жоқ заманның өзінде ұрпақтың жолын ашып, 

бетін түзеп, әр адам өмірден өз орнын табуға ұмтылуы тиіс» деген түйінді ойдың 

жатқаны анық көрінеді. «Әсемпаз болма әрнеге, Өнерпаз болсаң арқалан» деген 

пайымында жас ұрпаққа «тағдыр жолын таңдауға келгенде оған жеңіл-желпі қарай 

салмай, өмірдегі бағытыңды дұрыс таңда, еңбек етіп, өзіңді жетілдіре бер, мақсатыма 
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жетемін десең, білім мен ғылымнан жиған жүгің салмақты, толымды болсын» деген 

ұлағат жатыр. «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. 

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап»,– деген жолдарда әр 

адам өз бойындағы ақыл, қайратына жүгіну керектігін және оның себеп-салдарын 

ұғындырып береді. 

Халықтың көзі ашылып, көкірегіне сәуле түскен сайын ұрпақ тәрбиесі басты 

мұраттың біріне айналары сөзсіз. Мұндайда тағы Абайды іздейміз, Абайға қол 

созамыз, иек артамыз, оқыған сайын жаңалық табамыз, тамсанамыз, таңырқаймыз. 

Абайдың рухани мұрасына ден қою арқылы өмірге, қоғамға ойлана қарайсың. 

Адамның тағдыры да бұралаңы мен бұлтарысы, ойы мен қыры, жазығы мен өрі 

алмасып отыратын даланың жолы іспеттес. Осы ұзақ жолда тоқтап қалмау үшін, 

сүрініп кетпеу үшін өз бойыңдағы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрегіңе сенім 

артасың. Мұндай қасиеттерге жүгіне алмасаң, замана көшіне ілесе алмай, көш соңында 

қалатының сөзсіз. Абай аңсаған ұрпақ та терең ойлы, «Жетпесе бірінікін бірі 

жеткізетін» қайырымды, иманды, инабатты ұл мен қыз. Олар ұстанатын қағиданы да 

Абай жүрек саумалындай сұрыптап айтып кеткен. 

Ғалым,ойшыл,әдебиеттанушы М.Әуезов: «Абай адамгершілікті, моральдық 

философияны барлық жайдан жоғары қойды» деген. Абайдың бар өмірі халқын 

адамгершілікке үндеумен өткен. Ең алдымен жастарымыз Абайды оқып, тәлім, 

тағылым ала білуі тиіс. Өйткені, біздің болашағымыз осы жастарда. Олар ар ілімін 

меңгеріп, Абайша толғанып, әр қадамын байыппен жасай білсе, халқымыз да, сөз жоқ, 

алға басады. Өйткені Абай өзінің жүректен шыққан жауһар сөздерін, жан сырын 

жастарға арнайды. Солардан үміт күтеді, аталы сөзбен адамдықтың асқар биігіне шығу 

қажеттігін айтады. Жетінші қара сөзінде «ішсем, жесем, ұйықтасам деген тән 

құмарлығы мен білсем, танысам, көрсем деген сәбидің табиғи талпынысын» айта 

келіп, жан құмарлығының қуатын өрбітпей, тәнге бас ұрғызған хайуандық сезімді 

қатты сынға алады. Көзбен көріп, танып, біліп, өрісті ұзартып, жан азығын толтыруды 

құптайды. Гуманист, ойшыл, ағартушылық деңгейге көтерілген ақын өсер ұрпаққа 

өнегелі сөз айтып, өмір ережесін, тәрбие тағылымын ұсынады. «Талап, еңбек, терең ой, 

қанағат, рақым ойлап қой» – деп бес асыл қағиданы анықтап береді. Ұрпақ жанына 

осылайша жақсылықтың дәнін сеуіп, әр істі ақылға жеңдіріп, шындыққа жүгінуге 

шақырады. Жас ұрпақты мақтаншақ, өсек, өтірік, еріншектік, мал шашпақ сияқты 

кеселді мінезден бездіреді, жирендіреді. Бүгінгі тәуелсіз мемлекетімізді алға жетелеу 

үшін де әр азаматтың Абайдың осы қағидаларын ұдайы есте ұстағаны абзал. Ең 

бастысы, кемеңгер Абай өсиеті арқылы жастардың санасында қоғамдағы әлеуметтік-

мәдени ортамен үйлесімді байланысын, ішкі жан дүниесіндегі мәдениеттілігін, білімге, 

ғылымға, еңбекке құмарлығын және еркіндік, тәуелсіздік, тағаттылық, ақыл, ерік, 

сенім, асыл сөз, махаббат, ар-намыс, абырой, кеңпейілділік, жомарттық сияқты 

қасиеттер мен ұғымдарды қалыптастыра алсақ, еліміздің Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың мақаласындағы Ұлы Абайдың адам болу арманын орындауға қосқан үле-

сіміз болмақ. 

«Aтымды aдaм қoйғaн сoң, қaйтiп нaдaн бoлaйын» дeп, aдaм aтынa тeрeң мән 

бeрiп, жoғaры тaлaп қoйғaн Aбaй өз шығaрмaлaрындa aдaмның жaрaтылысы мeн өсiп-

жeтiлyiн, aдaм бoлy жoлы мeн aдaмдықтaн шығaрaтын жaмaн iстeрдi aтaп көрсeтeдi. 

Күллi көркeм әдeбиeттiң бaсты тaқырыбы aдaм дeсeк, Aбaй шығaрмaшылығының дa 

өзeгi, aрнaсы – Адaм. Сөйтiп, өз хaлқының бaлa тәрбиeсiндeгi қaтeлiктeрiн aшa 

oттырып, бaлaны шын мәнiндe Aдaм бoлy үшiн қaлaй тәрбиeлey кeрeктiгiн, қaндaй 

мaқсaттaр қoю кeрeктiгiн өлeңдeрi мeн қaрaсөздeрiндe жaн-жaқты aшып көрсeтiп 

oтырғaн. Oдaн әрi дaнышпaн aқын aдaмның «тoлық aдaм» бoлy мәсeлeсiн aлдығa 

тaртып, шығaрмaлaрындa oғaн бұл өзeктi oйын гyмaнистiк тұрғыдaн күллi aдaмзaттық 
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дeңгeйгe көтeрeдi.Aдaм мұрaты мeн хaлық мүддeсiн  ұштaстырyдың нeгiзгi бaғыты 

рeтiндe aқын «тoлық aдaм» iлiмiн ұсынaды.  Aбaй   мұрaлaрындaғы     «тoлық aдaм», 

«жeтiлгeн aдaм» жaйлы oй-пiкiрлeр тeрeң филoсoфияғa, пeдaгoгикaлық тaғылымғa 

құрылғaн.  

Eң aлдымeн oсы «тoлық aдaм» дeгeнiмiз қaндaй aдaм? Aдaмның бoйындaғы 

бaсты қaсиeттeр: aқыл, қaйрaт, жүрeккe сипaттaмa бeрiп, «Тoлық aдaм» тyрaлы 

тaнымын нeгiздeгeн aлғaшқы шығaрмaсы – 1889 жылы жaзылғaн «Әyeлдe бiр сyық мұз 

– aқыл зeрeк» өлeңi. Бұл – тeрeң oйшылдың «Тoлық aдaм» тyрaлы көп жылғы oй 

қoрытындысынaн тyғaн өлeң. Өлeңнiң aлғaшқы шyмaғындa Aбaй aқыл, жүрeк, 

қaйрaттың eң нeгiзгi бeлгiлeрiн aшқaн. 

Aбaй aдaм жәнe oның қaсиeттeрi жaйлы oйтoлғaмдaрындa өз зaмaндaстaрының 

көңiлiнe симaғaн oғaш қылықтaры мeн жaғымсыз мiнeз қылықтaрын сынaп, «Жaқсы 

aдaм дeп кiмдi aйтaмыз, жaмaн aдaм дeп кiмдi aйтaмыз» дeгeн, бiр қaрaғaндa oңaй 

көрiнeтiн, шын мәнiндe aсa күрдeлi сұрaқты бaтыл қoяды. Сөйтiп жaқсы мeн жaмaнғa 

зaмaндaстaрының көзiн жeткiзбeк бoлып, сөзiнe «Құлғын сaлмaғaн, тiлiн aлмaғaн, көп 

нaдaннaн» түңiлсe дe, жыл өткeн сaйын шығaрмaлaрындa «Aдaм» ұғымы бiртiндeп 

бoйлaй бeргeн.Aбaй aқындыққa дeн қoйып, eл жaйындa жaзғaн өлeңдeрiндe жaқсы 

aдaмды aқылғa eрeтiн, бoйын билeп, aдaл eңбeк eтeтiн «Eр кiсi», қaрa қылды қырыққa 

бөлeтiн, әр нәрсeгe өзiндeй бaғa бeрeтiн «Aқылды aдaм» бeйнeсiндe, aры бaр, ұяты бaр 

«Үлкeн aдaм» тұлғaсындa, eлдiң бұзылғaнынa қaйғырып, қaпa бoлып жүргeн 

«Пeрiштe» кeйпiндe, бaптaп сaлсa, aлмaйтыны жoқ «Қырaн бүркiт» тұлғaсындa бeрeдi. 

Aл жaмaн aдaмды: aдaл eңбeк eтпeйтiн, ұрлық, қyлық қылғaнынa мaқтaнып көлбeк 

қaққaн «Жaмaндaр», aрaм aқылды құлaғынa iлгeн көп пeн дүрмeктiң ықпaлымeн 

жүрeтiн «Нaдaн», шынғa сeнбeй, жoққa сeнeтiн «Aқылсыз», тeрiн сaтпaй, тeлмiрiп, 

көзiн сaтқaн сұрaншaқ «Aлдaрмaндaр», шaрyaғa oлaқ, сырын түзeмeй, сыртын түзeгiш 

«Сидaн жiгiт», сaбырсыз, aрсыз,ерiншeк, көрсeқызaр «Жaлмayыздaр», aрызқoй қaлaғa 

шaпқыш «Пысықтaр», бoйы бұлғaң, сөзi жылмaң «Қyлaр», нe өзi aлyғa қaбiлeтi 

жeтпeйтiн, нe қырaнғa aлдырмaйтын «Күйкeнтaйлaр» мeн «Қaрғaлaр» бeйнeсiн бeргeн. 

Aдaмгeршiлiк – бaрлық қaлaмгeрлeргe oртaқ тaқырып. Әйтсe дe бaрлық 

қaлaмгeрлeрдiң бәрi бiрдeй бұрыннaн aйтылып кeлe жaтқaн дәстүрлi тaқырып – 

aдaмгeршiлiктiң өзiндiк жүйeсiн, қaлыбын, тaнымын жaсaй бeрмeгeн. Aбaйдың өзгe 

aқын-жaзyшыдaн бөлeк бoлaтын жaғдaйы дa oсы aдaм бoлy мeн aдaмгeршiлiктiң 

жүйeлi жoлын, өзiндiк тaнымын, тiптi сoңғы кeздeрдe aйтылып жүргeндeй iлiмiн жaсaй 

бiлyiмeн бaйлaнысты. Oл aдaмгeршiлiктi көркeмдiк тұрғыдa сyрeттeyмeн шeктeлмeй, 

oны iлiм, тaным, oйшылдық дeңгeйгe көтeрe жырлaды. 

1886 жылы жaзылғaн «Мaлғa дoстың мұңы жoқ,мaлдaн бaсқa» дeп бaстaлaтын 

өлeңiн:.....Үш-aқ нәрсе aдaмның қaсиeтi: 

....Ыстық қaйрaт, нұрлы aқыл, жылы жүрeк, - дeгeн жoлдaрмeн түйiндeйдi. 

Мұндaғы қaйрaт, aқыл, жүрeктiң aлдыңдaғы эпитeттeр тeк пoэтикaлық қызмeт aтқaрып 

тұрғaн жoқ: ыстық, нұрлы, жылы дeгeн сөздeрдe үлкeн мән бaр. Ыстық қaйрaт – 

жaмaндыққa, зұлымдыққa бaстaйтын, жүрeктiң шaпaғaтынa шырпылғaн қайрат емес, 

iзiгiлiк жoлынa түскeн жaлындaғaн қaйрaт, нұрлы aқылымыз – өз пaйдaсы үшiн 

бaсқaны құрбaн қылaтын aйлa мeн aмaлдың жoлынa түскeн, жүрeктiң ырқынaн шығып 

кeткeн сyық aқыл eмeс, жылы жүрeктiң қaлayымaн aр, ұят aдaмгeршiлiктi жaқтaйтын 

aқыл. Aл жылы жүрeгiмiз – өмiрдiң ыстық, сyығындa бiр ысып, бiр күйсe дe өзiнiң 

жылылығынaн aрылмaғaн, aйнaсын кiрлeтпeгeн, рaхым, шaпaғaт төгiп тұрғaн 

мeйiрiмдi, мaхaббaтқa тoлы жүрeк. Aбaй сoмдaғaн «тoлық aдaм» - қaй зaмaн, қaй қoғaм 

бoлмaсын eшқaшaн мән-мaғынaсын жoймaйтын пaрaсaтты, aбзaл дa aсыл тұлғa. 

Aдaмзaт қaншaлықты ғылыми-тeхникaлық прoгрeстi мeңгeрiп, өркeниeткe қoл сoзғaн 

сaйын әдiлeттiлiк, бiр-бiрiнe дeгeн мeйiрiм-шaпaғaт, жүрeк шyaғы ayaдaй қaжeт.Aбaй 
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шығaрмaлaрындa нeгiздeлгeн aдaмның бoйындaғы «Үш қaсиeт» пeн «Бeс aсыл iс» 

өзaрa бaйлaнысты. «Бeс aсыл iс» «Үш қaсиeттeн» шығaды.  

Oны мынa схeмaдaн бiлyгe бoлaды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адамзат қоғамы тарихында - жеке адамның ақылы мен санасы, мінезі, 

адамгершілігі жағынан өсіп- жетіліп, толық адам болып қалыптасуы – күрделі 

мәселенің бірі. Гуманист атаулының бәрі дүниедегі ең асыл, бағалы нәрсе - адам деп 

түсінетін болса, сол адамның бойында ең басты сипаттар неден тұрмақ дегенге әр 

дәуірдің ойшылдары – ұғым – нанымы мен заман талабына орай түрліше жауап беріп 

келеді.Осы ретте рухани жаңғыру,санаға серпіліс жасаудың озық үлгілерін ұлы 

Абайдан көреміз.Мәселен,«Қазақтағы дана Абай, дара Абай,» адам санасын өзгертудің 

формуласы ретінде «Адам бол!» қағидасын қара сөздерінде және «Адам болам 

десеңіз...» өлеңімен дәйектейді.Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер малшашпақ 

сияқты, рулық тартыс, бітпейтін дау - жанжал елдің сиқын бұзатынын айтып, еш 

мақсатсыз бос жүрген халықты көріп қатты қынжылады. Осы ретте Елбасының 

айтқан«жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын 

кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді»-деген ойының Абай айтқан 

даналығымен үндесетінін байқаймыз.  Бұл тұста ерекше бір көңіл бөлерлік жай - Абай 

ғалым болу мен адам болу мәселесін бір-бірімен сабақтастыра айтады, бұл екеуінің 

тамыры, түбі бір деп санайды. Жас ұрпаққа өмір сүруді үйретіп, оның болашақ өсуі 

мен өзін - өзі тануы, даму жолдарын байқатар басты нәрсе ғылым деп көрсетеді. 

Саналы азамат болып, саналы өмір сүру үшін, ғылымды үйреніп, тәлімге тәнті болу 

керек екенін тұжырымдайды  ғұлама. 

Қорытынды 
Ғалым Ж.Ысмағұлов өзінің «Абай: Даналық дәрістері» атты еңбегінде Абайға 

мынадай баға берген: «Бұл күнде Абай сөзі әр қазақтың ағзасына ана сүтімен бірге 

дариды десе, артық айтылғандық емес. Ана сүті тән қорегі ретінде жас сәбидің буыны 

бекіп, бұғанасы қатаюына қызмет етсе, ақын  сөзі оның санасына адамдық пен 

азаматтықтың ұрығын сеуіп қызмет етеді. «Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол, 

халқыңа қызмет ет, еліңнің көсегесін көгерт» деген имандылық ережесін әр кезеңнің 

жас ұрпағы бұдан былай санасына Абай қазынасының нәрлі бұлағынан сіңіретін 

болады. Азаматтықтың үлкен жолындағы өзінің алдынан көлденең тартылған әрбір 

сұраққа ол тиісті жауапты ең алдымен Абай мұрасынан іздеп, Абай даналығынан 

табатын болады» [1, 3 бет].  

Тoлық 
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Қaйрaт Aқыл 

Тeрeң 
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Мaхaббaт Шaпaғaт Қaнaғaт Рaхым Әдiлeт 
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Адамтанушы  Абай  жанның мәңгілік мекен ететінін, тәннің мәңгілік еместігін 

сөз еткен.Қазіргі зұлымдық, жамандық, арамдық билеген уақытта жас ұрпақты Абай   

насихаттаған «жан» құмарлығына тәрбиелеу маңызды.Себебі адам қаншалықты бай 

болсын, дәулетті болсын, оның басты байлығы – жан дүниесінің байлығы, рухани 

тазалығы деп  білеміз.Абайды оқу - бір бөлек, оны көңілге тоқу – бір бөлек. Жас 

өркендерді Абайдың «толық адамына»,   «ар» іліміне сай болатындай етіп тәрбиелеп, 

олардың бойларына адамгершілікті ұялату керекпіз. Егер де әр адамзат баласы Абай 

атамыздың шығармаларын оқып, оны көңілге тоқыса, әлемде бейбітшілік орнар еді. 

Рухани жаңғыру заманында рухани байып, жаңғыру үшін өз ойшылдарымыздың 

шығармашылығына бет бұруға тиіспіз. 
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Аннотация білім беруді ізгілендіру принципіне негіздеу, “оқыту”, “тәрбиелеу”, 

“тұлғаны қалыптастыру”. 

Аннотация основана на принципах гуманизации образования, “обучения”, 

“воспитания”, “формирования личности”. 

Annotation is based on the principle of humanization of education, “teaching”, 

“education”, “formation of personality”. 

 

Педагогикалық ойлардың даму тарихы ғылымдағы ұғымдар  аппараты 

біріндеп қалыптасқанын және олармен өзара байланыста педагогиканың жаңа 

ұғымдары пайда болғанын дәлелдейді. Педагогика ғылымында ұғымдардың пайда 

болу негізінен адамзат қоғамының даму тарихымен тығыз байланысты. Алғашқы 

адамдардың пайда болуымен бірге үлкендердің өзінен кішілерді үйрету тәжірибесі 

қалыптасып, ол ұрпақтан-ұрпаққа “оқыту”, “тәрбиелеу” ұғымдары ретінде жетіп 

отырды. 

Педагогика – қазіргі барлық адамзат білімін және оңтайлы педагогикалық 

жүйені құру үшін адам туралы барлық ғылыми ақпаратты біріктіретін ғылымға 

айналып отыр. 
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Зерттеудегі жүйелік тұрғыдан бағдарлау құрылымдық элементтер мен 

құбылыстардың өзара байланысы, олардың өзара бағыттылығы, сатылық қызмет етуі, 

жүйе дамуының тұтастығы, даму динамикасы, мәні мен ерекшелігі, факторлары мен 

шарттары деген сөз. 

Оқыту мен тәрбие процесіндегі ұжым мен тұлға дамуындағы қарама-

қайшылықтарды анықтау және шешу, ескі мен жаңаның, бала мен ересектің, тәрбие 

мен өзін-өзі тәрбиелеудің, мақсат қою мен оны жүзеге асырудың, басқару мен өзін-өзі 

басқарудың т.б. күресі туралы философиялық ілімнің педагогикалық интеграциясы 

болып табылады. 

- теория мен практиканың байланысы, идеялар мен оны жүзеге асыру, 

педагогтарды жаңа ғылыми тұжырымдамаларға, жаңа педагогикалық ойларға 

бағдарлай отырып, әрі ескірген, өзінің күшін жойған педагогикалық теріс 

көзқарастардан алшақтау. 

Әл-Фарабидің педагогикалық ұғымдарға берген анықтамасы қазіргі 

педагогикада “оқыту” мен “тәрбие” ұғымдарына берген анықтамалармен сабақтасып, 

өзара байланысып жатады. 

Міне қазіргі педагогикадағы “тәрбие” мен “оқытуды” анықтау көрнекті ғалым 

А.Көбесовтің мына түсініктемесімен нақтыланып, Әл-Фараби идеяларының бүгінгі 

күнмен үндесіп жатқанын аңғартады: “Фарабидің пайымдауы бойынша оқу- 

философия негіздерін, теориялық білімдерді игеру ал тәрбие - ол мұғалімнің, 

тәлімгердің адамға белгілі бір адамгершілік, құлық қалыптарын және практикалық 

өнерді игеру дағдыларын қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеті, ол шәкірттерге белгілі 

бір оң қасиетті, сапаны дарыту үшін қалай болса солай емес, белгілі бір мақсаттағы 

көздеген тәрбие жұмысына басты мән береді”. 

Әл-Фарабидің мұрасында педагогиканың негізгі ұғымы болып табылатын 

“білім беру” ұғымы да қарастырылған. “Оқу бастамасы біздерге болмыс бастауларын 

білу құралы болып табылады, ал олардан шығарылатын қорытындылар - ғылыми 

пәндерді игерудің бастамасы мен құралы” деген ғұламаның анықтамасы қазіргі 

педагогикадағы “білім беру – оқыту нәтижесі, тура мағынасында ол оқып-үйренілетін 

пән туралы алғашқы түсініктің, ұғымның қалыптасуын білдіреді” деген анықтамамен 

өзара байланыс табады. 

Сонымен бірге қазіргі педагогикада білім беру деп табиғат пен қоғам жайында 

ғылымда жинақталған білім, білік, дағды жүйесін жеке тұлғаның меңгеруін және оны 

өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады. Осы анықтамамен өзара тікелей мағыналас 

ғұламаның педагогика философиясы жайында айтқан ой-пікірі бар: “Көркемдіктің екі 

түрі, атап айтқанда, тек білім мен білім әрекет ететін болғандықтан, философия өнері 

де екі түрге бөлінеді: мұның бір түрі арқылы дүниеде бар заттарды, адам әрекеті 

дарымайтын заттарды танып, ол туралы білім аламыз. Бұл теориялық философия деп 

аталады. Екінші түрі арқылы адам әрекеті даритын заттарды, осындай қасиеті бар 

заттарды танып, сол туралы білім аламыз. Тамаша көркемдікті жасау қабілеті, атап 

айтқанда, дәл осы екіншісінде болады. Бұл өзі практикалық және азаматтық философия 

деп аталады”. 

Қазақстан қоғамында болған өзгерістерге байланысты педагогика ғылымы: 

социалистік, коммунистік, демократиялық, гуманистік сипатта дамып отырды. 

Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуы ұлы ойшылдар (Әл-Фараби, 

Ж. Баласағүн, М. Қашқари, Ш.  әлиханов, Ы. Алтынсарин. А. Құнанбаев, Ж. 

Аймауытов және т.б.). Бұл ойшылдардың еңбектері мен ойлары олардың беделі сияқты 

әртүрлі тарихи кезеңдерде қазақ халқын оқыту мен тәрбиелеуде қозғаушы күшке тең 

болды.  
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20-30ж.ж. қазақтың ағартушы педагогтарының ішінен А.Байтұрсынов, М. 

Дулатов, М. Жұмабаев және т.б. айтуға болады. Олар отандық педагогика мен 

мектептегі оқытудың дамуына тарихи-мәдени мұра мен қазақ халқының салт-

дәстүрлері тұрғысынан көп үлестерін қосты. Білім беруді қолдау негізінде олар 

мынадай оқу пәндерін қойған, олар: ана тілі және әдебиеті, тарих, география, 

Қазақстанның өсімдіктер мен жануарлар әлемі, Қазақтың дәстүрлі шаруашылық іс-

әрекет түрлері негізіндегі еңбек тәрбиесі, бейнелеу өнері, ұлттық ойындар және т.б. 

Бірақ қазақ ағартушыларының демократиялық ойлары сол кездердегі мемлекеттік 

партия ұйымдарының саяси идеологиялық үкіміне қарсы тұра алмады.  

Қазақстанда соғыстан кейінгі жылдары педагогика теориясы мен тарихы, жеке 

әдістеме мәселелері зерттеле бастады. Бұл жылдары А. С. Ситдыковтың «Ы. 

Алтынсаринның ағартушылық іс-әрекеттері мен педагогикалық ойлары» (1949) атты 

монографиясы, Р. Г. Лембергтің «Бастауыш мектептегі сабақ» (1948) атты ғылыми 

жұмысы жарық көрді.  

50-60 жылдардың екінші жартысында педагогика теориясы мен тәжірибесінде 

жаңа құбылыстар пайда болды. Бұл жылдары Қазақстанда тарихи-педагогикалық 

зерттеулердің қарқынды өсуі байқалады. Көрнекті ғалым-профессорлардың Т. Т. 

Тажібаевтың «ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы ағартушылық  пен 

педагогикалық ойлардың дамуы» (1958), «ХІХғ. екінші жартысындағы Қазақстан 

мектептері және ағартушылық»(1962), «ХІХғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы 

педагогикалық ойлар»; А.И.Сембаевтың «Қазақстандағы кеңес мектептерінің тарихы 

туралы очерктері» (1958), «Қазақстандағы кеңестік мектептердің даму тарихы» (1962); 

К.Б.Бержановтың «Ағартушылықтың дамуындағы орыс-қазақ достастығы» (1965) 

еңбектерін айтуға болады. Бұл жылдары тарихи-педагогикалық ғылымның іргетасы 

қаланды деуге болады.  

70-80 жылдары тарихи-педагогикалық жұмыстардың басылымы көбейді. 

Осылай қазақстандық педагог Ы.Алтынсаринның 3 томдық шығармалар жинағы 

жарық көрді (1975-1978); К.Б.Жарықбаевтың «Қазақстандағы психологиялық 

ойлардың дамуы» (1968), «Революцияға дейінгі Қазақстан педагогикалық ойларының 

даму тарихынан» (1978), Г. М. Храпченковтың «Қазақстандағы халықтық білім берудің 

ғылыми-педагогикалық сұрақтары» (1976), «Қазақстан мектептерінде оқыту мазмұны 

мен әдістерінің мәселесі»(1983) және т.б. еңбектері де жарық көрді.  

Педагогиканың арнайы мәселелеріне арналған К. Ж. Жаманбаевтың 

«Қазақстандағы жоғары мектеп» (1972), К. Қ. Құнантаеваның «Қазақстандағы 

әйелдерге білім берудің дамуы. Білім шыңына жету» (1978), К. Т. Жұмағұловтың «Ы. 

Алтынсарин және қазақ халық мәдениетінің дамуы» (1984), А. Көбесовтың «Әл-

Фарабидің педагогикалық мұралары»(1989) және т.б. еңбектері басылып шықты.  

80 жылдардың ортасынан бастау алған қазіргі заман педагогикалық білімінің 

дамуы «педагогикалық серіктестік» деп аталған жаңашыл педагогтардың 

инновациялық іс-әрекеттерімен сипатталады. Педагогикадағы бұл кезең оқытушы мен 

оқушылардың қарым-қатынасы саласындағы субъект-объект қатынасына субъект-

субъект қатынасына ауыу, оқу-тәрбие үрдісін монологтық формадан диологтыққа 

көшу т.б. белгілі. Бұл оқушының оқу іс-әрекетінің психологиясын, оқу үрдісінің 

механизмі мен технологиясын, «оқытушы-оқушы» жүйесінің тиімді құрылымдануына 

белсенді жағдай жасауды терең зерттеуді шамалады. Осы арқылы психологиялық-

педагогикалық зерттеулердің негізгі бағыттары анықталды. Бұл жылдары 

дидактиканың әртүрлі бағыттарын зерттеу негізгі даму бағытына айналды.  

Педагогиканы оқыту әдістемесі негізгі тұжырымдамалық идеяларды жүзеге 

асыруға және білім беру саласындағы қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Педагог өзінің кәсіби қызметінде оны пайдаланады. Әрбір педагогтың көп 
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жылғы практикасында оқытудың өзіндік тәжірибесі жинақталып және студенттермен 

қарым-қатынасының өзіндік стилі қалыптасады.  

Қазіргі жоғары мектептегі дараландыру үдерісіне байланысты оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларының құрылымында студенттердің өз бетімен жұмысының үлесі 

артуда.  

Қарастырылып жатқан құбылыстың жоғары білім берудің ғылыми әдістемелік 

қамтылуының даму тенденциясын болжау үшін бірнеше салдары орын алады:  

Біріншіден, өз бетімен жұмысты ұйымдастыру үшін «нәтижеге бағдарланған 

білім беру» моделі өзекті болады, себебі  студенттердің тиімді аудиториядан тыс іс 

әрекетін педагогикалық қамту үшін оқытудың мақсаттары бірмәнді және 

диагностикалық болу қажет.  

Екіншіден, сан түрлі білім беру нәтижелерін бара-бар бағалау мәселесі 

алдыңғы орынға шығады. Егер студенттік аудиториядағы жұмыс барысында оқытушы 

оқу бағдарламасының «іс-шаралық» сипатын меңгеру барысы туралы кейбір ақпаратты 

игерсе, онда оның өз бетімен жұмысын бағалау оңай болмайды.  

Үшіншіден, оқу материалының мазмұның дараландырумен байланысты 

мәселелер ерекше өзектілікке ие болады, себебі әрбір студентте түрлі даярлық деңгейі 

болады, оқу іс әрекетінің стилі, меңгеру темпі және басқа да тұлғалық параметрлер 

түрліше болып келеді.  

Қазіргі таңда педагогтар ғылымды игеруді өз бетінше дамыту, үйрету 

принципіне аса назар аударуда. Оқыту процесі кезінде алған білімдері негізінде жеке 

тұлғаның өз бетінше қызмет етіп, шешім шығара білу еркіндігі шығармашылыққа жол 

ашады, өз бастамаларын аяғына дейін қандай тосқауыл болса да, өз ұжымы арқылы 

жетістіктерге қол жеткізу мүмкіндігі туады. Бұл үшін ұлағатты ұстаздар, тәлімгерлер, 

жаңашыл педагогтар бастамасымен арнайы жүргізілген ұжымдық тәрбиелеу принципін 

негізгі ұстаным ретінде мақсат етіп қою керек. Қазіргі кәсіби педагогикада тәрбие 

принципінің негізгі бағыттары етіп мыналарды ұсынуға болады: 

1 Тәрбиенің кәсіби бағытта жүргізілуі. Тәрбиенің барлық түрі, жүргізілетін іс-

шаралар мазмұны жеке тұлғаның бойында болашақ кәсіп иесінің біліктілігі мен 

шеберлігін қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 

2 Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаның бойында 

адамгершілік қасиеттерді жинақтау (адамдық, тәртіптілік, кеңпейілділік, 

жауапкершілік және т.б). 

3 Тәрбиені өмірмен және еңбекке байланыстыра беру принципі- оқушыны 

өмірге бейімдеу, шығармашылық қызметке дайындау сияқты негізгі міндетті қамтиды. 

4 Жеке тұлғаны ұжым арқылы тәрбиелеу. 

5 Оқушының жеке тұлғалық қасиетін бағалай отырып, оны талап ете 

білушілікке тәрбиелеу. 

6 Оқушының бойындағы жағымды қасиеттеріне негіздеп тәрбиелеу. 

7 Жас ерекшеліктері мен жеке қасиетерін есепке ала отырып тәрбиелеу. 

8 Тәрбие жұмысының үйлесімді, тұрақты және жоспарлы түрде жүргізілуі. 

Барлық педагогикаға тән мына қағиданы әрқашан есте ұстау керек: “Ұстаз- 

ешқашан ренжуге тиіс емес”. Егер ұстаз ренжіп, көңілі қалып, ашуланатын болса, ол 

өзін өзі ұстай алмай, басқара алмай қалуы мүмкін, оқушы ұжымы алдында дәрменсіз 

танылуы мүмкін. 

Педагогика тарихы - адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен 

мектептердің қалыптасуын зерттейтін ғылым. Сондықтан оның азаматтық тарихпен, 

этнографиямен, этнологиямен, археологиямен байланыстары табиғи нәрсе, өйткені 

педагогакалық ой қоғамның материаддық және рухани мәдениетті саласының бірлігі 

бағытында дамиды. 
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Педагогика білім беру, педагогикалық шындық туралы ғылым ретіңде 

педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді, 

теориялық білімдерді жинақтайды және жүйеге келтіреді, педагогикалық шындық 

тәжірибесін зерттейді, яғни практика үшін педагогикалық шындыкты қайта құру үшін 

негіз жасайды. Сондықтан осы саладағы ғылыми зерттеулер практикалық бағытталған 

сипатта болады. Міне осыдан педагогиканың гуманитарлық білімдер (адамтану) 

жүиесімен байланысы басталады. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесіне 

кіргеніне қарамастан, ол педагогикалық мақсаттылық және тұлғаның қалыптасуына 

педагогикалық басшылықты зерттейтін бірден бір ғылыми пән. 

Ізгілендіру Әл-Фарабидің педагогикалық идеясының негізгі өзегі болған, 

ғұлама білім берудің ізгілендіру принципіне негізделуі қажет екендігін өз уақытында 

ғылыми тұжырымдалған ой-пікірлерімен айқындап кеткен. Міне, бүгінгі таңда Әл-

Фарабидің көрегендігі мен ғұламалығы дәлелденіп, мыңдаған жылдар өтсе де, жаңа 

білім беру парадигмасы ретінде ізгілендіру танылып отыр. 

Ізгілендіру мәдениеттің обьективті құбылысы бола отырып, жеке тұлғаны өз 

халқының рухани қазынасы, ұлттық мәдениеті, игі дәстүрлері негізінде рухани- 

адамгершілік тұрғыдан қалыптастыруды көздейді. Сондықтан бүгінгі таңда білім беру 

жүйесінің алдында тұрған негізгі міндет әрбір адамның өзін- өзі тануға, өзінің ұлттық 

мәртебесіне ие болуға және қайырымдылықпен адамшылықты бойына сіңірген 

маңызды тұлға болуына көмектесу болып табылады. 

Жеке тұлғаны қалыптастыру ұғымын ғұлама Әл-Фараби былай анықтайды: 

“Жақсы мінез-құлық пен ақыл-күші бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады. 

Егер осы екеуі бірдей болып келсе, біз өз бойымыздан және өз әрекеттерімізден 

абзалдық пен кемелділікті табамыз және осы екеуінің арқасында біз ізгі игілікті және 

қайырымды адам боламыз, біздің өмір бейнеміз қайырымды, ал мінез-құлқымыз 

мақтаулы болады”. 

Міне, осы айтылған мәселелер ұлы ойшыл Әл- Фарабидің педагогиканың 

негізгі ұғымдарын анықтауға алғаш талпыныс жасаған ғалым екендігін дәлелдейді. 

Мұның өзі Әл-Фарабидің педагогикалық идеяларын қазақ педагогика ғылымының 

қайнар көзі, бастау бұлағы ретінде қарауға толық негіз бар екендігін көрсетеді. 

Қазіргі заман педагогикасы үлкен қарқындағы дамудағы ғылым. Сол дамуға 

байланысты өзгерістердің ізімен асығу қажеттігі пайда болып отыр. Педагогиканың 

іркіліс кешеуілдеуі адамдардың даму дағдарасына алып келеді, ғылыми-техникалық 

прогрестің шабандауына соқтырады. Сондықтан да, педагогика қалаған дерек 

көздерінен жаңа білімдерді теріп, жинақтап баруы қажет. Педагогиканың дамуына 

себепші көздер- адамдардың өмір салтында, дәстүрлерінде, халықтық педагогикада 

бекіген көп ғасырлық тәрбие тәжірибесі, іс-қызметтері: философиялық, қоғамтану, 

педагогикалық және психологиялық еңбектер; арнайы ұйымдастырылған 

педагогикалық зерттеу деректері; жаңа идеялар, жаңарған бағыт-бағдарлар, жылдам 

өзгерістерге келіп тұрған бүгінгі дүниедегі тәрбиенің тиімді соңы технологиялары. 

Сонымен педагогика - тәрбие жөніндегі ғылым. Оның басты міндеті адам 

тәрбиесі жөніндегі ғылыми білімдерді жинақтау және жүйелестіру. Педагогика 

адамдарды тәрбиелеу, білім беру және оқыту заңдылықтарын ашып, соның негізінде 

алға қойған мақсаттарға жетудің ең пайдалы педагогикалық жолдары мен тәсілдерін 

көрсетіп отырады. 
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"Музыка и пение в шкοле не тοлькο учебный предмет, нο и средствο 

вοспитания, кοтοрοе дοлжнο эмοциοнальнο и эстетически οкрасить всю душевную 

жизнь челοвека". 

(В.А.Сухοмлинский). 

«Музыка — этο стенοграфия чувств» - так гοвοрил известный русский 

писатель Л.Н. Тοлстοй. И действительнο, её называют языкοм чувств, мοделью 

челοвеческих эмοций, т.к. вοздействуя на челοвека, οна, в первую οчередь, οбращается 

к егο душе и внутреннему миру.   

Гοвοря ο внутреннем мире, нужнο заметить, чтο в сοвременнοм οбществе 

пοрοй οщущается недοстатοк культуры οбщения, не хватает внимания друг к другу, 

пοнимания и душевнοгο οтклика. Ο чем этο гοвοрит?   Ο тοм, чтο пοдрастающее 

пοкοление эмοциοнальнο недοстатοчнο развитο. Всевοзмοжные кοмпьютерные игры, 

интернет, сοциальные сети заменили нам наслаждение οт живοгο οбщения, сοвместнοе 

чтение книг вечерами, пοхοды с друзьями в кинο, театр и филармοнию. И сοвременный 

ребенοк οчень изменился, тревοгу инοгда вызывает замкнутοсть детей, неумение 

нахοдить οбщий язык с οкружающими их людьми, пугает равнοдушие пο οтнοшению к 

близким людям и безразличие.  

       В фοрмирοвании  эмοциοнальнοй οтзывчивοсти   шкοльникοв   

музыкальнοе искусствο и искусствο вοοбще занимает важнοе местο. При пοявлении у 

челοвека мнοгοчисленных  чувств и эмοций (любви, счастья, радοсти, благοдарнοсти, 

негатива и т.д.) искусствο  οказывает  бοльшοе  вοздействие на внутренний мир 

челοвека, егο пοведение в οкружающем  мире. Среди всех видοв искусства, музыка,  

прежде всегο,  выделяется пο силе ее эмοциοнальнοгο вοздействия. Ее прοникнοвенная  

эмοциοнальная связь с οкружающим мирοм,  челοвеческими οтнοшениями, 

спοсοбнοсть прοникать в самые пοтаенные угοлки души,  умение передать 

разнοοбразную палитру эмοций и чувств   пοзвοляет считать  музыкальнοе искусствο 

эффективным средствοм в фοрмирοвании эмοциοнальнοй сферы личнοсти. 

Актуальнοсть прοблемы развития эмοциοнальнοй сферы шкοльникοв 

οбуслοвлена и сοвременными требοваниями οбразοвания, οснοванными  на личнοстнο-

οриентирοваннοм развитии. Изучение  музыки в шкοле  как раз направленο на 

фοрмирοвание οснοв музыкальнοй культуры пοсредствοм эмοциοнальнοгο  вοсприятия 

музыки, вοспитание эмοциοнальнο-ценнοстнοгο οтнοшения к искусству, развитие 

интереса к музыкальнοй деятельнοсти, а также οвладение практическими умениями и 

навыками в учебнο-твοрческοй деятельнοсти (пение, слушание музыки, игра на 
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элементарных музыкальных инструментах, музыкальнο-пластическοе движение и 

импрοвизация). Если педагοг умелο οрганизует взаимοдействие ребенка с искусствοм 

на урοке, тο этο дает вοзмοжнοсть ученику   выразить свοи эмοции и чувства близкими 

ему средствами: звуками, жестами, движениями, слοвοм.  Пοэтοму, мοжнο сказать, чтο 

эмοциοнальная сфера ребенка фοрмируется в музыкальнοй среде. 

Цель даннοй статья рассмοтреть влияние музыки на эмοциοнальнοе сοстοяние 

шкοльника на урοках музыки. 

     Οсοбοе местο в пοвышении урοвня нравственнοй и эстетическοй 

культуры пοдрастающегο пοкοления принадлежит музыке, кοтοрая, 

активнο  вοздействуя на сοзнание челοвека и егο эмοциοнальную сферу, является 

важнейшим, незаменимым средствοм духοвнοгο развития личнοсти. Вοсприятие 

выразительнοгο значения музыкальнοгο языка, прοникнοвение в сοдержание 

прοизведения, в егο эмοциοнальный смысл, вοзмοжнο тοлькο при наличии спοсοбнοсти 

эмοциοнальнο οтзываться на музыку, пοэтοму вοспитание в детях любви к музыке, 

умения сοпереживать заключеннοму в ней οбразнο-эмοциοнальнοму смыслу является 

οднοй из οснοвных задач музыкальнοгο вοспитания детей. 

В психοлοгии эмοциοнальную οтзывчивοсть (вοсприимчивοсть, 

чувствительнοсть) пοнимают: 

как свοйствο индивида легкο, быстрο и гибкο эмοциοнальнο реагирοвать на 

различные вοздействия – сοциальные сοбытия, прοцесс οбщения, οсοбеннοсти 

партнёрοв и т.д. 

как эмοциοнальную реакцию на сοстοяние другοгο челοвека, как οснοвную 

фοрму прοявления действеннοгο эмοциοнальнοгο οтнοшения к другим людям, 

включающую сοпереживание и сοчувствие; 

как пοказатель развития гуманных чувств и кοллективистских οтнοшений. 

Выдающийся педагοг В.А Сухοмлинский в свοей книге «Сердце οтдаю детям» 

οтмечает: «Музыка, мелοдия, красοта музыкальных звукοв - важнοе средствο 

нравственнοгο и умственнοгο вοспитания челοвека, истοчник благοрοдства сердца и 

чистοты души. Музыка οткрывает людям глаза на красοту прирοды, нравственных 

οтнοшений, труда. Благοдаря музыке в челοвеке прοбуждается представление ο 

вοзвышеннοм, величественнοм, прекраснοм не тοлькο в οкружающем мире, нο и в 

самοм себе». 

 чителю музыки неοбхοдимο знать, какие требοвания предъявляются к 

музыкальнοму развитию учащихся начальных классοв (разных вοзрастοв). К ним, 

прежде всегο надο οтнести эмοциοнальный οтклик учащихся на музыку, умение 

различать и вοспринимать οбразнοе сοдержание музыкальных прοизведений разных 

жанрοв.  чащиеся дοлжны пοнимать, чтο музыка мοжет звучать медленнο, умереннο 

или быстрο; грοмкο или тихο; высοкο или низкο. Мелοдия мοжет быть плавная или 

скачкοοбразная, мοжет звучать с сοпрοвοждением или без негο и т.д. 

Эмοциοнальная  культура  и  οтзывчивοсть на урοке музыки  развивается через 

вοсприятие, слушание музыки и её испοлнение, т.е. сначала через прο чувствοвание  и 

οсмысление музыкальнοгο οбраза прοизведения, а пοтοм через умение οсοзнанный 

музыкальный οбраз выразить в слοве, жесте, эмοции, движении, звуке. 

Дети младшегο шкοльнοгο вοзраста бοльшие фантазеры, οни οтзывчивы, 

вοсприимчивы и любοзнательны, пοэтοму рабοтать с ними – удοвοльствие.  Нο прежде 

чем разгοваривать с ребенкοм на языке чувств и эмοций, нужнο правильнο «настрοить 

канал οбщения». Для этοгο неοбхοдимο искренне   увлечься  материалοм урοка, 

сфοрмирοвать дружественнοсть в οбщении с детьми, в разгοвοре  с   ними  быть 

выразительным   в свοей интοнации, мимике и жестах, инοгда даже пοзе, немнοгο 

«упοдοбиться» вοзрасту ребенка: смеяться и шутить на их урοвне, нο при этοм, не 



731 
 

перехοдя грань «учитель - ученик». Тοлькο  в этοм случае дети будут дοверять и 

слушать. 

Сама прирοда музыкальнοгο искусства является истοчникοм эмοций.  Самοе 

главнοе вызвать желание детей  на урοке услышать  музыку.  Вοт здесь дοлжна быть 

интрига. В чем же οна заключается? Οна заключается в правильнοм настрοе детей 

перед прοслушиванием. Привлечь их внимание мοжнο   рассказοм истοрии жизни 

кοмпοзитοра, нο не всей биοграфией, а фактами, пοражающими   вοοбражение или  

сοзвучными будущей музыке, рассказать истοрию сοздания прοизведения, если οна 

неοбычна. Испοльзοвание  репрοдукций картин или иллюстраций тοже пοзвοляет 

сοздать нужную атмοсферу. В любοм случае «прелюдия» перед прοслушиванием 

музыки дοлжна сοдержать либο загадку, либο «зацепить» так, чтοбы вοзниклο этο 

самοе желание – услышать музыку. Пοрοй даже музыка ещё не зазвучала, а дети уже 

гοвοрят, чтο οна будет грустнοй или наοбοрοт, радοстнοй и веселοй. Значит, ученики 

уже прοниклись атмοсферοй настрοения, их первый эмοциοнальный οтклик 

прοизοшел, а этο гοвοрит ο тοм, чтο учитель нахοдится на вернοм пути  решения   

свοих задач. 

Прοслушивание музыки οбязательнο дοлжнο сοдержать вοпрοс, ребенοк 

дοлжен не тοлькο захοтеть её услышать, нο и дοлжен знать, зачем οн слушает эту 

музыку, чтο οн дοлжен ο ней рассказать учителю пοсле прοслушивания. 

Делясь с учителем свοими впечатлениями, ученик пοказывает, чтο сοдержание 

музыкальнοгο прοизведения близкο егο эмοциοнальнοму οпыту.  читель пοмοгает 

закрепить эту связь, οбοзначить слοвοм эмοции. 

Инοгда мοжнο испοльзοвать такοй прием: слοва, οбοзначающие   различные 

эмοции уже написаны на дοске, нужнο тοлькο грамοтнο вычленить тο, чтο пοдхοдит  к 

сοдержанию даннοгο музыкальнοгο прοизведения или вместο слοв испοльзοвать 

иллюстрации с мимическими выражениями лица, οсοбеннο на начальнοм этапе 

οбучения. Таким οбразοм, расширяется и οбοгащается эмοциοнальный слοварь 

ученика.  

Οчень частο οбраз, вοзникший в вοοбражении ребенка пοсле прοслушивания 

музыки, важнο пοдкрепить зрительнο.  Этο мοжет быть запись с кοнцерта, где играет 

οркестр, и тοгда мы οтмечаем выразительные жесты дирижера, либο видеο или 

мультипликациοнный ряд, либο слайды пο даннοй теме.  

Чтοбы эмοциοнальнο переживать музыку, неοбхοдимο также уметь различать 

её звукοвую ткань. Этο умение развивается путём прοведения с детьми прοстейшегο 

анализа музыкальных прοизведений: οпределения характера мелοдии, темпа, ритма, 

фактуры, регистра и т.д. 

Οчень хοрοшο пοмοгает дифференцирοвать ткань музыкальнοгο прοизведения 

игра на элементарных музыкальных инструментах.  На начальнοм этапе οбучения 

лучше испοльзοвать инструменты без οпределеннοй высοты - шумοвые: бубны, лοжки, 

барабаны, маракасы. Рабοту на урοке мοжнο пοстрοить следующим οбразοм: дети 

испοлняют ритм сοпрοвοждения, а учитель играет или пοёт мелοдию. С бοлее 

взрοслыми учениками  важнο прοгοвοрить, чтο ритмический рисунοк тοже нοсит 

эмοциοнальную οкраску. Ребята мοгут с пοмοщью учителя сοздать ритмические 

партитуры для музыкальных прοизведений и испοлнить их.  

Нο не всем детям на урοке музыки удается сοсредοтοчить внимание на 

прοслушивании музыки и пοучаствοвать в беседе ο ней. Тοгда на пοмοщь прихοдит 

активная двигательная прирοда ребёнка. В этοм случае движение станοвится для 

ребёнка средствοм вοсприятия музыки, пοнимания её характера. На  урοке  музыки  

οчень частο движения испοльзуются  для передачи характера мелοдии (плавнοгο, 
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чёткοгο, οтрывистοгο) и средств музыкальнοй выразительнοсти (акцентοв, динамики, 

темпа, ритмическοгο рисунка и т.д.).  

В рамках внеурοчнοй деятельнοсти – в хοрοвοй студии мοжнο применить  

движения при испοлнении прοизведений эстраднοгο репертуара пοд фοнοграмму без 

дирижера. Этοт прием взят из сοвременнοй передачи «Битва хοрοв». Выбирая 

движения (движения прοстые, зачастую руками, нο с четкοй эмοциοнальнοй οкраскοй) 

прежде всегο, мы с детьми «идем» οт музыки, мы οбοгащаем движениями 

испοлнительские краски и пοдчеркиваем значимοсть интοнации или слοв в песни. 

Пοэтοму жесты здесь всегда выступают как средства музыкальнοй выразительнοсти. 

Бοлее тοгο, сами дети οтмечают, чтο благοдаря движениям, οни лучше οсмысливают 

текст и егο запοминают, а испοлнение с движениями станοвится бοлее эффектным.  

Ребятам οчень нравится этοт прием, οни чувствуют себя бοлее 

раскрепοщенными и свοбοдными, чувствуют «плечο» не тοлькο в пении, нο и в 

выразительнοм жесте, пοзе и даже взгляде.  

Интересен в рабοте с детьми прием так называемοй «зримοй» песни. На урοке 

музыки нет вοзмοжнοсти сοздать развитую инсценирοвку, нο пοмοчь ученикам 

вοссοздать фрагменты прοизведения пοлучается. Например, рабοтая над песней 

«Менуэт»  (муз. Е. Адлера, сл. Л. Дымοвοй)  вο втοрοм классе, мы с ребятами  

пытаемся перенестись в атмοсферу бала.  Вο время испοлнения песни мальчики 

приглашают девοчек, встают в пары, на слοвах «шаг вперед, шаг назад…пируэт, 

реверанс, пοклοн» дети испοлняют движениями слοва песни. Ребята  испытывают 

удοвοльствие οт такοгο испοлнения, οни прοживают οбраз настοлькο, чтο невοльнο у 

мальчикοв мοментальнο выпрямляется спина, как у настοящих кавалерοв, а у девοчек в 

движениях пοявляется грация и тοнкοсть. 

Такοе прοявление   фантазии ученикам οчень нравится. Οни с удοвοльствием 

играют предлοженные им рοли, пοлучают пοхвалы и аплοдисменты.   

В заключении нужнο οтметить, чтο учитель музыки, οрганизуя музыкальную 

деятельнοсть шкοльникοв, мοжет, как никтο другοй οбοгатить эмοциοнальный мир 

детей, пοмοчь накοпить οпыт переживаний эмοциοнальных сοстοяний, спοсοбствοвать 

развитию эмοциοнальнοй οтзывчивοсти, чтο является οчень важным  фактοрοм  в 

фοрмирοвании  таких качеств личнοсти, как дοбрοта, пοнимание, сοчувствие, 

οтзывчивοсть.  

Вοспитанием и οбοгащением эмοциοнальнοй культуры детей нужнο 

заниматься систематически с первых дней пребывания ребенка на  урοке музыки, 

испοльзοвать разнοοбразные фοрмы οрганизации учебнοй деятельнοсти, пοзвοляющих 

раскрыть личный οпыт οбучающихся, уметь сοздать  атмοсферу для  самοвыражения, а 

также, привлекать шкοльникοв к участию вο внеурοчнοй деятельнοсти.  
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Түйіндеме: Қазіргі уақытта өмір оқу процесінің барлық қатысушыларына қойылатын 

талаптарды күшейтеді, ал тәрбие психологы да осыдан тыс қалмайды. Мақала педагог-

психологтың кәсіби іс-әрекетін талдауға және оның жұмысының сәйкес бағыттарын анықтауға 

арналған. Сондай-ақ, мектеп психологының жұмысында туындайтын кейбір қайшылықтарға 

ерекше назар аударылды. 

Аннотация: В настоящее время жизнь диктует повышенные требования ко всем 

участникам образовательного процесса, не является исключением и педагог-психолог. Статья 

посвящена анализу профессиональной деятельности педагога-психолога и выявлению 

актуальных направлений его деятельности. Так же особое внимание было уделено некоторым 

противоречиям, возникающим в работе школьного психолога. 

Annotation: Currently, life dictates increased requirements for all participants in the 

educational process, and the educational psychologist is no exception. The article is devoted to the 

analysis of the professional activity of the teacher-psychologist and the identification of relevant areas 

of his activity. Also, special attention was paid to some of the contradictions that arise in the work of 

the school psychologist. 

Түйін сөздер: психология, оқу процесі, білім беру психологы, білім беру 

психологиясы, FSES, инклюзия. 

Ключевые слова: психология, образовательный процесс, педагог-психолог, 

психология образования, ФГОС, инклюзия. 

Key words: psychology, educational process, educational psychologist, educational 

psychology, FSES, inclusion. 

 

Глобализация, приведшая в состояние активного взаимодействия множество 

различных культур, на современном этапе особенно остро обнаружила свой сложный и 

противоречивый характер. Эти процессы затронули все многообразие социальных 

отношений и с чрезвычайной остротой обнажили проблему сохранения духовной 

идентичности современного человека, ценностная система координат которого все 

более утрачивает гуманистического содержание. Разрушение механизмов 

самоконтроля, формирование нравственно амбивалентного типа личности, 

обреченного на жизнь с неразрешимыми моральными дилеммами, ведущими к 

равнодушию и агрессии — все это онтологические спутники современного человека.  

Как известно, некоторое время, психология была преимущественно 

теоретической дисциплиной.  В настоящее время роль психологической науки 

существенно изменилась, она становится областью особой профессиональной 

практической деятельности в различных сферах деятельности. Внедрение психологии 

в решение практических задач существенно изменяет и условия развития ее 

теоретической базы [5]. 

Образовательный процесс представляет собой единство обучения и 

воспитания. Образование является способом обретения человеком опыта 
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самоорганизации, управления собственным разумом и эмоциональной сферой, без чего 

немыслимо нормальное существование индивида в социуме. 

Несмотря на это, образовательные институты уделяют мало внимания 

воспитательной стороне развития ребенка, злоупотребляя императивными мерами 

воздействия. Душа ребенка, его интересы, потребность в любви и понимании не 

получают должного насыщения. Отторгнутые дети ожесточаются и уходят в полный 

опасностей мир, где, по их мнению, они найдут все чего им не достает в семье и в 

школе [1]. 

На сегодняшний день в России сложились некие основы психологии 

образования, о чем свидетельствуют наличие законодательной базы деятельности 

службы; наличие теоретических разработок и конкретного психологического 

инструментария, необходимого для осуществления педагогом-психологом 

практической деятельности; сформированный кадровый потенциал; наличие 

практических центров психологической помощи.  

Несмотря на длительную историю развития педагогической психологии, по-

прежнему актуальными остаются вопросы управления процессом усвоения знаний, 

проектирования деятельности обучающихся, учета их психических особенностей в 

организации обучения и воспитания, разработки индивидуальных образовательных 

программ и многое другое. В ряду указанных и многих других проблем серьезную 

практическую значимость имеет изучение психологических основ учебной 

деятельности, что особенно характерно для системы современного российского 

образования [6].  

При этом отсутствует единая концепция психологической службы. В то время, 

пока ученые ищут ответы на вопрос о том, как именно должна выглядеть 

психологическая служба, школьный психолог в своей работе делает выбор в пользу 

той или иной модели. Такого рода самодостаточность зачастую уживается с 

самоограниченностью: педагог-психолог оказывается замкнутым сам на себе. 

Таким образом, мы приходим к фундаментальному противоречию 

современной психологии образования – противоречие между теорией и практикой. 

Психологическая практика и теория живут параллельной жизнью, словно две 

субличности диссоциированной личности. Это давняя проблема, разные стороны 

которой зачастую становились предметом обсуждения.  

Подобная оторванность приводит к несоответствию содержания учебных 

планов и программ подготовки психологов образования содержанию и требованиям их 

реальной профессиональной деятельности. Психологическая служба представляет 

собой часть системы образования, именно поэтому ее основные задачи и функции 

должны исходить из миссии данной  системы [2].  

В настоящее время главной существенной тенденцией в сфере образования 

является стандартизация путем введения новых федеральных государственных 

стандартов. В связи с этим приоритетом работы школьного психолога становится 

создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации ФГОС 

НОО [7].  

Стоит отметить, что новая стандартизированная школа - это школа для всех, в 

том числе и для детей с особенностями развития, поэтому функционал психолога 

значительно меняется в этом направлении. Школьный психолог отвечает за учет 

особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения в рамках инклюзивного 

образования. Деятельность педагога-психолога в условиях инклюзии предполагает 

осуществление профилактической и диагностической работы с целью углубленной 

оценки состояния ребенка, его адаптационных возможностей в образовательном 

учреждении, а так же коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Кроме того 
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психолог образования должен осуществлять психологическое консультирование и 

просвещение воспитанников, педагогов и родителей с целью создания условий для 

активного усвоения и использования ими социально-психологических знаний в 

процессе обучения, общения и личностного развития детей.  

Выделяют две основные задачи педагога-психолога: с одной стороны, он 

должен оценивать результаты введения новых образовательных стандартов, а с другой 

стороны – влиять на них через взаимодействие с администрацией, педагогами, 

родителями, чтобы совершенствовать образовательные траектории каждого ребенка.  

Здесь возникает второе фундаментальное противоречие – расхождение между 

предписаниями государства и реальным положением практического психолога в 

образовательном учреждении. В современных условиях спектр выполняемых 

психологом функций становится достаточно широким. На практике, психолог, 

столкнувшись с массой новых требований, рискует не справиться с ними должным 

образом. В связи с чем, акцент его деятельности будет смещен на отдельную 

категорию лиц  или на ограниченное число задач. При ином раскладе, одновременное 

осуществление как тактических, так и стратегических задач, взаимодействие в равной 

степени со всеми субъектами образовательного пространства в конечном итоге сведет 

деятельность психолога образования к нулю [4]. 

Таким образом, ввиду многообразия  проблемного поля исследований и 

особой значимости, решаемых в них вопросов, диапазон научных подходов, теорий, 

концепций, затрагивающих вопросы учебной деятельности, достаточно широк. 

Введение новых образовательных стандартов требует модернизации системы 

управления школой: важное место в процессе образования должно занимать именно 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Новые 

стандарты меняют всю образовательную ситуацию в школе, ставя на первое место 

применение психологических знаний в организации процесса обучения [3] .  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

профессионально-организованной социально-педагогической поддержки школьников. 

В статье приводится теоретический анализ понятий «социально-педагогическая 

поддержка», «арт-педагогика». Значительное внимание уделяется применению 

элементов арт-педагогики, как составляющей социально-педагогической поддержки 

школьников. 

Ключевые слова  поддержка, социально-педагогическая поддержка, арт-

педагогика, методы арт-педагогики, виды творческой деятельности. 

Annotation. The article is devoted to the current problem of professionally organized 

social and pedagogical support of schoolchildren. The article provides a theoretical analysis 

of the concepts of «social and pedagogical support» and «art pedagogy». Considerable 

attention is paid to the use of elements of art pedagogy as a component of social and 

pedagogical support for schoolchildren. 

Key words  support, social and pedagogical support, art pedagogy, functions of art 

pedagogy, types of creative activity. 

Аннотация. Мақала бүгінгі күнгі өзекті мәселеге арналды. Мақалада 

«әлеуметтік-педагогикалық қолдау», «арт-педагогика» ұғымдарына теориялық талдау 

жасалады. Оқушыларды әлеуметтік-педагогикалық қолдаудың құрамдас бөлігі ретінде 

арт-педагогика элементтерін қолдануға баса назар аударылады.   

Түйінсөздер қолдау, әлеуметтік-педагогикалық қолдау, арт-педагогика, арт-

педагогика функциялары, шығармашылық қызмет түрлері. 

 

В настоящее время в мире продолжает растисоциальная потребность в 

качественном образовании. Приоритетными направлениями в системе образования 

являются такие направления, которые создают условия для развития и становления 

личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и 

физического развития, возможностями и способностями. Одним из способов 

реагирования общества на новую социальную ситуацию является профессионально 

организованная социально-педагогическая работа. Изменения, происходящие в жизни 

ребенка такие как негативные процессы в школьнойсреде, социальная 

незащищенность, беспризорность, безнадзорность, правонарушения, сложные 

взаимоотношения в семье с проявлением социальной и психолого-педагогической 

дезадаптации обуславливают необходимость социально-педагогической поддержки 

учащихся. 
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Социально-педагогическая поддержка представляет собой деятельность, 

направленную на оказание превентивной и оперативной помощи молодежи в решении 

социально-педагогических проблем в их среде жизнедеятельности.  

 По мнению Т.В. Анохиной под социально-педагогической поддержкой 

понимается система средств, обеспечивающих помощь учащимся в самостоятельном 

индивидуальном выборе, в преодолении препятствий самореализации в учебной, 

коммуникативной, трудовой. [1]. И.Д. Фрумин определяет социально-педагогическую 

поддержку как педагогические действия, которые ставят своей целью помощь 

школьникам в самореализации, в решении различных жизненных и образовательных 

проблем. Таким образом, социально-педагогическая поддержка представляет собой 

комплекс специальных социальных мер, направленных на создание и поддержание 

достойных условий существования для «слабых» социальных групп, отдельных семей, 

детей, испытывающих нужду в удовлетворении жизненных потребностей, на оказание 

помощи в жизненном самоопределении. 

Социально-педагогическая поддержка становится важным фактором 

воспитания здоровой личности подрастающего поколения.  Рассматривая социально-

педагогическую поддержку как особую педагогическую деятельность, которая  

обеспечивает развитие индивидуальности ребенка, его самоопределение и 

самореализацию, в процессе образования можно выявить ее ориентированность  на 

создание условий для преодоления ребенком препятствий в интеллектуальном, 

нравственном, эмоционально-волевом, психологическом и физическом развитии.  

Социальный педагог осуществляет педагогическую поддержку посредством 

взаимодействия взрослого и ребенка. При этом педагогическая поддержка особо 

необходима тогда, когда ребенку нужно прийти на помощь. Это моральная защита от 

неблагоприятных ситуаций или психологическое противостояние стрессу. С развитием 

педагогической науки и приобретением передового опыта, в сознании многих 

профессиональных педагогов формируется осознание того, что эффективное решение 

возникающих проблем ребенка невозможно без вовлечения творческих способностей, 

как самого педагога, так и ребенка. Именно поэтому создание  новых условий для 

выявления  и развития творческих способностей каждого ребенка являются актуальной 

задачей. 

 Используя в социально-педагогической поддержке методы и приемы арт-

педагогики, социальный педагог обращает внимание на чувства ученика, помогает ему 

выразить и познать себя, получить опыт общения и работы в коллективе, развивает его 

коммуникативность, творческое воображение, позволяет снять эмоциональное 

напряжение. При этом главными задачами социального педагога в осуществлении 

социально-педагогической поддержки являются  – привитие самостоятельности, 

применение нестандартного, творческого подхода в разрешении различных трудностей 

в жизни ребенка, а также формирование созидательной личности. В ходе работы 

социального педагога применение арт-педагогики является эффективным способом 

создания образовательной среды, с помощью которой можно достичь больших 

результатов. 

Л.В. Лебедева считает, что арт-педагогика – это педагогическая технология, 

основанная на интегративном применении воспитательного воздействия на личность 

разных видов искусства, как литературы, музыки, изобразительного искусства, театра.  

По мнению Н.Ю. Сергеевой арт-педагогика – это современное, 

формирующееся практико-ориентированное направлениепедагогической науки, 

изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и 

художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач 

[7]. 
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Арт-педагогика в понимании М.К. Магомедовой – современная 

педагогическая технология, основанная на интегративном и интерактивном 

применении воспитательного воздействия на личность различных видов искусства, 

таких как театр, литература, музыка, изобразительное искусство, ручной труд [5]. 

Мы согласны с мнением А. .  матовой, что арт-педагогика – это научное 

направление, изучающее механизмы привлечения искусства к решению различных 

педагогических проблем. Сущность арт-педагогики в наиболее общем виде 

определяется как синтезискусства и педагогики, обеспечивающих разработку теории и 

практикипедагогического процесса художественного воспитания через искусство и 

художественно-творческую деятельность [8]. 

Арт-педагогика ценна тем, что и социальный педагог, и дети, и родители 

являются носителями культуры, а арт-педагогика позволяет плодотворно работать с 

различными категориями учеников: от одаренных до девиантных. Благодаря арт-

педагогике формируется стремление к тому, чтобы обучение перешло в самообучение, 

воспитание – всамовоспитание, а развитие – непосредственно в саморазвитие. 

Применяя в своей деятельности компоненты творчества и арт-педагогики, 

социальный педагог придерживается главных целей арт-педагогики, которые 

заключаются в  раскрытии творческого потенциала ребенка и художественном 

развитии детей, социальной адаптация в школьной среде средствами культуры. 

Выделяют четыре функции арт-педагогики: 

- культурологическая (обусловлена объективной связью личности с 

культурой как системой ценностей, развитием человека как творца на основе усвоения 

художественной культуры); 

- образовательная (направлена на развитие личности и познание ею 

действительности через искусство; обеспечивает усвоение знаний в сфере искусства и 

практических навыков художественно-творческой деятельности); 

- воспитательная (формирует морально-эстетические, коммуникативно-

рефлективные основы личности; содействует её социокультурной адаптации с 

помощью искусства); 

- коррекционная (содействует профилактики, коррекции и компенсации 

недостатков развития) [2]. 

Для социального педагога использование в педагогической практике 

элементов арт-педагогики имеет ряд преимуществ.  Так, создавая особую  атмосферу  

доверия и понимания, которая способствует творческому самовыражению, социальный 

педагог помогает своевременно и с высокой эффективностью оказать помощь ребенку, 

а  применение арт-элементов для детей всех возрастных групп, не требующих от 

ребенка каких-либо специальных знаний и умений, повышает заинтересованность у 

самого ребенка.Осуществляя социально-педагогическую поддержку ребенка 

социальному педагогу необходимо придерживаться следующих  задач арт-педагогики:  

- изучение общих и специфических особенностей формирования 

художественной культуры у детей с различными вариантами отклонений в развитии; 

- разработка коррекционно-направленной системы художественного 

развития детей с проблемами, формирование основ художественной культуры;  

- разработка содержания и коррекционно-развивающих педагогических 

технологий использования искусства, обеспечивающих гармоническое развитие детей 

с проблемами; 

- активизация посредством искусства потенциальных возможностей 

ребенка с проблемами в развитии, его творческих проявлений в разных видах 

художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, художественно-

речевой, театрализованно-игровой);  
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- обеспечение с помощью искусства познавательно-информационных 

потребностей ребенка с проблемами;  

- обеспечение развития эмоционально-эстетических, нравственных, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности ребенка с проблемами с помощью 

искусства [5]. 

Для того, чтобы осуществлять педагогическую помощь средствами арт-

педагогики, социальный педагог должен иметь в своем профессиональном арсенале 

следующие компетенции: высокая подготовленность к работе с «трудными детьми», 

творческая предрасположенность, креативность мышления, высокой степенью 

изобретательности и многим другим. 

К качествам, которыми должен обладать социальный педагог, использующий   

в своей работе элементы арт-педагогики относят: 

- создание нового с использованием того, что уже есть, при этом отказ от 

стереотипности мышления; 

- гибкость и оригинальность ума; 

- восприимчивость – умениезамечать необычные детали, 

неопределенности и противоречия, быстрая переключаемость с одной идеи на другую; 

- предрасположенность к синтезу и анализу; 

- метафоричность – готовность работать в нестандартных условиях, 

склонность к -ассоциациям, умение видеть в сложном простое и наоборот; 

- способность почувствовать правильное направление мысли интуитивно; 

- способность разрабатывать свои идеи в деталях; 

- умение генерировать большое количество разнообразных идей; 

- удовлетворенность – итог работы креативного мышления [3]. 

На сегодняшний день арсенал арт-педагогики достаточно богат своей 

разновидностью.  В него входят рисование в различных техниках, художественная 

лепка, инсценирование, которые всесторонне помогают ребенку ощущать собственный 

успех, раскрывать свои внутренние переживания, мысли.  

Применяемые в социально-педагогической деятельности средства арт-

педагогики во многом повышают достижение успеха в разрешении трудной для 

ребенка ситуации. Этому способствуют различные виды арт-педагогики, каждый из 

которых отличается своей изобретательностью, неординарностью. 

Исследователи в области арт-педагогики и арт-терапии Е.А.Медведева и И.Ю. 

Левченко выделяют следующие виды творческой деятельности, которую используют 

педагоги различных направлений: сенсорное развитие и эмоционально-

художественное общение; речь и художественное слово; театральная деятельность; 

вокально-хоровая деятельность; танцевальное искусство; ритмика; музыкотерапия; 

музыкопсихотерапия и коррекция; кинезитерапии.; музыкоцветотерапия; 

музыкоизотерапия; имаготерапия; куклотерапия; изо-деятельность; лепка; 

художественный труд; танцевально-двигательные деятельность; придумывание, 

дописывание, переписывание сказок; игры с различными материалами [6]. 

Однако из всего многообразия творческих технологий в рамках работы 

социального педагога используются не все, а лишь та часть, условия реализации 

которой, будут наиболее гармонично вписываться в осуществляемую деятельность 

педагога. Как выделили Ю.С. Шевченко и Л.В. Крепица в осуществлении социально-

педагогической поддержки наиболее подходящими будут считаться следующие формы 

творческой деятельности: рисование в различных техниках; ручной художественный 

труд; лепка; оригами; инсценировка и  драматизация; музыкотерапия [9].  

В образовательных учреждениях, где осуществляется деятельность 

социального педагога, который работает с детьми «группы риска», из многодетных и 
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неблагополучных семей средства арт-педагогики будут являться инновационным 

подходом. Так разрешением многих возникших ситуаций у ребенка можно заняться с 

помощью творческого компонента. В ходе индивидуальной беседы с использованием 

карандашей, красок, пластилина, музыки ребенок чувствует себя более комфортно и 

спокойно в такой ненапряженной обстановке, при этом разрешение ситуаций и 

волнующий проблем проходит должным образом. Дети, проявляющие агрессию и 

тревожность, становятся покладистыми и заинтересованными в разрешении своей 

проблемы. Прим этом ребенок ощущает поддержку со стороны педагога и 

товарищеское отношение к нему. 

Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьев считают, что социально-

педагогическая поддержка – это оказываемая профессионально подготовленными 

людьми помощь в выявлении, определении и разрешении проблем ребенка в  

различных жизненных ситуациях [4]. Так, с помощью музыкального приема, можно 

поправить эмоциональный фон учащегося, тем самым повысить мотивацию в 

обучении. Использование музыки в беседе с ребенком помогает снять нервное 

напряжение, что благоприятно скажется на результатах индивидуального обсуждения 

проблемы. Также музыкальный прием очень хорош при проведении групповых 

профилактических и тренинговых занятий. Музыка настраивает детей на командную 

работу, помогает выразить собственные переживания, воспоминания, мысли, 

возникающие у них в ходе работы, а затем в соответствии с ними создать образы-

впечатления (рисунки, танцевальные движения, пластические фантазии, в зависимости 

от осваиваемых предметных областей). 

В индивидуальной работе с ребенком отличным средством для выявления его 

переживаний и проблем будет считаться рисунок. Особенно рисунок как средство 

выявления  проблем будет хорош тогда, когда ребенок не намерен идти на словесный 

контакт с педагогом. С помощью листа и карандашей можно отследить обстановку в 

семье ребенка, наличие друзей или же выявить у него различные психические 

расстройства. Для этого социальный педагог должен владеть техниками для того, 

чтобы правильно считать посыл ребенка и четко диагностировать тему, которая 

тревожит ребенка. Действенным способом будут считаться игры-упражнения с 

изобразительными материалами. Они снижают эмоциональную напряженность детей, 

помогают им осознавать свои чувства, переживания, учат управлять ими. Для победы 

над страхами ребенка можно попробовать ему нарисовать то, чего он боится, а потом 

«разрезать» свой страх.  

В организации профилактических мероприятий, направленных на борьбу с 

вредными привычками, целесообразно проводить конкурсы рисунков, поделок 

декоративно-прикладного искусства. Это показывает знание ребенка о пагубном 

влиянии алкоголя, никотина на организм человека, а также желание искоренять 

данную проблему. Интересно применять работу с фотографиями, которые отображают 

коллективные дела – участие в творческих номерах, субботниках.  

Методом, который можно применять социальным педагогом в осуществлении 

социально-педагогической поддержки с детьми будет являться – инсценировка и  

драматизация. Эта педагогическая технология помогает в превентивной работе, а 

также осуществлять корректировку уже сложившейся проблеме. В социально-

педагогической поддержке инсценировка будет полезна при проведении 

воспитательных мероприятий. К ним можно отнести различные сценки, 

театрализованные этюды, привлекая к участию в этом агрессивных, неуверенных, 

застенчивых, с проблемами принятия своих чувств, а также с различного рода 

психосоматическими заболеваниями детей. При этом задействоваться будут не только 
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творческие способности детей, но и  в значительной мере откладываться в сознании 

нормы морали, которым было посвящено воспитательное мероприятие. 

Таким образом, использование элементов арт-педагогики в социально-

педагогической поддержке является значимым компонентом в деятельности 

социального педагога. Через использование творческих ресурсов школьника, 

достигается высокая эффективность проводимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми. Посредством применения творческого потенциала можно достичь 

больших результатов в воспитании. Арт–педагогика является эффективным средством 

коррекции коммуникативных и эмоционально-волевых сфер у обучающихся. Ее 

применение в социально-педагогической деятельности обеспечивает комплекс 

психолого-педагогических условий, способствующих эмоциональному благополучию 

и саморазвитию ребенка. 
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Аңдатпа: Мақала А.Блок лирикасының көркемдік кеңістігінің құрылымы мен 

мифологиялық танымын талдауға арналған. Жұмыста көркемдік кеңістіктің және 

кеңістікті бейнелерінің лирикалық қаһарманның рөлі және жолының авторлық 

түсінуінің өзгеруіне сәйкес қарастырылады. Лирикалық циклдардың поэтикалық 

ұстанымын әрі толық шығармалығын ұлғайтатын, негізгі кеңістікті мифологемалар 
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және бейнелерге көңіл бөлінген. Әлемдегі өз орнын және поэзиядағы күрделі жолын 

табу А.Блок лирикасының кеңістікті құрылымы мен мифологиялық бастамасын 

айқындайды. 

Түйінсөздер: поэзия, көркемдік кеңістік, мифологема, А.Блок. 

Аннотация: Статья посвящена анализу структуры художественного 

пространства и мифологического понимания лирики А. Блока. В работе 

рассматриваются изменения структуры художественного пространства и его ключевых 

образов в соответствии с изменениями авторского осмысления роли и пути 

лирического героя.  делено внимание ключевым пространственным мифологемам и 

образам, расширяющим поэтическую концепцию лирических циклов и всего 

творчества в целом. Поиск своего места в мире и нелегкого пути в поэзии определяет 

пространственную структуру и мифологическое начало лирики А. Блока. 

Ключевые слова: поэзия, художественное пространство, мифологемa, А. Блок.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the structure of the artistic space 

and the mythological understanding of the lyrics of A. Blok. The paper considers changes in 

the structure of art space and its spatial images in according with changes in the author's 

understanding of the role and path of the lyrical hero. Attention is paid to the key spatial 

mythologies and images that expand the poetic concept of the poetry of the poetic cycles and 

of all creativity in general. The search for one’s place in the world and the difficult path in 

poetry determines the spatial structure and mythological beginning of A. Blok’s lyrics. 

Key words: poetry, art space, mythologeme, A. Blok. 

 

 В современном литературоведении большое внимание уделяется 

художественному пространству, являющемуся одной из базовых категорий 

художественного мира литературного произведения, в связи с чем изучение поэтики 

того или иного произведения требует анализа его пространственной структуры, по 

мнению Лотмана Ю.М., как «средства создания индивидуально-неповторимого облика 

произведения и прояснения эволюции того или иного автора». 

 Цель нашего исследования - анализ мифологем и структуры 

пространства лирических произведений А. Блока, в сложном художественном мире 

которого, как считает Минц З.Г., нашли отражение «глубокий символизм, философская 

насыщенность, мистический настрой и острое «мифологическое» переживание жизни».  

 Пространство поэтических циклов А. Блока постоянно меняется, 

приобретая самые разнообразные сферы: верхние – нижние, открытые – закрытые, 

земные - космические.  

 Такой переход в различные пространственные сферы является не только 

поэтической и художественной необходимостью, а прежде всего, это новый этап пути 

лирического героя и отражение его душевного состояния.  

 Находящиеся на вертикальной оси художественного мира текста 

стихотворений, постепенно, пространственные образы, меняя свою функцию, и по 

определению Минц З.Г., становясь реальными пространственными категориями, 

«начинают организовываться по горизонтали». Постепенно лирический герой 

«спускается» с вертикальной оси (циклы «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная 

Маска» и др.) на землю (циклы «Город», «Страшный мир» и др.). Теперь здесь 

продолжается его путь.  

В лирическом творчестве Блока можно выделить следующие ключевые 

пространственные мифологемы реального мира, а также определить их функции в 

структуре художественного текста: дом, дорога (путь), горы, храм (монастырь), 

город, улица, поле (равнина), болото и др., являющимися основными локусами 
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мировой литературы. Это подтверждает, что Александр Блок в начале своего 

творческого пути опирался на поэтические традиции мировых и русских классиков.  

 В ранних поэтических циклах для Блока характерно направлять 

лирического героя к природному элементу как к таинственной части сакрального мира 

духовной жизни человека: «Здесь весной кипит веселье / И река поёт»; «Я парю на 

крылах неземных, / Пролетаю над сонной рекой». Река всегда остается таинственной 

частью сакрального мира, к которому приобщается лирический герой: «Ты ли это 

прозвучала / Над темнеющей рекой?», «Что никаких молитв не надо, /Когда ты 

ходишь по реке / За монастырскою оградой / В своем монашеском платке». 

Обращение к мифу хотя и определяет лирику Блока, но не является 

чрезмерным злоупотреблением традиционно-мифологическими сюжетами, а видится 

лишь переживанием реальной жизни, связанной с представлениями мифа и фольклора.  

  Одним из первых мест, куда попадает лирический герой, является 

пространство болота. Само «болото» и его жители - «твари милые, небывалые» 

(чертенята, русалки, нимфы, болотные попики) создают мифологическую основу 

пространственной структуры одного из ранних циклов «Пузыри земли». Именно сюда 

попадает лирический герой, чтобы обдумать свой дальнейший путь, остановившись на 

«перекрестке», на распутье.  

 Вот как комментирует это Минц З.Г.: «природа без Нее, также как и вся 

земная жизнь, - бессмысленное нагромождение явлений, внутренне связанных между 

собой нелепыми образами, которые имеют нелепую параллель – злое, с существами 

ночными, природа заселена «темными силами» - колдунами, ведьмами…». 

Однако, в отличие от устоявшихся стереотипов о болоте и шекспировских 

«пузырей земли», Блок трансформирует сложившуюся народную мифологию и 

представляет «вечные топи» совершенно «реальным» невраждебным миром, хотя и 

населенным сказочными персонажами: «…Тише вод и ниже трав – / Захудалый 

черт…». Это объясняет, почему лирический герой находит здесь спокойствие, 

душевный покой, умиротворение. 

Мифологема реки в лирике Блока также традиционна, однако поэт придает ей 

собственное толкование. В стихотворениях Блока образ «реки» – это место, куда 

стремится лирический герой и где снова он находит душевное спокойствие: «… Люблю 

вечернее моленье / У белой церкви над рекой», «Потемнели ольховые ветки, / За рекой 

огонёк замигал…». Так, обращаясь к природным образам, Блок пытается доказать, что 

природа, как пространственная субстанция, не может быть враждебной по отношению 

к человеку. 

Постепенно герой попадает из мира природы в мир людей. В реальном мире 

представлен широкий круг ключевых пространственных образов, связанных с 

мифологемами «дом» и «город»: «родительский дом», «церковь», «келья», «дворец», 

«фабрика», «кабак», «ресторан» и т.п. «Дом» в сакральном понимании как «домашний 

очаг», «святое место для близких людей, находит, к сожалению лирического героя, 

совсем иное наполнение: дома не освещены, узкие окна, в комнате красный комод, 

город бледный, черный, мертвый и др.  

 «Дом», в понимании поэта, уже не место радости и счастья, а наоборот, место, 

где трудно найти тот душевный покой, который прежде приобретал герой у природы. 

Теперь в домах присутствует ощущение смерти, незащищенности, душевного 

беспокойства. Это дом, по мнению самого Блока, в котором появилось некое существо: 

«Скоро оно разлеглось у очага, как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, 

улицы, города»: «… Город в красные пределы / Мертвый лик свой обратил, / Серо-

каменное тело / Кровью солнца окатил…».  
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В каждом последующем поэтическом цикле мы наблюдаем характерное для 

лирики Блока противопоставление «открытых» и «закрытых» пространств, 

противопоставление духовного и материального. Это противопоставление добра и зла, 

домашнего и социального, личного и общего: «дом» - «улица», «город» - «природа», 

«жизнь» - «смерть», «Я» и «Ты» и т.п.: «… Жутко выйти на дорогу, / Непонятная 

тревога / Под луной царит…». 

Подобное противопоставление ярко продемонстрировано в одном из 

значительных поэтических циклов поэта «Стихи о Прекрасной Даме». Общеизвестно 

огромное влияние на поэзию Блока философии и поэзии Вл. Соловьева. Отсюда 

«двоемирие» пространства цикла. Основная антитеза двух начал бытия воплощаются в 

сложных отношениях Прекрасной Дамы – духовного начала бытия и лирического 

героя, «Я» - существа земного, живущего среди «народов шумных», но устремленного 

ввысь – к Той, которая «течет в ряду иных светил». 

Возвышенная любовь лирического героя (гимны Даме - основной 

эмоциональный пафос поэтического цикла) – это любовь-преклонение, сквозь которое 

брезжит надежда на грядущее счастье.  

Следует отметить, что атрибутами особой градации являются и образы-

символы пространства. Соответственно: мир «Ты» - небо, горы, холмы, храмы с 

куполами; мир «толпы» - дом (окно, лестница, подвал, ворота), могила; мир «Я» - 

дорога, поля, долины, леса (рощи), реки и т.п.:  

Художественное пространство «подчиняется» и «движется» вслед за «Я», то 

есть по пути героя. Физическое пребывание «Я» в земном, «закрытом» пространстве 

четко объясняют образы-символы земного мира: «тлетворные чертоги», «скит», 

«монастырь», «город»: «... Не призывай. И без призыва / Приду во храм…; Где новый 

скит? Где монастырь мой новый?; «… Не в небесах, где гробовая тьма, / А на земле - 

и пошлый и здоровый, / Где всё найду, когда сойду с ума!..». Более глубже понять 

мифологическое наполнение души лирического героя позволяет позиция Минц З.Г., 

разделяющая пространство на «субъективную - мечта, надежды лирического героя 

(найти себя) – «дорога / путь» и эстетическую – «одинокое страдание» - мечта 

дотянуться до «истины»; сочетание реального и вымышленного миров.  

В поэзии Александра Блока лирическое «Я» находится в постоянных думах о 

людях, об их страданиях, о господствующем в жизни зле. Так поэт пытается найти 

выход из суровой действительности жизни, и каждый день: «… Наутро встречаюсь с 

землею опять. / Чтобы зло проклинать, о добре тосковать…». 

Лирический герой, «спустившись» на землю, попадая в свою стихию, 

продолжает пребывать в тоске. И в этой связи становится естественным появление уже 

в зрелую пору в поэтическом пространственном мире образа Родины, «своей страны» 

(стихотворение «Гамаюн, птица вещая»). Картину Васнецова юный поэт осмыслил, как 

голос Родины. Она, также, как и поэт, еще не знает путей спасения. Но, прорываясь 

сквозь страшные муки, она клеймит «злодеев силу, гибель правых» и ее «прекрасный 

лик горит любовью».  

Так мы видим, что художественное пространство и его мифологическое 

содержание, в метафорическом плане представляющее собой путь главного героя, 

прежде всего, является фоном изображения душевного состояния страдающего 

лирического героя.  

Для Блока мифологический сюжет является неким символом, который может 

быть воплощен в жизни его лирического героя и заново пережит им. Поэтому поиски 

счастья и лучшей жизни, темные и светлые силы наполняют пространство лирических 

произведений.  
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Это доказывает стремление Блока-поэта думать о человечестве, о людях, о 

том, как уничтожить зло на земле. Данная позиция эволюционирует в течение всего 

творческого пути поэта. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности художественного мира лирики 

Блока, опирающегося на ключевые мировые пространственные мифологемы, главной 

функцией которых является представить пространство лирических героев, их 

мироощущение, душевное состояние, и, в целом, пространственно организованный 

мир в сознании самого поэта, тем самым, отражая проблематику произведений, и 

вбирая в себя концептуальные схемы движения авторской мысли. 

 

Список литературы: 
1. Блок А.А. Полное собрание сочинений. В 8 томах. - М.-Л., 1962 

2. Левинтон Г. А. Заметки о фольклоризме Блока // Миф - фольклор - литература. 

Л., 1978., с. 171-186. 

3. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. - М.: Искусство. - 1970. - 384 

с. 

4. Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока // III Блоковский 

сборник. Творчество А.А. Блока и русская культура ХХ века. - Тарту, 1973 

5. Минц З.Г. Лирика Александра Блока: Спецкурс. Лекции для студентов заочного 

отделения. Вып.: 1898-1906 / Тартуский государственный университет. – 1965.  

6. Минц З.Г. Поэтика Блока. - СПб: «Искусство-СПБ». - 1999. - 727 с. 

7. Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока. - М.: Известия, 1981. – 710 с. 

8. Пыхтина Ю.Г., Якимов П.А.  ровневый анализ пространственных образов и 

моделей в художественной литературе // Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 20017. - №11. 

 
 ДК 512.55 

ӘЛ-ФАРАБИ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Кайратова Н.К , Оразгали А.А 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекетік педагогикалық университеті 

Қостанай қаласы 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада  Әл-Фарабидың еңбектері бойынша білім беру 

негіздері, оқытудағы әдістері, тәрбие формасы, оқушы мен ұстаз арасындағы қарым-

қатынастары және олардың қасиеттері қарастырылды. Әл-Фараби бойынша оқу 

жоспарын жіктеу формалары көрсетілді. Философиялық жүйе тұрғысынан Әл-

Фарабидың білімге деген көзқарасының аспектілері анықталды. Мақалада «Екінші 

ұстаздың» әдістерін қазіргі заманда пайдалану туралы баяндалды. 

Түйін сөздер: тәрбие, оқыту, дискурс, демонстрация, нұсқаулық, 

зияткер,логика, сенсорлық қабілет. 

Аннотация: В данной статье рассматривались основы образования по трудам 

Аль-Фараби, методы обучения, формы воспитания, отношения между учеником и 

учителем и их свойства. Были представлены формы классификации учебного плана по 

Аль-Фараби. С точки зрения философской системы были определены аспекты 

мировоззрения Аль-Фараби к знаниям. В статье рассказывается об использовании 

современных методов "второго учителя". 

Ключевые слова: воспитание, обучение, дискурс, демонстрация, инструкция, 

элита, логика, сенсорные способности. 
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 Аnnotation: This article discusses the basics of education based on the works of al-

Farabi, teaching methods, forms of education, the relationship between student and teacher 

and their properties. The forms of classification of the al-Farabi curriculum were presented. 

From the point of view of the philosophical system, the aspects of al-Farabi's worldview to 

knowledge were defined. The article describes the use of modern methods of "second 

teacher". 

Key words: education, training, discourse, demonstration, instruction, elite, logic, 

sensory abilities. 
 

           Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы Отырар қаласында (Қазіргі Қазақстан 

Түркістан облысының Отырар қаласында) Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде 

дүниеге келген, сол кезде қала ірі саяси, сауда және экономикалық орталық болған. 

Аңыз бойынша, Отырар құлағанға дейін ол жерде үлкен кітапхана орналасқан. Оның 

құрылуына Әл-Фараби ат салысқан болса керек. Көп жылдар бойы философ Бағдадта - 

Араб халифатының мәдени және саяси орталығында өткізген. Мұнда ол ғылым мен 

тілдің түрлі салаларын зерттеді. Сонымен қатар, Бағдадта аудармашылар мектебі 

жұмыс істеді, онда Аристотель, Платонның еңбектерін зерттеді. Онда ол ежелгі грек 

философтарының еңбектерімен танысып, Шығыс перипатетизмінің негізін 

қалаушылардың бірі - Аристотельдің беделіне негізделген ортағасырлық араб тілді 

мұсылман философиясының негізін қалаушылардың бірі болды. Шығыс философы 

Аристотельден кейін "екінші ұстаз" деген атқа ие болды. 

Әл-Фараби бойынша «Білім дегеніміз не?» 

Шын мәнісінде, білім – бұл Әл-Фарабидың маңызды әлеуметтік 

философиясының жүйесі. Ол адам жанымен айналысады, және адам жастайынан өзін 

қоғамның бір мүшесі ретінде сезінуін қадағалайды. Білімнің мақсаты – адамды 

жетілдіру, адам осы үшін жаратылған, яғни, адам әлем бақыты үшін мақсатқа жетуі 

тиіс. Әл-Фараби бұл сұраққа жауап беру үшін үлкен көлемдегі техникалық 

терминдерді қолданған: тәртіп  (та'Диб), білім беру (tahdhib), басшылық ету (tasdid), 

нұсқаулық (та'Лим), жаттығу немесе оқыту (иртияд),  білім берудегі тәрбие (тарбия).   

Оның пайымдауынша, жақсы әдеп және мәдениет  (Адаб) - «барлық жақсы 

қасиеттердің үйлесімі», яғни, нағыз тәрбиенің мағынасы осы сөздерде.  

Сонымен қосы, тәртіп - бұл "адамдар арасындағы адамгершілік қасиеттердің  

қалыптасу жолы". Нұсқаулық (та'Лим) - бұл "халықтар пен қалалар арасында жақсы 

көзқарас қалыптастыру". Әл-Фараби нұсқаулық пен тәртіпті бөліп қарастырады. 

Біріншісі – теориялық мәдениетке ие болу жолы, және ол көбінесе ауызекі сөйлеу 

арқылы жүзеге асады. Ал екіншісі  – этикалық іс-әрекет қалыптастырады және 

техникалық, практикалық тәжірибелерді бойға сіңіруге көмектеседі. Сондықтан, олар 

бір-бірінен мүлдем бөлек дүние болып есептеледі. Алайда, Әл-Фараби бұндай бөлуді 

міндетті деп келтірген жоқ, және ол «оқытуға қосылған тәртіп» анықтамасын ұсынды. 

Әл-Фараби білім беруді «кәсіби» және «жалпы» деп бөледі. Негізінен, бұл – 

«тек демонстрация арқылы жүзеге асады». Осындай тұрғыдағы нұсқаулық, қоғамда 

қалыптасқан жалпы көзқарастармен өзін шектемейтін «зияткерлерге» бағытталған, 

себебі азаматтар арасындағы сияқты кез келген ұлтта «зияткерлер»  мен жалпы 

қабылданған көзқарастар бар. Қоғам - өзінің теориялық білімінің аясында ғана 

шектеулі, көпшілікпен қалыптасқан көзқарастарға бағанышты адамдарды «көшбасшы» 

ретінде көреді. Дәл осы себептен, білім бері әдісі бұл – «сендіру мен ситапаттау 

әдістері қарапайым адамдар мен көпшілік халықты оқыту үшін қолданылады», ал 

демонстрациялық әдіс  «зияткерлердің» бір бөлігі болу үшін бағыттаушы болып 

саналады. 



747 
 

Әл-Фарабидың ойынша, білім - адам бойындағы туа біткен қабілеттер  

негізінде құралады, ол бұл қабілеттерді «табиғи» деп атайды, басқаша айтқанда «адам 

бойындағы күш». 

Әл-Фарабидың Платоннан ерекшелігі – ол сенсорлық қабылдаудың негізін 

салған. Ол сезімді «адам жанының жүретін жолы» деп сипаттайды, яғни «адам жаны 

білімге ие». Осылайша, білім алу сезінуден басталады, содан кейін қиял арқылы 

зияткерлік көрініске айналады. Білім өз бастауын сезімнен алады. Әл-Фараби 

Аристотельдің демонстрация кітабына назар аударған, ол жерде Аристотель: 

«Сенсорлық қабілетін жоғалтқан адам білімді де жоғалтады»  дейді.  

Қиялдың бір функциясы – сенсорлық қабілеттерде сақталған көріністердің 

соңында интелектуалды игіліктерге айналатындығында. Оның ойынша, сезім – тек 

қана ақылдың құралы, ал ақыл – сана-сезімнің әлеуеті. 

Оқыту әдістері 

Әл-Фарабидың ойынша, оқыту әдісткері қоғамда болып жатқан жағдайларға 

сәйкес болуы тиіс. Білім алу, оның көзқарасы бойынша мемлекеттегі барлық адамға 

қажет, себебі, білімсіз ешкім бақытқа жете алмайды. Сонымен, егер білім барлығына 

қолжетімді болса, онда  оқыту әдісі арналған  топқа сәйкес бейімделуі тиіс. Екі енгізгі 

әдіс бар: сенімге негізделген қарапайым халықтың жолы;  ал екіншісі демонстрацияға 

негізінделген жол. Оқу әдісі  оқу материалы құралдарына байланысты түрлендірілуі 

мүмкін.  Осылайша, теориялық тұрғыда білім беру бұл – демонстрация, ал 

практикалық білім беру бұл – өнер мен қолөнерге сендіру арқылы жүзеге асырылады. 

Демонстрациялық жол сөйлеу арқылы жүзеге асады. Осылайша, Әл-Фараби теориялық 

білім мен практикалық білімді ажыратты.  

Платонның нұсқаулығына сүйене отырып Әл-Фараби диалог пен дебат 

әдістерін қолданған. Қарама-қайшы идеялар ұсыну сезімдік қабылдау әлемінен шығып, 

инттелленция әлеміне кірудің жалғыз жолы болып болып табылмайды. Оқу үрдісінде 

бақылау мен диалогтың маңыздылығын атап өтіп, екі аспектіні келтірді: аргументация 

әдісі мен дискурс әдісі. Осы екі әдіс жазбаша да, ауызша да түрде қолданылуы мүмкін. 

Қарапайым адамдармен сөйлескен кезде қолданылатын әдістер дәл осындай болуы 

керек.  

Дискурсивті әдістің мақсаты – айқындыққа жетпей сендіру, бұл  дәл 

дәлелдеуді талап етпейді. Ал демонстративті әдістің мақсаты – дәл дәлелдемелер алу.    

Талқылау әдісіне келетін болсақ, бұл өз идеясын соңына дейін жеткізіп, 

сөзінің растығына қарсыласының көзін жеткізу. Бұл әдіс қыңыр адамдар үшін 

қолданылады. Әл-Фараби қолданған дискурстың тағы бір түрі – «ғылыми дискурс», 

кез-келген зат туралы ғылымға қол жеткізу немесе алынған жауаптар арқылы ғылыми 

міселернің шешімін табу. Әл-Фараби  өзінің «Аль-Альфаз» кітабында жоғарыда 

айтылғандардың барлығын жинақтайды. Бағыт беру екі аспектіден тұрады: сөйлеуге 

негізделген тыңдау немесе оқыту тәсілі және де еліктеу тәсілі.  

Қысқаша айтқанда, Әл-Фараби үшін тәлем беру элементтерін келесідей 

жинақтауға болады:  ақылға оның мәнін орнатып, бір нәрсені түсінікті ету – бұл 

түсінікті қабылдау. Қабылдау екі тәсілмен жүргізіледі: философиялық көзқарас 

бойынша демонстрация және діни әдіс болып табылатын – сендіру.  

Сонымен қатар, Әл-Фараби бостандық жолы мен құлдық жолын бағыну 

туралы ой қозғайды. Мойын сұну – бұл бостандық, ал мәжбүрлеу – құлдық және 

бағыну. «Таяқтың екі ұшы» болатындығы сияқты, адамдардың екі түрі болады, 

біріншілері өз еркімен тәртіпті болуды қабылдайды, ал екіншілері қысым көру арқылы 

тәртіпке келеді. Біздің уақытымызда да дәл осындай жағдай, жұмсақтық пен сендіру 

арқылы тәртіпке келетін балалар бар, сонымен қатар қаталдықпен тәрбиелейтін 
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балалар да баршылық. «Тәрбие» үшін барлық жауапкершілік тәртіпті орнатушыға 

артылады. «Монарх – бұл халықты тәртіпке келтіретін және үйрететін адам.» 

Әл-Фараби «жатқа оқыту» деген тағы бір әдісті көрсетеді, ол оны екі бөлімге 

бөледі: біріншісі – тыңдаушы сөздер мен сөйлемдерді үйренгенше қайталайды, 

мысалы, тілді үйрені, Құран мен әндерді үйрену. Екіншісі – тыңдаушы бойына сөздер 

мен сөйлемдердің мағынасын жеткізу арқылы оқыту.  

Әл-Фарабиден «түсінік пен есте сақтаудың қайсысы жақсы?» деп сұрағанда, 

ол: «Түсінік есте сақтаудан жақсы, себебі түсінік негізгі сөздермен, сөйлемдермен 

байланысты, түсінуде барлық бөлшектер қарастырылады, адам түсіну арқылы 

толықтырулар жасай алады, материялар арасында салыстырулар жүргізе алады, жалпы 

түсіну – адамды алға жетелейді. Сондықтан, түсіну есте сақтаудан әлдеқайда жақсы». 

Ұстаз және шәкірт 

Әл-Фараби мұғалім үшін адамгершілік пен оқу жағдайларын белгілейді. Ұстаз 

- жақсы мінезді, еркін ойлайтын және тек шындыққа ұмтылғыш болуы тиіс. Білім мен 

адамдарға білім беруге ешкім жалға алынбауы керек, бұл жерде өз қалауымен және 

логикалық өнерге үйренген адам жұмыс жасауы тиіс.  

Мұғалімге сәйкес келетін басқа да ғылыми және білім беру алғышарттары: өз 

мамандығының негіздері мен ережелерін меңгеру, көрсетуге болатын барлық нәрсені 

көрсете алатын қабілеті, өзі білетін нірсені басқаларға жеткізе алу, кез-келген 

бұрмаланушылықтан аулақ болу. 

Сонымен қоса, Әл-Фарабидың пайымдауынша, оқушы негізгі үш қасиетке ие 

болу керек: түсініктерге жету және олардың мәнін білу, өзі жеткен түсініктің бар 

екенін қабылдау, өзі жеткен және қабылдаған түсінікті сипаттай алу. Әл-Фараби бұл 

үшеуін (оқыту тәсілдері( деп санайды, және бұларды біріктіре алған адам – шын 

мәнінде ұстаз бола алады.  Әл-Фарабидың ойынша, оқушы әрдайым шыдамсыз болуы 

керек, ол әрқашан оқуға ұмтылу үстінде болу керек. Әл-Фараби кішкентай су 

тамшысын мысалға алады, су тамшысы уақыт өте келе тастың жоқ болып кетуіне әсер 

ете алады. Оқушы білім алуда ешқандай ағаттық жасамауы керек,  білім алу кезінде 

оның көңілін бөлмеген жөн. Бір мезгілде көп заттарға назар аударған адам, өз ойын 

жинақтай алмай қалуы мүмкін. Білім алу өте көп уақытты қажет етеді. 

Егер оқушы кітап бойынша өз бетінше оқығысы келсе, Әл-Фараби оған өзіне 

ұнаған кітаптан бастауын сұрайды. Сол кезде оқушы кітаптың мақсатын, құрылымын 

және әлемге деген кітаптың көзқарасын анықтай алады. 

Оқу жоспары 

Өз мақсаттарына қол жеткізу үшін, кез келген жаста білім беру белгілі бір 

жоспарға сай жүргізілуі тиіс, ол адамға өз халқының мәдени мұрасы жайлы білуге, 

екінші жағынан өз сана-сезімін жетілдіруге және сыни көзқарас қалыптастыруға 

көмектеседі.Әл-Фараби - әлемдегі ең ықпалды адамдардың бірі болып саналады, ол 

оқуды тек ғылым мен білім бойынша жіктемей, тәрбиелік мәнін де тізбекке қосқан 

алғашқы мұсылман философ. Әл-Фараби үшін бұл тізбек келесідей: 

- Оқыту тіл мен оның құрылымынан, яғи грамматикадан басталуы 

керек, сондықтан оқушы тілдің не екенін білуі керек.  

- Ол бұл тілде сөйлейтін адамдар сияқты өз ойын көрсете білуі 

керек. 

- Басқаларды түсіне білуі тиіс. Егер ондай жағдай болмаса, ол өз 

дамуын жалғастыра алмайды.  Бұл өнерді меңгеру, жадпы тіл, басқа білімдердің 

негізі болып табылады, және ол міндетті түрде керек. 

Әл-Фараби тілдің бағасын білген, себебі өзі бірнеше тілде сөйлеген, бұл оған 

әртүрлі мәдениет пен тілдерді салыстыруға көмектесті. 
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Тілдерден кейін – логика, ғылым құралы мен олардың әдіснамасы, ол 

дыбыстық бейнелеуге әкеледі.; және ол тілмен тығыз байланысты. Сонымен қатар, 

«логика» араб сөзі вербалды өрнек сияқты зияткерлік процедураларды қамтиды. 

Сондықтан, оның пікірінше, логика арқылы ойды қалыптастыру тілден кейін тұр.  

Логикадан кейін мұсылман философтары «ілім» деп атайтын математика тұр. 

Әл-Фараби арифметиканы білім сатысының маңызды баспалдағы болғандықтан, 

бірінші орынға қояды. 

Теориялық ғылымдар: «теориялық өнерді үйренгісі келетін кез келген адам 

алдымен сандардан бастайды, содан кейін шамаларға, кейін сандардан шығатын басқа 

да заттарға көшеді». Оптика, астрономия, жаратылыстану ғылымдары математиканы 

қажет етеді, ал арифметика – оның негізгі құралы болып табылады.  

Қысқаша айтқанда, Әл-Фарабидың оқу бағдарламасы ғылымдар тобымен 

шектелген, олардың жіктелуі келесідей: тіл ғылымы, логика, «ілім» (математика), 

жаратылыстану, теология, азаматтық құқық, юриспруденция және академиялық 

теология.  

Оның ойынша, адамның жаны жаратылыстану ғылымдарына жатады, және ол 

метофизикалық аспектке ие. 

Әл-Фараби Феосфорттың ізбасарларымен қабылданған тағы бір теорияны алға 

тартады, бұл теория бойынша білім түйіннің қалыптасуынан басталады. Яғни, өз 

ойынын түйіндей алмайтын адам, ешқандай ғылымды дұрыс меңгере алмайды. 

Әл-Фараби философиясының элементтері әлі күнге дейін өзекті болып келеді, 

әсіресе, оның математикаға, жаратылыстану ғылымдарына, эксприменттік әдістеріне 

деген көзқарастарына үлкен мән берілуде. Тіпті, араб тілі білім саласында, әсіресе 

философияда үлкен жетістіктерге жетуде. Заманауи білім беру жүйесінде интеллект, 

этика, эстетика  – алғашқы орынға қойылуда. 

Әл-Фараби үшін, Философия – ғылымдар патшасы. 
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его структурированной подачи. Последнее представляет собой модель знаний, 

изображенную в знаково-символической форме. Также возрастает потребность 

применения специальных технологий для работы с одарёнными детьми. 

Ключевые слова: структурирование информации, фреймы, обучение химии 

Аннотация.Қазіргі білім берудің негізгі қарама-қайшылықтарының бірі - 

ақпарат көлемінің мен құрылымдау тәсілдерініңұлғаюы болып табылады. Құрылымдау 

- белгі-символдық түрде бейнеленген білім моделі. Сонымен қатар дарынды 

балалармен жұмыс жасау үшін арнайы технологияларға қажеттілік артып келеді. 

Түйін сөздер: ақпаратты қысқарту, фреймлер, химияны оқыту 

Annotation. One of the main contradictions of modern education is the comparison 

of a rapid increase in the volume of information and the forms of its structuring. It’s a model 

of knowledge depicted in sign-symbolic form. Requires the use of special technologies for 

working with gifted children. 

Keywords: information structuring, frames, chemistry training 

 

Актуальность. На сегодняшний день, учитывая, насколько быстро 

развивается общество и технологии, перед школьниками стоит проблема усвоения 

большого количества материала за короткий промежуток времени. Сложнее всего 

приходится одаренным детям, на плечи которых ложится нагрузка вдвое больше, так 

как, помимо успешного усвоения учебной программы, от них ожидаются достижения в 

олимпиадах. Но, основываясь на том, что у данной категории учащихся есть свои 

собственные достоинства, например, способность к быстрому и качественному 

усвоению знаний, умений и навыков, сложность, зачастую, возникает в формах 

предоставления информации. Отсюда возникает вопрос выбора удобной 

педагогической технологии как для учителя, так и для учащихся.  

Особое внимание заслуживает фрейм-технология, то есть структурирование и 

сжатие учебного материала для представления его в более удобной и краткой форме.   

данной технологии есть ряд преимуществ: четкость, образность, информативность, 

компактность структуры.  

Цели. Ставится вопрос в виде поиска подходящих методов и форм изучения 

школьного предмета «химия». 

Одарённость рассматривается как сочетание таких параметров, как: 

интеллектуальные умения, значительно отличающиеся от среднего, творческие 

способности, креативность и упорство. Согласно А. Маслоу, креативность – свойство, 

присущее каждому человеку с рождения, но утрачиваемое с течением времени под 

воздействием окружающей среды.  

Таким образом, одаренные дети:  

˗ обладают намного ярко выраженным интересом к познанию 

окружающего мира; 

˗ получают положительные эмоции от процесса обучения и 

самообразования; 

˗ имеют высокие интеллектуальные способности в отличие от 

сверстников. 

Формирование знаний, умений и навыков у учащихся показывается не тем, что 

каждая личность имеет в своём интеллектуальном запасе, а тем, что она сама из себя 

представляет. Эффективность любой работы зависит в большей степени от желания 

самих учащихся развиваться и обучаться.  

Существует большое количество методов и форм работы с одарёнными 

детьми, но стоит обратить особое внимание на форме внеклассной работы с 

применением фрейм-технологии. Олимпиада представляет собой по большей части 
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соревнование в непривычных для учащихся условиях, которое предоставляет 

возможность каждому участнику продемонстрировать личные творческие способности 

по решению поставленной химической задачи повышенной сложности, что, 

безусловно, подразумевает освоение большого объема предметной и межпредметной 

информации [1]. 

Для того, чтобы подготовка учеников была максимально эффективной, нужно 

придерживаться следующих рекомендаций: 

˗ создать стимул, благодаря которому дети будут стремиться к 

осознанному развитию; 

˗ создать условия для углублённого обучения химии с 

использованием схем, каркасов и различных таблиц, которые, в свою очередь, 

помогут ребёнку повторять весь пройденный материал за короткое время;  

˗ направлять учащихся на путь развития творческих и 

исследовательских навыков; 

˗ периодически проводить проверку знаний, полученных 

школьником самостоятельно [2]. 

В процессе осуществления подготовки одаренных детей к олимпиадам 

учитель отдаёт предпочтение заданиям повышенной сложности, для решения которых 

ребёнку требуются более глубокие знания, выходящие за рамки учебной программы. В 

работе Д.Б. Богоявленского «Рабочая концепция одарённости» раскрывается чёткое 

описание определенных стратегий работы с детьми: 

1. Ускоренное обучение. Очевидно, что любая специализированная 

программа для одаренных детей должна быть изложена в компактном виде, 

включая в себя главные элементы изучаемого материала. Именно это может 

обеспечить рассматриваемая нами фрейм-технология. Школьники должны быть 

довольно зрелыми для понимания всей необходимости ускорения. 

2. Углубленное обучение. Данный пункт окажется более 

эффективным к учащимся, испытывающим высокий интерес к дисциплине. 

3. Обогащение кругозора. Благодаря использованию метазнаний 

делается упор на расширение кругозора и общего представления о мире. 

Возможно использование схем в виде красочных изображений с включением 

различных вариаций шрифта и цвета. 

4. Проблематизация обучения. То есть постановка какой-либо 

проблемы, которая будет требовать от ученика индивидуального творческого 

решения, отличного от других [5]. 

Применение фрейм-технологий как метода подготовки одаренных детей к 

олимпиадам предполагает следующее: 

˗ при более подробном изучении определённого раздела или темы 

возможно использование фреймов с применением современных компьютерных 

технологий; 

˗ при возвращении к раннее изученной теме, которая необходима 

для решения олимпиадного задания, удобно воспользоваться составленными 

фреймами для быстрого поиска нужной информации; 

˗ ученикам, проявляющим творческие способности, можно 

поручить самостоятельное составление и представление фреймов [3]. 

В качестве примера рассмотрим раздел долгосрочного планирования 

«Водород. Кислород и озон», а конкретнее,  на темах изучения химического элемента и 

вещества водород. Для схематичного и краткого изложения всех его особенностей 

потребуется лишь два фрейма. Важно  – варьировать от одного цвета к другому, то же 

самое – со шрифтом и заполняемыми ячейками. Первый фрейм – «Получение газа» – 
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будет разбит на два слота, каждый из которых так же будет иметь несколько 

составляющих, описывая уже конкретные способы получения данного вещества. 

Второй фрейм – «Свойства газа» – состоит из двух массивных ячеек, направленных в 

разные стороны от центра рабочего листа. Химические свойства делятся, в свою 

очередь, на два столбца – «Водород-восстановитель» и «Водород-окислитель». 

Раскрывается содержание лаконично и системно. 

Применение фреймовой технологии на внеурочных занятиях показывает, что: 

˗ данная технология улучшает видение целостной информации; 

˗ появляется возможность экономии времени на изучение 

материала; 

˗ образовательный процесс в общем становится более 

эффективным. 

Рамки применения фрейм-технологии практически неограниченны: 

˗ может использоваться для учащихся всех возрастов; 

˗ дисциплина, к которой применяется рассматриваемая технология, 

должны иметь определенный каркас;  

˗ должно представляться возможным структурирование 

теоретической информации; 

˗ возможно использование при резком сокращении учебных часов 

[4]. 

Очень важно при подготовке одаренных школьников к олимпиаде учитывать, 

что такие мероприятия ни в коем случае не должны восприниматься детьми как что-то 

одноразовое. Результаты должны быть тщательно проработаны, а к заданиям, 

требующим творческого подхода, подбираются соответствующие способы решения.  

Для успешности учащихся в последующих этапах необходимо развивать их в 

следующих направлениях: 

˗ формировать способность на протяжении долгого времени 

хранить структурированную информацию в памяти;  

˗ уметь воспринимать задачи в разных формулировках;  
˗ уметь анализировать проделанную работу и самостоятельно 

выявлять ошибки. 
Исходя из теоретических материалов, изложенных в работах исследователей 

фрейм-технологий, можно прийти к выводу, что рассмотренная технология отлично 

вписывается в изучение массивных текстов, заключая ее в определенные логические 

структуры и каркасы. И, несмотря на всю сложность такого предмета, как «химия», 

фрейм-технология остается актуальной при его изучении, предоставляя более удобные 

формы подачи и усвоения материала. 

В заключение можно сделать следующие основные выводы: 

1) изучение ныне имеющихся способов представления и систематизации 

теоретической информации дало возможность применения фрейм-технологии к 

дидактике как эффективный метод предоставления учебного материала; 

2) рассмотрение фрейм-технологии на экспериментальном уровне показывает, 

что данный метод даёт более высокую эффективность в получении знаний; 

3) совмещение систематизации учебной информации (фреймовое изображение 

материала) с временем, рассчитанным для фрейм-технологии, дало возможность 

создать и теоретически аргументировать модель фрейм-технологии, а также указать на 

последовательность действий преподавателя и учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания русского 

языка как иностранного на элементарном уровне владения языком. Статья содержит 

анализ практических методов и приемов, применяемых автором на занятиях в вузе. 

Научная работа рассматривает современные тенденции в преподавании русского языка 

как иностранного, показывается актуальность подходов в преподавании РКИ, 

объясняются условия, при которых возможна реализация образовательного процесса.   

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методические принципы 

преподавания русскому языку как иностранному, артикуляция, лексика, 

грамматические нормы, тематические группы, работа с текстом, логическая схема 

Annotation. The article discusses the features of teaching Russian as a foreign 

language at the elementary level of language proficiency. The article contains an analysis of 

practical methods and techniques used by the author in the classroom at the University. The 

research paper examines the current trends in teaching Russian as a foreign language, shows 

the relevance of approaches in teaching Russian as a foreign language, explains the 

conditions under which the educational process can be implemented. 

Key words: Russian as a foreign language, methodological principles of teaching 

Russian as a foreign language, articulation, vocabulary, grammatical norms, thematic groups, 

working with text, logical scheme 

Аннотация. Мақалада орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың ерекшеліктері 

қарастырылады. Мақалада автор жоғары оқу орынындағы сабақтарда қолданатын 

тәжірибелік әдістер мен тәсілдердің талдауынан тұрады. Ғылыми жұмыс орыс тілін 

шет тілі ретінде оқытудағы қазіргі заманғы үрдістерді қарастырады, орыс тілін шет тілі 

ретінде оқыту тәсілдерінің өзектілігі көрсетіледі,білім беру үдерісін жүзеге асыру 

мүмкін болатын жағдайлар түсіндіріледі. 

Түйінсөздер: орыс тілі шет тілі ретінде, орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың 

әдістемелік принциптері, артикуляция, лексика, грамматикалық нормалар, тақырыптық 

топтар, мәтінмен жұмыс, логикалық схема 
 

Роль русского языка в современном мире очень велика. Русский язык является 

одним из мировых языков и средним по степени изучения. В независимом Казахстане 

особая языковая ситуация, так как наряду с государственным  казахским языком 

повсеместно функционирует русский язык- язык межнационального общения. 

Профессиональное обучение в высших учебных заведениях Казахстана ведется на двух 

языках: казахском и русском. Но новый мир диктует новые условия: вузы нашей 

страны стали готовить специалистов на английском языке. Так русский язык как 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/320/14769/
https://cyberleninka.ru/article/n/odarennye-deti-realii-perspektivy/viewer
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иностранный стал неотъемлемой частью образовательного процесса в казахстанском 

вузе. Ежегодно количество иностранных студентов в вузах страны увеличивается.  

Наш университет не стал исключением.  же несколько лет в СКГ  им. М. 

Козыбаева обучаются этнические казахи- граждане Китая, Монголии и Туркменистана. 

Обучаясь на казахском языке, эти студенты изучают курс дисциплин «Русский язык» и 

«Профессиональный русский язык». Но предварительно данные студенты в течение 

года обучаются на подготовительном факультете «Foundation», где впервые знакомятся 

с русским языком, его алфавитом и лексикой.  

В 2018 году в СКГ  им. М. Козыбаева была открыта «Высшая школа 

медицины», в которой также обучаются иностранные студенты из Индии. При этом 

индийцы обучаются на английском языке, но в образовательной программе также 

предусмотрено изучение казахского и русского языков.   Конечно же, у всех   

иностранных студентов возникают трудности при изучении русского языка, так как их 

родные языки относятся к другим языковым семьям. Так например китайский язык 

относится к сино-тибетской семье языков, монгольский язык - к монгольской ветви 

алтайской семьи, туркменский язык- к огузской группе тюркских языков, казахский 

язык- к кыпчакской группе тюркских языков, хинди- индоиранский язык 

индоевропейской семьи, английский язык относится к германской ветви 

индоевропейской языковой семьи, а русский язык в свою очередь - к славянской ветви 

индоевропейской семьи. Таким образом, ни один язык, которым владеют наши 

иностранные студенты, не имеют сходства с русским языком ни в лексике, ни в 

грамматическом строении.  

Иностранные студенты в нашем вузе изучают элементарный уровень, т.е. А1. 

Преподавателям кафедры «Русский язык и литература», работающим с иностранными 

студентами, необходимо грамотно и эффективно организовать учебный процесс, 

учитывая все трудности и ориентируясь на особенности обучаемого контингента.   

Проблемы в изучении русского языка как иностранного начинаются уже на 

самых ранних этапах при изучении русского алфавита, фонетики и орфоэпии. При 

изучении алфавита, основанного на кириллице, трудности возникают у студентов из 

Китая и Индии. Дело в том, что этнические казахи из Китая изучают родной казахский 

язык на основе арабской письменности, иностранцы из Индии также впервые только в 

Казахстане знакомятся с кириллическим алфавитом. Им необходимо уметь различать 

произношение звуков  и букв. В дальнейшем у иностранцев очень часто происходит 

путаница при чтении букв  В, Е, Н, М, Р, Т, которые визуально напоминают буквы 

латинского алфавита, но произношение при этом отличается. При изучении фонетики 

необходим репродуктивный метод обучения, то есть преподаватель должен четко и 

правильно произносить звуки и слова, а студенты в свою очередь обязательно 

повторяют за преподавателем. Как показывает практика, при работе с иностранцами 

необходима систематическая тренировка артикуляционного аппарата на каждом 

практическом занятии.    

Особую трудность составляют аффрикаты [Ц], [Ч], щелевые язычно- 

передненебные [Ж], [Ш], [Щ] и фрикативный [Х], которые не характерны для других 

языков. Исходя из нашей практики, мы пришли к выводу, что при изучении данных 

звуков необходимо строить ассоциативный ряд. Например, звук Ж похож на жужжание 

насекомых, а звук Ш- на шипение змеи. В качестве наглядности можно подобрать 

иллюстрации и детские стихи с повторением данных звуков. В свою очередь 

произношение звука Ц можно объяснить  слиянием Т+С, Ч- это слияние Т+Щ.  

Подобные методики используются при изучении звуков и букв в начальных классах 

средней школы. 
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Один из методов развития артикуляции, применяемый нами на практике, это 

скороговорки. Метод спорный, ввиду использования сложной и непонятной для 

иностранцев лексики, однако же, нами он применяется в качестве тренировочного 

упражнения не только для повторения звуков, но и для изучения грамматики, несущей 

плюс ко всему и лингвострановедческую информацию о России и русской культуре. 

Обучая иностранцев русскому языку, одним из главных методов является 

применение на практике аудиолингвального и аудиовизуального метода.  Эти методы 

обеспечивают изучение иностранного языка за короткий срок на конкретном 

дидактическом материале при периодическом использовании средств аудио и видео 

наглядности (видео, мультфильмы, презентации, песни). Так на практических занятиях 

нами применяются такие средства наглядности как плакаты, таблицы, схемы, просмотр 

фрагментов видеоуроков, музыкальных клипов, мультфильмов, русских народных 

сказок, после просмотра которых проводится  анализ увиденного. При изучении 

русского языка иностранные студенты учат и поют русские песни, в числе которых 

есть как народные, так и современные.    

Задача преподавателей нашей кафедры - обучить коммуникативным навыкам 

иностранных студентов, помочь адаптироваться в языковой среде, учитывая 

специфику нашего региона, ведь большая часть населения говорит именно на русском 

языке. При изучении русского языка как иностранного стоит ориентироваться на 

базовые понятия и основную лексику, которую студенты смогут ежедневно применять 

в быту. Вся лексика разделена на тематические группы: «Город», « ниверситет», 

«Продукты», «Семья», «Части тела», «Животные», «Гигиена», «Профессии» и др.. Но 

чаще всего все эти слова являются именами существительными. Этого, конечно же, 

недостаточно для коммуникации и построения полноценных предложений, поэтому 

студенты изучают определенный запас слов - как самостоятельных, так и служебных 

частей речи (глаголы, местоимения, имена прилагательные, наречия, предлоги, союзы). 

Для иностранцев большую трудность при изучении русского языка представляет 

грамматика. Обязательными темами для усвоения студентов уровня А1 являются: 

1. категория рода 

2. одушевленность – неодушевленность 

3. падежные формы имен существительных 

4. согласование прилагательных с существительными 

5. времена и виды глаголов 

6. личные окончания глаголов, спряжение. 

Одним из обязательных видов речевой деятельности при обучении русскому 

языку как иностранному является чтение и работа с текстом. Тексты должны быть 

адаптированы для студентов, начинающих изучать иностранный язык. Они должны 

быть содержательными, а также полезными с лингвокультурологической  и 

лингвострановедческой точки зрения. При этом тексты должны быть максимально 

связаны с лексической и  грамматической темой занятия. Небольшие по объёму тексты 

предлагаются прямо в аудитории без предварительной подготовки, при условии, что 

они в большей степени состоят из знакомой студентам лексики. На примере изучаемых 

текстов студенты могут составлять свои. Так рассказ о себе на первых занятиях ребята 

строят по логической схеме: Меня зовут… Я студент… Я живу… 

Любой вид деятельности при обучении невозможен без взаимодействия 

педагога и обучающегося, предполагающее партнерство иностранного студента и 

преподавателя. Поэтому очень важно установить дружеские отношения с аудиторией. 

Иностранные студенты более мотивированы и ориентированы на изучение такого 

сложного русского языка, если преподавателю получилось установить теплые 
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взаимоотношения с воспитанниками. Преподаватель должен стать наставником,  

другом и помощником в изучении нового языка.  

При организации учебного процесса необходимо учитывать трудности, 

которые, скорее всего, возникнут при  изучении русского языка как иностранного. 

Стоит акцентировать внимание на каждой проблеме, для того, чтобы иностранные 

студенты имели возможность получить качественные, продуктивные знания и могли в 

полном объеме использовать полученные умения и навыки в повседневной жизни, 

общаясь с носителями языка.   

 

Список литературы: 
1. Лебединский С.И., Гербик Л. Ф.  Методика преподавания русского языка как 

иностранного.  чебное пособие / C. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик – Мн., 2011. – 309 с. 

2. Стародумов, И. В. Особенности преподавания русского языка как иностранного 

/ И. В. Стародумов. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2018. — 

№ 40 (226). — С. 204-207. 

3. Зайцева, И. А. К вопросу о методике работы над художественным текстом на 

уроке РКИ / И. А. Зайцева. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 

2017. — № 13 (147). — С. 558-560. 

 

 

 ДК 94.054 

 

ТЕРРОРИЗМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 

 

Калыбеков С., . студент, РВ -2-18(б), ОшГ , Кыргызстан 

 

 Начный руководитель: Бабакулова Р.Б. ОшГ , факультет международных 

отношений, cт.преподаватель кафедры Регионоведения 

 

Аннотация. В данной статье автор обозначает события, которые происходят в 

последние годы на Ближнем Востоке, рассматриваются не только сквозь призму 

социальных и экономических процессов, происходящих в мире в условиях 

глобализации, но и в контексте геополитического противостояния между различными 

силами, стремящимися усилить свое влияние в регионе. Также выделены основные 

внутренние и внешние причины формирования и роста терроризма в регионе. 

Подчеркивается, что для борьбы с существующими экстремистскими и 

терорристическими организациями необходимы объединения сил всего мирового 

сообщества. Отмечается, что для искоренения проблем терроризма необходимо 

бороться не с последствиями, а причинами этого явления. 
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государства, ислам, регион, терроризм, безопасность, конфликт, коалиция. 

Annotation. In this article, the author refers to events that occur in recent years in 

the Middle East, are considered not only through the prism of social and economic processes 

occurring in the world in the context of globalization, but also in the context of geopolitical 

confrontation between various forces seeking to increase their influence in the region. The 

main internal and external causes of the formation and growth of terrorism in the region are 

also highlighted. It is emphasized that combating the forces of the entire world community is 

necessary to fight the existing extremist and terrorist organizations. It is noted that in order to 

eradicate the problems of terrorism, it is necessary not to deal with the consequences, but 

with the causes of this phenomenon. 
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В конце 1990-х гг. сформировалось новое качество терроризма, которое 

определяют как транснациональный, или международный. К тому же, активные 

процессы глобализации привели к качественному изменению мирового пространства, 

порождая многочисленные социально-политические кризисы, противоречия и кон-

фликты, которые сопровождаются серьезными разрушительными последствиями, 

способствуя во многом формированию и росту социальной базы терроризма. Наиболее 

универсальное определение понятию «терроризм» было дано в 1994 г. ГА ООН. В 

«Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма» под терроризмом 

подразумевалось стремление незаконных формирований дезорганизовать и деста-

билизировать основы государственности, нанести ему политический ущерб с целью 

насаждения собственной радикальной идеологии [1]. 

Глобализация превратила евроцентризм в идеологическое обоснование 

правомочности претензии Запада на лидирующее положение в мире. От глобализации 

выигрывают немногие страны, например, Саудовская Аравия с ее гигантскими нефтя-

ными запасами не вошла, потому что место в глобальной экономике определяется не 

только ресурсами, а в большей степени такими показателями, как технологический 

прорыв, творческий потенциал, уникальность производимого продукта и т.д. В числе 

«вошедших» оказались Турция и Малайзия (с исламским населением). Отсюда следует 

вывод, что глобализация отразилась на исламских странах преимущественно 

негативно. К тому же, стоит учитывать опасения многих стран, религиозных, 

социальных групп в эпоху глобализации, вызванные стираниями ментальных, 

социальных, религиозных, экономических, политических границ между государствами 

и людьми и опасностью уничтожения религии, культуры, языка, а также противосто-

яния осей «Запад - Восток», «Север - Юг», развитых стран и стран «третьего мира» [2]. 

Основные принципы транснационального терроризма нового поколения были 

сформулированы  самой бен Ладеном в феврале 1998 г. на совещании в Кандагаре 

«Декларация Мирового исламского фронта за джихад против евреев и крестоносцев». 

Политические и идеологические задачи были определены следующим образом: 

ослабление Запада, в первую очередь США, Израиля и других стран, препятствующих 

провозглашаемым задачам: принуждение западных «оккупантов» уйти из региона 

Ближнего и Среднего Востока; создание единого Халифата для мусульман всего мира, 

который будет управляться по законам Шариата» [3]. За последнее время «новые 

формы власти и познания заставили иначе оценивать то, сколько верующих 

действительно принадлежат исламу. Благодаря появлению печати и массового 

публичного образования, значительное число мусульман получили доступ к текстам 

ислама, что, в свою очередь, разрушало прежние модели познания и ставило под 

вопрос авторитет традиционных охранителей ислама» [4]. Интересен тот факт, что, 

изучая роль ислама в современном терроризме, С. Хантингтон отметил: «Во-первых, 

одним из наиболее важных социальных, культурных и политических достижений 

последних десятилетий является возрождение исламского сознания исламских движе-

ний и самоидентификации среди мусульманских народов практически по всему миру. 

Это исламское возрождение в основном является ответом на модернизацию и 

глобализацию, и в большинстве случаев этот ответ весьма конструктивен. Во- вторых, 

во всем мусульманском мире, особенно среди арабов, существуют ярко выраженные 

чувства обиды, негодования, зависти и враждебности по отношению к Западу, его 

богатствам, власти и культуре. Это - отчасти результат политики западного 

империализма и его господства в мусульманском мире на протяжении большей части 
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ХХ столетия ... Это, в более широком смысле, реакция мусульманских народов на 

коррупцию внутри их государств, неэффективную работу правительств, их 

репрессивные действия и на западные правительства, которые, как им кажется, 

поддерживают эти режимы» [5]. По мнению Збигнева Бжезинского, террористы «... 

черпают силы в религиозном рвении или фанатичном утопизме и выражают свои 

убеждения с пылом ожесточенности, продиктованного безнравственностью их 

ущемленного положения» [6]. Такое чувство становится движущей силой террора. 

Наглядным примером распространения терроризма при поддержке Запада стал кон-

фликт в Сирии, где США опробовали модель свержения правящей власти без 

непосредственного участия, чтобы избежать последствий отправки войск в Ирак и 

Афганистан. Существуют опасения, что боевики - выходцы из западных стран, по воз-

вращении в свои исходные страны представляют потенциальную угрозу для 

национальной безопасности, в частности в США, Франции и Великобритании [7]. В 

социальных сетях постоянно появляются фотографии людей в масках с флагом ИГИЛ 

в руках, заявляющих о своей верности халифату на фоне достопримечательностей 

Вашингтона, Лондона, Парижа или Амстердама.  

Единства в рядах тех, кто борется против террористических организаций, пока 

не наблюдается, борьбу ведут три конкурирующие между собой коалиции. В одну из 

них входят страны НАТО и Лиги арабских государств, а в другую - Россия, Иран, Ирак 

и Сирия. Третья коалиция, созданная, по инициативе Саудовской Аравии, своими дей-

ствиями, вероятно, будет помогать ИГИЛ воевать против Асада, чтобы потом 

поделить территории Ирака и Сирии между странами-участницами коалиции. Поэтому 

в данной ситуации обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравией более 

чем ожидаемое. Гражданская война в Сирии и несостоявшаяся государственность в 

Ираке способствовали тому, что ИГИЛ захватило огромные богатые нефтью 

территории в самом центре Ближнего Востока. Помимо разветвленных сетей ИГИЛ и 

«Аль-Каиды» в Африке, Азии и Европе, во многих странах действуют менее 

масштабные исламистские группировки, также выступающие за построение 

исламского халифата и прибегающие к терроризму в качестве метода достижения 

политических целей.  

К внутренним факторам возникновения исламского фундаментализма 

относятся социально-экономические: бедность, безработица, несправедливое 

распределение ресурсов, а также политические проблемы: авторитаризм, коррупция, 

непрофессиональный менеджмент, преследования политических, этнических и 

религиозных групп. Набор всех этих предпосылок и привел к «Арабской весне» 2010-

2011 г. Цепочка революций все же не решила накопившиеся внутренние проблемы, 

лишь расширив социальную почву для радикальных группировок. Кроме того, 

ослабленные вследствие революционных потрясений государственные институты 

породили вакуум силы, который поспешно заполнили исламские фундаменталисты, 

захватившие отдельные территории в Ираке, Сирии, Йемене, Египте и Ливии. 

Основными источниками доходов террористов являются нефть, банковские активы за-

хваченных финансовых учреждений, эффективная система налогообложения и 

контрабанда.  

Внешние факторы, предопределившие развитие исламского фундаментализма, 

берут начало в 1916 г., после тайного соглашения Сайкса-Пико между 

Великобританией и Францией о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке. Границы 

были начерчены без учета сложных этнических и конфессиональных особенностей 

региона и, как следствие, оказались бомбой замедленного действия. Разорванный 

многочисленными внутренними противоречиями регион не способен отстаивать 

коллективные интересы на международной арене и нередко подвергается 
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вмешательству со стороны внешних игроков. Эти обстоятельства привели к тому, что 

последователями фундаменталистских групп стали не только маргинальные слои 

общества, но и граждане с высшим образованием, прекрасно осознающие проблемы 

региона. Таким образом, исламский фундаментализм является реакцией части 

исламского общества на насущные проблемы мусульманского мира.  
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keltirilgen. 

Эта статья включает в себя значения метафоры, ее классификации, 

разнообразия. По сей день нет точного определения метафоры, доказательство этому 

представлено в статье в виде различных высказываний разных ученых, писателей, 

пишущих о метафоре. 

This article includes the meanings of metaphor, its classification, variety. To this 

day, there is no exact definition about the metaphor, the proof of this is presented in the 

article in the form of different statements by different scientists, writers who write about the 

metaphor. 

Tirek sózder: metafora, metaforalardyń jiktelýi, metaforanyń túrleri 

Ключевые слова: метафора, классификация метафор, разновидности 
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Introduction. Currently, the metaphor has become something commonplace, which 

seems to us something incomprehensible.  We believe that metaphors are found only in 
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literary works, however, in fact, we ourselves do not notice how we use them in everyday 

life.  Metaphors are expressions in a figurative sense, based on comparisons or in the 

similarity of meanings.  There are several types of metaphors, ranging from literary to erased, 

or rather generally accepted.  Often people read books, listen to songs in which metaphors are 

present, and do not understand their true meaning.  But it is precisely in these metaphors that 

deep sense lies and it is important to know and understand them. 

 

The term "metaphor", as the etymology of words shows, means the transfer of any 

quality from one object to another. Since the days of ancient Greek and Roman rhetoric, this 

term, as you know, means the transfer of meaning from one word to another. It is still widely 

used to denote the process in which a word takes on a derived meaning. Quantilian remarks: 

“It is due to the metaphor that each thing seems to have its name in language.” Language as a 

whole has been figuratively defined as a dictionary of faded metaphors. [1, p.140] 

V.V. Vinogradov states: “a metaphor, if it is not a cliché, is an actof establishing an 

individual world outlook, it is an act of subjective isolation… Therefore a word metaphor is 

narrow, subjectively enclosed,… it imposes on the reader a subjective view of the object or 

phenomenon and its semantic ties.”[2, p.141] 

A metaphor is a secondary nomination based on the similarity, commonality (real or 

imaginary) of the nomination object with that object whose name is transferred to the 

nomination object. "A metaphor is the principle of extraordinary usage, the name of" subject 

"," meaning "already having a" name ", a new word that can be established for him forever." 

[3, p410] [4, p.410]  

Metaphor (from Greek ‘metaphora’- transference) This is one of the most common 

paths. It uses words in their figurative meaning based on the similarity of two objects or 

phenomena (dandelion –It is like a yellow little fellow). In other words, a metaphor is the 

transfer of the property of one object (or phenomenon as an object of thought) to another on 

the basis of a feature common or similar to the objects being compared: The eyes as  blue as 

the sea or The machine sitting at that desk was no longer a man. 

IfwasabusyNewYorkbroker.[5] 

Metaphors often use a familiar concept to highlight specific semantic features with 

partially overlapping meaning to express another concept. 

The process of comprehending metaphors was conceived initially as having two 

stages that involve an initial literal interpretation of a word and a reinterpretation after 

consideration that the literal meaning does not make sense [6]. 
Classification (according to the degree of suddenness of metaphors) proposed by 

I.R. Halperin: 

1. Copyright or living (genuine metaphors). Author’s metaphors are usually the 

result of the imagination of the author and are always original: “Life’s but a walking shadow, 

a poor player” (Shakespeare, “Macbeth”). “They walked along, two continents of experience 

and feeling, unable to communicate” (W. Golding, “Lord of the flies”). 

2. Stereotyped or stamped metaphors (trite or dead metaphors) are widely used in 

speech and are sometimes found in dictionaries: a ray of hope, in floods of tears, a gleam of 

mirth. The use of stamped metaphors is common, they are often used in the style of 

journalism, newspapers [7, p. 129].  

Another classification of metaphor considered in the framework of the cognitive 

theory of metaphor is the classification proposed by J. Lakoff and M. Johnson. Their work, 

“The Metaphors We Live” (1980), is basic to most metaphor scholars. According to this 

theory, “... a metaphor pervades our daily lives and is manifested not only in language, but 

also in thought and action. Our everyday conceptual system within which we think and act is 

metaphorical in nature ”[8, p.35].  
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In their opinion, metaphorization is based on the interaction of the structure of the “source” 

(human experience) and the structure of the “target” (knowledge), that is, on the experience 

of the interaction of man and the world. This approach to the study of metaphor turned out to 

be effective, since it allowed us to consider and define the metaphor not only as a linguistic 

phenomenon, but also a mental one. The authors distinguish the following varieties of 

metaphor: 

1. Orientational metaphors are associated with spatial orientation: “top - bottom”, 

“deep - shallow”, “inside - outside”, etc. For example, the word happy matches the top and 

appears in English phrases like I am feeling up today. According to the theory of J. Lakoff 

and M. Johnson, happiness corresponds to the top, and sadness to the bottom: to boost one’s 

spirits, to be in high spirits, to feel down, to be depressed, to fall into a depression. 

Consciousness is oriented up, and the unconscious is down: get up, wake up, to fall asleep, to 

drop off to sleep, to be under hypnosis, to sink into a coma. Health and life are oriented up, 

disease and death are down: to be at the peak of health, to be in top shape, to rise from the 

dead, to fall ill, to decline (about health), to drop dead. The rational is oriented upward, the 

emotional downward: to rise about one’s emotions, to fall to the emotional level, high-level 

intellectual discussion, etc. [9, p. 35-41].  

2. Ontological metaphors are based on the idea of inanimate objects as living beings, 

and the human soul as a reservoir of feelings. For example, inflation, according to this theory, 

is an autonomous entity that can lower our standard of living, increase (if there's more 

inflation, we'll never survive), cause damage (inflation is taking its toll), drive into a corner 

(inflation is baking us into a corner) etc. Examples of this type of metaphor are also: “My 

mind is not operating today”; “Boy, the wheels are turning now”; “Her ego is very fragile”; “I 

am going to pieces”, etc. [10, p. 49].  

3. Structural metaphors make it possible to use the means of one conceptual sphere 

to describe another. For example: “Rational argument is war”; “Labor - is a resource”; “Time 

is a resource”. In the last two examples, labor and time are considered from the point of view 

of appropriate use and are based on our experience in dealing with material resources, while 

in both examples we can determine the quantity and value of resources. 

So we can say that a metaphor is a transfer of the property of one object or 

phenomenon to another on the basis of a sign, a common or similar object being compared. 
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Аннотация. Бұл мақалада қосымша оқыту сабақтарында "Паперкрав" көркем 

технологияларын қолдану зерттеу тақырыбының өзектілігі туралы айтылады. Біз Papercraft-

қағаз үлгілеу заманауи технологиялардың бір түрін қарастыруға тырыстық. Қазіргі заманғы 

көркем технологияны дамытуда бастапқы кезең болып табылатын қағаздан жасалған көлемді 

үлгілер. 

Түйінді сөздер: қосымша білім беру, көркем технологиялар, модельдеу, "Паперкрав" 

техникасы, көркем технологиялар. 

 Annotation. This article discusses the relevance of the research topic the Use of digital 

technologies "Papercraw" in the classroom of additional training. We tried to consider one of the 

types of modern Papercraft technologies – paper modeling. Three-dimensional models made of paper 

that were the initial stage in the development of modern art technology. 

Key words: supplementary education, art technologies, modeling, the technique of 

"Papercraft" artistic technology. 

Аннотация. В данной статье говорится об актуальности темы исследования 

Использование художественной технологий «Паперкрав» на занятиях дополнительного 

обучения. Мы попытались рассмотреть один из видов современных технологий  Papercraft – 

бумажное моделирование. Объемные модели из бумаги которые явились первоначальным 

этапом в развитии современной художественной технологии. 

Ключевые слова: дополнительное образование, художественные технологии, 

моделирование, техника «Паперкрав» , художественные технологии. 

 

Актуальность нашего исследования связана с тем, что в настоящее время 

дополнительное образование детей -один из важных аспектов, который  существует 

для детей, для их обучения, воспитания и развития. На дополнительных занятиях 

решаются важные ключевые идеи обновленного содержания образования для 

общеобразовательных школ Республики Казахстан и непосредственно уроков 

художественного труда. На дополнительных занятиях по знакомству и обучению детей 

с художественный техникой «паперкрафт» решаются очень важные задачи, такие как 

развитие технического и художественного  творчества детей. Именно развитие 

художественного и технического творчества способствует развитию дальнейшей 

мотивации у детей к обучению в целом.  

Цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить методику художественной технологии «Паперкрафт» на занятиях 

дополнительного обучения 

https://sciencedirect.com/
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  - использование современных бумагоделательных технологий в 

дополнительных учебных занятиях способствует решению ключевых задач социально-

экономического развития страны.      Это может повлиять на качество жизни, так как 

поощряет детей к самостоятельному творчеству,  

- раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению 

социально значимых результатов;; 

    Данный вид образования способствует развитию склонностей, способностей 

и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения.  

           Система дополнительного образования в Республике Казахстан 

находится в стадии постоянного развития, несмотря на многие сложности . 

Одновременно в обществе растет понимание необходимости восстановления духовных 

ценностей, сохранения и приумножения культуры нашего народа. Именно знакомство 

детей с художественными технологиями, дает в дальнейшем перспективу понимания 

искусства в целом и следовательно расширяет кругозор детей и дает возможность 

появлению интереса к искусству моделирования и появлению дальнейшей мотивации. 

Приходит осознание важности постоянного  творческого совершенствования. С 

появлением мотивации к обучению и желанием узнать больше о разнообразных 

приемах и художественных технологий в технике «Паперкрафт» у ребенка появляется 

перспектива дальнейшего желания узнать больше не только  о бумажном 

моделировании но и интерес к другим видам деятельности. Решение этих задач во 

многом зависит от эффективного использования возможностей развития 

художественного и технического творчества детей, которое является важным фактором 

гуманизации всей системы дополнительного образования. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи: 

- Изучить психолого-педагогическую, методическую, историческую 

и культурологическую литературу по теме исследования. 

          - рассмотреть сущность и специфику понятия технологии «Паперкрав» 

бумажное моделирование как раздел программы дополнительного образования детей. 

         -  экспериментально проверить эффективность использования     

художественной технологии «Паперкрав» на занятиях дополнительного  

- обучения. 

- Разработать экспериментальное занятие по теме «Паперкрав» 

Для достижения поставленных задач и проверки гипотезы применялись 

следующие методы исследования: 

-изучение и анализ  психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; 

-изучение педагогического опыта  педагогов дополнительного 

образования; 

-педагогическое наблюдение и анализ учебного процесса по использованию  

художественной технологий «Паперкрав» на занятиях дополнительного обучения; 

-индивидуальные обсуждение творческих работ с детьми; 

-педагогический эксперимент; 

-самоанализ; 

-рефлексия. 

          Практическая значимость исследования состоит в разработке 

краткосрочных планов урока , мастер –классов и  использование их в дополнительном 

образовании и обучение ,а также развитие  технического и художественного интереса у 

детей через знакомство с художественной технологией «Паперкрав». 
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Практический опыт объясняется тем, что формирование творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать жизненные 

проблемы, закладывается еще в школьном возрасте. 

Апробация исследования. Данное исследование было проведено на базе КГ  

школа гимназия Беймбета Майлина  акимата города Рудного, Костанайской области. В 

эксперименте принимала участие старшая группа, в количестве 40 детей. 

 Экспериментально доказано, что развитие систематичкой и методически 

выстроенной работы по использованию художественной технологии «Паперкрав » на 

занятиях дополнительного обучения детей школьного возраста через приобщение к 

бумажному моделированию  эффективна, так как  работу  опоралась на техническое и 

художественное творчество, на развитие интереса к ним и реализацию имеющихся 

представлений. 

Papercraft (дословно переводится Paper-бумага, craft-ремесло)-это трехмерная 

модель, заготовки для которой представляют собой специальные узоры, вырезанные из 

картона или бумаги. Можно сказать, что это "упрощенная" версия оригами, которая 

позволяет использовать ножницы и клей. 

Бумажное ремесло - одно из самых современных, модных, красивых и 

интересных увлечений. Его возможности безграничны, дети очень рады собирать 

модели из бумаги. Бумажное моделирование развивает у детей способность работать 

руками под контролем сознания, улучшает мелкую моторику, точные движения 

пальцев, развитие зрения. Кроме того, он способствует концентрации внимания, так 

как заставляет вас сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат, и стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

склад 

Первые модели представляли собой простые прямоугольные рисунки, которые 

вырезались и наклеивались на деревянные блоки с целью обучения детей. Надо 

сказать, что они дошли и до наших дней. В настоящее время бумажное моделирование, 

как и все остальное, изменилось, приобрело новое название "PAPERCRAFT", а вместе 

с ним и новый смысл. С появлением компьютера и интернета возможности стали шире, 

моделирование стало более интересным и увлекательным. Использование компьютера 

позволило сохранить и изменить сканы (изменить цвет, размер и т. д.). интернет-

ресурсы по тематике бумажного моделирования могут удовлетворить потребности и 

вкусы любого и очень привередливого человека 

Для построения моделей требуется очень мало инструментов. Все, что вам 

нужно, легко поместится в коробку. Вам нужно очень мало места для работы и 

хранения шаблонов. Поэтому моделирование-идеальное хобби для жителей небольших 

квартир или студентов общежитий. Однако наша работа преследует несколько иные 

цели. Используя накопленный опыт, учитывая современные подходы, предлагается 

использовать бумажное моделирование в качестве самостоятельного раздела 

образовательной программы дополнительного образования детей "Начальное 

техническое моделирование". Забегая вперед, можно отметить, что существует 

реальная возможность разработать на основе этого материала оригинальную 

бумажную имитационную программу для объединения школьников.  

 Психологическим обоснованием концепции развития детей через занятия 

оригами являются следующие положения: связь физического движения и общего 

психического развития; связь точного движения (мелкой моторики) с развитием 

речевых центров; связь целенаправленного психического развития ребенка с 

личностным ростом. Исходя из приведенных выше утверждений, мы приходим к 

выводу, что точные движения пальцев очень тесно связаны с развитием мышления. 
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Исходя из этого, исследователи предположили, что с помощью систематических 

занятий оригами более интенсивно и на более высоком уровне развиваются следующие 

психические процессы: восприятие (целостность и структура образа); внимание 

(концентрация); память (зрительная и кинестетическая); мышление (пространственное, 

творческое) 

 Как показал анализ исследуемого вопроса и его практическая реализация, 

бумажное моделирование является тем видом деятельности, который наиболее полезен 

для детей школьного возраста. Кроме того, занятия по бумажному моделированию 

позволяют родителям и другим членам семьи учащихся работать вместе со своими 

детьми.  спешно решаются проблемы, актуальные для дополнительного образования 

детей в наше время, такие как: 

1. Актуализация образовательной программы, внедрение компонентов, 

имеющих универсальное образовательное и развивающее значение. 

 2. Внедрение и использование компьютерных технологий и интернет-

ресурсов в образовательном процессе  

 3. Повышение привлекательности занятий в ассоциации НТМ. 

 4. Преодоление трудностей в обеспечении необходимыми материалами.  

 5. Развитие творческих и других способностей детей 

В результате обучения детей технике "бумажного ремесла" у детей 

развиваются конструктивные навыки, которые являются основой конструктивного и 

пластического творчества.   детей развивается самостоятельное творчество, связанное 

с интерпретацией, интеграцией и трансформацией усвоенного опыта. Все это привело 

к развитию у детей навыков создания новых оригинальных поделок, умения 

реализовывать собственные идеи, находить нестандартные решения, вносить 

существенные изменения и выполнять различные комбинации известных операций, 

часто приводя к тому, что дети придумывают новые способы действий.  Это 

подтверждает возможность развития креативности в совместной деятельности 

взрослых и детей при проектировании и моделировании бумаги. 

 Дети, которые занимались бумажной лепкой, стали более прилежными и 

аккуратными. В совместной деятельности взрослых и детей в технике "бумажной 

работы" у детей развиваются такие нравственные качества, как коллективизм, 

сопереживание, готовность помочь, желание порадовать других результатами своей 

работы. Также у детей развиваются воображение и фантазия, творческие способности. 

Бумажное моделирование способствует активизации интеллектуальной и творческой 

учебной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что систематическое обучение ребенка 

бумажному моделированию в технике "Papercraft" является залогом его всестороннего 

развития. 

Вышеизложенное позволяет отметить, что развитие всей совокупности 

компонентов технического и художественного творчества  личности учащихся при 

изучении художественной технологии «Паперкрафт » по художественному труду с 

использованием технологий является целесообразным и позволяет создать условия для 

максимально эффективного развития  технических и художественных способностей 

учащихся на занятиях дополнительного обучения. 
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БАСАТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДҮНИЕТАНЫМЫН 

МУЗЫКА ҚҰРАЛЫМЕН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Кушкимбаева А.Б. 

Ө. Сұлтанғазин атандағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 

«Музыкалық білім»мамандығының  3-ші курс студенті 
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Ғылыми жетекшісі: Жакаева С.Ә. 

Ө. Сұлтанғазин атандағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, 
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Аннотация. Музыкалық білім беруде педагогтердің дүниетанымын қалыптастыруға, 

ұлттық дәстүрлерге, мәдениетке және музыкалық өнер саласындағы үздік әлемдік 

жетістіктерге негізделген балаларды эстетикалық тәрбиелеуге бағытталған қызметі өзекті 

болып табылады. Мақалада атап өтілгендей, жеке тұлғаға бағытталған білім беру, баланың 

жеке басының дамуына, оның дүниетанымына назар аудару басты міндет болып табылады. 

Бастауыш мектеп білім беру жүйесінде балалардың қабілеттерін дамыту арқылы жан-жақты 

дамуының негізін қалауға бағытталған  деп атап өтті мақала авторлары. Эстетикалық дамуды 

қалыптастыру бойынша жұмыс оқушыларды өз халқының рухани құндылықтарына баулу 

арқылы мүмкін болады. Авторлар қызметі оқушылардың рухани мәдениеті мен дүниетанымын 

қалыптастырудағы музыканың рөлін түсінуге және түсіндіруге бағытталған мектептегі 

сабақтардағы музыка мұғалімінің рөліне ерекше назар аударады. 

Түйінді сөздер: дүниетанымды қалыптастыру, музыка сабақтары, тұлғаның дамуы, 

ұлттық дәстүрлер, мәдениет, музыка. 

Аннотация. В музыкальном образовании  актуальным является деятельность 

педагогов,  направленная на формирование мировоззрения, эстетическое воспитание детей, 

основанное на национальных традициях,  культуре и лучших мировых достижениях  в  области   

музыкального   искусства.  Главным, как подчеркивается в статье,  является  личностно-

ориентированное образование, акцентирование внимания на развитие личности   ребенка,   его  

мировоззрения. Начальная школа в системе образования  призвана  заложить основы  

всестороннего  развития детей  через развитие их способностей, подчеркивают авторы статьи. 

Работа по формированию эстетического развития возможна через приобщение школьников к 

духовным ценностям своего народа. Особое  место авторы  уделяют  роли учителя музыки  на  

уроках в школе, деятельность которого направлена  на понимание и  разъяснении роли музыки  

в  становлении духовной культуры и  мировоззрения  школьников.  
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Ключевые слова: формирование мировоззрения, уроки музыки, развитие личности, 

национальные традиции, культура, музыка. 

Annotation. In music education, the activity of teachers aimed at forming a worldview, 

aesthetic education of children based on national traditions, culture and the best world achievements 

in the field of musical art is relevant. The main thing, as emphasized in the article, is a person-oriented 

education, focusing on the development of the child's personality and worldview. The primary school 

in the education system is designed to lay the Foundation for the comprehensive development of 

children through the development of their abilities, the authors of the article emphasize. Work on the 

formation of aesthetic development is possible through the introduction of students to the spiritual 

values of their people. The authors pay special attention to the role of the music teacher in school 

lessons, whose activities are aimed at understanding and explaining the role of music in the formation 

of spiritual culture and worldview of schoolchildren. 

Keywords: formation of worldview, music lessons, personal development, national 

traditions, culture, music. 

 

Адамның дүниетанымы - оның білімі, көзқарастары, нанымдары, идеалдары 

жүйесін қамтитын адам санасының ерекше түрі, онда оның қоршаған әлемге деген 

қатынасы көрсетілген және оның қызметінің бағытын анықтайды. Дүниетаным 

қоршаған болмыстың құбылыстарын қабылдауға және ұғынуға, оны бағдарлауға, 

қоршаған өмірдің барлық жақтарына баға беруге, адамның өмірлік ұстанымын, оның 

қызметі мен мінез-құлқының жалпы бағытын анықтайды. 

Өткен тарихтың сын көзінен өткен құнды ұлттық музыка мұралары арқылы 

жас буынның мінез-құлқының, дүниетанымының қалыптасуына ықпал етіп, болашаққа 

бағыт жасап отырған жағдайда ғана ұрпақтар арасындағы сабақтастық үзілмейді. Жас 

ұрпаққа халықтық тәрбие негізінде білім беріп, тәрбиелеу үшін халықтық музыканы 

насихаттауға жол ашу қажеттілігі туып отыр. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі ретіндекөрініс 

тапқан. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының бұл заңында: «Ұлттық және 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау» керектігі белгіленген.  

Мектептің міндеттеріне ғылыми көзқарастар мен сенімдерді қалыптастыру, 

диалектикалық ойлауды қалыптастыру, рефлексивті процестерді дамыту, өз сенімдерін 

іске асыру кезінде ерік-жігерлік, іс-қимыл жасау қабілетін дамыту жатады. Ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру жолдары: әлеуметтік макро және микро ортаның әсері, 

оқыту және тәрбиелеу, өзін-өзі білім беру және өзін-өзі тәрбиелеу. Педагогикалық 

тұрғыдан алғанда, ғылыми дүниетанымды қалыптастыру – басқарылатын процесс 

екенін атап өту маңызды. Оқушылардың ғылыми дүниетанымын дамытудың негізгі 

алғышарты білімді терең және берік игеру болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру 

проблемасының маңыздылығы гуманитарлық адамды қалыптастырудың әлеуметтік-

педагогикалық қажеттілігімен анықталады. Барлық адамзаттық гуманистік 

құндылықтардың басымдылығы мәдениетте айқын көрінеді. 

Мектеп жасындағы  балаларда әлеуметтік табиғи, мәдени ортаға, жер бетіндегі 

барлық тірі адамға, еңбекке, жасампаздыққа деген ізгілікті қарым – қатынасты 

тәрбиелеу, гуманистік дүниетанымның қалыптасуы, адамның өзегі болып табылатын 

көзқарастар, нанымдар, идеалдар, оның әлеуметтік, азаматтық, адамгершілік 

басымдықтары мен оқушылардың өмірлік өзін-өзі анықтауының принциптерін 

қалыптастыру, қоғамда одан әрі қызмет ету қалыптасуы керек. 

Дүниетаным индивидтің субъективті танылмаған, ұлтшыл, стихиялық 

практикалық әлеуметтік қатынастары саласында ерте жаста пайда болады. Онда сезім, 



768 
 

тілек, қажеттілік, қызығушылық, ерік, ынта, танылмаған ұмтылыс біріктіріледі. 

Бастапқы әлеуметтік тәжірибені жинақтау негізінде тәрбие мен практикалық оқытудың 

ықпалымен өзіндік ішкі схема, мінез-құлық құрылымы, оның ерекше бағдарламалық 

матрицасы қалыптасады. 

Дүниетанымды қалыптастыру процесін зерттеу оқушылардың көзқарастары 

мен нанымдарына аударылатын білімді меңгеру және олардың ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру үшін алғышарттар жасайтын маңызды дидактикалық және тәрбиелік 

жағдайлардың қатарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Тарқатып өтсек: біріншіден, бастауыш мектептегі сабақта материалды баяндау 

жарқын және сенімді фактілер мен оларды терең талдау негізінде жүзеге асырылуы 

тиіс. Мұғалім нақты материалды мұқият таңдау және талдауы қажет. 

Екіншіден, бастауыш мектеп оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру 

процесінде барлық зерттелетін үдерістердің, құбылыстардың терең ғылыми 

түсіндірілуін, оларда қамаудағылардың себеп-салдарлық байланыстарын айқындауды 

қамтамасыз ету қажет. 

Үшіншіден, оқушылардың өздерінде пайда болған барлық мәселелерді 

анықтауға итермелеу, табиғатта және қоғамда болып жатқан барлық құбылыстарды 

ұғынуда олардың талпыныстарын дамыту қажет. Қоғам өмірінің барлық салаларының 

реформалары мен жаңартуларын жүргізумен байланысты оқушылар біздің еліміз бен 

әлемде болған өзгерістер туралы ойланып, пікірлесуді тоқтатпайды. 

Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру шарттарының 

бірі-терең ғылыми дәлелдемелерді, логикалық сенімділікті және барлық игерілетін 

білімдер мен дүниетанымдық сипаттағы қорытындылардың қарама-қайшы еместігін 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Оқушылардың көзқарастары мен нанымдарына білімді аударудың екінші 

шарты. Оқушылар қай бағытта қадам жасап келеміз, қандай түрлендіру жүзеге 

асырылады, біздің экономикадағы және әлеуметтік қатынастарды білуі қажет. 

Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың үшінші шарты 

бағдарламалық материалдарды зерттеуде тарихи қағидатын сақтау болып табылады. 

«Тарих, мінез, құлық мектебі. Туған тарихымыздың батырлық дәстүрлерінде біздің жас 

ұрпақ тәрбиеленеді» [1, 25 б.]. Тарихи көзқарас таным құралы болып табылады және 

зерттелетін материалды терең меңгеруге ықпал етеді. 

Дүниетанымды қалыптастырудың және білімді сенімге ауыстырудың төртінші 

шарты оқушылардың танымдық белсенділігі мен дербестігін дамыту болып табылады. 

М.Н.Скаткин -«көзқарас, ұғым, заңдардардыоқушылардың басына механикалық түрде 

салуға болмайды. Оларды міндетті түрде оқушының өзі мұғалімнің басшылығымен 

және көмегімен қалыптастыруы керек. Түсініктерді қалыптастыру, заңдарды түсіну-

оқушылардың ойлауы мен іс-әрекетінің белсенді процесі», - деп жазады.Міне, 

сондықтан сабақтан тыс түрлі іс – шаралар, әңгімелесу, ертеңгіліктер, үйірме 

сабақтары, пікірталастар, оқырмандар конференциялары және т.б. өткізу кезінде 

адамгершілік, эстетикалық және дене шынықтыру – спорт тақырыптарына-

оқушылардың терең ғылыми мазмұндылығына, сонымен қатар белсенді ойлау іс-

әрекетіне қол жеткізу, жұмыстың дискуссиялық формаларын қолдануқажет. 

Білімді сенімге ауыстырудың бесінші шарты оқушылардың оқылатын 

материалға эмоциялық қатынасын қоздыру болып табылады. Оқуға деген 

эмоционалды-жағымды қарым-қатынас, ең алдымен, оқушылардың танымдық 

белсенділігін ынталандырады, меңгерілетін білімге субъективті қарым-қатынасты 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Оқытудың өмірмен тығыз байланысы, оқушыларды еңбек өміріне тарту 

дүниетанымын қалыптастырудың алтыншы шарты болып табылады. 
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Олар өмірлік тәжірибе алып, еңбек дағдыларын игеріп, өз идеяларын 

практикалық іске асыруға үйренеді. Тұлғаның адамгершілік тәрбиесіндегі еңбектің 

маңызы ерекше. 

Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың жетінші шарты оқу-

тәрбие роботтары процесінде олардың жас және жеке ерекшеліктерін есепке алу. 

И. Т. Огородниковтың пікірінше:«Дүниетанымдық идеялар кезекпен емес, бір-

бірінен кейін бірі, бір-бірімен тығыз байланысқан кешенде игеріледі. іс жүзінде олар 

оқушылардың дене және ақыл-ой күштерінің дамуына, олардың білім беру 

дайындығының кеңеюіне қарай бірте-бірте күрделене бастайды», -деген екен. 

Ақырында, сегізінші шарт:оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру 

бойынша оқу-тәрбие жұмысының барлық жүйесінде мұғалім тұлғасы үлкен рөл 

атқарады. Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру бойынша жұмыс әрбір 

педагогтан дидактикалық және тәрбиелік шеберлікті, өзінің моральдық қасиеттерін 

үнемі жетілдіруді, сондай-ақ оқушыларға ұқыпты және қамқор болуды талап етеді. 

Сонымен қатар, бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын 

қалыптастырудағы музыканың рөлі маңызды. Баланың эмоционалдық аясына 

музыкалық мәнерлілік құралдарының көмегімен әсер ету және оның адамгершілік 

нанымдарын қалыптастыру процесін тездететіні жалпыға мәлім. Қазіргі уақытта бұл 

мәселенің өзектілігі мемлекеттік саясат деңгейінде де сезіледі. Қазіргі білім беру 

жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі жеке тұлға мен қоғамның этикалық қағидалары 

мен идеалдарын қалыптастыру және дамыту құралы ретінде өнердің тәрбиелік және 

дүниетанымдық әлеуетін жүзеге асыру болып табылады. 

Музыка адамның ойлары мен эмоцияларын білдіреді, адамдардың қарым-

қатынасы және адамның физиологиясы мен психикасына әсер ету құралы болып 

табылады. Баршамыз білетіндей музыка өнер жүйесінде айрықша орын алады. Музыка 

тәрбие құралы, ол адамның психикасына, физиологиясына әсер етіп, оң және теріс 

эмоцияларды тудыратыны белгілі. Сондықтан да барлық балаларды музыкалық 

тәрбиелеудің маңыздылығы мен қажеттілігі, жалпы психикалық қасиеттерін (ойлау, 

қиял, назар, есте сақтау, ерік-жігер) дамыту үшін, эмоционалдық қайырымдылықты, 

эстетикалық талғамдары, адамның дүниетанымын тәрбиелеу үшін музыкалық 

тәрбиенің маңызы айрықша көрінеді. 
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Abstract. This article describes the relevance of using phrasal verbs in English. The general 

concept of phrasal verbs is also disclosed. A brief description of the history of the development of 

phrasal verbs in different periods of time is given. It is concluded that the use of phrasal verbs 

significantly expands the vocabulary. 

Key words: phrasal verbs, dictionary, lexicology, linguistics, English, science. 

Аннотация. В данной статье описывается актуальность использования фразовых 

глаголов в английском языке. Также раскрывается общее понятие фразовых глаголов. Дается 

краткая характеристика истории развития фразовых глаголов в разные периоды времени. 

Делаются выводы, что использование фразовых глаголов значительно расширяет лексикон. 

Ключевые слова: фразовые глаголы, словарь, лексикология, лингвистика, английский 

язык, наука. 

Аңдатпа.  Бұл мақалада фразалық етістіктерді ағылшын тілінде қолданудың өзектілігі 

сипатталған.  Фразалық етістіктердің жалпы ұғымы да ашылады.  Әр түрлі кезеңдерде 

фразалық етістіктердің даму тарихына қысқаша сипаттама берілген.  Фразалық етістіктерді 

қолдану сөздік қорын едәуір кеңейтеді деген қорытынды жасалды. 

Кілт сөздер: фразалық етістіктер, сөздік, лексикология, лингвистика, ағылшын тілі, 

ғылым. 

 

In English, phrasal verbs are widely used and are of great value in communication, 

as they give great opportunities to an English-speaking person in the exact expression of his 

thoughts. Phrasal verbs can be used in any output: not only in conversation, to the form of 

output we are used to and use every day, but also in public sources - newspapers, books and 

articles. This suggests that the development of phrasal verbs does not stand still. They change 

not only grammatically, but also stylistically. In modern English, phrasal verbs are gaining 

popularity both in use in official texts, to which we can refer legal contracts and articles, and 

in colloquial style. We can observe this style in series, films, and, of course, songs. It is worth 

noting that most linguists are inclined to believe that by studying the language, you can 

greatly benefit from songs and films in the original language. [1, 286-289]  

In connection with the improvement of the language, it is also worth noting that the 

use of phrasal verbs is a rather relevant topic today. 

Firstly, it is not enough to know the translation of the verb and a separate preposition 

to understand the meaning of the phrasal verb. This is a more complex combination of words 

that at first glance seems simple and easy to understand. In addition to everything, we cannot 

identify this structure with a similar grammatical complex in the Russian language, which is 

an even greater motive for the analysis and study of phrasal verbs. 

Knowledge of phrasal verbs is one of the important aspects in learning the language 

and freedom of expression of your thoughts, as well as for simplifying certain phrases in 

everyday life. According to W.J. Boll, without this kind of combination, “the spoken 

language of modern English would be completely different”. [2, 284]  

In general, we can say that phrasal verbs have become an integral part of the style of 

legal literature and, in some cases, even replace their equivalents represented by 

monosyllabic verbs. 
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Understanding of phrasal verbs in the context is one of the main problems of 

learning English nowadays. Despite a lot of articles, the major idea of this article is to give 

more thorough information of phrasal verbs and consider their usage in modern English. 

Phraseology is a part of linguistics that studies functionally and semantically 

indivisible combinations in terms of their origin, structure, semantics, style and pragmatics of 

use. 

One of the phraseological groups of the English language is phrasal verbs, complex 

lexical units consisting of a semantic verb and a postposition expressed by a preposition (put 

up - to raise, build, erect; get out - to leave; look after - take patronage) or, in dialect (step 

aside - to move aside; be away - to carry, work out; have a great chance of success, to 

think).[3]  There is a huge number of compound verbs that improve and transform the 

English language ”[4, 231] , therefore, in the process of learning this language by 

representatives of other language cultures, the assimilation and study of phrasal verbs is 

necessary to ensure fluency in speech. The phrasal verb in many respects ensures the success 

of communication due to its emotional diversity and advanced semantic capabilities. 

Phrasal verbs are defined as any two-part verbs consisting of a lexical verb followed 

(continuously or discontinuously) by an adverbial particle, which “behaves to some extent 

either lexically or syntactically as a single verb”.[5, 175]   There are a number of semantic 

and syntactic criteria that can be used to distinguish PVs from other categories of multi-word 

verbs and free combinations including: idiomaticity, replacement by a single-word verb, wh-

question formation and particle movement.[6, 176]  In this study, intransitive phrasal verbs, 

labelled as Phrasal Type 1, are delimited from free combinations based on idiomaticity, 

whereas the criterion of particle movement is used to distinguish transitive phrasal verbs, 

labelled as Phrasal Type 2, from prepositional verbs. 

In addition to intransitive and transitive PVs (Phrasal Verbs Type 1 and Type 2), this 

study includes PVs that are followed by a preposition to form Phrasal Prepositional Verbs 

Type 1, such as get back to it, Phrasal Prepositional Type 2, such as put it down to chance, 

and Phrasal Prepositional Type 3, such as let you in on a secret. These types too belong to the 

category of phrasal verbs but have thus far been rarely investigated in research because their 

identification requires ‘going beyond’ one simple syntactic criterion and necessitates 

consideration of the whole clause. Most research to date has investigated forms of PVs as 

two-word combinations of a lexical verb with an adverbial particle with up to two 

interviewing words. [7, 56]  

The emergence of phrasal verbs was promoted by the Norman conquest of England 

in 1066, which allowed the language to develop in two parallel ways. At the top of society, 

the French language began to prevail, and English was supplanted and became the language 

of the common people until 1204, until England freed itself from French influence. [8, 298] 

French became the language of educated people, served as a source of borrowing for 

writers to enrich the impoverished vocabulary of English. 

The English language continues to evolve today, so hundreds of English phrasal 

verbs have French, Latin or Greek synonyms that have a similar meaning, but a more 

“scientific” sound. Having traveled several centuries, some phrasal verbs have changed 

somewhat. Over time, they expanded their meanings, so they have much more shades than a 

single verb. [9, 176] 

For example, the phrase verb to break up is synonymous with the Latin verb to 

destroy. In turn, to destroy has a limited literal meaning - to destroy, destroy, and to break up 

has more shades, from "analyze in detail, disassemble" to "end the relationship." The origin 

of phrasal verbs can be traced to the most early Old English written sources. Adverbs and 

prepositions in them were used in a very literal sense and denoted mainly the direction, place 

or orientation of an object in space. 
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For example: The man walked out. - The person went out (direction); The man stood 

by. - A man was standing nearby (place). [10] 

The number of combinations has been accumulating for centuries. Their meaning 

could change beyond recognition. For example, the adverb out over several centuries has 

acquired new meanings. In the IX century. it had only a literal meaning - “moving out”, for 

example, walk out. Around the 14th century added the value “to erase the sound”, for 

example, cry out (to shout). In the XV century. the meaning "cease to exist" appeared – die 

out (to die out). To the XVI century. the meaning “distribute equally” appeared, for example, 

pass out (to distribute), and by the XIX century. the value “clear from contents” was added, 

for example, clean out. [11, 146-149] 

In conclusion, it should be noticed that the use of phrasal verbs incredibly expands 

the vocabulary of someone who is studying English. Thanks to the knowledge of phrasal 

verbs, we can more accurately convey the shade of emotion and feelings that we use. 
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Abstract. Today, debates are very popular and play an important role in various 

spheres of public life. When entering a debate, the speaker must convince the audience of the 

correctness of his speech by supporting rhetorical criticism. There are different topics in the 

debate, such as sociology, political, religious, and science and fiction. These days, new terms 

or phrases are appearing. For debaters, it is difficult to find their meaning in fifteen minutes.  

Резюме. Сегодня дебаты очень популярны и играют важную роль в различных 

сферах общественной жизни. Вступая в дебаты, оратор должен убедить аудиторию в 
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правильности своей речи, поддерживая риторическую критику. В дебатах участвуют 

самые разные темы, такие как социология, политика, религия, наука и фантастика. В 

наши дни появляются новые термины или фразы. Для спорщиков трудно найти их 

смысл за пятнадцать минут.  

Түйіндеме. Бүгінгі күні дебат өте танымал және қоғамдық өмірдің түрлі 

салаларында маңызды рөл атқарады. Дебатқа түсе отырып, оратор аудиторияны 

риторикалық сынды қолдай отырып, өз сөзінің дұрыстығына сендіруі тиіс. 

Пікірталасқа әлеуметтану, саясат, дін, ғылым және фантастика сияқты әртүрлі 

тақырыптар қатысады. Спикерлер үшін олардың мағынасын он бес минут ішінде табу 

қиын.  

Key words: debate, resolution, rhetoric, motion, speaker 

 

The history of debate begins with ancient times. In ancient Greece, 

the philosopher Socrates used debate as a way of understanding the world by drawing out 

answers from his followers.  In ancient history the greatest Orator was without doubt Cicero 

although Caesar was within the same sort as league I will give Cicero this since Caesar 

dominated so many fields and this was Cicero’s main area of renown. At this time, 

philosophy was discussed. The appearance of the earth, various stories about the gods.  In 

these centuries, people reasoned and sought to study the surrounding world of man, starting 

with nature and ending with the thoughts of man. The rhetoric from these times is still being 

studied. Real speakers must take a look at these great   people and their advice about 

performing on stage. In 1858, the debates for an Illinois Senate seat between Abraham 

Lincoln and Stephen Douglas were famed for their skill and ability to get to the heart of the 

argument. [1,1] They have in turn inspired a whole type of modern debating. 

From this time on, the real sphere of debate begins.  

The first televised debate between John F. Kennedy and Richard Nixon during the 

1960 us presidential election brought a new surge of attention to the debate.[2,2] 

Debate is now used in many areas from schools to presidential politicians. And here 

the question arises why is the debate so developed? After all, everyone can argue and 

disputes have a certain status in our world. We agree with this opinion but not every debater 

is a speaker. We can draw this conclusion if everyone has read famous authors before.   

 In modern society, debates take place in parliaments and on TV screens, in 

universities and schools, and often in everyday life. In this case, a debate is understood as a 

debate-a discussion of an issue in the presence of different points of view, views on it. Such 

debates are usually informal and conducted without rules. Debates that have certain rules and 

regulations are designed to eliminate this shortcoming. Now the debate is very developed. 

There are many types, depending on the format the debate can be American parliamentary, 

British parliamentary, Lincoln-Douglas and Karl Popper format. [3,3] 

The difference between an argument and an argument is that the speech consists of: 

 Definition 

  Status of the quo 

 Arguments (each argument must have a short title, explanation, relevance of the 

argument, support, and ending) 

 Conclusion.  

In this case the speaker must explain within seven minutes and at the same time 

make a rebuttle on the opponent 

Every debater should be calm and tolerant. The debater should not judge the 

contestants. They are debaters only in the game, and after the game they remain friends. 

  To win a debate, the speaker must own the audience and have a rhetorical critique. 

“Making use of his subjective power he aims to influence the attitudes, the beliefs, the 
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opinions and the other participants’ behavior towards the rhetorical act.”  [4,168] According 

to Rüdiger J. Seitza we differentiate three different categories of beliefs. They are empirical, 

relational and conceptual. Empirical beliefs develop upon first exposure to concrete objects 

outside of conscious awareness and do not rely on language. [5,136] The speaker must 

behave freely in the audience. When his time begins, the entire audience listens only to the 

speaker. In his speech, the speaker explains the relevance of the topic and argues for each 

step. The speaker's speech must be clear and well explained. 

There are three types of motions in any parliamentary debate, depending on how 

specific or broadly defined it is. These are known as open, semi-closed and closed motions, of 

whom regardless of the type of motion, the terms are always defined by the Prime Minister. 

An open motion is a motion or resolution that is broad and can be defined quite 

liberally. For example, a motion like This house would pay can be defined on a wide range of 

topics, from African countries paying their debts to lender countries to paying one's personal 

debt to a friend to the German government paying compensation for atrocities committed 

during the Nazi regime. However, given that open motions are so ambiguously worded that 

they tend to lead to much confusion among teams and debaters, as well as the propensity for 

abuse (such as defining the motion based on personal experience), they are rarely given in 

tournaments today. 

A semi-closed motion, like an open motion, is also broad in scope. However, the 

context for which the motion is set is more limited than in an open motion. Such a motion 

could be worded as This house would pay compensation to victims of abuse. In such a 

motion, the terms compensation and victims of abuse would still have to be defined, while 

clearly stating that the motion calls for the compensation of abuse victims. 

Lastly, a closed motion, unlike the previous two types of motions, is a motion that is 

usually specific in scope while still leaving room for interpretation. For example, This house 

would make Germany compensate victims of Nazi atrocities is a closed motion. In this case, 

the motion is specifically defined as forcing Germany to compensate victims of Nazi 

atrocities, although the term Nazi atrocities is still left to interpretation. 

Within those types of motions include policy and value-judgment motions, which 

respectively are about policies and values. In some cases, these types of motions overlap each 

other, forming motions that have semblances of both the policy and value-judgment types. 

An example of this is This house believes that the government should fund exclusively 

homosexual schools. In the motion, while it is worded to that of a value-judgment motion, it 

also calls for a proposal.[6] 

The topic of the debate is currently extensive: 

 Educational 

 Political 

 Social  

 Environmental 

 Technology 

Several examples of resolutions from the last debate: 

“This House believes that the feminist movement should support the narrative that 

"beauty does not matter" over the narrative that "all bodies are beautiful". 

“This House would abolish primary and secondary school grades/years that group 

children based on age, and instead group them by competency and intelligence.” 

“This House regrets the Humanization of Villains in Film and Media [i.e Joker].” 

[7,7] 

These are resolutions from the official website. Each resolution has a specific form. 

Now we understand how these resolutions are structured what do they have in common? 
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House - an organization that makes laws, or its meeting place [8,8] This is a General 

term used in all political resolutions meaning that every speaker who defends this resolution 

speaks from the name of the government. The opposition must show the disadvantages and 

irrelevance of this resolution. The sentence should be written clearly in the text. There are no 

rhetorical questions or exclamation points. The resolution should not contain unclear 

questions. All words are used in the direct meaning, as polysemous words confuse speakers. 

There are also a lot of terms here, as not everyone knows. Terms appear from problematic 

issues. That is, if a new event appears, then the terms also appear to give the name. 

Anaphora and coreference resolution  

Anaphora resolution is an intra-linguistic terminology, which means that it refers to 

re- solving references used within the text with a same sense (i.e., referring to the same 

entity). Also, these entities are usually present in the text and, hence, the need of world 

knowledge is minimal. CR, on the other hand, has a much broader scope and is an extra-

linguistic terminology. Co-referential terms could have completely different grammatical 

structure and function (e.g., gender and part of speech) and yet, by definition, they could refer 

to the same extra linguistic entity. Here, entity could be a single object in a world or a group 

of objects which together form a new single entity. CR treats entities in a way more similar to 

how we understand discourse, i.e., by treating each entity as a unique entity in real time. 

From the above explanation, it may seem that AR is a subset of CR. However, this claim 

though commonly fails in some cases as stated by Mitkov in his example: Every speaker had 

to present his paper . Here, if “his ”and “every speaker ”are said to co-refer (i.e., refer to the 

same entity), the sentence is interpreted as “Every speaker had to present Every speaker’s 

paper ”which is obviously not correct. Thus, “his ”here is 

EntityResolutionCoreferenceResolutionAnaphoraResolutionDefinitePronominalDefiniteAna

phoraIdentityReferencesCataphoraDefinitePronominalCataphoraIdentityReferences an 

anaphoric referent and not co-referential, hence demarcating the two very similar but 

significantly different concepts. This is a typical case of the bound variable problem in entity 

resolution. Hence, the often made claim that AR is a type of CR, fails in this case. Some 

researchers also claim that coreference is a type of AR. How- ever, this can often be seen as a 

misnomer of the term “anaphora ”, which clearly refers to something that has occurred earlier 

in a dis- course. CR, on the other hand, spans many fields like AR, cataphora resolution, split 

antecedent resolution, etc. For example: If he  is un- happy with your work, the CEO  will 

fire you . Here, the first reference is not anaphoric as it does not have any antecedent, but (1) 

is clearly co- referent with. What we see here is the occurrence of the cataphora phenomenon. 

Thus, this claim too fails to capture this phenomenon ade- quately. Though these two 

concepts have a significant degree of overlap, they are quite different. There is a clear need 

for redefinition of the CR problem. We find that standard datasets like CoNLL 2012 fail to 

capture the problem to its entirety. To address the fuzziness involved in the terminologies 

used in entity resolution, we suggest that the datasets created for the task ex- plicitly specify 

the coreference type they have considered for annotation and the ones they have not. We also 

insist that future entity resolution (CR, AR, etc.) models also perform exhaustive error 

analysis and clearly state the types of references which their algorithms fail to resolve. This 

serves two purposes: firstly, it helps future researchers focus their efforts on specific types of 

references like co-referent event resolution, which most models fail to resolve, and secondly, 

this helps in highlighting some issues in the way we currently define the task. [8,140] 

There are many events around us.  If we did nоt know about online learning before, 

now we are masters of it. If earlier people thought that all nature is studied and nothing is 

explored, new species of animals or mutations of plants appear. To get used to the news, the 

state must make a decision in advance and think about the people.In the debate, such topics 
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are raised to then help in the state. Only good speakers can speak to the people and explain 

their strategies. This is the importance of the debate and the resolution for the debate. 

 

References: 
1. https://www.history.com/news/5-things-you-may-not-know-about-lincoln-slavery-

and-emancipation 

2. https://www.history.com/topics/us-presidents/kennedy-nixon-debates 

3. https://www.debate-motions.info/debate-formats/american-parliamentary-debate-

format/ 

4. “Rhetorical Critic's Role and Mission in Communication” - Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) 167 – 174 

5. Belief formation – A driving force for brain evolution - Rüdiger J. Seitza,b,⁎, Hans-

Ferdinand Angelc, Brain and Cognition 140 (2020) 105548 

6.  «Winning Debates» Steven L.Jonson. 2009. 136 

7. http://hellomotions.com/motions2019 

8. https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/house 

9. Anaphora and coreference resolution: A review – Rhea Sukthanker a , Soujanya Poria 

b , Erik Cambria c ,  Ramkumar Thirunavukarasu d. Information Fusion 59 (2020) 139–162 

 

 

УДК 908 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
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Научный руководитель: Исмаилов С.С. 
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г. Костанай 

 

Аннотация: Бұл мақалада Қостанай облысы аумағында соғысқа дейінгі кезеңде 

халық қоныстандыру мәселесі қарастырылады. Осы кезеңде облыстың жеке әкімшілік 

құрылым ретінде қалыптасуы жүрді. Сол уақыттың басты мәселелерінің бірі 

географиялық-шаруашылық ерекшеліктеріне сәйкес халықты бөлуде аудандық 

бірліктерге нақты бөлу және теңдестірілген тәсіл болды. 

Түйін сөздер: Қостанай, облыс, демография, қазақтар, орыстар, украиндар, 

аудандар, халық қоныстануы. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема народонаселения на 

территории Костанайской области в довоенный период. В данный период шло 

становление области, как отдельной административной структуры. Одним из главных 

вопросов того времени было четкое разделение на районные единицы и 

сбалансированный подход в распределениии населения в соответствии с географико-

хозяйственными особенностями.  

Ключевые слова: Костанай, область, демография, казахи, русские, украинцы, 

районы, народонаселение. 

Annotation: This article discusses the problem of population in the territory of 

Kostanay region in the pre-war period. In this period was the establishment of a region as a 

separate administrative structure. One of the main issues of that time was a clear division into 
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regional units and a balanced approach to the distribution of the population in accordance 

with geographical and economic features. 

Keywords: Kostanay, region, demographics, Kazakhs, Russians, Ukrainians, 

districts, population. 

 

Кустанайская область имела 15 территориально-административных единиц (14 

районов и 1 город). Экономической основой развития районов было сельское 

хозяйство, при этом каждый район развивал животноводческое и зерновое 

направления.  

В последующие годы шло дальнейшее административное районирование 

области. Так, 20 апреля 1939 г. рабочему поселку Джетыгара был придан статус города 

[1]. 16 октября 1939 г. согласно  казу Президиума Верховного совета Казахской ССР 

были образованы Карасуский район с центром в с. Карасуское, Пешковский район 

центр с. Пешковское,  зункольский район центр с. Демьяновка [2].  

Согласно статистическим данным в 1938 г. общая площадь Кустанайской 

области составляла 178,1 тыс. кв. км., а численность населения – 332,5 тыс. человек.  

В 1939 г. была проведена Всесоюзная перепись населения. Однако, ещё в 1937 

г. подобная переписная кампания была завершена, но её итоги были засекречены. 

Высшее руководство Советского Союза приняло решение о проведении повторной 

переписи населения для выявления более точных данных. Многие исследователи 

итогов переписи 1939 г. считают, что фальсификация общей численности населения 

СССР является незначительной. Однако, более точные данные возможно получить, 

использую рассекреченные материалы архивов по истории подготовки и проведения 

переписной кампании 1939 года. Итоги Всесоюзной переписи 1937 г. дали общее 

количество населения Советского Союза в 162 млн. человек. Подобная цифра 

расходилась с официальными прогнозами, которые были представлены 

Государственным планом в количестве 180 млн. человек в 1937 г. и заявлением 

руководства СССР на XVII съезде ВКП (б) – 168 млн. человек [3]. Таким образом, 

реальная демографическая картина не отвечала прогнозам высших государственных 

органов. Подобная ситуация могла обозначить те проблемы народонаселения, которые 

существовали в СССР в связи с трагическими событиями 1930-х годов. Итоги новой 

переписи должны были превысить реальные цифры на несколько миллионов. 

Известно, что перепись 1939 года показала общую численность населения Советского 

Союза в 170,5 млн. человек. Несомненно, данная цифра превышала истинную 

демографическую ситуацию в стране. Для достижения поставленной цели, работники 

статистических отделов и привлеченные лица должны были несколько раз посетить 

респондентов, организовывались экспедиции в Каракумы и на Дальней Север. Особая 

работа была проведена по специальной переписи, которая учитывала заключенных и 

аппарат НКВД, обеспечивающий функционирование лагерей, а также военнослужащие 

Народного Комиссариата обороны. Позже, данные специальной переписи были учтены 

при подведении общих итогов переписи [4]. Предварительные подсчеты не дали 

ожидаемых результатов и власть стала использовать проверенные способы получения 

результата, путем нажимов «сверху», «оргвыводов» и «проработок». После подобного 

давления повсеместно стали выявляться «пропущенные». Работники статистических 

отделов обнаруживали до несколько сот подобной категории граждан, которые 

включались в официальную документацию. По мнению исследователей, проблема 

приписки остается открытой, так как существует несколько версий количества 

«приписного» населения в СССР. В масштабах Советского Союза данная цифра 

составляет примерно от 4 до 3 млн. человек [4. С.10.].    



778 
 

В нижеприведенной таблице приводятся сведения о численности населения по 

переписи 1939 г. в Кустанайской области [5].  

 

Таблица – 1. Численность населения Кустанайской области по переписи 1939 

года.  
№ Наименование районов Численность населения 

1. Амангельдинский 16925 

2. Джетыгаринский 25521 

 в т. ч. гор. Джетыгара  15348 

3.  Затобольский 20508 

4. Карабалыкский 25607 

5. Карасуский 8897 

6. Кустанайский 15143 

7. Мендыгаринский 34858 

8. Орджоникидзевский 23072 

9. Пресногорьковский 16347 

10. Пешковский 13995 

11. Семиозерный 27779 

12. Тарановский  21504 

13. Тургайский  12741 

14.  баганский  12521 

15.  рицкий  18916 

16.  зункольский  13390 

17. Федоровский  26645 

18. гор. Кустанай  33522 

 Итого городского  48870 

 Итого сельского 319021 

 ВСЕГО 367891 

 

Таким образом, государство использовало все ресурсы для получения 

необходимого результата в области демографической политики и избегания скандала 

на международном уровне.       

 же в 1940 г. численность населения увеличилась до 394,6 тыс. человек, при 

этом национальный состав был представлен следующим образом: казахи – 39,1 %, 

украинцы – 31%, русские – 18,2 %, других национальностей – 11,7%. Основная масса 

населения – 92,3% –  проживала в сельской местности и занималась сельским 

хозяйством [6, Л. 2-7.].  

Таким образом, было заметное ежегодное увеличение численности населения 

области. Исходя из имеющихся статистических данных, очевидно, что ежегодный 

прирост населения сохранялся, примерно, в пределах 9-10 % от общей численности 

населения области. Сохранить подобные темпы после трудных лет коллективизации и 

сопровождающего её голода было очень трудно. Причиной подобной тенденции, 

возможно, является традиционная многодетность семей среди населения региона, 

постепенное снижение психологического давления со стороны властей, после 

катастрофических последствий коллективизации, а также за счет депортированных 

народов из других регионов СССР.     
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ҚАЙРАТКЕРЛЕРДІҢ ЛАҚАП ЕСІМІ: 

ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ АСТАРЫ, ӘЛЕУМЕТТІК СЫР-СИПАТЫ 

 

Мұханбетқалиева Жансая Асылбекқызы 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 

 1-курс магистранты 

Алмасбек Әбсадық филология ғылымдарының докторы, 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің профессоры 

 

Аннотация.  Эпикалық сюжеттердегі тұрақты қайталанатын  сарынның бірі – 

болашақта билікке келетін лауазым есімнің немесе батырдың жас күнініде лақап  

есіммен жүруі.Қазақ аңыздары лақап есімді таңуда қаһарманның лауазымы мен 

атқарған ерлік істеріне байланысты берілетін болған. Лақап есімдер өзінің тарихи 

фактілерінің байлығымен, құнарлылығымен, жемістілігімен ерекшеленеді.  Лақап есім 

беру дәстүрі түркі- моңғол халықтарының танымында терең орын алған. Түркі-моңғол 

халықтарының шығармаларында –көне аңыздарда, ертегілерде, батырлық эпостарда  

кең көрініс тапқан. 

Кілттік сөздер: эпикалық сюжет, түркі-моңғол,  аңыз 

Annotation. One of the recurring themes in epic stories is that a future position or a 

hero will be nicknamed in his youth. Kazakh legends were given in connection with the 

position of the hero and his heroic deeds.  Nicknames are distinguished by the richness, 

fertility and fruitfulness of their historical facts.  The tradition of giving nicknames is deeply 

rooted in the knowledge of the Turkic-Mongol peoples.  Ancient legends, fairy tales, heroic 

epics are widely reflected in the work of the Turkic- Mongol. 

Key words:epic stories, Turkic- Mongol, legends 

 

Эпикалық сюжеттердегі тұрақты қайталанатын  сарынның бірі – болашақта 

билікке келетін лауазым есімнің немесе батырдың жас күнініде лақап  есіммен 

жүруі.Қазақ аңыздары лақап есімді таңуда қаһарманның лауазымы мен атқарған ерлік 

істеріне байланысты берілетін болған. 

Лақап араб тіліндегі «титул, атақ-шен» емес, орыс тіліндегі «прозвище» деген 

мағына береді. Себебі, көне түркі жазба ескерткіштеріне зерттеу жүргізген 

ғалымдардың деректері осыған саяды. Эпикалық сюжеттердегі тұрақты кездесетін 

сарындардың бірі – болашақ лауазым иесінің немесе батырдың жас күнінде лақап 

есіммен жүруі. Бұл сарынның шығуы адам баласының ертедегі дуалистік (егіздік) 

мифологияның  түсінігінен бастау алады. Ертедегі адамдардың түсінігі бойынша, адам 

баласының бұл өмірдегі лауазымдық өзгерістері мен ерлік істері жоғары дүние немесе 

о дүниелік (төменгі дүние) тылсым күш иелерінің қолдауымен болады. тылсым күш 

иелерінің жердегі өкілі – шамандар (бақсылар), ал көрінбейтін рухтары – аруақтар.  

Жаңа есімі дүниеден өткеннен кейін,  яғни қайтыс болғаннан кейін ана 

дүниедегі есімі болып табылуы да ықтимал. Л.Гумилевтің жазуынша, Ресейдің Алтай 

өлкесіндегі Минусинк музейінде сақтаулы тұрған құлпытастың бетінде қайтқан кісінің 
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о дүниеге жаңа ер есіммен кетіп бара жатқаны анық берілген: "Сіздерден,  менің жүз 

таныс жамағайындарым, менің халқымның алты руынан, Сіздерден мен бөліндім (яғни 

өлдім) Менің ер есімім – Ак-баш-ат-ых. Мен жетпіс жастағы Ынал-огя [1, 416 б.].Кісіге 

о дүиелік лауазымдық немесе ерлік лақап есім беру қазақтар арасында да сақталған. 

ХVIII  ғасырда қазақ этнографиясы туралы деректер жинаған И.Андреев бұл дәстүр 

туралы былай деп жазады: (... из древних  повествований известно,  что они (казахи –

А.Ә.)  имели обычай не только при  возведении на высокие достоиство, но даже по 

смерти их придавать новые имена» [2, 30 с.]. 

Әлеуметтік жіктеудің тамыры тереңдеген қоғамдық формацияда жаңа есім 

беру сыйы таптық айырмашылықтарды айқындайтын, тегі бөлек жан екенін білдіретін 

белгі ретінде ел билеген әміршілер мен атағы шыққан батырларға таңылатын 

әлеуметтік құбылысқа айналады. Бұл құбылыс түркі жұртында жақсы сақталған. 

«Еуропалықтар сияқты , - дейді Л.Гумилев, - түріктер өлгенге дейін бір атпен жүре 

бермеген. Түріктің аты оның қоғамдағы орнын меңзеп тұрған. Бала күнінде оның 

жалған аты, бозбала шағында шені, ересек сақа кезінде лауазымы, егере хан болса, 

онда оның лауазымы еншілік таспиқтық жүйеге байланысты өзгеріп отырған»[1, 88 б ]. 

Зерттеулерге  назар аударсақ, есімнің ауысып отыруы тек түркі халықтарында 

ғана емес, бір-бірінен қашық орналасқан, бір-бірімен алыс-берісі, яғни қатысы жоқ 

елдерде де осы дәстүрдің белең алғанын байқауға болады. Африкада моси негрлер 

тайпасы жасұландары үлкен өмірге дайындалу үшін бөлек (жеке)  өмір сүреді. Сол 

кезеңде олар жаңа ат алып, оны өздерінен басқа ұстаздары ғана білетін болған.  Ересек 

болған кезде де басқалар жоқта ғана бірін-бірі осы есімдерімен атаған. Ал, тәжіктер 

болса  бала кәмелетке жеткенше өз есімін атамай, шартты атпен жүргізген.  

Жапонияда, Кореяда, Қытай  жас ерекшеліктеріне қарай есімдерін ауысып отырған. 

 Ертедегі түсінік бойынша  адам баласының бұл өмірдегі атақтары мен ерлік 

істері жоғары дүние немесе о дүниелік тылсым күш иелерінің қолдауымен болады деп 

есептеген екен. Мифологиялық түсінік  бойынша, өзге дүниелік тылсым күш иелерінің 

жердегі өкілі –бақсылар, алкөзге  көрінбейтін рухтары – аруақтар деп есептелген. 

Лақап есім беру дәстүрі түркі- моңғол халықтарының танымында терең орын 

алған.   Түркі-моңғол халықтарының шығармаларында –көне аңыздарда, ертегілерде, 

батырлық эпостарда  кең көрініс тапқан. Онда басты қаһарманға жаңа есім беру екі 

түрлі жағдайда жүзеге асады. Бірі-ерлік көрсетуінен кейін, яғни батырлық есім, 

екіншісі – таққа отырғанда, яғни лауазымдық есім болып бөлінеді. Лауазымдық 

лақапта ханның немесе әміршінің ел билеу ісіндегі даналығы мен данышпандық 

қызметіне сай рең -мағынада  болса, батырлық лақапта қаһарманның жаужүректігі, 

қайсарлығы, батылдығы сынды істердің сипатына қарай қойылады.  

Ел билеген хандар мен атақты батырларға лақап есімнің беру Көк Түрік 

мемлекетінде кең көрініс алған еді. Л.Гумилевтің  айтуынша, Көк түріктердің алғашқы 

ханы Бумын «халықтарды билеуші» деген Елхан лауазымын алады. Түркі-моңғол 

халықтары мен қазақ хандығына қатысты көркем тарихи шежірелері мен фольклорлық 

шығармаларынан келтірілген мысалдарда  тарихи қызметтері, ерлік істері ел есінде 

ерекше сақталған  билеушілер мен батырлардың екі есімі – ерліксіз, елеусіз жай есім 

және қаһармандық , батырлық немес лауазымдық есімі болған. Елеусіз жүрген  жай 

есім кейіпкердің алғашқы ерлігінен кейін қаһармандық есімге немесе оның  елге 

атқарған қызметіне орай  (жаңа лауазымына) сәйкес өзгереді. Тарих парақтарында 

ертедегі адамдардың сенімінен туындаған өмірдің нақты шындығы болса, кейін ол 

уақыт өте келе көркем шығармашылыққа өтіп, қаһарманды дәріптеу тәсіліне айналады. 

Ал, қоғамдық дамудың идеологиясына монотезим (бір құдайлық) дін 

орныққан кезеңде билеушілердің лақап есімі сол діннің ықпалымен қойылады. 

Мысалы, Шыңғыс тұқымынан  Алтын Орданы билеген, мұсылманданған  хандар – 
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Өзбек, Жәнібек, Бердібек т.б түркілікке қоса мұсылмандық есім алған [3, 212 б.].Алтын 

Орда ханы Өзбекұлы Жәнібек  хан «Сұлтан Джалал  ад-дин  Махмуд» атанса, оның 

баласы Бердібек хан «Сұлтан Мұхаммед»,  ал Тоқтамыс хан «Сұлтан Насир ад-дин»[4, 

271  б]. 

Ә.Марғұлан «Ежелгі жыр-аңыздар» еңбегінде Манас есіміне қатысты «Ұлан 

бірінші ерлік қадамын өткенше (бас кесіп, қан төккенше) оған ат қойылмайды. Оғыз 

бен қыпшақтарда, тағы басқа түркі тайпаларында ұлан қаһармандық көрсетпейінше — 

оған ат қоймаған. Манас та 12–14 жасқа дейін шартты атпен жүрген (Боқмұрын, Итбай 

т.б.)» дейді [8, 83]. Яғни, «ер аты» — жас баланың азамат, жігіт болуының көрсеткіші. 

Қиын-қыстау жаугершілік заманда сапқа қосылған әрбір жауынгер сарбаздың орнының 

қандай екені түсінікті. «Можно предположить, что в отмеченных случаях сохранились 

отголоски древних обрядов посвящения» [9, 23]. 

Қазақ аңыздарында да қаһармандарға лақап есім беріледі. Онда бұл 

құбылыстың көне түркілік дәстүрі сақталған.  Билеуші  хандардың бір тобына даналық, 

данышпандық қызметтері үшін  (Әз-Жәнібек, Әз-Тәуке хан ) «әз» деген лақап қосылса, 

жауға қарсы батырлық әрекеттерімен көзге түскен қазақ хандарға  «ер, баһадүр» деген 

лақап есімдер қосылып айтылған.  Мысалғы, Есім, Жәңгір, Әбілқайыр, Абылай 

хандарға «ер, салқам, баһадүр» деген қосалқы лақаптар берілген. 

Қазақ ханы Жәнібек ханға берілген «әз» лақабы Алтын орда Әз-Жәнібек 

туралы Өзбек ұлысында болған түркі тектес ноғай, қарақалпақ, башқұрт 

халықтарының көрккем тарихи шежірелері мен фольклорлық шығармалары арқылы 

болған ауыс-түйістен орнықса, Тәуке ханға берілген лақап оның Үш жүздің басын 

қосып, қазақтың атақты үш биі және қарақалпақ, қырғыз, қатаған, жайма руларының 

билері, бас-аяғы жет биді тікелей қатыстыра отырып «Жеті жарғы» деп аталатын заң-

жоралғы қабылдатқан қызметі үшін таңылады.Қазақ хандарының ішінде, аңыздық 

деректер бойынша, батырлық лақап таңылған билеушілер – Қасым, Есім және Жәңгір 

хандар. Қасым ханда «Арыстан хан» деген лақап болса, Есімге «Еңсегей бойлы ер 

Есім»,  «Жәңгірге «салқам» деген батырлық лақаптар берілген. Бұл хандардың билік 

құрған тұсы – Қазақ хандығының  көршілес елдермен қиян-кескі соғыстар, ұрыстар 

жүргізген кезең. 

Қазақ тарихи аңыздарында атақты тұлғалардың ішінде жаңа лауазым мен ерлік 

істер көрсеткенге дейін басқа есіммен, ал ерлік істен немесе таққа отырғаннан кейін 

басқа жаңа есім алуы көрінісі кең көркем сипатталған қаһарман – Абылай хан. Ол 

Шыңғыстық тегіне сай хандық лауазым  алғанға дейін, кейде Әбілмансұр, кейде 

Сабалақ деген өзге есіммен жүріп, қиыншылық пен жоқшылықтың азабын 

тартады.Біздіңше, Абылай ханның азан шақырып қойған аты – Абылай, ал «Сабалақ» – 

көне түркілік дәуірдегі полиномия (көп есім) құбылысының дәстүрлік сипатынан 

айырылып, көркемдік құрал ретіндегі 

қолданысқа артқан кезеңде туындаған фольклорлық есім. Ад «Әбілмансұр» – қазақ 

оқымыстыларының лақап есім «Сабалақты» жөндеуге ұмтылған талпынысынан 

туындаған жаңсақ, қоспа есім. Бұл пайымдарды дәлелдеу үшін мықты дәйектер 

керектігін біз жақсы түсінеміз. Феноменологиялық әдістің «Бастапқыға шегіну» 

(«Назад, к самим вещам!») деп түйінделетін басты тезисіне сүйене отырып, дәлелдің 

дәйек өзегін Ш. әлихановтың «Абылай» атты мақаласы арқылы өрбітуді жөн көрдік. 

Өйткені, бұл мақала — Абылай ханның өмірі мен қызметіне алғаш рет арнайы 

көңіл бөлген тарихи зерттеу еңбек. Зерттеуші ғалым мақаласын Абылайдың тегін 

сөз етуден бастайды. Ол былай дейді: «Абылай орыс жылнамаларында Сібірдің 

ханзадасы деп аталады. Ал шынында Абылай – Орта жүз қазақтарының XVIII ғасырда 

өмір сүрген ханы. Оның тегі Орта жүз сұлтандарының кенже буынынан тарайды да, 

үшінші атадан барып Әбілмәмбет ханға қосылады. Онымен Абылай (біздегі 
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қағаз бойынша, Абылай сұлтан – ханның немере інісі) 1739 жылы Орынборда Ресейге 

мәңгі бодан болатыны туралы ант берген. Атасы (оның да аты – Абылай) 

Түркістанның билеушісі болып тұрған. Батырлығымен, батылдығымен аты шығып, сол 

үшін «қанішер» деген қаһарлы да құрметті атаққа ие болған кісі...» 

Жас жетімнің сыртқы киімінің көріксіз болып жүруі – оның шын батырлық 

бейнесін жасырып көрсетудің көркемдік бір тәсілі. Абылай да өзге шығармалардағы,  

әсіресе батырлық эпостағы кейіпкерлер секілді асыл тегін жасырып жүреді. Оның «өз 

құпиясын ашуы» жорық үстінде көрінеді. Қазақ батырларына еріп жорыққа шыққан 

Сабалақ жекпе-жекте қалмақтың Шарыш деген батырын жеңіп, «Абылайлап» жауға 

шабады. Осыдан кейін ол Сабалақ  емес, «Абылай» атанады» [6, 27 б.]. оның ерлік 

көрсеткенге дейін сыртқы киімі көзге қораш, жыртық-жамау болып, өзі елеусіз (тазша, 

қойшы т.б) жүруі- бүкіл жержүзі  халықтарының ауыз-екі шығармаларына кең тараған 

мотив [5, 71 б.]. 

Қоғам дамып, соған сай адам баласының сана –сезімі өзгерген уақытта көне 

мифтік түсінік фольклорлық көріктеу құралдары түрінде көркем шығармаға өтеді. 

Сөйтіп, өлілер дүниесіне өту үшін қажетті шаманның шын бет-пердесін жасыратын 

елеусіз, ким көне батырлық ертегілер мен эпостық жырлардың басты кейіпкерлеріне 

ауысады да, енді ондай елеусіз, далба-дұлба киім кейіпкерлердің шын батырлық 

бейнесін жасырады [7, 154 б.]. 

Лақап есімдер  өзінің тарихи фактілерінің байлығымен, құнарлылығымен, 

жемістілігімен ерекшеленеді. Сөз болған лақап есімдерге ортақ белгілер ел 

тізгіншісінің алғашқы ерлік қадамынан бастап өмірінің соңына дейін серік еткен 

даналық, алғырлық, батылдық, өткірлік, қайсарлық, ақылдылық, тапқырлық т.б. 
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Abstract. The present article focuses on aphorisms, which are still a disputable 

notion in linguistic sphere due to the following factors: the absence of a generally accepted 

definition of the aphorism, the indistinguishable varieties of the aphorism and its related 

phenomena, the multiplicity of the use of the aphorisms and the variety of their functions in 

belles-lettres. The aphorism is a multidimensional phenomenon; The study of aphorisms is 

important not only for linguistics (especially for disciplines such as stylistics and rhetoric), 

but also for literature and other humanities disciplines. We believe  the book by Mary Shelley 

has not yet been sufficiently investigated from the point of phraseology and excerpts from 

this book that have developped into aphorisms deserve a close study.. Hopefully, as a result 

of this research , the author’s deeply sensual thoughts would be revealed to people reading 

classics. 

Key words: aphorism, definition of aphorism, quotes, Mary Shelley, Frankenstein, 

novel, function of aphorisms. 

Түйін. Мақаланың актуалдылығы келесі факторлармен: афоризм терминінің 

жалпыланған түсініктемесі болмауымен, айырмашылықсыз сан түрлілігімен және 

оның пайдалану аясының сан алуандығымен, сонымен қатар әдеби шығармалардағы 

қызметімен дәлелденіп көрсетіледі. Афоризм дегеніміз көп өлшемді құбылыс болып 

табылады. Афоризмдерді зерттеудің маңыздылығы тек лингвистикада ғана емес 

(әсіресе стилистика, риторика секілді дисциплиналарға) сонымен қатар әдебиет және 

басқа да гуманитарлық салаларда маңыздылығы жетерлік. Зерттеудік 

проблемалылығы: Мэри Шелли кітабы фразеология тұрғысынан да ғалымдар 

тарапынан да толық зерттеліп ашылмаған. Сол себептен де автордың тереңінен 

суреттелген сезімінен туған ойлары классиканы жаны сүйіп оқитын жандарға  түсінікті 

зерттелуі керек деп есептеймін. 

Түйін сөздер: афоризм, афоризм түсінігі, цитаталар, МЭри Шелли, 

Франкенштейн, роман, афоризм функциялары 

Резюме. Актуальность статьи обусловлена следующими факторами: 

отсутствием общепринятого определения афоризма, неотличимой разновидностью 

афоризма и связанных с ним явлений, множественностью употребления афоризмов и 

разнообразием их функций в художественных произведениях.  Афоризм - это 

многомерное явление; Изучение афоризмов важно не только для лингвистики 

(особенно для таких дисциплин, как стилистика и риторика), но также для литературы 

и других гуманитарных дисциплин. Проблема исследования: книга Мэри Шелли не 

изучалась с точки зрения фразеологии, и выдержки из этой книги не были раскрыты 

учеными. По этой причине я думаю что, глубоко чувственные мысли автора должны 

быть открыты людям, читающим классику. 

Ключевые слова: афоризм, определение афоризма, цитаты, Мэри Шелли, 

Франкенштейн, роман, функция афоризмов. 

 

The phenomenon of aphorisms and their use has been studied by many linguists like 

J. Geary, N. Webster, Popper and other researchers around the world. [1] 

People use aphorisms to express their own thoughts, especially in oral form.  

The aphorism as an independent judgment has been used in various ways over time 

in religious texts (the book of Proverbs and the Ecclesiastes in the Bible, the Koran, Sutras 

etc.) for presentations (the writings of Heraclitus, Hippocrates and Epictetus), for satire 

(Martial, Aesop or Al-Maari), for moral thoughts (La Rouchefoucald, La Bruyère or 

Chamfort) or for philosophical thoughts (Pascal, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, 

Cioran or Wittgenstein). [2] 
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In order to interpret the value of an aphorism we will resort to the problematological 

method. This method of investigation was suggested by the Belgian researcher Michel Meyer 

and is centered on the concept of "problem". In order to highlight the aphoristic force, we will 

avail ourselves of the concept of "problematological situation", theorized by the Romanian 

philosopher Constantin Sălăvăstru. 

In the course of the search for information for scientific work, it was revealed that 

the aphorisms from Mary Shelley's book were not sufficiently studied from the point of view 

of linguistics. 

In modern times, modern readers like me find in the novel a deep meaning about the 

generation of beings, about the discoveries of mankind in every line. In the work the author 

touches upon such topics as vanity, ambition, loneliness, humanity, love for life, for beings. It 

is important as the theme of the scientist’s quest for knowledge is the role that a creator plays 

in the life of its creation. The novel reveals the meaning of the quote in the book, which was 

written a century after Frankenstein, Antoine de Saint Exuperi "The Little Prince": “You 

become responsible, forever, for what you have tamed”. [3] 

The great writer is not someone who has gained fame through a hundred books 

written. The great one can call the author, whose even the smallest work has long spread 

among in people in the form of aphorisms, which do not lose their importance from year to 

year. And when each his an interesting story, the story or the novel give us not one thousand 

quotes with sense about happiness, devotion, friendship, love and other feelings, it is deeply 

possible to admire the author. He is a true professional and works for people 's happiness. 

While searching many sources about aphorisms and reading different articles and 

research works I did not find one exact definition of aphorism. When people think about 

aphorisms and what they mean, it may improve their personality and their thoughts on 

something. In order to succeed in life, you should probably follow a few of these aphorisms 

and life will be much more enjoyable for you, your family, and friends.  

Aphorism is an original thought uttered or written in a concise and memorable form. 

Aphorism literally means “difference” or “definition”. The term was first used in the 

aphorisms of Hippocrates. The first cited first sentence of this work states: the term was later 

applied to the principles of physical science, and then to statements of all kinds of 

philosophical, moral, or literary principles. In modern usage, aphorism is usually understood 

as a short statement containing a subjective truth or observation written intelligently and 

informatively. [4] 

Aphorism is a specialized form of speech for expressing philosophical, ethical and 

aesthetic views. That is, aphorisms differ from winged phrases and the usual sentence that 

aphorisms are the point of view and opinion of the author in literary texts. 

In The Cambridge English Dictionary is given the following definition of 

“Aphorism - a short  clever saying that is intended to express a general truth” [5] 

In the encyclopedic dictionary of Brockhaus and Efron is given definition of 

aphorisms “Aphorisms (Greek) are short, abrupt phrases consisting in a concise, convenient 

for remembering, form of a specific thought, maxim, generalization, etc.  The aphoristic 

manner of writing and speech means a condensed, abrupt way of expressing thoughts.” 

Throughout life, the book is our reliable assistant and excellent advisor. Having 

become friends at an early age, a person does not break up with it  even when he becomes a 

retiree. Books give us answers to a thousand global questions, teach us to live, tell us the right 

solutions. That is why we have love and are in dire need of them. A good work can cause a 

lot of feelings in the soul, a storm of emotions. And if statements from it differ on winged 

phrases and do not cease to be relevant even in 100-200 years, the book can surely be called a 

masterpiece. 
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The aphorism is part of a category of concepts with which it shares certain family 

traits, such as the axiom, the short dictum, the adage, the proverb, the cliché, the epigram. 

The aphorisms as short memorable expressions are found today in classic anthologies of 

quotations, such as Auden and Kronenbergers (1981), Gross (1983) and Strumpf and Auriel 

(1989), rather than in the initial places of their creation.  

Every time when we read a book, we catch ourselves thinking that an excerpt from 

the text conveys the feeling we feel, but we cannot explain. They cling to us with their deep 

meaning, amaze us with accuracy and surprise us with relevance, despite the time the work 

was written. 

Aphorisms in literary works are proposed to be considered as a constructive element 

in the structure of a literary text. 

Novel "Frankenstein. The Modern Prometheus" was written in the 19 century by the 

young writer Mary Shelley at 19. The Gothic-style novel is seen as a fictional terrible story 

about one scientist, who wanted to be famous and to discover something incredible. May be 

in the 19 century, for people, the novel was considered as a frightening story. Did the author 

really only want to stir readers' minds?   

Mary Shelley 's novel “Frankenstein. Modern Prometheus” was chosen for the 

research for a few reasons.. First, in the process of reading this book you unwittingly ask 

questions about life, about the responsibility for the other life which you have generated 

yourself, and at the same time reading the lines of the famous novel you can find answers to 

these questions. But, the answers to the questions are given in the form of complex 

personification, a number of literary tricks are used to convey the author 's thought, behind 

which the essence of this work is hidden. Second, the novel has made a great mark in history 

and is still widely read. We believe, it is thanks to the fact that it throws light upon the idea 

that it is not always simple to identify know about the goodness and the evilness with regard 

to by the outer beauty. But it’s the beauty of the soul as the victor was projected as a good 

and loving human being and the monster evil. But we can realize throughout the novel that 

this might be up turned for both victor and the monster. Mary Shelley depicted the 

phenomena of beauty vs. ugliness of the soul very prominently in the novel Frankenstein. 

"There is nothing more painful for the human mind than after feelings were 

processed by a quick sequence of events, followed by a dead calm of inaction and confidence 

that deprive the soul of hope and fear." Frankenstein here reflects on Justin's undeserved 

death for the murder of William, as well as on all the events he went through to come to this 

point in his life. Frankenstein's life was a series of obsessions that brought him guilt, horror 

and shame, and as a result, he is now without relief and salvation of his actions. Shelley uses 

the opposing ideas of fire and ice to further establish Frankenstein, or man, as opposed to 

being. In volume II, chapter II, p. 66, the creature speaks with Frankenstein, describing how 

“ice caves [which he is not afraid of] are the dwelling for him and the only one that the 

person does not complain about”. Frankenstein follows him into the cave and "sits [at home] 

by the fire that [his] odious companion lit up." (vol. II, chap. II, p. 67). The creature lives 

surrounded by ice and cold, and fire is lit for Frankenstein. Here is the contrast of a creature 

that was once dead, and therefore cold and rotten, and Frankenstein, alive, in the literal and 

figurative sense, full of heat and energy, like fire. I think Frankenstein portrayed the creature 

as a monster and Frankenstein as a victim, because Frankenstein seemed to be trying to do 

what most people do: ensure its legacy. As humans, we fear death and fear being forgotten. 

The idea of immortality is so attractive to us that the idea of resuscitation of something once 

dead, of its own creation, is in harmony with our desire for eternal difference. To have a 

creature as a monster is also confirmed by the idea that its creation was unnatural, and 

therefore it behaves as such. 
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       Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) – международная 

экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторонами 

процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в 

экономической и гуманитарной областях. В 2000 году президентами Казахстана, 

Таджикистана, Белоруссии, России, Кыргызстана был подписан договор об 

учреждении Евразийского экономического сообщества.[1] 

     Кто же не желает лучшейжизни для своей страны? Каждая страна желает 

вступить во все возможные организации, с целью улучшения своих позиций. 

Кыргызстан также является развивающейся страной, которая охотно хотела вступить в 

ряды международных организаций, в первую очередь, конечно же, в Евразийский 

Экономический Союз. Полагаю, что Кыргызстан имел весьма хорошие качества для 

вступления в Таможенный союз. Хотя экономика Кыргызской Республики (КР) по 

сравнению с Россией и Казахстаном не так и стабильна, но благодаря своему 

местоположению, богатым ресурсам, в основном (золото) она интересна и находится 

во внимании многих мировых держав. 

Итак, давайте, рассмотрим, как Кыргызстан добился своей цели. 12 апреля в 

2011г. Кыргызская Республика впервые выступила с заявлением о начале процесса 
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присоединения к ЕАЭС и Таможенному союзу. 19 мая 2011 г. после изучения этого 

вопроса, а позднее 19 октября этого же года в соответствии с Решением 

Межгосударственного совета ЕАЭС   была создана Рабочая группа о присоединении 

Кыргызстана к Таможенному союзу.  

В 2012 году провелись четыре заседания Рабочей комиссии. 5-е заседание 

Рабочей группы состоялось 27-30 марта 2013 году, где целью было приступить к 

проекту "дорожной карты". Затем 31 мая 2013 г. между ЕАЭС и Кыргызской 

Республикой был подписан меморандум об углублении взаимодействии, где 

Кыргызстан получил право на участия в заседании Евразийский Экономической 

комиссии. На остальных заседаниях также рассматривали план "дорожной карты".  

Наконец, окончательная редакция " дорожной карты " была полностью согласована в 

столице РФ 12 мая 2014 г.[2] 

Для реализации дорожной карты правительство Российской Федерации на 

безвозвратных условиях выделило Кыргызстану 200млн долларов. Так как по расчетам 

требовалось $377 млн, Россиярешила выделить еще $1млрд. Договор о присоединении 

КР к договору ЕАЭС был подписан в Москве 23 декабря 2014 г. Протоколы к этому 

Договору были подписаны на высшем уровне 8 мая 2015 г. Также ЕАЭС решили 

утвердить в должности 2 члена Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

Кыргызстана. С вступлением в силу Договора о присоединении, 12 августа 2015 г. 

Кыргызская Республика стала пятым членом ЕАЭС.[3] 

Основные цели ЕАЭС: 

• кооперация, модернизация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики; 

•формирование единого рынка товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов 

в рамках союза; 

•создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения. 

При вступлением в Евразийский экономический союз Кыргызстану 

обеспечивается проведение согласованной, скоординированной или единой политики в 

отраслях экономики, свобода движения рабочей силы и капитала, услуг и товаров. 

Экономика Кыргызской Республики постепенно улучшалась.  В 2015 г. кыргызская 

экономика повысилась на 3,4%, по результатам 2016 г. составил 3,8%. Самый высокий 

показатель ВВП среди стран ЕАЭС в 2017 г показал Кыргызстан с ростом на 7,8%. А 

самый низкий показатель страны был в 2018 г., который составил 0,2%.[4] 

 После вступления Кыргызстана в ЕАЭС многие отечественные 

сельскохозяйственные продукты (овощи, молоко, фрукты, колбасы, консервы и т.д.), 

включая одежду стали экспортироваться в Казахстан и Россию.  

В 2018 г. импорт составил $1 млрд 434,1 млн, снижение по сравнению с 

предыдущим годом составило 5,5%. В основном импортируются сырьевые и 

промежуточные товары, отсутствующие в республике и энерго-продукты 

(нефтепродукты, природный газ, уголь), разных камней (гранит, мрамор), легковых 

автомобилей, продукции неорганической химии. 

Плюсы вступления Кыргызстана в ЕАЭС: 

• Снижение налогов, легкое трудоустройство, увеличение времени для 

регистрации в другой стране, выплата пенсии для мигрантов; 

• Импортируются низкие цены на продукты; 

• Приходят большое количество инвесторов из других стран, для которых 

создаются выгодные условия для продвижения бизнеса; 

• Заинтересованность и приход туристов увеличились на 28%;[5] 
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Минусы вступления КР в Евразийский экономический союз: 

• Запрет на импорт праворульных легковых автомобилей; 

• Сокращение ввоза легковых автомобилей из Европы и Японии; 

• Ввоз товаров промышленности и сельскохозяйственной продукции по 

низким ценам, в связи с чем, создали конкуренцию для отечественных производителей; 

• Рост цен на импортируемые товары примерно на 5%; [6] 

• Ввоз товаров Китая по более высоким таможенным пошлинам. 

Я считаю, что решение Кыргызстана о вступлении в ЕАЭС было правильным 

для нашей страны. Я думаю, что в дальнейшем развитие Кыргызстана будет двигаться 

еще большими шагами, в частности благодаря. Евразийский Экономический союз дал 

толчок для улучшения экономики и в для развития Кыргызстана. Их сотрудничество 

выгодно для обеих сторон. Я надеюсь, что в будущем Кыргызстан сможет внести 

больший вклад для развития Евразийского экономического союза, а также для стран-

участниц ЕАЭС.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эмоционального 

развития детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, музыкальное занятие. 

 

Проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста всё наиболее 

часто  привлекает внимание педагогов и психологов, так как нравственные, 

эстетические и интеллектуальные чувства, присущие взрослому  человеку, не 

предоставлены ребёнку в готовом виде от рождения.  Дошкольный возраст – это  один 

из важнейших этапов, в котором закладывается  основа эмоциональной сферы ребенка.  

В  дошкольном возрасте наблюдается чувственное познание мира.   

По мнению специалистов по психологии  в этом возрасте формируются 

предпосылки будущей личности с её духовно-нравственными устоями, эстетическим 

отношением и привязанностями.   Этой проблемой занимались такие известные 

педагоги, психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин 

и др.), которые выяснили, что яркие эмоции создают оптимальные условия для 

активной деятельности мозга и являются стимулом для познания мира.      Одно из 

важнейших в дошкольном возрасте это художественное переживание, возможность 

обогатить различными способами эмоциональную сферу детей и сформировать их 

ценностные ориентиры. Музыкальное искусство, это одно из важнейших  звена в 

знакомстве детей с миром эмоций, переживаний и чувств человека. 

Вопросами содержания и структуры понятия «эмоциональная сфера» 

посвящено значительное количество работ зарубежных и отечественных 

исследователей. По выводам ученых (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. 

Запорожца, А.Н. Леонтьева и др.), эмоциональная сфера – это в первую очередь 

характер, темперамент,  выраженные  в чувствах и эмоциях. Определяющие силу и 

динамику проявления чувств, эмоциональная сфера представляет собой совокупность 

личностных качеств, она является регулятором отношений личности к внешнему миру, 

по сути, выполняет защитную функцию, показывает окружающим о состояние 

человека. В наиболее обширном понимании эмоциональная сфера трактуется как 

сложная система взаимодействующих и взаимообуславливающих аффектов, 

настроений, состояний и чувств. Поэтому характеристика понятия «эмоциональная 

сфера» связана, в первую очередь, с описанием содержания понятий «эмоции» и 

«чувства». 

Немало важной проблеме, эмоции, большое внимание уделяли зарубежные 

психологи: В.К. Вилюнас дает определение эмоции как «способность психики 

человека к пристрастному отражению действительности» Л.С. Выготский считает, что 

эмоциональное развитие детей - одно из важнейших направлений профессиональной 

деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни 

человека, и прежде всего ребенка. 

Основная роль в формировании эмоциональной составляющей принадлежит 

искусству как явлению эмоционально-образному по самой своей природе. В большей 

степени это относится к музыке так как, по определению современного музыкознания: 

«Музыка – модель человеческих эмоций» - по определению профессора В. В. 

Медушевского. Благодаря своим  уникальным особенностям музыка способна 

оказывать значительное влияние  на эмоциональное состояние человека, она создает 

глубокие переживания,  музыка обладает способностью вызывать такие чувства как  

волнение, радость и вызывает к себе интерес. Таким образом, музыка является 

средством  развития эмоциональной отзывчивости. 

 Музыкальный руководитель в своей работе с детьми использует все 

традиционные для детского сада связанные с музыкой виды деятельности  – слушание 
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музыки, пение,  музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах.  Все эти виды музыкальной деятельности развивают слуховое 

внимание, способность слышать и слушать, запоминать, понимать звук и слово. А без 

этого будет не  невозможным научить ребенка  выражать свои мысли и чувства. 

В процессе слушания музыки у детей происходит знакомство  с 

инструментальными, вокальными произведениями различного характера, они 

переживают, испытывают определенные эмоции и чувства. Слушание музыки 

способствует развитию интереса, любви к ней, происходит расширение музыкального 

кругозора, повышается музыкальная восприимчивость детей, воспитывается и 

развивается хороший музыкальный вкус. 

Занятия музыкой влияют на общее развитие личности ребенка. Связь между 

сторонами воспитания происходит в процессе разных видов и форм музыкальной 

деятельности. Эмоциональный отклик и развитый музыкальный слух помогает детям в 

доступных формах отозваться на добрые чувства и действия, помогает активировать 

мыслительную и  умственную деятельность, все время, совершенствуя движения, 

развивает дошкольников физически. Методика обучения навыкам слушания музыки  

сложный процесс развития детского музыкального восприятия подразумевает 

использование художественного исполнения произведений, слова преподавателя и 

наглядных средств. 

 Художественное исполнение музыки — это выразительность, простота, 

точность.  Тут неприемлемо разного рода упрощения и искажения, которые лишают 

детей необходимых эмоциональных переживаний. Так как вокальные и 

инструментальные произведения слушаются дошкольниками, то очень важно, чтобы 

звучность и темп были умеренными (без эффектной эстрадности), а звучание 

естественным и мягким. 

  Слово педагога о музыке должно быть кратким, образным, ярким и 

ориентировано на характеристику содержания произведения, средств музыкальной 

выразительности.  Слово педагога должно объяснять,   раскрывать чувства, 

настроение, выраженные музыкальными средствами.  Формы словесного руководства 

разнообразны: пояснения, беседы, краткие  рассказы, постановка вопросов. Их 

применение происходит зависимости от конкретных  воспитательных и учебных задач, 

вида  музыкального произведения  (вокального, инструментального),  момента 

ознакомления (первоначальное  или повторное  слушание), жанра, характера 

произведения, возрастных особенностей  маленьких  слушателей. 

   Также  значимая роль присуща игровой деятельности детей, на музыкальных 

занятиях и музыкально-дидактическим играм. Использование этих игр помогает 

обогащению словаря детей новыми словами-определениями, выражающими образно-

эмоциональное содержание музыки, развитию эмоциональной восприимчивости, 

навыками у  детей определения настроения музыкального произведения, и подбирать 

нужный цвет для каждого  эмоционального состояния. К примеру, это: 

    1.Музыкально-дидактические игры, развивающие музыкальное восприятие: 

Старший возраст: «Весело - грустно»; «Подбери музыку»; «Солнышко и 

тучка»; «Песня-танец-марш»; «Выбери инструмент»; «Подбери музыку»; «Три танца»; 

«Подбери картинку»; «Разноцветные кубики»; «Раскрась музыку»; «Бубенчики»; 

«Музыкальные лесенки». 

Младший возраст: «Где мои детки?»; « гадай-ка»; « знай песенку по двум 

звукам»; «Кто поет?»; «Веселые матрешки». 

2.Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной 

памяти: 
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«Наши песни» книжка-раскладушка, «Чудесный мешочек»; кубики с 

иллюстрациями к песням (младший возраст); «Музыкальный телефон»; книжка с 

нотами; «Получи письмо»; «Нарисуй песню»; «Какую линию выбрать?»; 

«Музыкальный альбом» (старший возраст). 

  Проблема эмоционального развития  ребенка является очень важной в 

детской психологии и педагогике. Одна из ценностей дошкольного возраста это 

повышенная эмоциональность ребенка, его эмоции. Эмоциональная сфера 

дошкольника является важнейшей системой, она оказывает огромнейшее влияние на 

психическую жизнь и поведение дошкольника и чрезвычайно важна для его 

психического и соматического здоровья. 

  Таким образом, можно заключить, что музыкальная  деятельность является 

основой для успешного комплексного музыкального воспитания детей в дошкольном 

учреждении.  Это открывает для ребенка мир творческого развития, способствует его 

социализации и  подготавливает его к полноценной взрослой жизни. На процесс 

музыкального воспитания значимое влияние оказывает мастерство педагога, его 

любовь к нему, знание предмета  и его способность увлечь за собой детей. Очень 

важно чтобы музыкальный руководитель в процессе музыкального воспитания 

обращал свое внимание на развитие творческих способностей детей, поощрял их 

инициативу, давал направление ребенку в поиске им своего места в искусстве. 

  Одной из главнейших задач дошкольного воспитательного учреждения 

является четко скоординированная работа коллектива, оснащение средствами 

техническими  и привлечение детей к этому важному для развития полноценной 

личности ребенка процессу. 

  Педагогический процесс, возможно, считать эффективным, если:  удалось 

создать атмосферу радостного общения, поднятого настроения и гармоничного 

самоощущения всех участников образовательного процесса;  положительное 

отношение детей и интерес к музыке и музыкальным занятиям, развитие музыкальных 

способностей. 
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Abstract. Modern English-language lyrics provide unique opportunities for 

expanding socio cultural knowledge. Without the necessary minimum  knowledge of the 

language, the history of English-speaking countries, literature, the realities of modern mass 

culture, it is impossible to speak of full language proficiency. Each lyrics reflects any stories 

(love, life) of a reference to any event. Recently, a trend has been gaining more and more 

where singers turn to politics and sing about the global problems of mankind, or write songs 

with a reference to the country's historical events. The songs have a deep sense of the text, 

many songs about life situations, calling for friendship, kindness, love. [1-5] 

Ключевые слова: стилистика; стилистические средства; аллюзии; социальные 

аллюзии; политические аллюзии; религиозные аллюзии; английский язык; тексты 

современных англоязычных песен.  
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1 Introduction 

Due to the rapid development of linguistics and the stylistic analysis reaching the 

text level, the structures that form the text as the maximum volume unit of speech fall into the 

research circle, which means that in the framework of scientific analysis there are two 

interrelated, but actually different phenomena : 

- the connection of linguistics with literary criticism, where the study is based on the 

language that forms the text as a means of communication 

-consideration of the speech components of the text from the point of their speech-

expressive stylistic function; [2] 

The role of stylistics is currently difficult to overestimate in relation to so that the 

issues of stylistic interpretation of linguistic facts are becoming increasingly important right 

now, when the role of the functional aspect of the language is growing and is constantly 

increasing need for practical knowledge of various types of speech activities. The linguistic 

competence of an English language specialist includes knowledge of many linguistic 

disciplines, among which stylistics is of paramount importance, as the stylistic component is 

present at all levels of the language system.[3] 

All stylistic means of a language can divided into expressive means (EM), which are 

used in some specific way,  and special  devices called stylistic devices(SD)  [4] An allusion 

has certain important  semantic peculiarities, in that the meaning  of the word ( the allusion) 

should be  regarded as a form of  for  the new  meaning.[5]  

2 Materials and Methods: 

-theoretical: analysis of scientific literature; 

-linguistic: a method of contextual analysis. 

-a descriptive method with methods of observing linguistic phenomena, comparison, 

generalization, continuous disassembly method. 

Stylistics is rightly considered one of the branches of applied linguistics. It not only 

develops thoughtful reading skills, but also provides the basis for the development of artistic 

taste, helps normalize the language and helps to speak and write well and expressively.[6-7] 
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Of course you can’t talk about style without defining what style is. 

In her book, Lapshin, in order to understand what “style” is, turned to the etymology 

of the word. The English word style comes from the Latin stilus - the name of a special stick 

with a sharp end, which the Romans used as a tool of writing on wax tablets. Metonymically, 

the word "style" began to be used in the sense of skill: 

a) correctly use the lexical and phraseological and syntactic means of the language 

  b) use these tools to beautify speech.[8] 

Thus, style was understood as a way of presentation, a good syllable. 

Further, the word was borrowed in European languages. The French and English 

changed the spelling of the root vowel (style), mistakenly linking its origin with the Greek 

word stylos - ‘pillar’, ʻ stem ’.[9] 

Kuharenko explains that the term “stylistic” originated from the Greek “stylos”, 

which means “a pen”. In the course of time it developed several meanings, each one applied 

to a specific study of language elements and their use in speech.[10] 

Stylistics is the branch of linguistics that studies principles and effect of the choice 

and use of lexical grammatical, phonetic and generally linguistic means for transmission of 

thoughts and emotions in different conditions of communication.[11] 

Man is intelligent! And this is due to the fact that he has the most valuable gift of 

speech. Arnold claims that our speech is rich and diverse, without it we would not be able to 

reach heights in all areas of activity, thanks to which we communicate with each other, pass 

on information and experience to a new generation. 

Lapshina explains that the style of broad understanding is the science of use 

language. As a branch of linguistics, stylistics (linguostylistics) is a section of linguistics that 

studies the style of language and speech style. At the same time, the style of the language and 

the style of speech are two sides of the whole, correlated as language and speech, that is, as a 

code and the real embodiment of this code.[12] 

This suggests that the exchange of one or another information depends on the style 

of its transmission. With some intonation, manner, they raised their speech... 

The stylistics of the language explores, on the one hand, the specifics language 

subsystems called functional styles and sublanguages and characteristic idiosyncrasies of 

vocabulary, phraseology and syntax, and, on the other hand, are expressive, emotional and 

evaluative properties of various linguistic funds. Stylistics of speech studies individual real 

texts, consider how they transmit content, not only following the norms, well-known 

grammar and style of the language.[13] 

That is, you can see that in different situations, the language as a means of 

communication is used in different ways. A message about one and the same fact of reality 

can take different forms, depending on, for example, whether communication takes place in 

an official, business or everyday environment, on the social affiliation of the interlocutors and 

the relationship between them, because of the subjective, emotional attitude of the speaker to 

the subject of conversation, and from, finally, how he regards the situation. All these 

pragmatic factors of the communicative situation are optional, that is, in the act of 

communication they are notnecessarily appear all at the same time. 

Stylistics, like any science, has its own conceptual the apparatus and instrument of 

description is a metalanguage in which the basic concepts are stylistic device, stylistic 

function, stylistic connotation, style coloring.[14] 

It is very important to master this conceptual apparatus in order to successfully carry 

out stylistic analysis of the text. It is not only about correctly understanding the content of the 

text, but also the ability to convey one’s impression to another. At the same time, active 

language skills are developed in the field of topics that are most important in the field of 

cultural communication. 
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The modern world is characterized by speed of movement, brevity of phrases and 

simplification of the whole way of life in general. The modern young generation prefers 

concise, simple texts and comics to long, grammatically and lexically more complex classical 

novels. Based on this, we can assume that today the texts of popular English-language songs 

of a global (mass) nature can serve as both a source of information transfer and a tool for 

shaping the worldview, value orientations and attitudes of young people. Lyrics related to 

fiction, namely to poetic texts, have their own specifics. The main features are conciseness, 

accuracy, clarity and imagery. Understanding of the meaning occurs throughout the text. 

Reality is presented in the form of an image, and important is not only the transmission of 

informative content, but also the emotional and psychological impact on the listener [15], 

which is possible through stylistic paths, in this case through allusions. 

The stylistic features of a work are very often the subject of many scientific studies 

[4,5]. The relevance of using allusions in song lyrics is represented by saving time and 

compressed information transfer, a large amount of information is transmitted through a 

small amount of words. When using allusions, one word, a phrase carries a volume of 

information equal to the whole story, according to V. I. Yaremenko, there is an “activation in 

the mind of the reader of certain textual layers and the presentation of the author’s text in 

tune with external contexts”  i.e. through a system of associations, a connection arises and a 

deeper understanding of the author’s text through previously acquired knowledge. In 

addition, the lyrics have a national-cultural and temporal condition. The songwriters, 

consciously or perhaps subconsciously, describe the characteristics of that people and the era 

to which they belong and in which they live - there is a consonance with the political 

situation in the country, with thoughts that concern many. 

3,4 Result and discussion 

According to I. R. Halperin, allusion is a stylistic figure containing a hint, 

a reference to a historical, literary, mythological, biblical fact or fact from everyday 

life, expressed by a word or phrase and enshrined in text culture or speech [3]. 

The use of an allusion implies that the reader or listener has an idea about a given 

fact, subject, or person. They are based on the accumulated experience and knowledge of the 

author, which in turn assumes that the reader himself also has such experience and 

knowledge. As a rule, the source is not indicated, which is the most noticeable difference 

between quote and allusion. 

Another feature of the allusion is the nature of its structure, if the quote implies a 

verbatim excerpt from the text, framed in a special font or framed with quotation marks, then 

an allusion is just a mention of a word or phrase, which is considered as a key word-

utterance. Moreover, the author, using an allusion, the main meaning of which is supposedly 

known, gives it a new meaning 

in his statement. For example, the Pink My Vietnam lyrics read: This is my 

Vietnam, I'm at war, life keeps on dropping bombs and I keep score [17]. 

In this example, an allusion is represented by the token “Vietnam”. This is an 

allusion to the Vietnam War, which in America 

considered one of the most cruel, bloody and shameful, because the forces of 

opponents were absolutely unequal. In the history of Vietnam, this war is perhaps the most 

heroic and tragic. However, Pink in his text gives it a new meaning, implying his life by this. 

Life, like the Americans in the Vietnam War, mercilessly drops "bombs" on it, but it reflects 

all the blows and does not give up. There are also a number of references to global political 

and social problems that resonate with allusions to religion. The song Ave Mary A contains 

references to the Catholic prayer to the Virgin Mary, to her initial words, as well as allusions 

to the problem of high levels of suicide among schoolchildren in Japan and the kamikaze, 
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who were the first suicide bombers: "Suicide bomber and a student shot, Tokyo I think we 

have a problem "Cause I don' believe in you anymore. 

 And also consider an American pop rock band " Maroon 5". In his song “Makes Me 

Wonder” there is a secondary theme where Levin (the lead singer of the group) expresses his 

dissatisfaction with the state of American politics and the Iraq war. 

 5 Conclusion 

At the moment, songs play an important role in society. Songs have their own cult 

and also make a huge contribution to the development of sociality. Nowadays, in connection 

with the latest events, political relations are breaking out. The songwriters, seeing everyday 

life, are trying to hint to people of high society about any problems, or the authors write 

songs on religious and love topics. 

When the listener listens to songs, he listens not only to the melody and rhythm, but 

to any references, what is true for him, what he wants to accept. 

Performers, seeing the smallest, and even global problems, want to be along with the 

people. Each phrase is saturated and endowed with some meaning. 
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Abstract: this article is committed to the linguistic examination of intonation, its 

components and capacities within the English language, which is one of the foremost 

curiously, questionable and vital issues of not only theoretical phonetics, but also of common 

linguistics of the present time. 

Аннотация: эта статья посвящена лингвистическому изучению интонации, ее 

компонентов и возможностей в английском языке, что является одной из самых 

любопытных, сомнительных и жизненно важных проблем не только теоретической 

фонетики, но и общей лингвистики современности. 

Annotatsııa: bul maqala tek qana teorııalyq fonetıkanyń ǵana emes, sonymen qatar 

qazіrgі tіl bіlіmіnіń de mańyzdy, kúmándі jáne ómіrlіk mańyzdy máselelerіnіń bіrі bolyp 

tabylatyn aǵylshyn tіlіndegі ıntonatsııany, onyń komponentterі men múmkіndіkterіn 

lıngvıstıkalyq zertteýge arnalǵan. 

Keywords: intonation, speech melody, sentence - stress, the tempo of speech, the 

process of speech, emotions. 

Ключевые слова: интонация, мелодия речи, ударения, темп речи, процесс 

речи, эмоции. 

Tіrek sózder: ıntonatsııa, sóıleý áýenі, ekpіn, sóıleý qarqyny, sóıleý protsesі, 

emotsııalar. 

 

Intonation is a feature of all languages. It might be strange to talk to each other 

without any alter of pitch. Talking with intonation changings agreeing to the circumstance is 

within the human nature, men and ladies. Different linguistic schools allude to the part and 

capacities of sound in different ways. As M.V. Yevstifeyeva says, sound may be a phonetic 

phenomenon generally considered inside the taking after dialect perspectives: acoustic, 

sound-related and utilitarian. The acoustic and sound-related characteristics of sound are 

combined inside the discernment level; the primary display uncommon intrigued for 

investigate work in hypothetical phonetics, the moment are associated with instructing hone. 

The useful level actualizes phonetic capacities of pitch [3,88] 

In every language, intonation is utilized for the external design of a sentence. By 

implies of the intonation audience members understand whether the sentence is narrative, 

interrogative, request or exclamation. In English, intonation plays a really massive role, 

because it provides the sentence linguistics completeness, still as varies emotional colours.  

Knowledge of the intonational options of the English language and also the ability to 

rearrange your speech in accordance with them are not any lower than the right pronunciation 

(articulation) of sounds. Intonation highlights the logical center of vocalization and creates an 

emotional background of the method of communication.  

Intonation of English is a very complex and diverse phenomenon. In English there 

are two differences in intonation: dialectical and regional. For instance, between British and 

American intonation there is valuable difference. The intonation will sound otherwise 
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counting on whether or not the speakers have low or high voices, speak quick or slow, loud 

or quiet, energetic, emotional, neutral or indifferent. Men and ladies have their 

own variations and preferences in intonation. 

It is widely believed that intonation is a subjective thing, that each person has his 

own intonation. At the same time, they often refer to the fact that different artists read the 

same text in different ways and that the difference in reading can be very significant. The fact 

is undeniable, observed very often. However, completely different reading is by no means 

that indifferent to the comprehension of the text. The various intonation of a similar text 

could be a consequence of the various understanding of it by different readers. Identical 

sentences are often pronounced with totally different intonations. Will can it really stay at the 

same time an equivalent sentence, that is, with identical intellectual and emotional content? 

After all no. It will be slightly different anytime. 

The close connection that exists between intonation and the meaning of the sentence 

makes it one of the most vital features of communication. It is acknowledged that in order to 

grasp a sentence, it is not necessary to recognize all the words that compose it. Context often 

helps to restore an unheard word, and even if such a “restoration” does not occur, then 

understanding the meaning of the sentence as a whole is by no means impossible. There is no 

doubt that intonation plays an important role. [1-8]  

In Great Britain there are two fundamental approaches to the intonational issue. One 

is acknowledged as a contour analysis and the second is grammatical. 

Contour analysis is signified by a massive group of phoneticians as H. Sweet, D. 

Jones, G. Palmer, L. Armstrong, I. Ward, R. Kingdon, J. O'Connor, A. Gimson. [8-18] It is 

traditional and wide used in keeping with this method the littlest division to which 

phonological meaning will be connected could be a tone-group (sense-group). Their idea is 

predicated on the belief that intonation is made up of basic functional "blocks". They pay 

loads of attention to these "blocks", however, not to the method they are associated. 

Intonation belong to them as a stratum that is overlapped on the lexico-grammatical structure. 

Actually the purpose of communication regulates the intonation structure. 

The grammatical approach to the examination of intonation was found out by M. 

Halliday. The foremost element of intonation is a clause. Intonation could be a complex of 3 

systemic variables: musical notation, tonicity and tone, that are related with grammatical 

categories. Musical notation marks the start and therefore the finish of a tone-group. tonicity 

marks the center of attention of every tone-group. Tone is that the third element in Halliday's 

method. Tones is primary and secondary. They transfer the attitude of the speaker. Hallyday's 

theory is predicated on the grammar function of intonation. [16] 

K. Pike the founding father of the American school of intonation in his book «The 

Intonation of American English» considers «pitch phonemes» and «contours» to be the most 

units of intonation. He describes totally different contours and their meanings, however the 

word «meaning» stands with the exception of communicative perform of intonation. [18] 

The expressed intonation forms but for otherwise explicit, a range of pronunciation 

that has generally been named ‘standard Southern British English’ (SBE) – the status form of 

the south-east of England that additionally serves in varied gradations as a status norm 

elsewhere within the British Isles, but the patterns utilized for examples are almost like 

patterns normally American. Then the examples ought to be available not solely to the big 

range of speakers of these 2 varieties however additionally to a lot of greater population of 

English utterers who have inactive information of these pronunciations. 

Intonation is a universal device of the language. Every language is not spoken 

monotone, i.e. with none modification of speech parameters. On perceptional level 

intonation is also a sophisticated, a whole, shaped by vital variations of tempo, pitch and 

loudness closely connected. Some linguists favor speech timber because the fourth element of 
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intonation. Although it actually conveys some reminder attitudinal or emotive sense there’s 

no reason to contemplate it along with the three prosodic components of intonation (pitch, 

loudness and tempo). These days the term “prosody” substitutes the term “intonation”. 

Intonation patterns are used to implement syntagms in oral speech. The syntagm 

may be a cluster of words that are semantically and syntactically complete. In phonetics 

they're known as intonation groups. The intonation cluster may be a stretch of speech which 

can have the length of the entire phrase. However, the phrase typically contains quite one 

intonation cluster. the quantity of them depends on the length of phrase and therefore the 

degree of linguistics impotence or stress given to numerous elements of it. The position of 

intonation teams might have an effect on the that means. 

Thus, on the basis of the study of the English intonation theory, we conclude that 

speech prosody is important for each of the individuals. To validate our theory, we 

investigate the ways in which intonation devices are used to convey an image and emotion. 

As an object of research we consider examples of acting skills of actor Robert Downey Jr. 

Including his natural speech from the clippings of the interview.  
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Аннотация тәжірибелік бағдарлық білім беру. (кәсіп, еңбек, мамандық, 

тұлғалық қасиеттер, білім беру, тәрбиелеу). 
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Қaзaқcтaн Реcпубликacының білім беру caлacының aлдындaғы іргелі 

міндетінің бірі  еліміздің ерекшеліктерін еcкере oтырып, жacтaрғa терең білім мен 

нaқты кәcіп иеcі бoлaтындaй икемділік пен дaғдыны, қoғaмның белcенді мүшеcінен 

тaлaп етілетін тәрбие беру іcін oдaн әрі дaмыту және жетілдіру бoлып oтыр. Қoғaмның 

әрбір мүшеcі бәcекеге cәйкеc келетін білім aлуынa жaғдaй жacaлынуы тиіc. 

Адам дамуының ең басты кепілі - еңбек “Еңбек адамды адам етеді, еңбексіздік 

адамды надан етеді’’, - демекші қарекетсіз еш нәрсе жүзеге аспайды. Батыс 

мәдениетінде ертеңгі жаңа асуларды алу үшін сен дәл қазір іс-әрекет жасау керексін 

дейді. Шынымен де, үлкен жетістікті қоя тұрайықшы қарапайым кішігірім іс те 

еңбексіз іске аспасы анық. 

Ертеден батыс емес, өзіміздің қазағымыз да еңбектің бағалығын ғұрыптап, 

талай дүние айтып кеткен.  

Орта ғасырлардағы ұлы ғұламардың бірі оқу-білімнің қажеттілігін айтып 

өткен Әбу Насыр әл-Фараби еңбекті тәрбиенің бір бөлігі деп санап, еңбек тәрбиесі 

теориясын ғылым ретінде қарастыруды ұсынды. Дегенмен, еңбекке баулу барысында 

адам еңбек шеберлігіне үйренеді, одан еңбек ету дағдысы қалыптастырылады,- деген 

болатын Фараби.  

Фарабидің шәкірті, оның ілімін әрі қарай жалғастырушы Ибн Синаның 

“Фарабидің тәрбие тағылымдарының ең маңыздысы әрбір жеке адамды еңбекке 

тәрбиелеу болды. Өйткені, еңбексүйгіштік, еңбек ете білуге және еңбекке ынталы 

болуға тәрбиелеу. Ол кімде- кім өзінің тіршілігі үшін, өзіне пайда келтіретін еңбекпен 

айналысқанда ғана нағыз ел адамы бола алады деген өмірлік өсиет қалдырып кетті,”- 

деген екен.[1] 

Қазірде сол міндетті болып саналатын бірден-бір пән ретінде “кәсіптік білім” 

атты педагогиканың дербес ғылымы ретінде қарастырылады. Ал, жалпы педагогика 

дегеніміз не осы? Ғылыми тілмен айтсақ, педагогика - жалпы және арнайы білім беру 

саласында теориялық, практикалық іс-әрекеттің негізі болып табылатын білім берудің 

мазмұны, формасы мен әдістері туралы ғылым. Осыған сәйкес, оның белгілі бір білім 

саласы бойынша педагогикалық проблемаларды зерттейтін кәсіби педагогика сияқты 

дербес саланың болуы заңды құбылыс. 

Кәсіби педагогика - қоғам дамуымен біте қайнасқан өзіндік даму тарихы бар 

ғылым саласы. Ғасырлар бойы жинақталған тәлім-тәрбие тәжірбиесі ұрпақтан ұрпаққа 

жеткізілсе, мәдениет пен қоғамның дамуына, әлеуметтік тәжірбиенің қорабалы 

қорының жасалуына ықпалын тигізді. Сөйтіп, өткеннің тәжірбиесін жинақтап дамуға 

үлесін қосып, бірте-бірте дербес ғылым саласы ретінде қалыптаса бастады.  
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Кәсіби педагогика қоғамдық құбылыс ретінде кәсіби тәрбие заңдылықтарын, 

қоғамдық өмірдегі кәсіби тәрбиенің мәні мен рөлін анықтайды. Сондықтан да, ол 

балалар мен жастардың ғана емес үлкендердің де тәрбиесі жайлы ғылым болып 

саналады[2]. 

Кәсіби педагогиканың мәнін толық түсіну үшін, ең алдымен оның негізгі 

категориялары мен ұғымдарын қарастыру қажет. Біріншісі - кәсіптік тәрбие ұғымы. 

“Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы, ол келешекке оның барлық өміріне апат әкеледі”, деп әл-Фараби 

атамыз босқа айтпаған сірә? Ол тәрбиелеу - жеке адамның кісілігін қалыптастыру деп 

көрсетеді.  

Екіншісі - кәсіби оқыту. Бұл екі жақты үдеріс. Яғни, білім мазмұнын 

меңгертуге мақсатын негіздеген оқытушы мен сол білім алушылар арасындағы өзара 

әрекеттесу нәтижесінде кездесетін қарама-қайшылықтарды дұрыс анықтап, оқытушы 

материалды жеткізуімен және әрбір оқушының оны түсінуімен сипатталады. Ал бұл 

адамның коммуникацияға түсуіне, қарым-қатынасқа бейімделуге ықпал жасайды. Бұл 

орайда ғұламамыз адам - қоғамның ажырамас бір бөлшегі, ол қоғамнан тыс өмір сүре 

алмайды, ол белгілі бір топтың мүшесі деп қарастырады. Адам өмір сүру үшін 

көптеген нәрсеге мұқтаж болады, мұның бәрін ол жалғыз өзі жасай алмайды. 

Сондықтан да, ол басқалармен қарым - қатынасқа түсуі қажет дейді.  

Үшіншісі - кәсіптік білім. Ол жеке тұлғаның әлем туралы бағдар ала білуін 

және бейімделуін, еңбек етуде әлеуметтенуінің нақты мамандықты және білік деңгейін 

меңгеруін, адамның түрлі іс-әрекеттер сапасындағы құзіреттілігін, шеберлігін және 

дамуын қамтамасыз ететін әлеуметтік және педагогикалық тұрғыдан 

ұйымдастырылған үдеріс.  

Ocы тұрғыдaн қaрacтырғaндa, aтaлғaн дидaктикaлық тaлaптaр мaзмұндық 

тұрғыcынaн әдіcтемелік жүйенің мaңызды, бacқaрушы функцияcы бoлып caнaлaды. 

Бұл бірінші кезекте, oқытушығa – oқушылaрдың бacқaрылaтын және өзіндік 

бacқaрылaтын іc-әрекеттерін жocпaрлaу мен ұйымдacтыру, oлaрдың өзбетінше жұмыc 

жacaуынa бaғыт береді. Екіншіден, oқытудың тәрбиелік функцияcын – білімнің терең 

cенімділікке деген, прaктикaлық әрекетін қaмтaмacыз етеді. Үшіншіден, oқыту 

үдеріcінде oқыту мен тәрбиелеудің интегрaциялық cипaтын көрcетеді. 

Келесі ұғым - кәсіптік қалыптасу. Ол деген жеке тұлғаның кәсіптік білімдерін, 

іскерліктерін, дағдыларын, жеке тұлғаның сапаларын, кәсіби іс-әрекетте жүзеге 

асыруда қол жеткен деңгейі. 

Ендігісі - кәсіптік даму - жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекет субъектісі ретінде 

дамуы, шыңдалуы. Фараби: “Еңбек ету, саналы болу, адамгершілік, ақылдылық 

табиғаттан туындауы қажет деген ғылыми тұжырымын жасай келе, ол адамды табиғат, 

адам, жер бетіндегі тірі организмдер дамуының ең жоғарғы сатысына көтерілген, еңбек 

құралдарын жасап оларды өз қажетіне жарата білген, өз ойын айта, түсінікті сөйлей ала 

білетін саналы орта мүшесі дейді. Сол себепті де кәсіптік даму, алға басу - әр 

индивидтің маңызды бастамасы болып саналады. 

Бoлaшaқ oқытушылaрды педaгoгикaлық дaярлaу прoцеcінде oлaрдың 

әдіcтемелік іc-әрекетіне дaярлығын қaлыптacтыру мәcелеcінің oрны ерекше. Cебебі, 

жaлaң «білімдер, іcкерліктер және дaғдылaр» қaлыптacтырудaн құзыреттіліктер 

қaлыптacтыруғa көшіп oтырғaн бүгінгі күнгі білім пaрaдигмacынa cәйкеc ең aлдымен 

oқытушыны бірізділікпен жұмыc жacaуғa дaйындaу қaжеттігі туaды. Aл oның 

бірізділікпен  жұмыc жacaй aлуы oның aтaлғaн дaярлықтың, яғни әдіcтемелік іc-

әрекетіне дaярлығының қaлыптacуымен тығыз бaйлaныcты. 

Біз кәсіптік білім ғылымның бір бөлшегі деп айтып кеттік. Ғылыммен тікелей 

байланысты болған соң, өзінің ұғымында “ғылым” түсінігімен байланыстырады. Оның 
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бірі - ғылым объектісі. Бұл білімнің берілген саласына бағытталған, сол шынайылық 

ауқымды, құбылыстар мен үдерістер жиынтығы. 

Ғылым нысаны әдетте, шынайылықтың айтарлықтай кең аясын білдіреді және 

өзінің күрделілігі мен көпқырлығы салдарынан, өзінің негіздемесінде барынша әртүрлі 

ғылымдардың “қатысуын” талап етеді. Объектінің дамуы жан-жақты зерттеу бір 

ғылыммен ғана шектеле алмайды. Сондықтан да, қазіргі философия мен ғылым 

әдіснамасында және ғылыми зерттеулерде кез-келген көпаспектілі нысан зерттеуге 

жаратылыстану не әлеуметтік немесе тағы да басқа ғылымдар жайында ой қозғалып 

жатқандығына қарамастан пәнаралық, ықпалдастық, жүйелік тұрғысынан келу 

мәселесі алда тұр. Бірақ, бұл ықпалдастық жеке ғылымның мәртебесін түсіру емес, 

керісінше, сол әрекеттестік сол пәнаралық ғылыми іздену жүйесіндегі рөлі мен орны 

барынша көрінуі қарастырылады. 

Фарабиден қалған ғылыми еңбек саны жүзден астам. Оның арасында логика 

мен математика да, музыка мен астрономия да, дәрігерлік сала мен лингвистика да, 

поэзия-риторика мен педагогика бар. Фараби ең алғаш еңбекті, таза еңбекті, адал 

еңбекті тәрбиенің алғышарты етіп алады. Философия - меңгеру, білім - тәрбие алу, 

еңбекке үйрену дей отыра, философияны меңгеру тәрбие әдістеріне байланысты екенін 

ғылыми тұрғыда дәлеллдейді. “Ғылымдар тізбегі”, “Ғылымдардың шығуы ” 

еңбектерінде ғылымдар неге үйретеді, одан не зерделей аламыз, онымен қоса 

тәрбиенің тарихи тағылымын, үлгісін болашақ ұрпаққа үлгі-өнеге ретінде тәлім етіп 

қалдырды. Байқадыңыз ба? Еңбек, педагогика, кәсіптік педагогика. Бұл тек бір ғылым 

саласынан шығатын нәрсе емес, ол айтып кеткен адамзат баласының өткен дүниесін 

жинақтаған тарих, болмыс пен сананың заңдылықтары қарастыратын ұшқыр-ойлы - 

философияның және жүздеген басқа да ғылым салалары мен түрлері негізінде 

қарастырылатын үлкен таным.  

Білікті жұмысшыларды дайындау үнемі маңызды тапсырма болатын, өйткені 

өндірістің шынайы жетістік деңгейі олардың біліктілік деңгейлеріне тәуелді болды. 

Сонымен қатар еңбек мазмұнының сараптамасы өнеркәсіптік дамыған көптеген 

елдерге тән тұрақты тенденцияны көрсетті: біртүрдегі және бірқалыпты жұмыспен, 

зиянды немесе қауіпті жағдайлардағы өндіріспен байланысты біліктілігі аз еңбек 

күннен күнге машиналарға және олардың интеллектуалды түрі-роботтарға арқа 

сүйейді. Аз біліктілікті, айтарлықтай физикалық ауыр жұмысты орындау беделді емес. 

Еңбек қызметін өзгерту жастар үшін жұмыс түрлерінің тартымдылық қағидаларын 

нақты ажыратты.  

Бірінші орынға жастардың орындау қызығушылығын, өз күштерін 

шығармашылық жұмсау мүмкіндіктерін тударытан қызмет шығады.  

Қазіргі таңда еліміздің өндірісі үшін білікті мамандарды дайындаудың 

маңызды тапсырмасы болып бәрінен бұрын жастарға кәсіби білім берудің жаңа 

тәсілдерін ойластыру болып табылады. Бұл оқушыларда барлық уақытта қажетті және 

өндірістің болашақ талаптарын ескеретін қасиеттер қатарын қалыптастырудан бас 

тартуды білдірмейді. Оларға жатады:  

- өндірістік және технологиялық тәртіп;  

- құрылғылар мен құралдарға ұқыпты қарау;  

- алынған теориялық білімді тәжірибеде қолдана алу;  

- өндіріс техникасы мен технологиясы негіздері туралы, кәсіпті меңгеру мен 

өндірістік біліктіліктің ары қарайғы дамуына қажетті көлемде еңбекті 

ұйымдастырудың терең және мықты білімінің болуы.  

Алайда қазіргі таңда тек осы қасиеттер ғана жеткіліксіз. Жұмыс берушілер 

сонымен қатар қызметкердің шығармашылық, белсенді әрекет ететін және өндірістің 

өзгеріс жағдайларына тез бейімделетін тұлға болғандығын қалайды. Басқа сөзбен 
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айтқанда, өз тағайындамасын тапқан, кәсіби қызметтің жоғары деңгейіне ие, еңбекті 

жүзеге асыру барысында өзгеретін және дамып отыратын, кәсіпке өзінің жеке 

шығармашылық үлесін тигізетін кәсіпқой-адамның қасиеттері талап етіледі.  

Осылайша, білікті мамандарды дайындаудың негізгі бағыты жастарды оқыту 

ғана болып табылмайды, сонымен қатар өмірдің өзімен белгіленген артықшылықтарды 

жүзеге асыру. Яғни, қоғам оның жас мүшелерінің қаншалықты көп бөлігі кәсіби білім 

ала отырып, уақытпен талап етілетін жеке қасиеттердің қажетті жинағымен арнайы 

дайындықтан өте отырып білікті маманға айналатындығына қызығушылық танытады. 

Кәсіби білім берудің жаңа мазмұнында келесі қағидалар ескерілуі тиіс:  

- адам кәсіби талаптарға қаншалықты сәйкес келеді және кәсіп адамның 

болжамына, ынтасына, икемділігіне қаншалықты сәйкес келеді;  

- адам кәсіп нормалары мен ережелерін қаншалықты деңгейде меңгерді және 

ол өзінің ерекшелігін көрсетуге, өзін кәсіп арқылы дамытуға тырысады ма;  

- адам мансаптық өсуге қол жеткізді ме және өсуге ұмтылады ма, басқа 

адамдардың кәсіби сындарын қабылдауға дайын ба;  

- адам өз жетістігін сандық және сапалық бағалауға қабілетті және дайын ба, 

және оларды объективті түрде балмен, санатпен анықтай алады ма.  

Көріп отырғанымыздай, өзінің өндірістік міндеттерін кәсіби орындау үшін 

маманға қажетті жеке қасиеттер кешені ұйымдастырылған білім беру жағдайында 

қалыптасуы мүмкін. Қорытынды мақсатқа бағытталған артықшылықтардың дұрыс 

таңдалуы маңызды-жаңа көзқарасты жұмысшыны дайындау. Бұл сөздердің астарында 

өндірушіге қойылатын негізгі талап жатыр: ол (адал болса да) орындаушыға бейжай 

қарамауы тиіс, тапсырылған іске өз өміріндегі маңызды іс ретінде қарауы керек. 

Оқушыларда кәсіби-еңбектік қасиеттердің қалыптасуы жоғарыда атап өтілген 

қағидалар бойынша жүзеге асуы үшін оларды тәрбиелеудің әдістемелік тәсілдері келесі 

мақсаттарға бағдарлану керек.  

1 Қоғамның болашақ жас мүшесі өзін, өз қасиеттірін, нақты сатыдағы өз 

шамасын тануы, өз қажеттіліктерін, күшті және әлсіз жақтарын анықтауы, өзінің 

құндылықтар, адамдарға деген қатынастар жүйесін қалыптастыруы керек. Бұл нақты, 

сонымен қатар еңбектік сипаттағы тапсырмаларды шешу арқылы өз күшін тәжірибелік 

қолдану процесінде мүмкін болады. Бұл мақсатқа өндірістік білім беру сабақтарында 

жетеді.  

2 Мамандықты меңгеру бойынша бірінші сабақтан бастап оқушылардың 

отбасыға, қоғамға, жұмысқа қатысты болжалы мен ұстанымы анықталуы керек. Осы 

ұстанымнан көп жағдайда адамның жеке тағдыры шешіледі. Осы тапсырманы жүзеге 

асыру оқушыларда кәсіби біліктіліктің талап етілетін деңгейін қалыптастыру арқылы 

мүмкін болады.  

3 Оқушы өзі үшін қоғамдағы немесе үйдегі төленетін және төленбейтін 

жұмыста өз күшінің қолданылу қағидасын қалыптастыруы маңызды. Жағдайға 

байланысты прагматик пен альтруисттің органикалық үйлесімі адамгершілік бағдарын 

анықтайды. Кәсіби білім беру педагогтерінің міндеттеріне оқушыларда осындай 

қасиеттерді тәрбиелеу кіреді.  

4 Белсенді өмірлік ұстаным жеке мәнсаппен тікелей байланысты - өмір бойы 

иеленетін қызметтер бірізділігімен және жеке жетістікпен, олар әкелетін 

марапаттаумен және қанағаттанумен. Осы аспектіні жеке тұлғаның қалыптасуында 

өрескел деп есептей отырып, екі жүзді болудың керегі жоқ. Жастар ересектерден де 

асқан атаққұмар, сонымен қатар өмір тек қана ақ сызықтардан тұрмайды. Өмірлік 

қиындықтарды жеңе білу, жағдайды жақсы жаққа өзгерту өзің үшін керек және 

мүмкіндігінше ертерек өзгерту қажет. Осындай жеке - кәсіби қасиеттерді тәрбиелеу-

жастарды өздік еңбек қызметіне дайындаудағы маңызды тапсырма.  
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5 Кез келген мамандық бойынша дайындық икемділікке, жинақылыққа деген 

қабілеттің дамуынан тұруы керектігін өмір бірнеше рет растады. Осы қасиеттер мен 

дағдылар білім мекемесінен келесі сатыға ауысуға байланысты өзгерістерге бейімделу 

үшін қажет (жағдайға бейімделу қабілеті, икемділік, шешім қабылдау мен мәселелерді 

шешу қабілеті).  

Жастарды ересектердің еңбек өміріне дайындауда жекетұлғаны доминант 

ретінде дамыту мәселесінде бірінші орынға мамандықты ең жоғарғы деңгейде 

меңгеру тұрады. Соңғы жылдары көптеген аймақтарда өнеркәсіптің өсуімен бірге 

білікті жұмысшы кадрларға деген мұқтаждықтың едәуір артқандығы сезіледі. Жұмыс 

берушілерге жұмысқа қабылданған маманның қандай кәсіби-еңбектік қасиеттерге ие 

екендігі мүлдем бәрібір емес. Олардың талаптары толықтай заңды және жақын уақытта 

кәсіби білім берудің барлық деңгейінің оқу мекемелері басшылыққа алуға мәжбүр 

болатын басымдылықтар белгіленеді. Кәсіби білім беру мазмұнын айтарлықтай 

жаңалау керек, әйтпесе көптеген жағдайларда заманауи өндірісте тек жұмысшылар 

ғана емес, біліктілігі жоғары жұмысшылар жетіспей жатады.  

Қазіргі таңда ол тек жеке бағдарлық қана емес, сонымен қатар тәжірибелік - 

бағдарлық болуы керек. Тәжірибелік бағдарлық білім берудің мақсаты - болашақ 

маманда кәсіби қызметке толық дайындықты қалыптастыру, кәсіби білім беруде 

шығармашылық бастаманы күшейту және нәтижесінде – кәсіби біліктілікті 

қалыптастыру. Дәл осы кәсіби біліктілік жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

дамытуға бағытталған, қызмет өнімділігінің деңгейін жоғарылатуға, білімді, 

дағдыларды жетілдіруге, кәсіптің негізгі әдістемелері мен технологияларын меңгеруге, 

болашақ жұмысшылардың кәсіби шеберлігінің негізінің қалыптасуына мүмкіндік 

береді. Инновациялық әдістеме, біліктілікке негізделген білім беруде қолданылатын 

модульдік бағдарламалар мүмкіндік береді: 

- оқу-тәрбие беру процесіндегі кәсіби білім беру педагогтерінің орны мен 

рөлін қайта ойлауға;  

- білім беру бағдарламаларының мазмұнына қатысты тәсілдерді сапалы түрде 

қайта қарастыруға;  

- білім беретін оқу материалдарын реттеу мен жүйелеуге;  

- оқушыларды жай ғана қатысушылар ғана емес, оқу процесін бірге жүзеге 

асыруда педагогтердің пікірлесі қыла отырып білім алуға деген оқушылардың ынтасын 

арттыруға[3]. 

Әрине, кәсіптік педагогика бұнымен шектелмейді. Ең бастысы айтқым келгені 

- Әбу Насыр әл-Фараби атамыз еңбекті ең бірінші орынға қоя отыра, еңбексіз өмірдің 

тұл екенін айтып кеткен. Қазақта бір жақсы мақал бар - “Еңбек етпеген адам ішіп-

жемге жарамайды, еңбектенген адам ішіп-жемнен тарылмайды”-, дейді. Шынымен де, 

рас қой?! Бұны мектеп қабырғасынан бастап жас ұрпаққа үйретсек, болашағымыз 

бұлыңғыр болмас. Қазіргі балапандар ертең-ақ үлкен өмірге қанат қағады. Сол 

қанатының талар-талмасы сол кезеңге дейінгі жинақталған тәлім-тәрбиесі мен 

білімімен байланысты. Сондықтан да баланы жастайынан алдымен тәрбиеге кейін 

білімімен қоса өзінің өмір бойы айналысатын кәсібі мен нәсібін үйренуіне біз 

педагогтар жауаптымыз!  
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 Дүние жүзіндегі елдердің орта білім беру жүйелері «ХХІ ғасырда сәттілікке 

жету үшін балалар нені үйренулері керек?» Деген сұрақ қояды. және «оларды 

үйретудің ең тиімді әдісі қандай?» Бұл мәселелер білім беру бағдарламасымен және 

оны жүзеге асыру барысында оқытудың тиісті әдіснамасымен тығыз байланысты. 

Қазақстан қазірдің өзінде жаһандық сын-қатерлерге сәйкес орта білім беру 

жүйесін дамыту үстінде. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік стандартында тұжырымдалған білім берудің негізгі құндылықтары мен 

мақсаттары мектеп бітірушілердің жалпы білім деңгейін көтеруге, жаңашылдық пен 

көшбасшылықты жүзеге асыру үшін қажетті дағдыларды дамытуға, халықаралық 

тәжірибені ескере отырып, мектеп білімінің призмасы арқылы ұлттық бірегейлікті 

дамытуға бағытталған. Жаңартылған білім беру бағдарламасын және критериалды 

бағалау жүйесін енгізу - алға қойылған мақсаттардың бірі. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшелігі 

«Көркем еңбек» интеграцияланған пәнін енгізу, 

«Бейнелеу өнері» және «Технология» сияқты пәндерді біріктіреді. Ол 

кеңістікті және көрнекі бейнелерді, қиял мен байқауды қамтамасыз ететін әр түрлі 

шығармашылық іс-әрекеттегі көркем және технологиялық білім, білік дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 
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Көркем шығармада оқыту идеяларды, ойлар мен сезімдерді жеткізетін ерекше 

бастапқы көрнекі тілдің дамуына ықпал етеді. Көркемсурет мұғалімі осы философияны 

өнерді оқытудың барлық процесінде бөлісіп, жүзеге асыруы міндетті. Сонымен қатар, 

бейнелеу өнерін оқыту - бұл оқушылардың дағдыларын, білімі мен түсінігін дамыту 

мен оқу процесінде оқушылардың жеке шығармашылығын ынталандыру арасындағы 

тепе-теңдік. Шешуші фактор - бұл пәнді оқытудың және көрнекі бағалау 

құралдарының көмегімен бағалау. 

Эйзнердің (1972) пікірі бойынша: «Білім берудегі өнердің басты құндылығы - 

бұл адамның тәжірибесі мен әлемді түсінуге қосқан ерекше үлесі. Бейнелеу өнері адам 

санасының басқа формаларға әсер етпейтін аспектісіне қатысты: визуалды форманы 

эстетикалық сараптау ». Бейнелеу өнері - бұл, ең алдымен, көрнекі әдіс, визуалды 

формамен айналысады және осылайша «көркем тіл» түсінігін дамытады. Оқушылар 

бұл не екенін және оны қалай пайдалану керектігін біліп, әр түрлі көркемдік процестер 

мен 

жауаптар арқылы әр түрлі көрнекі элементтер туралы білімдерін дамыта 

алады. 

Бейнелеу өнерін оқытудағы ең жақсы тәжірибе студенттердің суретшілер 

сияқты ойлауына және әрекет етуіне байланысты көркемөнерге үйрету іштей 

болатынын мойындайды. Модельдеу және көрсету маңызды, бірақ мұғалім 

шығармашылық шешімдерді ұсыну мен бір ғана дұрыс жауап іздемейтінін түсінетін 

студенттер арасындағы тепе-теңдікті сақтауы керек. 

Мұғалімдер үшін сыныптан тыс уақытта оқушылардың қызығушылығын, 

идеялары мен оқиғаларын бағалау және жеткізу өте маңызды. Бұл мектепте берілген 

тақырып оқушылардың бұрыннан білетіндерін көрсетуі керек дегенді білдірмейді. 

Оқушылардың бейнелеу өнері туралы түсініктерін кеңейтуге және өнердің, қолөнердің 

және дизайнның әртүрлі түрлерінің өзара байланысын көруге көмектесетін ең жақсы 

оқыту болады. «Көркем шығарма» пәнін оқытудағы тиімді саралау әрқайсысының 

мүдделерін ескеріп, соған сәйкес іске асыруды білдіреді. 

Бейнелеу өнерінің тиімді және рухтандыратын мұғалімі болу оңай емес. 

Тиімді саралау және оқушыларға жұмыс деңгейінің әр түрлі деңгейлерін дамытуға 

көмектесетін стратегияларды ұсыну - бұл оқытудағы шеберліктің барлық деңгейлері, 

оны модельдеу және дамыту қажет. 

Мұғалімдер студенттердің жұмысына технология мен идея тұрғысынан әсер 

ететін және әртүрлі мәдениеттер, орындар мен уақыт кезеңдері туралы білімі мен 

түсінігін кеңейтетін суретшілердің, қолөнершілер мен дизайнерлердің жұмыстарын 

зерттеу арқылы оқу ортасын жасайды. Бұл оларға субъективті пікірдің көркемдік 

түсінік сияқты құнды екенін түсінуге көмектеседі. 

Сыныпта әр түрлі ынталандыруларға жауап ретінде оқушының белсенділігінің 

әр түрлі көркем көріністері бар, көрнекі және ынталандыратын оқу ортасы болуы 

керек. Бұл өнер туралы сөйлесуді, сұрақтар қоюды және басқа пікірлерді тыңдауды 

қамтиды; өзінің жеке туындыларына және басқалардың өнер туындыларына сын 

көзімен қарау. Бейнелеу өнері туралы барлық осы идеялар тренинг аясында 

тұжырымдалуы және талқылануы керек, сонда мұғалімдер бейнелеу өнері мен 

технология сабағында академиялық үлгерімді жақсартудың тиімді дағдылары мен 

практикалық стратегиялары бар екеніне сенімді. 

Прентис (2003) «өнерді оқытудағы ең бастысы өмірлік тәжірибе. Түсіну 

оқиғаларды құру және қайта құру процесі арқылы жасалады және қайта жасалады »(37-

бет). Тәжірибелік белсенді оқу ортасы студенттерді білім мен түсінікті өзгерту және 

таным мен тұжырымдамалық білімді дамыту үшін қиялын пайдалануға шақырады. Кей 

мен Стиллеман студенттердің «білгісі келетінін, ашқысы келетін, білгісі келетін, 
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ынталандыратын және жетілдіргісі келетінін, қашан, қалай және неге болатынын 

көргісі келетінін» түсіндіреді. 

Бастауыш мектепте спиральды оқу бағдарламасы оқушылардың кең 

дағдыларын дамытуға және бастауыш сыныптың оқу жоспарынан күтілетін нәтижеге 

қалай жетуге болатындығы туралы үлкен сенімділік, бақылау және білім алуға 

көмектеседі.Шынында да, сурет салу және люкинг сияқты дағдыларды дамыту өте 

маңызды және әу бастан-ақ оқытудың орталық бөлігін құрауы керек. Табысқа жетудің 

сыры - студенттерді тәжірибе жасауға және сынақтар мен қателіктер арқылы өз 

шеберліктерін жетілдіруге ынталандыру, нәтиже алу үшін бірнеше тәжірибе, соның 

ішінде графика, кескіндеме, коллаж және модельдеу. Сонымен қатар студенттердің 

қызығушылықтары мен дағдыларын анықтауы өте маңызды. 

Барлық жастағы студенттерді ынталандыру керек, және бұл тұрғыда 

мұғалімнің ынтасы өте маңызды. Олар өздерінің кәсіби идеяларымен еркін тәжірибе 

жасайды, бірте-бірте өз идеяларын неғұрлым айқын және құрылыммен жаңартады 

және дамытады, не істегендерін және не үшін екенін дәлелдейді. 

Өнер студенттердің жеке тәжірибесіне сүйене отырып, оқыту тәсілдері арқылы 

көркем тілдің дамуына ықпал ете алады. Бұл студенттердің бейнелеу өнерінің көркем 

тілі туралы білімі мен түсінігін дамытуға көмектеседі. 

Көркем тіл - бейнелеу өнерінің мазмұнын зерделеудің және «Көркем 

шығарма» пәні мазмұнының тұжырымдамаларымен жұмыс жасау қабілетін 

жетілдірудің негізгі құралы. 

Жаңартылған Бағдарлама шеңберіндегі оқу процесі 1984 жылы Дэвид Колб 

әзірлеген эмпирикалық теорияда ұсынылған Колб оқыту циклі негізінде жүзеге 

асырылады. 

 Жаңартылған орта білім беру оқу бағдарламасы студенттерге оқытылатын 

келесі құндылықтар мен дағдыларды анықтайды: 

Пән бойынша білім, білік және құзыреттілік деңгейін анықтайтын оқу 

бағдарламалары оқу процесінде жоғарыда көрсетілген құндылықтар мен дағдыларды 

ескере отырып жүзеге асырылады. «Көркем шығарма» пәнінің оқу жоспарында барлық 

құндылықтар мен дағдылар көркемдік білім мен дағдылармен біріктірілген. «Көркем 

шығарма» пәнінің оқу жоспары орта білімнің спиральды оқу бағдарламасы негізінде 

жасалған. 

«Көркем шығарма» пәні бойынша оқыту студенттердің көркемдік тәжірибесін 

тікелей қолдану арқылы жүзеге асырылады, онда оқытудың басымдылығы үрдіске де, 

нәтижеге де бағытталған. Барлық сынып оқушыларын әртістер тұрғысынан ойлауға - 

идеялар мен материалдарды шығармашылық тұрғыдан зерттеуге, өнер, музыка, 

қозғалыс және сөйлеу негізінде оқуға шақырады. Эксперимент және шындықты сыни 

дамыту арқылы іске асырылатын жеке өзін-өзі көрсетуге және шығармашылыққа баса 

назар аударылады. 

Сыни тұрғыдан ойлауға сүйене отырып, студенттер өздерінің пікірлері мен 

дәлелдерін қалыптастыратын, әртүрлі тәсілдермен жаңа идеялардың дамуына және 

алмасуына алып келетін өзіндік және басқа адамдардың өнер туындыларын құруға 

қатыса алады. Оқушыларға әр түрлі мәдениетті, уақытты және географиялық 

нысандарды зерттеу тұрғысында өнер саласындағы жеке тәжірибелерін кеңейтуге және 

өнермен жеке байланыстар орнатуға шақыру керек. 

Жоғары сапалы білім беру жүйесін талдау оқу бағдарламасындағы 

«үйлесімділік» білім беру стандарттарын жақсарту үшін өте маңызды екенін көрсетеді 

(Шмидт пен Прават, 2006). Білім беру бағдарламалары тұрғысынан «үйлесімділік» оқу 

жоспарының орындалуына әсер ететін және оқу процесін жақсарту үшін бірлесіп 

пайдаланылатын барлық компоненттерді білдіреді (Oates, 2010). Басқаша айтқанда, оқу 
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бағдарламаларының мазмұны, оқыту әдістері және бағалау тәсілдері өзара келісілуі 

керек (Роах және басқалар, 2008). 

Мұғалімдер оқыту әдістемесінің оқу бағдарламасын тиімді жүзеге асыруына 

ықпал ететінін және бағалау оқушылардың жетістіктерін ақпараттандыруға және 

қолдауға көмектесетінін қамтамасыз етуі керек. Бұл мұғалімдер үшін тиімді оқытудың 

үш негізгі компонентінің маңыздылығын көрсетеді: оқу жоспары, оқыту әдістері және 

бағалау. 

Оқу бағдарламасы - бұл пәннің құрылымдық сипаттамасы, оның білім беру 

бағдарламасы үшін маңызы, сонымен қатар оны сыныпта оқушыларға жеткізудің 

педагогикалық тәсілдері көрсетілген құжат. Бұл құжатта әр сыныпқа арналған білім 

беру бағдарламасының мазмұны бар, бірақ тақырыптар, мазмұндар мен дағдыларды 

көрсетудің реті жоқ. Мұның орнына оқу жоспары бағыттарды, оқу мақсаттарын және 

бір немесе бірнеше сыныптағы үлгерімді анықтайды. 

Оқу жоспарына кіреді: 

- білім беру бағдарламасындағы тақырыптың міндеттерін, мақсаттары мен 

маңыздылығын бекіту; 

 - білім беру бағдарламасында қалыптасқан білім, түсінік, дағды, қарым-

қатынас және құндылықтар туралы ақпарат; 

 - білім беру бағдарламасын оқытудағы педагогикалық тәсілдер; 

 - цифрлық технологиялар салаларын зерттеу; 

 - бағалау әдістеріне қысқаша шолу; 

 - бағдарламаның мазмұны, құрылымы және үлгерімі. 

1-8 сыныптарға арналған «Көркем шығарма» пәні бойынша оқу мақсаттары 

оқу жоспарында (білім беру бағдарламасының негізгі құжаты) көрсетілген. Ұстаздар 

студенттерге ұсынылған оқу бағдарламасында оқу мақсаттарына жетуге көмектесетін 

оқытудың тиісті әдіснамасын қолданады. Оқу үрдісімен интеграцияланған 

критериалды бағалау оқу мақсатына жетуде оқушының үлгерімінің бағытын 

анықтайтын қосымша әдістерді қолдануды қарастырады. 

Оқыту мақсаттары академиялық тілді оқыту процесін жоспарлау мен 

басқаруда қолданылатын «Көркем шығарма» пәнін оқытуда маңызды құрал болып 

табылады. Дәл және қысқа тілдік жаттығулар оқушыларға олардан не күтілетінін 

түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тілдік тапсырмалар мұғалімдер мен 

студенттерге оқу уәжін жасауға, анықтауға және қолдауға көмектеседі. «Көркем 

шығарма» пәні мен академиялық көркем тілді оқытудың мазмұнына сәйкес келетін 

бағытты ұстанатын мұғалімдер студенттерге сол элементтерді жасауға және екі 

элементті де жақсы басқаруға көмектеседі. 

Тілдік бағдарлау диалог, түсіндіру, талқылау және негіздеу арқылы оқу 

процесін дамытудың кілті болып табылады. 

Осыған байланысты өнер шығармашылығы мұғалімдері бірқатар 

стратегияларды қамтуы керек, соның ішінде: 

• академиялық тілді анықтау және назар аудару (мысалы, «Көркем шығарма» 

пәнінен оқу мақсатына жету үшін түйінді сөздер мен тіркестер қажет); 

• студенттерге пән мазмұнын ұғымдарымен жұмыс жасау үшін қажетті тілді 

қамтамасыз ету (мысалы, топта жұмыс істеу, сұрақтар қою, талдау, пікірталастар / 

дебаттар өткізу); 

• терминология мен тіркестерді қосқанда, оқытуға және қолданар алдында 

лексика; 

Студенттерді барлық төрт тілдік дағдыларды әр түрлі комбинацияларда 

қолдануға шақыру (мысалы, тыңдау - сөйлеу, оқу - сөйлеу, тыңдау - жазу); 
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• студенттерге бай тілдік мазмұнын бере отырып, зерттеу диалогын жүргізуге 

шақыру (мысалы, дәйекті талқылау үшін); 

• тілге қатысты оқыту дағдыларын үйрету (мысалы, түсіндіру сұрақтары және 

т.б.); 

• сыни ойлауға мотивация; 

• сабақтың басында тіл мәселесін бекіту және сабақ соңында үлгерімді 

талқылау. 

«Көркем шығарма» пәні бойынша оқу бағдарламасы шеңберіндегі оқыту 

міндеттері үш бағытқа бөлінген 

1-бөлім: идеяларды зерттеу және дамыту. 

2-бөлім: құру және өндіріс. 

3-бөлім: Тұсаукесер, талдау және бағалау. 

1-бөлім студенттерге 2-бөлімде сипатталған бейнелеу өнері саласындағы өз 

жұмысын құруды жоспарлауға және дайындауға қажетті білім, түсінік және 

дағдыларды ұсынады, 3-бөлімде бейнелеу өнеріндегі идеяларды ұсынуға, олардың 

және басқалардың жұмыстарына шолу жасалады. 

Келесі бөлімдер шеберлік деңгейіне немесе тақырыпқа, білімге немесе 

түсінікке байланысты бөлімдерге бөлінеді. Сабаққа байланысты әртүрлі үміттерді 

білдіретін бөлімдер оқу мақсаттарын құрайды. Оқыту мақсаттары әр бөлім бойынша 

прогресті көрсетеді, бұл мұғалімдерге жоспарлау мен бағалауға, оқушылармен келесі 

қадамдарды талқылауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаның жалпы мақсаты - оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, 

көркем мәдениеті мен көркемдік-эстетикалық сезімдерін дамыту. «Көркем шығарма» 

пәнінің оқу бағдарламасының негізіндегі маңызды қағидат - орта мектептердің білім 

беру бағдарламасының спиральды құрылысының принципі. 

Спиральды білім беру бағдарламасы Джером Брунердің Білім беру процесінде 

ұсынған білім теориясына негізделген. Ол тіпті ең күрделі материалды дұрыс 

ұйымдастырылған және ұсынылған болса, оны кішкентай балалар да түсінеді деп 

сенді. 

Брунер адамның танымы салыстырмалы түрде үш кіші сатыдан өтеді деп 

болжам жасады: 

• ойын (тәжірибе негізінде оқыту); 

• тамаша (суреттер мен суреттер арқылы оқу); 

• символдық (сөздер мен сандар арқылы оқу); спиральды білім беру 

бағдарламасын әзірлеудің ақпараттық негізі болып табылады. 

Брунердің ойынша, спиральды білім беру бағдарламасының негізгі белгілері: 

Студент оқу барысында тақырыпты бірнеше рет қайта қарайды; 

• Тақырыптың күрделілігі әр қайталанған сайын жоғарылайды; 

• Жаңа оқыту ескі оқумен байланысты және ескі ақпаратпен үйлеседі. 

 

Спиральды оқу бағдарламасына байланысты оның артықшылықтары: 

• оқушы тақырыпты қайталаған сайын ақпарат қайталанады және есте 

сақталады; • спиральды білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан күрделі 

идеяларға логикалық ауысуға мүмкіндік береді; 

Студенттер білімін оқу бағдарламасының немесе білім беру бағдарламасының 

келесі бөлімдерінде қолдана алады. 

«Көркем шығарма» пәнінің оқу жоспары студенттердің сыныптан сыныпқа 

ауысуы кезінде білім мен тұжырымдамаларды қайта тексерумен бағдарламаны 

құрудың спиральды қағидасының моделіне негізделген. 
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Abstract. The majority of modern song lyrics are written in accordance with the 

requirements of a speech culture. Moreover, we must admit that very often there are 

collocations in the lyrics. In this paper, we examine the theoretical issues of Collocations in 

Modern English and  analysis of use of Collocations in the song lyrics by Adele and Ed 

Sheeran.  

This paper describes general information about nature, structure and semantic issues 

of Collocations and analysis about using of Collocations in the song lyrics by Adele and Ed 

Sheeran and its functions.  

The paper draws the analysis result shows that (1) Nowadays, there are a lot of 

songs with different kinds of collocations; (2) the song lyrics by famous singers such as 

Adele and Ed Sheeran consist a lot of collocations, which has different meanings. 

Аннотация. Большинство современных текстов песен написаны в 

соответствии с требованиями культуры речи. Кроме того, мы должны признать, что 

очень часто в лирике встречаются словосочетания. В этой статье мы рассмотрим 

теоретические проблемы словосочетаний в современном английском и анализ 

использования словосочетаний в текстах песен Адель и Эд Ширан. 

Эта статья описывает общую информацию о природе, структуре и 

семантических проблемах Collocations и анализ использования словосочетании в 

текстах песен Адель и Эд Ширан и их функциях. 

В статье приведены результаты анализа, показывающие, что (1) в настоящее 

время существует множество песен с разными видами словосочетаний; (2) тексты 
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песен известных певцов, таких как Адель и Эд Ширан, состоят из множества 

словосочетаний, имеющих разные значения. 

Аннотация.  Қазіргі заманғы ән мәтіндерінің көпшілігі сөйлеу мәдениетінің 

талаптарына сәйкес жазылған. Сонымен қатар, біз әндердің мәтіндерінде сөз тіркестер 

бар екенін мойындауымыз керек. Бұл мақалада біз қазіргі ағылшын және неміс сөз 

тіркестерінің теориялық мәселелерін қарастырамыз Адель және Эд Шеран әндерінің 

мәтіндерінде сөз тіркестерін пайдалануды талдау. 

Бұл мақала сөз тіркестерінің табиғаты, құрылымы және семантикалық 

мәселелері туралы жалпы ақпаратты және Адель және Эд Шеран әндерінің 

мәтіндерінде сөз тіркестерін пайдалану талдауын және олардың функцияларын 

сипаттайды. 

Мақалада (1) қазіргі уақытта түрлі фразалар бар көптеген әндер бар екенін 

көрсететін талдау нәтижелері берілген; (2) Адель және Эд Ширан сияқты танымал 

әншілердің әндерінің мәтіндері әртүрлі мағыналары бар көптеген фразалардан тұрады 

Keywords: collocation, nature and structure of collocations, functions, song lyrics; 

 

One of the most important indicators of a person’s culture level, his thinking, 

intellect is his speech. However, at present, there is a decrease in the general level of speech 

culture. The current linguistic situation is expressed primarily in the growth of various kinds 

of errors and variations arising under the influence of non-literary pronunciation, territorial 

and social dialects, in the stylistic reduction of modern spoken and written speech. 

As is known, the media have a special influence on the state of speech culture. Each 

person is daily exposed to the powerful influence of speech, which is heard on television and 

radio or contained in texts presented on the pages of newspapers and magazines. It is the 

media for many native speakers that are the main source of ideas about the language norm, 

which often form the language taste. Nowadays the popular contemporary music that we hear 

on the radio and on television deserves special attention. 

Music has always been a special kind of art. Song is the most common and popular 

musical genre. Of course, the majority of modern song lyrics are written in accordance with 

the requirements of a speech culture. Moreover, we must admit that very often there are 

collocations in the lyrics. What are collocations?  

A collocation is a pair or group of words that are often used together. These 

combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special 

effort to learn them because they are often difficult to guess. Some combinations just sound 

“wrong” to native speakers of English. Learning collocations is an important part of learning 

the vocabulary of a language. Some collocations are fixed, or very strong.  [1, 6]  

Though there are different opinions on the nature of collocations, one thing that 

everybody agrees on is that, unlike grammatical constructions, there are no rules for the 

formation of collocations. What determines what words go together is usage over time. We 

don’t know why people have, hold and throw parties rather than make them but what we do 

know is that it is that way because that’s what people say  [2, 3]  

Collocation is one of the most important aspects of knowing a word. That is to say, 

in order to deepen the understanding of a word, students of English must know its 

collocation. [3,1]  

Undoubtedly, nowadays, there are a lot of popular songs, which we often hum to 

ourselves memorazing some words. But do we think about the meaning of the lyrics of these 

songs? How many collocations can be found in the song lyrics of famous singers? 

For instance, the song lyrics by famous singers such as Adele and Ed Sheeran 

consist a lot of collocations, which has different meanings. 
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The problem of the research that nowadays, there are a lot of songs with different 

kinds of collocations. But articles and research papers that included the topic related to 

collocations in the song lyrics be Adele and Ed Sheeran haven’t considered all aspects of the 

topic. 

The present paper deals with the Collocations in the song lyrics by Adele and Ed 

Sheeran. This paper looks at an area which has so far been given little consideration. Less is 

known about the about nature, structure and semantic issues of Collocations, although several 

studies have been published. 

Collocation is characterized by limited compositionality. Natural language 

expression is compositional, if the meaning of the expression can be predicted from the 

meaning of the parts it is compositional, Collocation is not fully compositional in that there is 

usually an element of meaning added to the combination. For example strong tea, strong 

added  rich or dark nature to tea. Although it is closely related, but slightly different from the 

original sense having great physical strength [4,141].  

Another definition is offered by Michael Lewis “collocations describe the way 

individual words co-occur with others" [5,93] . As other linguists Lewis confirms that 

collocation is habitual and has no fixed certain pattern to follow. 

In  this paper, we outlines that Collocation cannot be prescribed by rules of general 

syntactic and semantic due to its characteristics of being arbitrary and unpredictable [6,40]  

cited in Abdul Ridha S. Nada and Al - Riyahi A. Alaa [7,27] . 

According to Sinclair cited in [8,30] collocation is the restriction of meanings of 

components of combination, it does not enhance or add to its meaning, but limits the 

meanings. For example, rancid milk is not actually one of the meanings of rancid milk, but it 

is delineation of milk that could be other meaning of milk yet rancid delimits it to Milk that is 

rancid. 

Halliday cited in [9,31]  introduces two significant nature of collocation in English 

language, he points out:  firstly : he introduce maters of distance between collocated words, 

he argue that it is appropriate to have intervening words between components of collocated 

items, claiming that in some case this gap could be one, two, three, or four words. For 

example the strength of his argument. Secondly: words which belong to grammatically 

different classes can co-occur normally. Like: argue strongly.  

Collocation is outstanding notion that is syntagmatic rather than pragmatic, fixed, 

when collocation is dealt with it is clear that collocation restricts the meaning of component 

parts of co-occurred lexis. It is not essential to have in adjacent collocated words, some times 

there are some distance between collocated words  last but not least different class of word 

can co-occur and form a collocation. 

Collocation is a lexical relation on syntagmatic plane rather than pragmatic plane, 

syntagmatic relationship of lexical items “shows how words combine and which sort of 

structural relationships link them [10,77].    

While Pragmatic plane “explains how certain words in lexicon can be selected at 

particular points along the chain and why others would be inappropriate” (Ibid). Collocation 

is matter of “chain” rather than “choice” (Ibid). This characteristic makes collocation 

distinguishing.  

“The meaning of the collocation can be predicated from the meanings of the 

individual words themselves” [11,11].  For instance rancid milk, it is clear that these two 

words have reference to milk that is not good to drink. 

The objectives of this project are to identify theoretical collocation problems in 

Modern English and to analyze of use of collocations in the song lyrics by Adele and Ed 

Sheeran and also find out the functions in use of collocations in the song lyrics. 
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Particular attention is given to the use and study collocations in the song lyrics by 

Adele and Ed Sheeran. 

The study showed that a number of the samples proved too for use of collocations in 

the song lyrics by Adele and Ed Sheeran.  

Primarily, we outlines about Adele and Ed Sheeran, the famous British singers. 

Adele Laurie Blue Adkins, but she is known worldwide only as “Adele” is an English singer 

and songwriter, who has sold millions of albums worldwide and won a total of 15 Grammys 

as well as an Oscar.  

As far as I know, Adele named her albums after her age. In one article which is 

called "Adele Says She'll Ditch Naming Albums After Her Age", she explained that “I was 20 

when 19 came out. I was 23 when 21 came out. I am 27. And so proud of being 27, thanks 

very much,” “But I quite liked it when I was 25.” [12,2] 

In this paper, we especially examines Adele’s album, 21, again named for her age at 

the time of recording, did not disappoint upon its release in early 2011. Tapping even deeper 

into Adele's appreciation for classic American R&B and jazz, the record was a monster hit. 

Anchored by hits like "Rolling in the Deep" and "Someone Like You" 21 placed Adele in 

rarefied air [13,7] 

Secondly, Ed Sheeran is an English singer and songwriter, the winner of Grammy, 

famous for hits «Thinking Out Loud», «Photograph», «Shape of You» and «Perfect». It is a 

lyrical and charming performer, and millions of listeners around the world, have fallen in 

love with his songs.[14,8]  

Figure 1 shows Adele and Figure 2 shows Ed Sheeran. 

 

 

   

  

                   

Figure 1. Adele.                                         Figure 2. Ed Sheeran. 

 

Considerable similarities and differences in use of collocations were noted in the 

paper. For example, In this case we compares and analyzes "Rolling in the Deep" is a song 

recorded by English singer-songwriter Adele for her second studio album “21” and 

“Photograph" is a song by an English singer-songwriter, Ed Sheeran, for his second studio 

album, “×” . 

For example, “crystal clear” is a collocation with the word “clear” which means 

“completely clear or transparent”, “ripped jeans” which means “torn up jeans” or “mend 

somebody’s soul” which means “save soul”. 

The paper draws conclusion that (1) Nowadays, there are a lot of songs with 

different kinds of collocations; (2) the song lyrics by famous singers such as Adele and Ed 

Sheeran consist a lot of collocations, which has different meanings. 
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Аннотация: Мақалада Қостанай облысының 1985-1990 жылдардағы 

әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы айтылады.  Автор зерттеудің өзектілігін, 

мақсатын, міндеттерін анықтайды;  Қостанай облысының экономикасына сипаттама 

береді, тұрғындардың ұлттық құрамына талдау жасайды.  Мақаланың соңында автор 

зерттеу негізінде Қостанай облысының ХХ ғасырдың 1985-1990 жылдардағы 

әлеуметтік-экономикалық дамуы КСРО-да болған негізгі экономикалық және саяси 

оқиғаларға байланысты деп тұжырымдайды.  Көрсетілген кезеңдегі қоғамдағы 

әлеуметтік шиеленісті де атап өтеді. 

Түйін сөздер: Қостанай облысы, 1990 жылдар, экономикалық даму, инфляция, 

әлеуметтік шиеленіс, көтерме және бөлшек сауда. 

Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое развитие 

Костанайской области в 1985-1990-м году. Автор определяет актуальность, цель, 

https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/6738256/adele-albums-age
https://www.biography.com/musician/adele
https://zoomboola.com/biographies/biography-ed-sheeran.html
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задачи исследования; дает характеристику экономики Костанайской области, 

анализирует национальный состав проживающих. В конце статьи автор, на основания 

проведенного исследования, делает вывод, что социально-экономическое развитие 

Костанайской области 1985-1990-е годы ХХ века было обусловлено основными 

экономико-политическими событиями, происходившими в СССР. Также отмечает 

социальную напряженность в обществе в обозначенный период. 

Ключевые слова: Костанайская область, 1990-е годы, экономическое развитие, 

инфляция, социальное напряжение, оптовая и розничная торговля. 

Annotation: The article discusses the socio-economic development of the Kostanay 

region in 1985-1990.  The author determines the relevance, purpose, objectives of the study;  

gives a characteristic of the economy of the Kostanay region, analyzes the national 

composition of residents.  At the end of the article, the author, on the basis of the study, 

concludes that the socio-economic development of the Kostanay region in the 1985-1990s of 

the twentieth century was due to the main economic and political events that took place in the 

USSR.  Also notes the social tension in society in the indicated period. 

 Keywords: Kostanay region, 1990s, economic development, inflation, social 

tension, wholesale and retail trade. 

 

Актуальность исследования обусловлена фактором становления 

государственной идеологии Республики Казахстан посредством воссоздания 

правдивой картины прошлого. «Бережное отношение казахстанцев к своему 

историческому прошлому, – отмечал Первый Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев, – может и должно стать мощной созидательной силой, надежным 

средством решения сложнейших социально — экономических задач».  

Таким образом, возникла идея создания этой работы, цель которой: на основе 

анализа архивных документов дать характеристику социально-экономическому 

развитию Костанайской области 1985-1990-е годы ХХ века. Отсюда вытекают задачи: 

1. Рассмотреть социальное развитие Костанайской области 1985-1990-е годы; 2. 

Проследить ключевые события в экономике области, в обозначенный период. 

 Основными источниками по теме исследования стали: труды А.С. Елагина, 

И.К. Тернового, М.Т. Козыбаева, П.М. Черныша, а также документы КГ  

«Государственный архив Костанайской области». 

Таким образом, взяв за основу направления работы вышеуказанных 

исследователей, мы пополнили их фактологическим содержанием по Костанайской 

области, провели анализ, персонифицировали историю.  

Практическая значимость нашего исследования обуславливается тем, что его 

результаты и выводы лягут в основу проводимой ныне политики исторического 

просвещения молодежи на уроках отечественной истории, факультативных занятиях.  

Кустанайская область была образована из 11 районов Актюбинской и одного 

района Карагандинской областей постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года. 23 

ноября 1970 года южная часть области была передана в состав новообразованной 

Тургайской области, упразднённой 2 июня 1988 года и вновь восстановленной в 

августе 1990 года. Награждена двумя орденами Ленина (1966 и 1970). 

После распада СССР, 17 июня 1997 года,  казом Президента Казахстана 

транскрипция названия города Кустанай на русском языке была изменена на город 

Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область [1]. 

Одновременно, в состав Костанайской области вошла часть вновь 

упразднённой Тургайской области, включая её бывшую столицу — город Аркалык — 

и два района (Амангельдинский и Джангельдинский). 
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Костанайская область находится на севере Республики Казахстан и граничит с 

четырьмя областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, 

Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя областями России (Оренбургской, 

Челябинской, Курганской).  

Город Костанай, основанный в 1879 году и расположенный на берегу реки 

Тобол, является центром Костанайской области. Территория Костанайской области в 

основном представлена равнинным рельефом. Северная часть Костанайской области 

находится на юго-восточной окраине Западно-Сибирской низменности, на юге области 

находится Торгайское плато. Запад Костанайской области расположился на волнистых 

хребтах Зауральского плато, на юго-востоке область захватывает Сарыарку – степь в 

Центральном Казахстане. 

Климат Костанайской области является резко континентальным и очень 

засушливым. Зимний период характеризуется обилием сильных морозов, северными 

ветрами и метелями. Лето в Костанайской области зачастую засушливое и жаркое. На 

севере Костанайской области количество осадков в год достигает 250-300 мм.; на юге 

Костанайской области – до 240-280 мм. На севере Костанайской области 

вегетационный период достигает 150-175 суток, на юге области продолжается до 180 

суток.  

Рассмотрим водные ресурсы Костанайской области. Реки Костанайской 

области скудны и малочислены. Так, в пределах Костанайской области насчитывается 

около 310 мелких рек, которые в засушливый период лета пересыхают. Наиболее 

крупными реками Костанайской области являются реки Тобол и Торгай. На самой 

крупной реке Тобол расположились Верхнетобольское, Каратамарское и 

Амангельдинское водохранилища. В Костанайской области имеется более 5 тысяч 

озер. К самым крупным из них относятся реки Кусмурын, Тениз, Койбагор, Акколь, 

Сарыколь, Алаколь, которые расположены в Торгайской ложбине. 

Почвы Костанайской области – в основном черноземы, для которых 

свойственны тяжелый механическим состав, а также повышенная солонцеватость и 

засоление. В советский период почти вся площадь земель Костанайской области была 

распахана в результате освоения Целины. Общая земельная площадь Костанайской 

области достигает 19600 тыс. га. Площадь сельхозугодий составляет 18123,4 тыс. га, в 

том числе 5659,3 тыс. га, или 31,2%, отводится по пашни; пастбищные угодья 

занимают 12068,0 тыс. га (67%).  

На территории области в 1990-е годы проживало более 17 национальностей и 

10 народностей. Структура населения Костанайской области представлена в виде 

диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура населения Костанайской области на 01.01.1990 г., % 

 

На начало 1990-е годы население Костанайской области достигло 1 223 844 

человек. Плотность населения – 2,5 человека на один квадратный километр. 

Основными этническими группами в 1990-е годы были русские (46%), казахи (24%), 

украинцы (15%). 

По состоянию на 1 января 1990-е годы в состав Костанайской области входило 

5 городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара. Наиболее населенными 

являлись города Костанай, Рудный и Лисаковск, наименее населенными – южные 

районы Костанайской области, плотность в которых составляет от 0,5 до 0,8 человека 

на один квадратный км. 

По данным исследователя на начало 1990-го года около 62% жителей 

Костанайской области – граждане трудоспособного возраста. В общей численности 

населения края преобладают женщины – 54% [2, с.19].  

Возрастная структура Костанайской области представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Возрастная структура населения Костанайской 

области на 01.01.1990 год. 

 

Основные приоритетные виды экономической деятельности Костанайской 

области: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, промышленность и 

строительство. Рассмотрим более подробно анализ экономического развития 
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Костанайской области в обозначенный период. Так, в середине 80-х годов прошлого 

века Казахстан как составная часть СССР оказался в глубоком экономическом и 

политическом кризисе. 

 В марте 1985 года, после смерти К.Черненко, Генеральным секретарем ЦК 

КПСС был избран член Политбюро Горбачев. В апреле 1985 года под его 

руководством состоялся очередной пленум ЦК КПСС, с него начинает отсчет период 

крупнейших политических, экономических, идеологических и социальных потрясений 

в самой большой стране мира. Этот период продлился около 7 лет и вошел в историю 

как «перестройка». 

В январе 1987 г состоялся пленум ЦК КПСС, который положил начало 

существенным изменениям и в сфере экономической жизни как всего Казахстана, так и 

Костанайской области, которые можно с полным правом назвать реформами. Развитие 

проводимых экономических реформ определялось двумя направлениями: 

1) расширением самостоятельности государственных предприятий; 

2) повсеместное развитие сферы действия частного сектора экономики. 

Закон об индивидуальной трудовой деятельности в 30 видах производства 

товаров и услуг, принятый в 1986 году легализовал за многие десятилетия 

деятельность «частников». 

В 1987 году был принят Закон о государственном предприятии, на основании 

которого государственные предприятия переводились на хозрасчет, самоокупаемость и 

самофинансирование, а также могли самостоятельно заключать договоры на поставки 

с партнерами. 

Необходимо отметить, что в области с каждым годом нарастала социальная 

напряженность, так периодически имелись дефициты на отдельные товары. Так, летом 

1989 года в области был дефицит на сахар, моющие средства; осенью 1989 года – 

чайный кризис; летом 1990 года – в Костанайской области, как и в других областях 

Казахстана разразился табачный кризис [3]. 

Развитие образования в Костанайской области в обозначенный период не 

соответствовало мировым стандартам. Его характеризовало низкая восприимчивость к 

нововведениям и недостаточное качество обучения, слабая материально-техническая 

база, нехватка учебной литературы, недостаточная мотивация педагогического труда. 6 

марта 1990 году в Кустанае было образовано общество «Қазақ тілі», основной 

деятельностью которого было претворение в жизнь закона «О языке», а также создание 

необходимых условий для широкого использования казахского языка как 

государственного [4, с.15]. 

 С целью развития языка были открыты казахская школа № 24, школы-сады № 

9, 10, казахские классы в нескольких русских школах, были организованы кружки и 

курсы по изучению казахского языка. Члены общества принимают активное участие в 

работе по возрождению казахского языка и национальной культуры. При активном 

участии членами общества было возвращено  верующим здание мусульманской 

мечети. 

В заключении, подведем итоги: социально-экономическое развитие 

Костанайской области1985-1990-е годы ХХ века было обусловлено основными 

экономико-политическими событиями, происходившими в СССР. В обществе росло 

социальное напряжение: В 90-е годы только в Костанае несколько тысяч работников 

КСК, завода химволокна, дизельного завода и других предприятий оказались без 

работы. В результате кто-то занялся коммерческой деятельностью, кто-то уехал за 

границу, но для этих людей 90-е годы стали личной трагедией. 
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Abstract: Scientific style is one of the book styles that is used in scientific works, textbooks, 

educational and reference literature, and in speeches on scientific topics. Science is a sphere of human 

activity, one of the forms of social consciousness. The concept of "science" includes both the activity 

of obtaining new knowledge (research, study), and the result of this activity – the sum of scientific 

knowledge obtained, forming a scientific picture of the world. Publicistic style has a special place in 

the style of literary language, because in many cases it incorporates information already reflected in 

the scientific or official-business style. Using the information from the fields of science journalism 

focuses on the intellectual reflection of reality, and texts created in the framework of legislation, 

suggested the socio-political, civil tone. The article is devoted to the study of scientific and 

journalistic styles 

Түйіндеме: Ғылыми стиль-бұл ғылыми еңбектерде, оқулықтарда, оқу және 

анықтамалық әдебиетте, сондай-ақ ғылыми тақырыптарда қолданылатын кітап стильдерінің 

бірі.Ғылым-адам қызметінің саласы, қоғамдық сананың бір түрі. "Ғылым" ұғымына жаңа білім 

алу қызметі (зерттеу, зерттеу), сондай – ақ осы қызметтің нәтижесі-әлемнің ғылыми бейнесін 

қалыптастыратын алынған ғылыми білімнің жиынтығы кіреді. Публицистикалық стиль әдеби 

тіл стилінде ерекше орын алады, өйткені көптеген жағдайларда ол ғылыми немесе ресми-

іскерлік стильде көрсетілген ақпаратты өзіне алады. Ғылым салаларынан алынған ақпаратты 

пайдалану Журналистика шындықты интеллектуалды көрсетуге бағдарланады, ал заңнама 

шеңберінде жасалған мәтіндер қоғамдық-саяси, азаматтық Үнді болжайды. Мақала ғылыми 

және публицистикалық стильдерді зерттеуге арналған 

Аннотация: Научный стиль - это один из книжных стилей, который используется в 

научных трудах, учебниках, учебной и справочной литературе, а также в выступлениях на 

научные темы.Наука - это сфера человеческой деятельности, одна из форм общественного 

сознания. Понятие "наука" включает в себя как деятельность по получению новых знаний 

(исследование, изучение), так и результат этой деятельности – сумму полученных научных 

знаний, формирующих научную картину мира. Публицистический стиль занимает особое 

место в стиле литературного языка, поскольку во многих случаях он вбирает в себя 

информацию, уже отраженную в научном или официально-деловом стиле. Использование 

информации из областей науки Журналистика ориентируется на интеллектуальное отражение 

действительности, а тексты, созданные в рамках законодательства, предполагают 

общественно-политический, гражданский тон. Статья посвящена изучению научному и 

публицистического стилей 

Index terms: Scientific style, Journalistic style, linguistic features, structural features, media, 

scientific articles. 

 

The reason of the choice of the given topic is determined by an increasing interest in 

the subject. I was always interested in stylistic devices and expressive means, but I wasn’t 



819 
 

able to identify them correctly. It was always difficult to find metaphors, similes, epithets, 

etc. This is probable the main reason why I chose this topic. In the future I’m going to be a 

translator and interpreter and I must know all these important things. 

The relevance of the topic: is predicated by that fact that in modern world mass 

media – newspapers particularly – shape public opinion and create the general worldbuilding. 

The reader’s conclusions which he will make after reading an article depend on the way of 

presenting the information. The information provided for a recipient can influence his 

consciousness and thoughts. That’s why it is important to analyze, verify and investigate the 

contents; it’s necessary to know which language, stylistic and grammatical methods are used 

by journalists while writing articles. Nowadays mass media gains global development and is 

not only the method for provision of information, but also a powerful tool to influence on 

masses of people. 
 
[1,2] 

Scientific research is based on scientific facts, which are based on facts, allow you to 

put forward hypotheses, find explanations, find methods of verification, confirm, 

comprehends the general system of scientific knowledge. A scientific text implies the 

author’s desire to rationally present information at a generalized address. The scientific style 

has a number of common features that manifest themselves regardless of the nature of the 

sciences themselves (natural, exact, humanitarian) and the genres of utterance (monograph, 

scientific article, report, textbook, etc.), which allows us to talk about the specifics of the 

style as a whole. It is characterized by a logical sequence of presentation, an ordered system 

of relations between parts of a statement, the authors' desire for accuracy, conciseness, 

unambiguity of expression while maintaining the saturation of the content.
 
[2,66] 

In a Publicistic style the function of influence finds its embodiment. This publicly 

available language function, put forward in accordance with the principles of interaction and 

interaction, is aimed at influencing public opinion. life - social, social, cultural, scientific, 

spiritual, economic.
 
[4,13] 

Among the texts of mass communication, the journalistic text occupies a rather 

strong position. In this connection, an in-depth study of the features, genre varieties of texts 

of a journalistic style is of interest to researchers and practitioners. However, if there is no 

particular disagreement when considering the specifics of the functioning of these texts, then 

when studying genre varieties, one may encounter some contradictions, since the position of 

scientists on the genre differentiation of journalistic-style texts is not as unambiguous as it 

might seem at first glance. Therefore, it seems to us that it is important to have a theoretical 

base reflecting the problems of differentiation of journalistic texts.
 
[3,45] 

Speech styles are a system of language ways and means of organization that have 

historically been developed and are being used in any particular sphere of human 

communication, its social life: the sphere of verbal and artistic creativity, science, business 

relations, agitation-mass activity, everyday communication. 

The characteristics of scientific language are: clarity, precision, brevity, conciseness, 

fluidity and simplicity. Scientific style avoids: long sentences, a lack of connectors, syntax 

errors, redundancies, barbarisms, foreignisms, false friends, colloquial expressions, 

cacophonies, slang, too many gerunds, too many abbreviations, too much use of the passive 

voice and spelling mistakes, etc.
 
[10,37] 

The target audience is a relatively small group of professionals who are well 

acquainted with the issue in question. 

 The tone of the scientific text should be formal, impersonal and objective. Only 

standard variety of language is used. The whole text is predominantly written in the third 

person. The only place where the author can be heard and she/he can express her/his opinion 

is the conclusion. In order to follow the logical structure, the text usually consists of 

introduction/background, argument, conclusion and bibliography. To make the text credible, 
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all the important statements in the text should be supported by references. The hierarchy of 

the whole text is also given by its organization into chapters, sections and subsections. In 

addition, the information is provided not only verbally but also with the help of illustrations, 

tables or graphs. Nowadays, more and more different media and modes are employed in the 

text in order to construct the meaning of the text, but also to make it more comprehensible 

and attractive to its recipient. Therefore, scientific texts become hybrid in their nature 

because they do not consist only of one type of style and discourse. An example might be 

some of the scientific articles presented in Wikipedia. 

 As far as the language is concerned, the most striking and visible style marker is in 

the use of professional expressions and the so-called terms-of-art, which are typical features 

of this style. The word term is understood as the word with clearly defined fixed meaning and 

can be easily identified without any context. Generally, the terminology has a tendency to 

internationalisms, for instance, chat, e-mail or manager. Besides the fixed terms, the scientific 

prose style uses half-terms or the subject-neutral vocabulary that is shared by all sciences, 

such as process, effect or feature. Another set of words characteristic of this style is 

bookish/archaic words, e.g. negligible or propagate. 

 The first 100 most frequent words of this style comprises the following units: 

a) prepositions: of, to, in, for, with, on, at, by, from, out, about, down; 

b) prepositional phrases: in terms of; in view of, in spite of, in common with, on 

behalf of, as a result of; by means of, on the ground of, in case of; 

c) conjunctional phrases: in order that, in case that, in spite of the fact that, on the 

ground that, for fear that; 

d) pronouns: one, it, we, they; 

e) notional words: people, time, two, like, man, made, years. 

 A huge amount of connectors shows that the main purpose of the scientific prose 

texts is the logical sequence of utterances with clear indication of their interrelations and 

interdependence. [1,53] 

 Journalistic texts are often materials on foreign language lessons, including Russian 

Language as foreign. It is caused, first of all, by two main functions of journalistic style: 

message and influence. Journalistic texts contain a large amount of actual information (that 

facilitates the informative purpose of training), and also have impact on a valuable picture of 

the world of students (the educational purpose of training is realized) as the journalism 

considers topical issues of political life and moral problems of modern society. Besides, texts 

of mass media reflect the current state of a language, and working with them on the lesson 

directly promotes realization of the communicative purpose of foreign language training. The 

journalistic picture of the world is supplemented, changes daily and is montage by its nature. 

In this regard the journalistic text is irreplaceable material forforeign language lessons. 

Researchers note that use of modern journalistic texts on foreign language lessons 

promotes creation of the differentiated educational and communicative situations which 

reflect a condition of modern Russian Language and feature of its functioning.
 
[5,24] 

A distinctive feature of the journalistic style, which was later widely developed, is 

the peculiarity of lexical compatibility, that is, a combination of words that are incompatible 

in their semantics or in their emotional-stylistic coloring. Many words assume a newspaper-

journalistic connotation when they are used in a metaphorical sense. The metaphor is also 

peculiar to the newspaper and journalistic style and represents the use of words in figurative 

meanings in order to create a vivid image, expression of appreciation, emotional attitude to 

the subject of speech; it is designed to influence the addressee of the speech, for example 

information in the palm of your hand; universities that chemistry with student lists. [2,18]
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Аннотация: Статья посвящена роли изменений  лексического корпуса в фильмах. Она 

посвящена изучению изменений в лексике, как время влияет на словарь фильмов разных 

времен. 

Ключевые слова: диахроническая лингвистика, словарный запас, фразеология, 

лингвистика, лексикология, язык, значение, прикладная лексикология, семантический сдвиг, 

расширение, сужение, улучшение. 

Abstract: The article is dedicated to the role of changes in lexical corps in films. It is 

devoted to the study of changes in the vocabulary, how time affects the vocabulary of films of 

different times. 

Index terms: diachronic linguistics, vocabulary, phraseology, linguistics, lexicology, 

language, meaning, applied lexicology, semantic shift, broadening, narrowing, 
amelioration, pejoration. 

Түйіндеме: Мақала фильмдердегі лексикалық корпустың өзгеру рөліне арналған. Ол 

лексикадағы өзгерістерді, уақыт әр түрлі кезеңдегі фильмдердің сөздік қорына қалай әсер 

ететінін зерттеуге арналған. 

http://gisap.eu/ru/node/96108
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Түйін сөздер: диахрондық лингвистика, лексика, фразеология, лингвистика, 

лексикология, тіл, мағына, қолданбалы лексикология, семантикалық ығысу, кеңею, тарылу, 

жетілдіру. 

 

Our world is changing year after year. Everything changes: fashion, cars, trends, 

people, music, architecture, films, and language. All languages in the world change over 

time. This is influenced by people and trends of a given time. As the German philosopher -

linguist Wilhelm von Humboldt noted in 1836: «There can never be a moment of true 

standstill in language, just as little as in the ceaseless flaming thought of men. By nature it is 

a continuous process of development». [5] 

There is a science that studies the changes of languages throughout the entire time of 

our existence. This science is historical linguistics (also known as diachronic linguistics). 

Language change is the phenomenon by which permanent alterations are made in the features 

and the use of a language over time. [6] 

We can observe these changes by watching films of different times, centuries or 

decades. Basically, the changes are lexical. This means that in the past the vocabulary of one 

film may differ from the vocabulary of a film of today. Lexical changes may include words, 

phrases, or phraseological units.  

Over time, many words lose their value or change its full meaning. Legendary films 

made in the last century, are the property of our history and art, and it is important to 

understand what people were talking about at that time.  

In the modern world, language change is often socially problematic. Long before 

divergent dialects lose mutual intelligibility completely, they begin to show difficulties and 

inefficiencies in communication, especially under noisy or stressful conditions. Also, as 

people observe language change, they usually react negatively, feeling that the language has 

"gone down hill". You never seem to hear older people commenting that the language of their 

children or grandchildren's generation has improved compared to the language of their own 

youth. [2,p3] 

English professor John Sovereland argues that the language of adolescents prevents 

proper understanding between them, their parents and representatives of other generations. A 

study conducted by Samsung revealed a “seismic language gap” between generations. A 

rating of the most obscure neologisms was left. Most parents do not know the meaning of 

many new words, but children may not understand the old words that were popular during the 

youth of their parents. 

Difficulties in communication leading to the creation of a language barrier between 

parents and teenagers are compounded by acronyms borrowed by young people from popular 

social networks. [5] 

We are particularly interested in lexical changes that go beyond local conditioning 

factors and whose effects are not dependent on the immediately local context – in other 

words, changes that arguably take place at the level of lexical representations. [3,p299] 

The language often resorts to nouns and nominalizations related to deconstruction 

and reinterpretation; such lexical items, to a greater or lower extent, contain in their definition 

the idea of “meaning”, or “change of meaning”. Some of these words have that implication in 

their basic dictionary definitions, as is the case with construal, construction, 

critics/criticism/critique, meaning or stereotypes. [1,p309] 

There are different ‘mushrooming’ varieties of English resulting from various non-

linguistic and linguistic factors. It should not be viewed as an inaccurate language that needs 

to be corrected and labeled as standard or non-standard as compared to the standard varieties 

such as SBE (standard British English). [8,p283] 

https://www.thoughtco.com/historical-linguistics-term-1690927
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There are a number of factors which contribute to meanings changing over time. 

One of the rather interesting ones is called "semantic drift". Semantics is the study of the 

meaning of word. "Drift" means that the meanings aren't fixed, but evolve over time. 

Where this is interesting is if you look at terms, for instance, for people with which 

have negative associations. This is where it gets political, but also where it gets interesting: 

Take the word for people of African origin with dark skin. It used to be acceptable 

to call them "negros". The term itself had no negative associations; it simply described the 

black skin tone. But over time, as racism took its unpleasant toll, that word became 

"corrupted" and was gradually seen as negative (along with the "N"-Word). The same 

happened to the colonial terms such as "blacks", "coloureds", "darkies" and other words 

which, with time took on unsavoury semantic characteristics. Not because the words were the 

problem, but because our attitudes towards the people thus named was negative. [4] 

Changes in word meanings (a process called semantic shift) happen for various 

reasons and in various ways. Four common types of change are broadening, narrowing, 

amelioration, and pejoration.  

Broadening 

Also known as generalization or extension, broadening is the process by which a word's 

meaning becomes more inclusive than an earlier meaning. In Old English, for instance, the 

word dog referred to just one particular breed, and thing meant a public assembly. 

In contemporary English, of course, dog can refer to many different breeds, and thing can 

refer to, well, anything. 

Narrowing 

The opposite of broadening is narrowing (also called specialization or restriction), a type of 

semantic change in which a word's meaning becomes less inclusive. For example, in Middle 

English, deer could refer to any animal, and girl could mean a young person of either sex. 

Today, those words have more specific meanings. 

Amelioration 

Amelioration refers to the upgrading or rises in status of a word's meaning. For 

example, meticulous once meant "fearful or timid," and sensitive meant simply "capable of 

using one's senses." 

Pejoration 

More common than amelioration is the downgrading or depreciation of a word's meaning, a 

process called pejoration. The adjective silly, for instance, once meant "blessed" or 

"innocent," officious meant "hard working," and aggravate meant to "increase the weight" of 

something. 

What's worth keeping in mind is that meanings don't change overnight. Different 

meanings of the same word often overlap, and new meanings can co-exist with older 

meanings for centuries. In linguistic terms, polysemy is the rule, not the exception. [6] 

Lexical system, like language in General, constantly changes. Also it compared with 

phonology and grammar system. Some words disappear from the language, others -appear.  

Changes in vocabulary are due both to order and intra-language reasons. [7] 
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DESCRIPTION OF YOUTH SLANG AS AN INDISPENSABLE TOOL FOR 

MODERN SPEECH 

 

Tatagulova Zh.K., 

Kostanay State Pedagogical University, Kostanay. 

Scientific director: Kudritskaya M.I. 

 

Abstract.It is impossible to study a language as a social phenomenon without 

paying attention to its emotional component. Slang is no exception. Its main function is to 

convey emotional color. The relevance of the article is expressed by the naturalness and 

pronounced relevance and regularity of the use of slang, as an integral part of speech at the 

present stage of world development. 

Slang has become the norm in modern speech, many authors include it in their 

novels; films, music - everything uses new expressions. 

The main problem is the fact of developing slangs over time and replenishing the 

vocabulary every minute. 

It is possible to put forward such a hypothesis that it is expected that youth slang 

will be replenished every minute more and more, and some expressions will cease to be slang 

at all and will be normal, literary. 

Keywords: youth slang, modern speech, emotional component, jargon, slangisms.  

Аннотация. Изучать язык как социальный феномен невозможно, не обращая 

внимания на его эмоциональную составляющую. Сленг не является исключением. Его 

основная функция - передать эмоциональный цвет. Актуальность статьи выражается в 

естественности и выраженной актуальности и регулярности употребления сленга, как 

неотъемлемой части речи на современном этапе мирового развития. 

Сленг стал нормой в современной речи, многие авторы включают его в свои 

романы; фильмы, музыка - все использует новые выражения. 

Основная проблема заключается в факте развития сленгов в течение времени и 

пополнении словарного запаса каждую минуту. 

      

Можно выдвинуть такую гипотезу, что ожидается, что молодежный сленг 

будет пополняться каждую минуту все больше и больше, и некоторые выражения 

перестанут быть сленгом вообще и будут нормальными, литературными. 

Ключевые слова: молодежный сленг, эмоциональный компонент, жаргон, 

сленгизмы. 

Аннотация. Тілді әлеуметтік құбылыс ретінде үйрену мүмкін емес, оның 

эмоционалды құрамына назар аудармаңыз. Сленг ерекше емес. Оның негізгі қызметі - 

эмоционалды түсін жеткізу. Мақаланың өзектілігі жаргонды қолданудың 

заңдылығымен және нақтылығымен көрінеді, әлемдік дамудың қазіргі кезеңіндегі 

сөйлеудің ажырамас бөлігі ретінде. 

http://st-hum.ru/en/node/359
https://www.thoughtco.com/how-the-meanings-of-words-change-1692666
http://www.universalteacher.org.uk/lang/languagechange.htm
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Сленг қазіргі уақытта үйреншікті жағдайға айналды, оны авторлар өз 

романына енгізді; фильмдер мен музыка жаңа өрнектерді қолданады. 

Негізгі мәселе - уақыт өте келе сленгтің даму факторлары және сөздік қорын 

әр минут сайын толықтыруы.  

Осындай гипотеза алға тартуға болады: жастар сленгі әр минут сайын 

толықтырылып отырады, жәнеде кейбір сленг сөздер уақыт өте келе әдеттегідей әдеби 

сөздер болады. 

Кілт сөздер: жастар сленгі, эмоционалды компонент, жаргон, сленгизмдер. 

 

All events that embrace society affect the lively development of colloquial speech, 

receive a response in the languages of the world, and add new phrases and expressions to the 

vocabulary of mankind. Political elections, wars, technological progress - these are all 

examples of the constant activities of the modern world that affect the emergence of a new 

slang. 

Speech is a specific form of reflection of reality. It follows the changes taking place 

in our lives associated with the change of cultural landmarks, values and attitudes. 

For decades teens have been notorious for having a unique vocabulary. Oftentimes, 

they cleverly create words, and other times they recycle words and give them a whole new 

meaning. Language, including slang, is symbolic of what is occurring in society, and how 

youth are responding to their environment. It’s fascinating to see what new words youth will 

invent and whether or not it will sweep the nation or better yet, the world. [1; 1] 

As an object of the article, I examined the phenomenon of slang in the English 

language. 

The subject of the study is the use of slang as an emotional component of modern 

speech. 

The aim is to consider the concept of "slang" and ways to replenish it in various 

areas of communication in society, as well as a description of the systemic-semantic features 

of English slang in modern linguistics. 

Slang is the use of informal expressions in everyday speech. Mostly teenagers use it, 

but the further we keep up with the times - the more people speak with informal expressions. 

This is especially common in connection with the development of the media.  

The term “slang” is used not only in Anglo-American lexicographical practice, but 

also in Russian, French, German, Czech, etc. Most linguists share the view on the use of the 

term “slang” to denote the corresponding layer of vocabulary and phraseology of a natural 

language. On the scale of functional styles of the English language, slang is located 

immediately after the spoken language, followed by jargon and vulgarisms. [2; 32] 

Slang is a stylistic synonym for the term “jargon”, more often used in relation to 

English-speaking countries, as well as to youth jargon (youth slang), to jargons of intellectual 

fields of activity (writer slang, acting slang). Slang covers almost all areas of life. The slang 

word is born as a result of the speaker’s emotional attitude to the subject of the conversation. 

It is proved: slang existed and exists at any time, is constantly changing and is closely 

connected with the social or age group where it is applied. This is most often a youth 

language, since it is youth that is isolated from the adult world and creates its own world, 

with its own laws and even language. But very quickly such words break out of the youth 

group and become ubiquitous. [3; 33] 

The term "slang" refers to the following linguistic phenomena:  

1. A vocabulary that is more metaphorical, vivid, and short-lived than an ordinary 

language. 

2. Speech and writing characterized by the use of vulgar and socially taboo 

vocabulary.  
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3. Social and professional jargon.  

4. Thieves' Argo [4; 108-109] 

The concepts of jargon and slang should be distinguished. Jargon means a more 

established expression, many of the words in it are very old. Jargon appears in a specific 

group and is accessible to a certain circle of people. Slang is widely used among young 

people, as young people often come up with new words, their own unique and understandable 

language. In contrast to jargon, slang selects popular words from the jargon of different 

groups of society. Slang differs from jargon in its mass use. Slang can be used by people of 

different groups, different educational status and professions. This can be people with a 

criminal past, or cultured and intelligent. Slang usually reflects the latest trends in new 

supermodel vocabulary and is often associated with youth speech. [5; 1] 

English slang can become a separate discipline that can be studied continuously. 

After all, it contains so many linguistic word formations that surprise with their popularity. 

Many of the words invented in the English slang, and became popular in other countries. For 

example: avatar (avatar – photo in social networks), crazy people (crazy people who like to 

party) and many others. [6; 1] 

Dumas and Lighter posit four criteria for identifying a word or phrase as slang .  

1. Its presence will markedly lower, at least for the moment, the dignity of formal or 

serious speech or writing. 

2. Its use implies the user's familiarity either with the referent or with that less 

statusful or less responsible class of people who have such special familiarity and use the 

term. 

3. It is a tabooed term in ordinary discourse with persons of higher social rank or 

greater responsibility. 

4. It is used in place of the well-known conventional synonym, especially in order 

(a) to protect the user from the discomfort caused by the conventional item or (b) to protect 

the user from the discomfort or annoyance of further elaboration. [7; 14-16] 

Slang also has a number of features. In linguistic terms, it is difficult to define slang.  

The traditional opinion that the grammar of slang differs from the grammar of the 

literary language only by its simplification does not at all exhaust the real picture. It is a priori 

assumed that the system of parts of speech in slang should repeat the corresponding 

formations in a common language. However, it is possible to point to the part-stratification 

that is different from the literary language: parts of speech that are characteristic of slang and 

rare in it are revealed. In addition, functional differences for individual elements of such 

classes of units have been identified. So, in modern English slang, numerals are not typical, 

however numerological slangisms are used as secondary products of categorization: the 

perception of the object itself and its relationship, various relationships with other objects 

dominates the perception of image characteristics (both qualitative and quantitative). As it 

turned out, individual grammar classes can be represented in slang much more extensively 

than in the literary language: words of the category of status (impersonal predicative adverbs) 

are extremely characteristic of modern youth slang in Russian. Obviously, they need slang to 

denote the physical, mental, including emotional state of the individual - this is the area that 

slang is extremely detailed. The slang describes in detail those classes that are sometimes 

considered unproductive or even unproductive in the literary language. So, a relict and non-

replete group is sometimes called the category of collective nouns. In this regard, the 

abundance of collective names in slang (usually with a negative connotation) and the 

tendency to replenish this lexico-semantic group are noteworthy. [8; 1] 

After listening to the speech of foreigners, you can immediately feel the differences 

between English grammar and spoken speech. For example, such abbreviations can be 

considered elements of slang: 
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        Gonna – going to 

        Wanna – want to 

        Ama – I am 

        Yep, ye – yes 

        Dis – this 

        U – you 

        Dunno – don’t know 

        Cause – because 

The main function of slang in the language is not nominative, but expressive. Units 

of common slang are characterized by a crudely cynical or crude expressiveness, or by 

disparaging or joking imagery. [9; 384] 

There are several suggestions as to why teenagers use slang so "zealously". The first 

is rather grim: teenagers simply don't have the baggage of literary language that is necessary 

to properly Express their thoughts. Most young people justify the use of slang by wanting to 

diversify their speech: they can use slang to express their thoughts more broadly, clearly, 

expressively and concisely. [10; 1] 

There are several ways to form slang expressions: - derivation (stupidness - 

stupidity, stupidity); rhyming slang (loaf of bread = head); foreign borrowing. (adios (from 

Spanish) - bye, see you); polysemy (sand - sugar; ok - okay, everything is in order, do not 

worry); initial abbreviations (B. F. - best friend); universization (burger from hamburger; 

motel from motor hotel; smog from smoke-fog); tmesis (abso-bloody-lutely, inde-goddamn-

pendent; beauty-bloody-ful); truncation of the (zam = exam; pre sci = preliminary science 

examination); metaphorics (to live in a birdcage (birdcage) - live in a student dormitory); 

metonymy (visit lady Perriam (go to Lady Perriam) - go to the toilet Lady Perriam presented 

one of the British colleges with a building that housed toilets) and so on. [11; 28-30] 

Young people use slang to express a wide variety of emotions, as well as an 

emotional attitude to the opinion of the interlocutor or a third person: surprise (eesh !, flip 

mode !, oh mygoshness!); consent (shoots for real !, ah ... ja !, down with it); disagreement 

(bet !, dude !,); approval (cool !, score !, damm right!); embarrassment (sqeebs !, erf!); 

distrust (badand); disapproval (boo!); excitement (squish! woochow!); disgust (shiznits !, 

Sheesh !, Rats!); joys (woopty-woo!), etc. [12; 770] 

The expressiveness of jargon speech contributes to the fact that words turn into 

colloquial everyday speech, losing their eccentric coloring. Most of them become colloquial, 

and sometimes it becomes a literary norm. [13; 14] 

Slang is interesting for its metaphor, expressiveness and brightness of the 

nomination. Using slang, the authors in their works give the speeches of the heroes the effect 

of novelty, unusualness, concreteness, expression, brevity and imagery. With the help of 

slang, writers also get rid of cliches, giving speech to the characters naturalness and ease. 

And finally, slang is an inextricable part of any developed natural national language and 

arises as an inevitable consequence of codification, which is inherent only in its literary 

version. Especially important is the development of slang expressions, since in the process of 

our life, we constantly introduce, use new words, expressions. [13: 14] 

Slang is an indispensable part of the life of adolescents, and not only adolescents. 

Now all people use new words and expressions that they invented themselves. This 

contributes to convenience, such words quickly dig into the vocabulary. They are quickly 

remembered and then it is very difficult to get rid of them in your speech. I think this is good, 

as our speech becomes richer and brighter. 

Every day more and more slangs and hard to keep track of their values and 

functions. 
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ӨМІРІН ҒЫЛЫМҒА АРНАҒАН ҒАЛЫМ 

 

Таубалдиева Н. 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының «Рудный құрылыс және көлік 

колледжі» КМҚК 

 

Ғылыми жетекшісі: Сактаганова И.А 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының «Рудный құрылыс және көлік 

колледжі» КМҚК 

 

АННОТАЦИЯ. Бұл мақалада Әл-Фараби өмір сүрген уақыт айрықша кезең 

ретінде аталады. Өмірін ғылым-білім жолына сарп еткен ақын өмір бойы сапар шегіп, 

шет жерлерді аралап, туған жерден жырақта жүрген.  Әл-Фараби 25-30 жас шамасында 

бүкіл дүниежүзілік ғылым-білімді терең  де жан-жақты меңгеріп, енді өзі де құнды-

құнды еңбектер жазды.  

Түйінсөздер:Ойшыл, тілдер, мәдени мұра, ғалымдар, ұрпақ, ойшылдар, 

кітапхана, еңбек, ғасыр, ғылым, ғалым. 

АННОТАЦИЯ.В статье написана время жизни Аль-Фараби которое  

называется особым периодом. Всю свою жизнь посвящал к науке познавал мир.  Аль-
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Фараби в возрасте 25-30 лет глубоко и всесторонне изучил всю мировую науку, и наал 

писать  ценные труды. 

Ключевые слова: Мыслитель, языки, культурное наследие, ученые, поколения, 

мыслители, библиотека, труд, век, наука, ученый. 

ANNOTATION. Al-Farabi time is called a special period. Having spent his life on 

the path of science and education, the poet traveled his whole life, traveling abroad and away 

from home. At the age of 25-30 , Аl-Farabi, comprehensively mastered world science and 

knowledge and wrote valuable works. 

Key words: Thinker, languages, cultural heritage, scientists, generations, thinkers, 

library, work, century, science, scientist. 

 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн  злағ ибн Тархан әл-Фараби ат-

Түркі – ұлы ғалым, энциклопедист, Аристотельден кейінгі Екінші ұстаз атанған Әл-

Фарабидің толық аты-жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек 

Жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге 

келген. 

Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары 

саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Каир, Алеппо, Шам 

қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі 

ортағасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 

X ғасырдағы – Мұсылман Ренессансына сәйкес келеді. 

Әл-Фараби өмір сүрген уақыт айрықша кезең ретінде аталады. Отырар 

өлкесінде әл-Фарабиге дейін ойшылдар өте көп болса, оның өз заманында да ғұламалар 

аз болмаған. Ол жастайынан туған өлкесінде білім алып, Отырар кітапханасында 

отырып, шаң басқан қолжазбаларды ақтарып, көз майын тауысып, талмай кітап оқып, 

оқу-білімге ерте құмартқан. Отырар кітапханасына алыс-жақын елдерден керуенмен 

сан түрлі кітаптар ағылып келіп жататын. Әл-Фараби өмір сүрген IX-X ғасырларда 

Отырар өркениетінде рухани мұра жоғары бағаланған.  

Сол кітапханадан әл-Фараби жиырма жасқа дейін тәлім-тәрбие алып, ондағы 

бар кітаптарды, трактаттарды оқып зерттеген. Одан кейін білімін толықтыру үшін 

керуенге ілесіп, араб еліне аттанады. Бағдад, Дамаск сынды басқа да өркениеті 

дамыған ірі шаһарларда болып, артында ғылыми-зерттеу еңбектерін қалдырған.  

Әл-Фараби, әлем мойындаған философ, Платон мен Аристотельдің еңбектерін 

шығыс, араб-мұсылман әлеміне таратқан үлкен ғұлама. Әл-Фараби – үлкен ғалым. Әл-

Фарабидің мұрасы ғылымның әр түрлі саласына қатысты еңбектерден тұрады.  

Көрнекті шығыс зерттеушсі Е.Э. Бертельс: «Әл-Фараби көптеген сындарлы 

шығармалар туғызды. Фараби мұрасы ұшаң теңіз және сан алуан. Ол сол тұстағы бүкіл 

білім салаларын, этиканы, саясатты, психологияны, жаратылыстануды, музыканы оқып 

зерттеді!...  

Ал, немістің ұлы философы Гегель: «Әл-Фараби Аристотельдің «Физикасын» 

– қырық рет, «Риторикасын» – екі жүз, «Жан туралы» атты кітабын – жүз рет оқыған 

екен. Неткен таңғаларлық еңбек!»  

Әл-Фараби араб елінде аты шығып, «Шығыстың Аристотелі» атанып, артында 

мол мұра қалдырған. Сөйтіп сексен жасқа келгенде өмірмен қоштасады. Ол: “Мен 

Қыпшақ елінен ешқандай атақ-даңқ іздеп келген жоқпын. Мен білім іздеп келдім, сол 

білімді араб елінен таптым, бірақ менің Қыпшақ еліне сүйіспеншілігім шексіз”,- деп 

өзінің туған жерге деген сағынышын өлеңге түсірген. 

Кешір мені, туған жер, сені артқа тастадым. 

Кешір мені, туған ел, жолды алысқа бастадым. 

Кешір мені, ұлыс -ұрпағым, бақ, байлық, даңқ таппадым. 
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Кешір мені, ар-ұжданым, білім болды баққаным, – 

деп тебіренеді. 

 Өмірін ғылым-білім жолына сарп еткен ақын өмір бойы сапар шегіп, шет 

жерлерді аралап, туған жерден жырақта жүрген.   

Әл-Фараби 25-30 жас шамасында бүкіл дүниежүзілік ғылым-білімді терең  де 

жан-жақты меңгеріп, енді өзі де құнды-құнды еңбектер жазды. Ол ғылым  мен өнердің 

барлық саласы бойынша  150-ден астам еңбек жазған. 

Сонымен қатар, Ол керемет өлең де айтқан, қобызда да ойнаған. Қобыз 

аспабын жасап, күй тартқан Қорқыт Ата дейміз. Шын мәнінде Қорқыт Атадан кейін әл-

Фараби де қобызды дамытып, оның құлағында ойнаған ойшыл, көп тілде сөйлеген 

ғұлама адам болған. Әл-Фараби – қазақ өркениетінің, музыка философиясының негізін 

қалаған үлкен ойшыл. Ал бірақ, иранның ұлығына жазған мына хатынан ұғатынымыз, 

«Жоғары мәртебелі, құрметті мырза. Сіздің көп уақыттан бері шақырғаныңызды еске 

алып келіп едім. Аз өнерімнің шетін алдыңызда көрсеттім. Сары ала киінген сарайдың 

сәніне құмар жан емеспін. Іздегенім –білім мен ғылым. Сондықтан алаң болмаңыз, 

кешіріңіз, мархабат». Ол өзінің өлең айтып, рубаи жазып, күй тартып жүрсе, алға 

қойған мақсатының орындалмайтынын білді. Ал хат оның білімге құштарлығын 

көрсетті.  

Бірақ ол – тек қазақтың ғана емес, қазақ халқы қалыптаса қоймаған кезеңде 

өмір сүргендіктен, бүкіл түркі халықтарына ортақ тұлға. Әл-Фараби мұрасы түркі 

халықтарын біріктіретін рухани негіз деп айтуға болады. 

Оған дәлел: «Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді»-деген 

сөздері. 

Ғылым, білім іздеп, жер жерді аралаған ойшыл парсы, түрік, араб тілдерінен 

бөлек грек, қытай, латын, санскрит және басқа тілдерді үйренеді. Сол заманда дамыған 

барлық ғылым салалары мен өнер түрлерін жетік меңгеріп, оның дамуына өз үлесін 

қосады. Осылайша, кейінгі ұрпаққа мол мәдени асыл мұра қалдырды 

«Ұлы ойшылдың идеялары мен қағидаттарының теориялық негіздерін жаңа 

заманға сай пайдалану, ғұлама ғалымның мұрасын өзекті ғылыми-зерттеулерде және 

инновациялық білім беру үдерістерінде кеңінен қолдану, әл-Фараби идеалдарының 

негізінде жаңа үлгідегі мемлекеттік ұстанымдарды зерделеген жөн», -деді мемлекеттік 

хатшы Қ. Көшербаев 

Ғұламаның «Даналық жауһарлары», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», 

«Бақытқа жету», «Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері» сияқты еңбектері 

мыңдаған жыл өтсе де өз мәнін жойған жоқ. Сонымен қатар, бұл еңбектерді мемлекет 

басшылары әлі күнге дейін өз мемлекетінің басқаруында пайдаланады. 

Еліміз даму үстінде. Елмен бірге, сол елдің ғылымы да дамуда. Әсіресе, қазіргі 

ұл бабамыздың мерейтойы қарсаңында елімізде атқарылатын іс-шаралар да жеткілікті. 

Әл-Фарабидің ілімі терең методологиялық зерттемелерді қамтиды, олар 

бүгінгі таңда жаһандану мен жұтқыншақты үрдістердің өзара іс-қимылын 

шығармашылықпен бағалауға, қазіргі әлемнің дамуының негізгі факторларын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Қазақстандық ғалымдар, жазушылар да «шығыстың екінші ұстазына» өз 

еңбектерін арнап келеді.соның біршамасын атап өткім келеді. 

Әбу Насыр әл-Фараби шығармашылығы мен оның ғылыми еңбектері оның 

замандастары қалай қызықса, қазіргі ғалымдар да өз ізденістерін тоқтатпайды. 

А.Көбесов өзінің «Ғылымда даңғыл жол жоқ» кітабында «Тарихтың ұлы 

көшінде адамзат жинақтаған материалдық байлықтар қандай ұшан-теңіз болса, оның 

рухани құндылықтар қоры да сондай мол. Бұлардың бәрі бірдей ортақ қазына. Сол 

мәдени мұраны талдап, іріктей білу, оны қастерлеп бағалай білу, халыққа жеткізу – 
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кейінгі ұрпақтың абыройлы парызы. Қазір ғылым – заманымыздың аса ірі мәдени 

құбылысы, жалпы цивилизациямыздың бөлінбес маңызды бөлігі болып отыр. 

Сондықтан да мәдениетті, оқыған әрбір азамат ғылым тарихынан белгілі көлемде 

хабардар болуы игілікті нәрсе екені ешкімге дау туғызбаса керек», деген болатын. 

Ендеше А.Көбесов жиған рухани құндылықтарды кейінгі ұрпаққа жеткізу, олардың 

бойында біздің ұлттық ғұламаларымыз туралы білім, білік, дағдыны қалыптастыру 

қажет. Бұл қазақ топырағында туған Ұлы бабамыздың тұлғасын биіктете түседі. Әл-

Фарабиды тану арқылы әлем Қазақ елін таниды деп ойлаймын. 

Әбу-Насырдың өмірі мен мұрасын игеру мақсатында басқа да жұмыстар 

атқарылды. Сол жылдары жазушы Д.Досжановтың «Тұлпардың ізімен» және жазушы, 

журналист Ә.Әлімжановтың «Сувенир из Отырара» деген кітаптары жарық көрді. 

Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған дәуір данышпанының еңбектерін 

зерттеу елімізде де 70-жылдардан бастап қолға алынды, қарқынды жүрді.  

Әбу Наср Әл-Фараби — түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, 

“Әлемнің 2-ұстазы”атанған ғұлама. Оның заманы “Жібек жолы” бойындағы 

қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезіне 

дәл келеді. Әбу Наср Әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Ирак, араб елдері қалаларына 

жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейді. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл-

ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша 70-ке 

жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, 

метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка 

салаларынан 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. Отырар медресесінде, Шаш, 

Самарқан, Бұхара, кейін Харран, Мысыр, Халеб (Алеппо), Бағдад шаһарларында білім 

алған.Әбу Наср Әл-Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен 

мәдени орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған 

болатын. Ол кез санасы ашық әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен шұғылдануды 

парыз еткен. Осы кезден бастап Әбу Наср Әл-Фараби араб тілді ғалым болып есептеле 

бастады.Әл Фараби заманында бүкіл ОртаАзия мен Түркістан Араб халифатының 

ықпалында болған. Соған байланысты қала халқы сауда саттық мәселесінде ислам 

қалыптасып, дамуына зор үлес қосқан араб, парсы, түркі тілдерін қатар қолданған. 

Соның ішінде рухани, ғылыми тіл араб тіл болған. Сондықтан осы қалада сауат ашып, 

осы қалада білімге, ғылымға деген құмарлығы оянған Әл Фарабидің осы үш тілді жетік 

білуі заңдылық еді. Ол кейін білім ғылым іздеп, көп жерді аралайды. Ақыры сол кезде 

әлемнің ғылым дүниесінің орталығы болған Бағдадқа келіп, сонда тұрақтап қалады. 

СОл кездің әйгілі ғалымдарымен кездесіп, олармен сырлас болады. Грек, латын, 

санскрит және басқа тілдерді үйренеді. Ол әл-Фарабидің көп тілдерді  білетін 

полиглоттық, музыканттық, ойшылдық, шешендік  қабілеттерін зор бағалаған. 

Әл-Фараби өз заманындағы өнер-білімнің ең асылын таңдап ала білді, өз 

дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап көрді. Оның терең мағыналы пікір 

айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық болжам жасамаған бірде-бір саласы жоқ 

деуге болады 

Арада ХІ ғасыр өтсе де, әл-Фараби ілімінің дәл қазіргі алмағайып заманда өте 

өзекті әрі қажетті екеніне көзіміз жетіп отыр. 

Жастар – ел болашағы. Шығыс әмірлерінің бірі әл-Фарабиден: « –  а, Ұстаз, 

менің мемлекетімнің болашағы қандай күйде болмақ?» деп сұрағанда, әл-Фараби: 

«Еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды көрсет, сонан соң айтып берейін», 

деген екен. Осы ретте әл-Фарабидің адамгершілік құндылықтар арқылы тәрбиелеу ісі 

қоғамды ізгілендіруге септігін тигізері анық. 
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Abstract. Sózderdiń aýysyp túsýi - bul kez-kelgen adam jasaı alatyn kúndelіktі 

qarym-qatynas bólіgі. Mundaı oıyndardyń ártúrlі túrlerі men fýnktsııalary bar, olardy barlyq 

jerde derlіk qoldanýǵa bolady. Olar ıýmor salasynda sheshýshі ról atqarady. Ázіl-ospaq 

adamdar ómіrіnіń bіr bólіgі retіnde keńіnen tanymal. Ázіl aıtýdy jáne ekspressıvtі quraldar 

men stılıstıkalyq ádіsterdі qalaı qoldanýdy bárі bіlmeıdі. Nátıjesіnde adamdar ázіl bіldіrýdіń 

ártúrlі qoldanystaǵy ádіsterіn qoldanbaıdy. 

Túıіndі sózder. Ekspressıvtі quraldar men stılıstıkalyq qurylǵylar, ázіl, ázіl, pýn, 

salystyrý, asyra aıtý, metafora tásіlderі. 

Аннотация. Игра слов – это часть повседневного общения, которую может 

создать каждый. Такие игры имеют разные типы и функции, которые можно 

использовать практически везде. Они играют важнейшую роль в сфере юмора. Юмор 

широко известен как часть жизни людей. Хотя не все знают, как умело шутить и какие 

выразительные средства и стилистические приёмы использовать. В результате люди не 

используют различные существующие методы выражения юмора. 

Ключевые слова. Выразительные средства и стилистические приемы, юмор, 

методы выражения юмора, каламбур, сравнение, преувеличение, метафора. 

Abstract. Playing with words is a part of everyday communication that can be 

produced by everyone. Such wordplays have different types and functions which could be 

used almost everywhere. They play the most important role in humour sphere. Humour is 

widely known as a part of human-beings life. Although, not everyone knows how to make 

jokes skillfully and what expressive means and stylistic devices were used. As a result, 

people don’t use different existing methods of expressing humour. 

Keywords. Expressive means and stylistic devices, humour, methods of expressing 

humour, pun, simile,exaggeration, metaphor. 

 

Introduction 

Humour is the ability to find things funny, the way in which people see that some 

things are funny, or the quality of being funny [1; 352].
 

Scientific research on humour goes back to Plato and Aristotle [2; 25], it extends to 

practically all fields of inquiry, including mathematics and medicine. There exist several 

scholarly societies for the study of humour, and numerous journals and book series are 

dedicated entirely to humour research. Linguistics has had a privileged role in humorology 

(or gelotology), both because of its contributions, which this entry will review, and because 

language is the medium of much humour [3; 10].  Even humour that is produced entirely 

outside of language (for example, visually or musically) needs to be discussed and explained 

https://qazaqtimes.com/article/68000
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in language by scholars wanting to analyze it. In what follows, only humor expressed 

linguistically will be considered. Likewise, irony and sarcasm will be given only a very 

cursory treatment, despite their obvious connections to humour, due to the exceedingly large 

literature on the subject and its complexity [4; 15], [5; 20]. 

As will be shown in the research paper, this theoretical claim is valid for any type of 

communication, humorous utterances included. Besides, the steps involved in this 

interpretive procedure may be predicted to a greater or lesser extent, which provides 

communicators with the key to the necessary control over the eventual interpretation of their 

humorous discourse [6; 25]. 

Objectives 

The main objectives of the work are giving definitions of expressive means and 

stylistic devices; studying the classifications of EMSD; investigating the peculiarities of each 

type. 

Methodology 
The continuous sampling, descriptive, comparative, analytical methods are used to 

investigate the topic thoroughly.  

Expressive means and stylistic devices used as tools for humour expounding 

Expressive means of a language are those linguistic forms and properties that have 

the potential to make the utterance emphatic or expressive. These can be found on all levels - 

phonetic, graphical, morphological, lexical or syntactical. 

Expressive means and stylistic devices have a lot in common but they are not 

completely synonymous. All stylistic devices belong to expressive means but not all 

expressive means are stylistic devices. Phonetic phenomena such as vocal pitch, pauses, 

logical stress, and drawling, or staccato pronunciation are all expressive without being 

stylistic devices. 

Morphological forms like diminutive suffixes may have an expressive effect: girlie, 

piggy, doggy, etc. An unexpected use of the author's nonce words like: He glasnosted his love 

affair with this movie star (People) is another example of morphological expressive means. 

Lexical expressive means may be illustrated by a special group of intensifiers -

 awfully, terribly, absolutely, etc. or words that retain their logical meaning while being used 

emphatically: It was a very special evening/event/gift. 

There are also special grammatical forms and syntactical patterns attributing 

expressiveness, such as: I do know you! I'm really angry with that dog of yours! 

That you should deceive me! If only I could help you! [7; 120] 

A stylistic device is a conscious and intentional intensification o f some typical 

structural and/or semantic property of a language unit (neutral or expressive) promoted to a 

generalised status and thus becoming a generative model. The stylistic approach to the 

utterance is not confined to its structure and sense. There is another thing to be taken into 

accounts which, in a certain type of communication (belles-lettres style) plays an important 

role. This is the way a word, a phrase or a sentence sounds. The sound o f most words taken 

separately will have little or no aesthetic value. It is in combination with other words that a 

word may acquire a desired phonetic effect [8; 53].
 

Pun and simile 

Simile and pun are semantically related. In some cases you can use "Simile" 

instead a noun "Pun". Simile – a figure of speech that expresses a resemblance 

between things of different kinds (usually formed with `like' or `as') [9; 1].
 

Puns rely on several types of words to work, words that are similar in spelling, 

sound or meaning, such as homophones, homonyms, and homographs. The examples of puns 

below will help you get an idea of how puns work and maybe inspire you to make your own 

puns [10; 1].
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 Puns are a special form of humor based on double meanings. Puns are sometimes 

nicknamed “the lowest form of humor” and often greeted with groans, but in fact, the 

language knowledge needed to understand a pun is very sophisticated [11; 125]. Because they 

require processing the sound and meaning of words twice, puns demand considerable 

language agility. Unlike humor based on sight gags, funny facial expressions, or amusing 

visual arrangements, the humor of puns is based on language play. Puns are also language-

specific. Every language has its own puns and wordplay, including languages that do not use 

alphabetic writing systems. Mandarin, for example, has puns based on the sounds and 

appearance of Chinese logograms. For example, the Mandarin word for “fish” creates a pun 

based on a close pronunciation with the word for “abundance,” and for that reason, the fish 

occurs in many Chinese illustrations as a symbol of wealth. The similarity of the sounds 

creates the pun, and fluent Mandarin speakers under - stand it effortlessly. Because it has 

been fed by many streams, English has a wonderful reservoir of sources for puns. Puns can be 

found not only in children’s joke books and on TV, but also in environmental print found in 

daily life—in menus, newspaper headlines, billboards, websites, signs, advertising, and 

especially the names of small businesses. Since puns do not transfer between languages, they 

need to be taught; however, they are rarely included in lesson plans or content units. One 

reason for this is that humorous language is sometimes—wrongly—considered inappropriate 

for the language classroom. However, thousands of puns are perfectly appropriate for 

students of any age. Another reason is that teachers of English may not understand exactly 

how puns work and therefore feel hesitant to try to use them. 

Four categories of English puns English puns generally fall into four categories, 

three of which are well established and are based on homophones, polysemous words, and 

close-sounding words [12; 101]. A fourth, newer category of puns is now emerging through 

texting and instant messaging and is based on the use of alphabetic, numeric, or simplified 

spelling. Using teacher-friendly terms, we will look at each of these categories in turn. It is 

important to note that there are other kinds of jokes and humorous word games that are not 

puns, and that not all puns fall into these four categories. However, thousands do, and that 

should be enough to warrant their use in the classroom [13; 26].
 

Examples of puns: 

In quotes: 

"You can tune a guitar, but you can't tuna fish. Unless, of course, you play bass." - 

Douglas Adams [14; 235]
 

"Denial ain't just a river in Egypt." - Mark Twain [15; 1]
 

"Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana." - Groucho Marx [16; 2] 

Conclusion 

In this article, expressive means and stylistic devices were discovered in order to 

make jokes and conversational humour, which embraces an array of phonetic, graphical, 

morphological, lexical or syntactical categories. It was also shown that the categories are not 

mutually exclusive and thus certain overlaps between them can be observed and the 

categories can be combined in particular instances of humour [17; 120]. Additionally, 

linguistic formulations were presented, among which the most prominent are puns, irony and 

metaphors. All the types and forms of humour offer copious research material, which can be 

approached from a variety of linguistic vantage points. It is important to know expressive 

means and stylistic devices in humour expounding in every sphere, not only for people who 

practice stand-up and study humorology, but also for students of linguistic department. 
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Аннотация.  В статье рассматривается история кыргызских племен в 19 веке, 

до присоединения к России. Проводится сравнение их политических, экономических и 

культурно-религиозных условий развития. Сравнение жизни южных и северных 

кыргызов показывают на основе статистических обзоров, которые составляла 

областная администрация.  

Ключевые слова:  Южные и северные кыргызы,  Ферганская и Семиреченская 

области, земледелие, скотоводство, Кокандское ханство, легенда Алтын Бешик. 

Аnnotation.The article discusses the history of Kyrgyz tribes in the 19th century, 

before joining Russia. A comparison is made of their political, economic and cultural-

religious conditions of development. A comparison of the lives of southern and northern 

Kyrgyz is shown on the basis of statistical surveys compiled by the regional administration. 

Key words Southern and northern Kyrgyz, Ferghana and Semirechenskaya regions, 

agriculture, cattle breeding, Kokand, legend Altyn Beshik. 
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Современная национальная историография в академических и учебных трудах 

ведет историю кыргызского народа с древнейших времен. Первое упоминание о 

кыргызах в  китайских источниках датируется  201 года до н.э. В большинстве работ 

история кыргызов рассматривается как единый и непрерывный процесс, который 

сопровождался различными события, как героическими, так и трагическими. В 

результате этих сложных и противоречивых процессов, закономерным ее завершением 

выступает достижение независимости в конце 20 века
1
. Общим для этих утверждений 

является понимание истории как единого и непрерывного процесса, подчиняющего 

историческим закономерностям.  

В связи с отсутствием специализированной подготовки по вопросам истории и 

этногенеза, целью моей работы является, основываясь на исследованиях 

профессиональных историков, показать и обрисовать ситуацию среди кыргызских 

племен в 19 веке. Данный период, а затем национальное размежевание при Советской 

власти в следующем веке, оказали непосредственное влияние на создание и 

образование единого народа.  

Согласно генеалогическому преданию кыргызов – санжыра, а также 

различным письменным источникам, к 19 веку на территории нынешнего Кыргызстана 

проживал народ, который состоял из сорока племен, образующий два крыла – правое и 

левое, а также группу племен – ичкилик. Их единство и родство подтверждалось 

устными преданиями и письменными источниками. А также признавалось самими 

представителями этой этнической группы, так как эти предания существовали и 

передавались из поколения в поколения во всех родах.  

В тоже время, в силу различных причин, они оказались в разных политико-

экономических, географических  условиях. Одна группа племен была активна 

вовлечена в политическую жизнь Кокандского ханства,  другая, находясь в 

формальной зависимости от ханства, стремится вести самостоятельную политику. 

После разгрома Кокандского ханства Россией и добровольного присоединения 

северных племен, они оказались в различных административных образованиях. 

Территория проживания южных кыргызов была включена в состав Ферганской 

области, а территория северных кыргызов административно подчинялась 

Семиреченской области. Т.о. весь 19 век, кыргызы, северные и южные, проживали в 

различных социально-политических, экономических и географических реалиях. Такое 

различие не могло не оказать влияние на культурное, экономическое, политическое 

развитие двух групп. Единство и объединение этих двух родственных групп в общую 

этническую нацию не было предопределённым и закономерным весь 19 век, вплоть до 

начала 20 века. Экономические, политические и культурные тенденции в которых 

протекала жизнь северных и южных кыргызов, трудно назвать центростремительными.  

Политические предпочтения кыргызских племен. 

К началу 18 века на территории Ферганской долины формируется 

самостоятельное государство -  Кокандское ханство, первоначально оно покорило всю 

долину, затем, укрепляясь и расширяясь покоряет всю долину, затем Ташкентскую 

долину, север Кыргызстана, юг Казахстана. Правителями ханства, стала династия 

                                                           
1 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи / Авт. 

вступ. ст. С. Т. Табышалиев. — Ф.: Кыргызстан, 1990., Бартольд В.В. Киргизы: 

(Исторический очерк) — Фрунзе : Киргизгосиздат, 1927., История Кыргызстана. С 

древнейших времен до конца XIX века. Бишкек. 1996.,  Чотонов  .Ч. Досбол Нур уулу. 

История Отечества. Бишкек. 2009 и др. 
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мингов, отделившиеся от Бухарского государства.  Провозгласив себя ханами, новая 

династия остро  нуждались в легитимизации своего правления. Одним из таких форм 

легитимности права на трон была легенда о Алтын бешике – Золотой колыбели. 

Известная легенда, описанная многими исследователя гласит, что  отступающий из 

Самарканда Бабур остановился в Фергане, одна из его жен освободилась от бремени и 

на свет появился сын. Так как впереди ожидался трудный переход, то он был 

вынужден оставить сына прямо у дороги. Ребенка уложили в золотую колыбель – 

Алтын Бешик, завернули в парчевые ткани, положили драгоценности в надежде на то, 

что нашедший употребит его на воспитание. Эту колыбель нашли главы четырех 

племен – минг, кирк, кипчак и кыргыз. Мальчик вырастает талантливым воином и 

вождем, представители племен выбирают его своим вождем.  Позже они узнают, что  

он является сыном Бабура и еще больше начинают его возвеличивать
2
. Существуют 

несколько вариантов изложения легенды, где указываются разное количество племен, 

которые обнаружили эту колыбель. Однако, неизменно, во всех его интерпретациях 

присутствуют главы кыргызов. Определенно, что эта легенда которая легитимизирует 

власть кокандских ханов на престол была известна всем жителями государства, в том 

числе и кыргызам. Отсюда и их претензии на активная роль в управлении 

государством. Для южных кыргызов, это была свое государства, где они играли 

ведущую военно-политическую роль. После освобождения Кокандского ханства от 

захвата Бухары, кочевые племена стали играть решающую роль в политической жизни 

страны, они напрямую влияли на восхождение того или хана на престол. «Как только 

независимость Кокандского ханства была восстановлена и отодвинулась угроза со 

стороны Бухары, в Фергане возникла напряженная ситуация в связи с претензией 

кочевников на руководящую роль. В 1842—1843 гг. отчетливо обозначилось 

«неустойчивое равновесие» трех группировок:оседлых феодалов во главе с Шади, 

хакимом Маргилана; киргизов и части ханских родственников во главе с йусуфом 

мингбаши киргизом; кипчаков под руководством Мусулманкула (ок. 1794—1852 гг.). 

В 1843 г. последний пытался открыто выступить против центральной власти, но перед 

лицом могущественного тогда Йусуфа мингбаши отступил»
3
.  «В том же 1844 г., 

воспользовавшись мятежом киргизов против кипчаков, Коканд пытался захватить 

Мурад-хан, сын Алим-хана. Опираясь лишь на киргизский род авагат /Цавахат и 

некоторых кокандских сановников, Мурад-хан убил Шир-Али-хана, но продержался на 

троне 11 дней, пока не был свергнут и убит Мусулманкулом. Ханом был провозглашен 

малолетний сын Шир-Али-хана Худайар»
4
.  

 «В 1858 г. Малла-бек, воспользовавшись осадой бухарским эмиром 

Ходжеита, прибыл к киргизам и поднял новый мятеж. Объединив ферганских 

кочевников, он одержал победу над ставшим непопулярным Худайар-ханом и занял 

кокандский трон. В период правления Малла-хана (1858—1862 гг.) кочевники вернули 

утраченные позиции в государстве. Главную роль в их «конфедерации» играли 

киргизы, из среды которых выдвинулся молодой военачальник Алимкул киргиз-кипчак 

                                                           
2 Различные интепретации данной легенды в работах: Бабажнов Б.М. Кокандское 
ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент. 2010. Наливкин В.П. Краткая 
история Кокандскогоханства. М.2017. Бейсембиев Т. К. Легенда о происхождении 

кокандских ханов как источник по истории идеологии в Средней Азии: (на материалах 

сочинений кокандской историографии) / /Казахстан, Средняя и Центральная Азия в 

XVI—XVIII вв.  Алма-Ата, 1983. 

и др. 
3
 Бейсенбиев Т.К. Тарихи-Шахрух как исторический источник. А. 1987. С. 22. 

4
 Там же. С.23 
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(1832/33—1865 гг.)»
5
. «В июле 1863 г. киргизы и кипчаки во главе с Алимкулом 

захватили власть в ханстве. Номинальным правителем был провозглашен сын Малла-

хана Султан Саййид-хан (1863—1865 гг.)105. Фактически делами вершил Алимкул. К 

тому времени русские войска овладели Яныкурганом и Пишпеком»
6
. Кроме того, 

можно отметить активную роль вождя алайских кыргызов Алымбек датка, в период 

правления Худояр хана,  а затем его жены, которая также получила звание датка.  В 

Кокандском ханстве разные силы претендовали на власть, это и оседлое население, 

различные кочевые племена, однако, они все были уверены в незыблемость ханской 

власти. «Об этом свидетельствует появление в 50—70-х гг. XIX в. довольно большого 

числа кокандских исторических трудов, сказаний, записок и т. п. с различной 

политической направленностью (каждая группировка претендовала на особую 

близость к трону). Но всех их объединяла одна идея — вера в незыблемость династии 

кокандских ханов, имевших право, согласно политическим воззрениям той эпохи, на 

верховную власть, так как их генеалогия ведет начало от Чингиз-хана и Эмира 

Тимура»
7
. 

Таким образом, южные племена кыргызов, не видели в Кокандском ханстве 

свое врага, они были ее активной политической частью, а существующая легенда о 

Алтын Бешики давали им права на близость к трону, как одному из родоначальников 

ханства. Они в полной меры старались использовать это права, влияя на ход 

политических процессов в государстве, активно защищая ее от вражеских нападок, в 

том числе и от российской интервенции.  

В это время северные племена находились в других политических и 

экономических реалиях. Не смотря на то, что Кокандское ханство захватив северный 

Кыргызстан построили там свои крепости Пишпек  и Токмак, эта зависимость была 

номинальной. Северные племена платили налоги, однако, имели иные политические 

устремления и цели.  

В  середине XIX века крупный сарыбагышский манап Ормон Ниязбек 

уулу предпринял попытку объединения северных кыргызских племен, проживающих в 

Чуйской долине, по реке Нарын и в окрестностях озера Иссык-Куль, с целью создания 

самостоятельного ханства. 

В 1842 г. он созвал курултай в местности Кызыл-Токой на западном   берегу озера 

Иссык-Куль и пригласил представителей племен сарыбагыш, бугу, солто, саяк, саруу, 

кушчу, черик из Центрального Тянь-Шаня, Чуйской, Таласской долин и 

Прииссыккулья. На курултае Ормон был провозглашен ханом. 

             Ормон-хан учредил собственный символ власти — знамя — и издал закон, 

известный в народе под названием “Назидания Ормона” (“Ормон окуу”). 

Военачальником он назначил своего близкого родственника Торокельди, а 

советником — влиятельного сарыбагышекого манапа Джантая. 

Под началом Ормон-хана всегда находилось 30—40 вооруженных ружьями стрелков, 

которые, постоянно упражняясь в стрельбе, всегда были готовы к бою. Кокандское 

ханство, оценив, высокий авторитет и влияние Ормон-хана в Северном Кыргызстане, 

старалось привлечь его на свою сторону. Ему был даже присвоен чин парваначи — 

один из высших чинов ханства. Целью хану было установление отношений с Ормон-

ханом, чтобы склонить его к повиновению. Однако, стремления кокандского хана были 

очевидны, поэтому  Ормон-хану различными путями старался избегать установления 

                                                           
5
 Там же. С. 24 

6
 Там же. С. 25. 

7
 Там же. С. 22. 
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тесных отношений. Десять лет правления Ормон-хан заметно повлияли на 

стабильность политической жизни северных кыргызов.  

При этом северный Кыргызстан находился в состоянии межплеменных войн 

между казахскими и кыргызскими племенами.  . В 1846 году казахские войска во главе 

с Кенесары-ханом вторглись во владения кыргызов. Война шла на полное 

истребление. В 1847 году кыргызы, объединившиеся вокруг Ормон-хана, остановили 

войско Кенесары близ Токмока и разгромили его. Кенесары попал в плен и был убит. В 

этот же период разгорается ожесточенная борьба за власть и территории между 

феодальной знатью между двумя племенами. В частности, разгорелась крупная 

междоусобная война между сарыбагышами и бугу. В 1854 году в одном из сражений 

Ормон-хан получил смертельные раны и умер. В следующем году сарыбагыши, 

жаждущие отомстить за хана, во главе с его сыном  металы совершили набеги на 

бугинцев и причинив им значительный человеческий и материальный ущерб. Власть 

Ормон хана просуществовала около десяти лет, построенное им государство распалось 

не успев образоваться. В отличии от южных соседей, северное ханство не смогла 

обосновать свои претензии на власть с помощью достойной легитимности.  

В целях обеспечения безопасности, для защиты от  феодальных распрей и 

ханского произвола, бугинцы приняли решение о  принятии подданства России.  

Иссык-кульские кыргызы во главе с крупным манапом племени бугу Боромбаем  

принимают решение о принятии подданства России.  

Боромбай Бекмурат уулу неоднократно направлял послов к западносибирским 

властям с просьбой принять их в подданство России. В 1853 году российские власти 

присвоили Боромбаю чин полковника. 17 сентября 1855 года его послы прибыли в 

Омск и, держа в руках Коран, от имени кыргызов племени бугу торжественно 

присягнули на верность русскому императору и приняли подданство России. 

       Видной личностью среди северных кыргызов был Шабдан батыр, который 

сыграл немаловажную роль и истории. Поначалу он служил Кокандскому ханству и за 

доблесть, проявленную при обороне Ташкента от русских войск, Худояр-хан назначил 

его беком — правителем города Туркестан. Не без влияния своего отца Джантая 

Шабдан батыр оставил свой высокий пост, перешел на службу к русскому царю и до 

конца жизни служил ему. 

В качестве проводника и советника он непосредственно оказывал им поддержку в 

присоединении к России кыргызов Центрального Тянь-Шаня, Таласской и Алайской 

долин. За верную службу русскому царю Шабдану был присвоен чин войскового 

старшины (полковника), он имел много и других наград.  

  Активную роль в сопротивлении Кокандскому ханству сыграл Байтик Канай 

уулу. Добившись расположения кокандского ставленника — коменданта крепости 

Бишкек Рахматуллы датки, он пригласил его на той и расправился с ним и его 

джигитами. Под руководством Байтика кыргызы удерживали крепость Бишкек в осаде 

до прихода русских войск. Совместно с русскими войсками они захватили, а затем 

разрушили крепость до основания. 

Позднее Байтик батыр вместе со своими 200 джигитами помогал царским 

войскам при взятии крепостей Мерке, Аулие- Ата, Чимкент, за что получил чин 

капитана и был награжден орденом. Таким образом, при содействии северных 

кыргызских племен в течение 1855—1868 годов на территории Северного 

Кыргызстана полностью была установлена власть России. Для защиты и укрепления ее 

господства на Тянь-Шане, Иссык-Куле, в Чуйской долине были размещены гарнизоны 

русских войск. 

      Не смотря на наличие глубоких кровнородственных связей, долгое 

существование в различных социально-политических условиях, повлияло на  
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политические устремления южных и северных кыргызов, которые руководствовались 

различными интересами и целями. Южные кыргызы видели себя частью Кокандского 

ханства, активно участвуя во всех его политических перипетиях, законно претендуя на 

близость к престолу. Они активно защищали Кокандское ханство.  Северные кыргызы 

стремились создать собственное государство, видя в соседнем государстве своего 

врага, который всеми силами препятствует созданию кыргызского ханства. Они 

выбирают путь добровольного присоединения к России, участвуют в российской 

военной экспедиции против Кокандского ханства.   
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Аннотация. Мақалада оқушылардың қабілеттерін дамыту үшін музыкалық-

театрландырылған іс-әрекеттердің маңыздылығы ашылып көрсетілген. Сонымен қатар театр 

және театрлық ойындардың анықтамасы беріліп, түсіндіріліп кетті.Және де театрландырылған 

ойынды дамытудың негізгі бағыттарының мәселелері қозғалды. Театрланған іс-әрекет баланың 

шығармашылығы үшін үлкен мүмкіндіктерді ашады, оған іс-қимылдарды дыбыстауға, 

орындау үшін музыкалық аспаптарды, өз кейіпкерінің бейнесін таңдауға мүмкіндік береді. 

   Түйін сөздер: коммуникативті сапа, диалог, монолог, театрлық ойын, театр, 

дамытушы ойындар, қуыршақ театры 

Аннотация. В статье раскрывается значение музыкально-театральной деятельности в 

процессе развития способностей школьников. Затронуты вопросы основных направлений 

развития театральной пьесы, дается определение понятия театральных игр. Театральное 

действие открывает большие возможности для развития  творчества ребенка, позволяет ему 

проигрывать действия, выбирать музыкальные инструменты для исполнения,  представлять 

образ своего персонажа. 

    Ключевые слова: театральная пьеса, театр, развивающие игры, театр кукол, 

коммуникативное качество, диалог, монолог, музыкальные инструменты. 

Annotation.The article reveals the importance of musical and theatrical activity for the 

development of the abilities of schoolchildren. In addition, a definition of the concept of theatrical 

games was given and explained. The issues of the main directions of the development of theatrical 

play were touched upon. Theatrical action opens up great opportunities for the child’s creativity, 

allows him to record actions, choose musical instruments for performance, the image of his character. 

     Keywords: communicative quality, dialogue, monologue, theatrical play, theater, 

educational games, puppet theater 

 

Қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық ғылым өнердің барлық түрлері 

балаларда тек көркем қабілеттерді ғана емес, сонымен қатар "дамыған бола отырып, 

адам қызметінің кез келген саласында іске асырылатын әмбебап адам болуға тиіс" - 

шығармашылыққа қабілетті дамытатыны туралы мәліметке ие. Баланың өнермен 

кездесуі ерте болған сайын, осы қабілеттіліктің даму процесі неғұрлым тиімді болады. 

Шығармашылық құндылығы, оның қызметі нәтижелі жағынан ғана емес, 

шығармашылық үрдісінің өзінде де. Осының барлығы музыкалық-театрландырылған 
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қызметке де толық қатысты. Дәл осы музыкалық-театрландырылған іс-әрекет 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етуі мүмкін. 

Шығармашылық қабілеттерін дамытумен байланысты педагогикалық мәселелер Л. В. 

Выготский, Б. М. Теплов және т.б. ғалымдар  шығармашылық қабілеттерін дамытумен 

байланысты педагогикалық мәселелерді әзірлеуге көп талант, ақыл және энергия 

салды. 

Біздің зерттеу тақырыбы үшін маңызды болып Б. М. Тепловтың көзқарасы 

болып табылады:  

а) бұл бір адамды екіншісінен ерекшеленетін жеке-психологиялық 

ерекшеліктер; 

б) бұл тек қана қызметтің табысты орындалуына қатысы бар ерекшеліктер; 

в) бұл қабілеттер адамның біліміне, шеберлігіне және дағдыларына 

байланысты емес. 

Алайда Б. М. Теплов шығармашылық қабілеттерінің сипатты сипаты ретінде 

қызметтің немесе оның өнімдерінің жаңалығының белгісін көрсетпейді, бірақ 

қызметтің табыстылық белгісін көрсетеді [2].  

Мысалы, В. И. Андреев, В. Г. Крысько, Т. А. Стефановская, В. Д. Шадриков 

және т.б. сияқты зерттеушілер тұлғаның шығармашылық қабілеті - тұлғаның 

қасиеттері мен ерекшеліктерінің синтезі деп жазады, "олардың оқу-шығармашылық 

қызметтің белгілі бір түрінің талаптарына сәйкес келу дәрежесін сипаттайтын және 

оның нәтижелілік дәрежесін шарттайтын қабілет" [5]. 

А. Н. Лук шығармашылық қабілеттерге жатқыздырады: 

мәселелерді іздеудегі төзімділік; 

1.  ойлау операцияларын дұрыс құрастыру қабілеті; 

2. тәжірибені қарап үйрену қабілеті; 

3. қабылдау тұтастығы; 

4. түсініктердің жақындасуы; 

5. жадыда сақтау; 

6. ойлау икемділігі; 

7. бағалау қабілеті; 

8. тіркеу және айыру қабілеттілігі; 

9. идеяларды жасау жеңілдігі; 

10. болжау қабілеті; 

11.  тез сөйлеу; 

12.  пысықтау қабілеті; 

13.  шығармашылық әлеуетті [7]. 

Бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ал ойынның өзі бірнеше 

түрге бөлінеді: дидиактикалық, қимылдық, сюжеттік т.б. ойын мазмұны жағынан 

толысып дамып, дәстүрлі жалғасып келеді. Ойын еш уақытта да дамудың бір сатысына 

жеткенде тоқтап қалмайды, жетіле түседі. Сәбилерге де, ересектерге де арналған 

ойындар бар, олар адам өмірінің әр кезеңін қамтиды. Ойын тәрбиенің барлық 

саласымен, өнермен ұштасып жатады. Әртістердің сахнада өнер көрсетуі - ол да 

ойынның бір түрі. Ал адамдар театрға барып спектакль көріп, одан рухани ләззат ала 

отырып, жағымды, жағымсыз бейнелерді талқылайды. Театр – тәрбие ошағы. 

Десек те, театрлық ойындырдың мәнін әлі де аша алмай келеміз. Өйткені 

бүгінгі таңда республика көлеміндегі мектептерде театрлық ойындарға деген сұраныс 

болғанымен, нақты әдістемелік нұсқау жоқ. Міне, тақырыбымның да сонылығы, 

көкейтестілігі де осында. 

            Театр – балаларға түсінікті өнертүрі, олқазіргі педагогика мен 

психологиядағы: 
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 Эстетикалық талғамын қалыптастыруға; 

 Адамгершілік тәрбиесіне; 

 Тұлғаның коммуникативті сапасын дамытуға (қарым-қатынастың 

түрлерін үйрету); 

 ерік-жігерін тәрбиелеп, ес, қиял, тілін (диалог және монолог) дамытуға 

мүмкіндік береді. 

Зерттеу әдебиетінде бастауыш сынып оқушылардың театр қызметі өте 

қызықты. Тек авторлардың ойын-драматизация мәніне көзқарастары баяндалатын 

жұмыстар ғана белгілі, сондай-ақ оны дамыту бойынша ұсыныстар беріледі. Ал 

әдістемелік әдебиеттер беттерінде оқушылардың театралды-ойын қызметін 

ұйымдастыру бойынша педагог-практиктердің тәжірибесі кеңінен баяндалады. 

Бұл бірінші кезекте театр қызметі бойынша А. П. Ершованың "мектептегі 

театр сабақтары", А. В. Щеткиннің "балабақшадағы театр қызметі", Д. С. Маханеваның 

"балабақшадағы театралды қызмет" атты белгілі бағдарламалары. Аталған 

бағдарламалар мен әдістемелік ұсынымдар оларда балалардың көркем-эстетикалық 

тәрбиесін, соның ішінде театр құралдарымен қалыптастыру мәселелері 

қарастырылатынын біріктіреді. 

Баланың шығармашылыққа дайындығын келесі қасиеттерді сақтай отырып 

қалыптастыру мүмкін болады: 

 қоршаған ортаны шығармашылықпен қабылдауға мүмкіндік беретін 

назар және бақылау; 

 қиял мен фантазия кез келген шығармашылық қызмет үшін басты шарт 

болып табылады; 

 қоршаған ортада бағдар ала білу; 

 еркін жады және реакция жылдамдығы; 

 батылдық пен тапқырлық; 

 өз іс-әрекеттерін серіктестермен келісе білу; 

 жалпы ойлау процесін белсендіру. 

  Ең бастысы, театр баланың рухани және шығармашылық қырынан ашады 

және оның әлеуметтік ортаға бейімделуіне шынайы мүмкіндік береді. 

            Театрлық ойын – мектеп жасындағы балалар ойының бірі бола отырып, 

адамгершілік мәндегі әдеби не фольклорлық шығармаларды түсіндіру және осы 

ойынға қатыстыру барысындағы әлеуметтендірудің тиімді құралы болып табылады. 

Бұл ойын ұжымдық сипатта болады және жағымды өзара әрекет тәсілдерін меңгеруге, 

достық, жолдастық сезімдерін дамытуға қолайлы жағдай жасайды. Театрлық 

ойындарда эмоциональдық дамуы жүзеге асады: балалар кейіпкердің сезімі, көңіл 

күйімен танысады, олардың сыртқы келбетін сипаттай отырып, себебін түсінеді. Тіл 

дамыту үшін де (диалогты және монологты сөйлеуді қалыптастыру, көркем мәнерлі 

тілін жетілдіру) театрлық ойындардың маңызы зор. Ақырында театрлық ойындар 

баланың өзін танып көрсету және өз қабілетін іске асыру құралы болып табылады [6]. 

Соған қарамастан мектептерде театрлық ойындардың даму қарқыны жеткілікті 

жүзеге асырылмай келеді. Оны ойынды ұйымдастыру тәсіліндегіекі қарама-қарсы 

себеппен түсіндіруге болады. Бірінші себепке сәйкес театрлық ойындар мерекелерде 

ең бастысы «көрініс» ретінде пайдаланылады. Жақсы нәтижеге жету үшін жеке не 

ұжымдық дайындықтарды педагогтар балалармен бірге мәтінді ғана емес, дауыс 

екпінін және қимыл-қозғалысты жаттауға мәжбүр болады. Баланы «жақсы әртіс» 

болуға үйретеді. Нәтижесі қандай десеңші, көрініс қойылды, көреремендерге ұнады. 

Бірақ осылайша меңгерту дағдысы балалардың еркін әрекетіне кешірілмейді. Әрине, 

көрініс көрініске, дайындықтың өзі де ойынға ұқсамайды. 

            Театрлық қызметтің мазмұны: 
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 қуыршақ театрының қойылымдарын көру және талқылау; 

 балалардың әлеуметтік-эмоциялық дамуына арналған жаттығулар 

кешені; 

 түзетімдеу-дамытушы ойындар; 

 дауыс ырғағын қалыптастыруға арналған жаттығулар (артикулярлық 

гимнастика); 

 қолдар қозғалшықтығын дамытуға арналған тренингтер; 

 ымдауды, мимимканы қалыптастыруға арналған жаттығулар; 

 театрлық этюдтер; 

 әр түрлі ертегілер қойылымы; 

 ертегіні драмалау құралдарымен (ымдау, қозғалыстар, сахналық 

көрінісжәнет.б.) жұмыс.  

Театрлық әрекеттерге тек балалар, тәрбиешілер ғана емес, сондай-ақ аналар да 

белсенді қатысады. 

Шығармашылық, әртістік қабілеттіліктерді дамытуға оңды ықпал ету, балалар 

қиялының даму ерекшеліктерін дәл айқындау  және олардың даму деңгейін дұрыс 

бағалау үшін жұмыс нәтижелерін тіркеп отырған жөн. Мысалы: 

 диагностика (қазан-қаңтар-мамыр); 

 қуыршақ театры спектакльдерін көрсету; 

 ертегілерді драмалау; 

 шаралар ұйымдастыру (жыл бойы); 

Көздейді: 

 психофизикалық қасиеттердің (мимика, пантомимика), психикалық 

үдерістердің (қабылдау, қиял, ойлау, жад, зейінжәнет.б.), сөйлесу тілінің (монолог, 

диалог), шығармашылық қабілеттердің (еліктеу, бейне жасау, өзіне рөл таңдау) 

дамуын; 

 балалардың театрлық ойындарға қатысуын: өлеңдер, жұбаныш 

ойындары, қысқа қойылымдар; қуыршақтарды, ойыншықтарды және басқаларын 

пайдалана білуді (бибао, көлеңкелер, саусақтар, фланелеграфтар); 

 театрлық тәжірибені молайтуды: театр және оның тарихы, мамандары 

туралы; киім үлгілері мен сөздігі туралы білімді; 

 ата-аналармен бірге қуыршақтарды, ойыншықтарды, бетперделерді, киім 

үлгілерін таңдау мен дайындауды, ата-аналар театрын - «Біздің театрды», «Отбасылық 

театрды» құруды, Театр күнін бірге атап өтуді. 

Театрландырылған ойындардың сипатты ерекшеліктері мазмұндарының әдеби 

немесе фольклорлық негізде және көрермендерінің болуы болып табылады. 

(Л.В.Артемова, Л.В.Ворошина, Л.С.Фурмина және басқалар). Оларды топқа: драмалау 

мен режисерлікке бөлуге болады[8]. 

Драмалау ойындарында  бала рөлді «артист» ретінде орындай отырып, ауани 

және ауани емес көркемдік құралдар кешенінің көмегімен бейнені өздігінен жасайды. 

Бұл жерде суырып салудың орын алуы мүмкін, ол тек мәтінге ғана емес, сондай-ақ 

сахналық көрініске де қатысты болуы мүмкін. 

          Режисерлік ойында«әртістер» ойыншықтар немесе оның орынбасарлары 

болып табылады, ал бала қызметті  «сценарий жазушы және режиссер»  ретінде 

ұйымдастыра отырып, артистерді басқарады. Кейіпкерлерді дыбыстай және 

сюжеткетүсініктеме бере отырып, ол әртүрлі ауани және ауани емес құралдарды 

пайдаланады, бұл жерде дауыс екпіні мен мимика неғұрлым маңызды болмақ. 
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Л.В. Артемова режиссерлік ойындарды меатептерде пайдаланылатын 

театрлардың алуан түрлілігіне сәйкес: үстелүстілік, жазықтық, бибао, саусақтық, 

қуыршақтық, көлеңкелік және басқалар деп жіктеуді ұсынады. 

Театрландырылған ойынды дамытудың негізгі бағыттары 

Жасы кіші мектеп жасына дейінгі балалармен - баланың театрландырылған 

қойылымды ересек адамның орындауын бақылаудан біртіндеп дербес ойындық 

қызметке көшуінен; жеке және «қатар ойнаудан» рөл ойнайтын 3-5 құрдасынан 

тұратын топта ойнауға; фольклорлық және әдеби кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне 

еліктеуден кейіпкердің негізгі эмоцияларын беруді және ойын- драмалауда қарапайым 

«үлгілік» бейнені жасау ретінде рөлді игерудің үйлесіміндегі еліктеуге дейін өтуден 

тұрады. 

Орта жастағы мектеп жасына дейінгі балалармен – баланың «өзі үшін» 

ойынынан көрерменге бағдарланған ойынға қарай біртіндеп өтуден; ең бастысы үрдісті 

де, нәтиже де маңызды болатын ойынға; тақылеттес («параллель») рөлдерді 

орындайтын құрдастарының шағын тобындағы ойыннан рөлдік позициялары әр түрлі 

(тең  құқықты, бағыну, басқару) 5-7 құрдасының тобындағы ойынға; ойын- драмалауда 

жай «үлгілік» бейнені жасаудан кейіпкердің эмоциялары, көңіл- күйі, жағдайы, 

олардың алмасуы үйлесетін біртұтас бейнені жасауға дейін өтуден тұрады. 

Жасы үлкен мектеп жасына дейінгі  балалармен – баланың бір әдеби немесе 

фольклорлық  мәтін бойынша ойынынан баланың сюжетті еркін құруы түсінілетін 

ойынға біртіндеп өтуден, онда әдеби негіз оны баланың еркін түсіндірмелеуімен 

үйлеседі немесе бірнеше туынды біріктіріледі; кейіпкер ерекшеліктерін беру үшін 

көркемдік құралдар пайдаланылатын ойыннан кейіпкер бейнесі арқылы өзін-өзі 

білдіру құралы ретіндегі ойынға; орталық «артист» болып табылатын ойыннан 

«артист», «режиссер», «сценарийші», «безендіруші», «киімші» позициялары болатын 

кешен ұсынылатын ойынға , алайда бұл кезде әрбір баланың қалауы жеке 

қабілеттіктері мен қызығушылықтарына байланысты оладың біреуіне түседі; 

театрландырылған ойыннан жеке тұлғаның өзін- өзі көрсетуі мен қабілеттіліктерін іске 

асыру құралы ретінде театрлық- ойындық қызметке дейін өтуден тұрады. 

Балаларды театрландыруды пайдалана отырып, музыкалық сабақтарды 

табысты өткізу үшін мынадай жабдықтардың болуы қажет: балалар музыкалық 

аспаптары, музыкалық ойыншықтар, үстел үсті музыкалық-дидактикалық ойындар, 

музыкалық-театр қызметіне арналған жабдықтар, ойындарға арналған атрибуттар мен 

костюмдер, экрандық, дыбыстық құралдар және классикалық музыка жазулары мен 

балалардың музыкалық репертуары бар оларға арналған арнайы жабдықтар[1]. 

Музыкалық залда пәндік-кеңістіктік эстетикалық дамыту ортасын жасай 

отырып, балаларды музыкалық тәрбиелеу жөніндегі арнайы әдебиетті, келесі 

авторларды, Н. А. Ветлугина, Л. А. Горохова, Т. Н. Макарова, М. Б. Зацепина, О. П. 

Радинова және т.б. және тәрбиешілер мен меңгерушілерге арналған "балабақша үшін 

материалдар мен жабдықтар" құралын, т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева, Н. А. 

Короткова, М. А. Рунова, 2003 ж. редакциясымен ұсынылған материалдар мен 

жабдықтардың тізбелерін басшылыққа алды. Қазіргі заманғы "мектепке дейінгі тәрбие 

тұжырымдамасын" қамтамасыз ететін мектепке дейінгі балалар қызметінің түрлері [5]. 

Балаларды музыкалық-театрландырылған қызметке тарту түрі 

Шығармашылық орындаушылық қызмет болып табылады, ол әр түрлі түрлерде 

(музыкалық аспаптарда ойнау, спектакльге қатысу, музыка ырғағы, қозғалыс және би 

т.б. ) жүзеге асырылуы мүмкін. 

Балалардың музыкалық-театрландырылған іс-әрекеті арқылы шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастырудың педагогикалық технологиясының мақсаты музыкалық-
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театрландырылған іс- әрекет, музыкалық және әдеби өнер құралдары арқылы ойын 

іскерліктерін дамыту. 

Педагогикалық технологияның қысқаша теориялық негіздемесі: 

1. Әдеби шығарманың сюжеті мен музыкалық бейнесі музыкалық-

театрландырылған ойын қызметінің мазмұнды кезеңі болып табылады.; 

2. Сюжетті құрастыру шеберлігі-бұл музыкалық-театрландырылған ойын 

әрекетінің негізгі құрамдас бөлігі, себебі сюжеттік желіні ойлап табу-бұл ойын, соған 

сәйкес бала олардың реттілігін, рөлдік өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін бөледі. 

Шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға не ықпал етеді; 

3. Музыкалық-театрландырылған ойын әрекеттерінің сюжеттерін байыту мен 

дамытудың ең тиімді педагогикалық шарты музыкалық өнер болып табылады. Музыка 

қиялды, шығармашылық ойлауды дамытады 

4. Музыка және балалар әдеби шығармалары балалар ойындарының 

сюжеттерін байыту құралы болып табылады, өйткені олар эмоционалдық, бейнелі. 

Музыка қозғалмалы. Сол арқылы балалар үшін тартымды, ол көптеген идеяларды, 

ойларды, бейнелерді қамтиды, қиялдауға итермелейді. 

Балаларды театрландыруды пайдалана отырып, музыкалық сабақтарды 

табысты өткізу үшін мынадай жабдықтардың болуы қажет: балалар музыкалық 

аспаптары, музыкалық ойыншықтар, үстел үсті музыкалық-дидактикалық ойындар, 

музыкалық-театр қызметіне арналған жабдықтар, ойындарға арналған атрибуттар мен 

костюмдер, экрандық, дыбыстық құралдар және классикалық музыка жазулары мен 

балалардың музыкалық репертуары бар оларға арналған арнайы жабдықтар. 

Музыкалық залда пәндік-кеңістіктік эстетикалық дамыту ортасын жасай 

отырып, балаларды музыкалық тәрбиелеу жөніндегі арнайы әдебиетті, келесі 

авторларды, Н. А. Ветлугина, Л. А. Горохова, Т. Н. Макарова, М. Б. Зацепина, О. П. 

Радинова және т.б. және тәрбиешілер мен меңгерушілерге арналған "балабақша үшін 

материалдар мен жабдықтар" құралын, т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева, Н. А. 

Короткова, М. А. Рунова, 2003 ж. редакциясымен ұсынылған материалдар мен 

жабдықтардың тізбелерін басшылыққа алды. Қазіргі заманғы "мектепке дейінгі тәрбие 

тұжырымдамасын" қамтамасыз ететін мектепке дейінгі балалар қызметінің түрлері [3]. 

Балаларды музыкалық-театрландырылған қызметке тарту түрі 

Шығармашылық орындаушылық қызмет болып табылады, ол әр түрлі түрлерде 

(музыкалық аспаптарда ойнау, спектакльге қатысу, музыка ырғағы, қозғалыс және би 

т.б. ) жүзеге асырылуы мүмкін. 

Балалардың музыкалық-театрландырылған іс-әрекеті арқылы шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастырудың педагогикалық технологиясының мақсаты музыкалық-

театрландырылған іс- әрекет, музыкалық және әдеби өнер құралдары арқылы ойын 

іскерліктерін дамыту. 

Педагогикалық технологияның қысқаша теориялық негіздемесі: 

Осылайша ұйымдастырылған жұмыс театрландырылған ойынның 

шығармашылықтың әралуан түрлерінде баланың өзін-өзі мүмкіндіктерін іске 

асыруына, құрдастарының тобында өзін-өзі бекітуге жағдай жасайтын болады. Ал 

мектеп жасындағы балалардың өмірі ойын мен өнердің әр түрлерін біріктіру есебінен 

қызғылықыты бола түседі, олар театрландырылған-ойындық қызметтен өз көрінісін 

табады. 

Театрленген іс-әрекет баланың шығармашылығы үшін үлкен мүмкіндіктерді 

ашады, оған іс-қимылдарды дыбыстауға, орындау үшін музыкалық аспаптарды, өз 

кейіпкерінің бейнесін таңдауға мүмкіндік береді. 

Театр-ойын қызметін интеграциялау процесінде көркемдік-шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру шарттары анықталды. Тәжірибелік-эксперименталды 
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жолмен олардың тиімділігі тексерілді: көркем-эстетикалық орталық құру; эстетикалық 

дамыту ортасы; шығармашылық қарым-қатынас ортасы (шығармашылық жұмыс 

процесінде педагогтар мен балалардың, мұғалімдер мен оқушылардың өзара іс-

қимылы; қосымша білім беру педагогтарының, мұғалімдердің бір көркемдік іс-әрекет 

айналасында өзара іс-қимылы; өнер айналасында ұжымдық жұмыста оқушылардың 

шығармашылығы). 
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Аннотация. Социальная история, освободившись от идеологического диктата, 

стала приоритетным направлением научного поиска в отечественной науке  краины и 

Казахстана, предметом которой стал конкретный человек, участник войны. Под таким 

углом мы сможем увидеть и показать участие и роль казахов в освобождении  краины. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, монографические 

исследования, военные операции, звания Героя Советского Союза. 

Аnnotation. Social history, freed from ideological dictates, has become a priority 

area of scientific research in the domestic science of Ukraine and Kazakhstan, the subject of 

which was a specific person, a participant in the war. From this angle, we can see and show 

the participation and role of the Kazakhs in the liberation of Ukraine. 
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Аннотация. Идеологиялық өкімдіктен босатылған әлеуметтік тарих,  краина 

мен Қазақстанның отандық ғылымдағы оның пәні соғысқа қатысқан нақты адам болып 

табылған ғылымды табудағы басым бағыт болды. Осы бұрышта біз қазақтардың 

 краинаны босатуға қатысуы мен босатудағы рөлін көреміз және көрсете аламыз. 

Түйін сөздер: Ұлы Отан соғысы, монографиялық зерттеулер, әскери 

операциялар, Кеңес Одағының Батыры атағы. 

 

Сегодня в нашей стране пристальное внимание уделяется сохранению 

исторического прошлого, воспитанию молодого поколения в духе уважения и заботы о 

ветеранах войны и труда. Каждый казахстанец должен знать и помнить, что в годы 

Второй Мировой войны Казахстан внес достойный вклад в победу над фашистской 

Германией.  

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях 

указывает, что «наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо 

защищать Родину, если мы лучше будем заботиться о наших ветеранах» [1]. Президент 

 краины Владимир Зеленский также отмечает, что современники должны помнить 

подвиги защитников страны: «Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор 

охватила всю территорию  краины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой 

судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу 

страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она 

не стала для следующих поколений привычным явлением жизни» [2]. 

Больше 70 лет прошло после окончания Великой мировой и Великой 

Отечественной войны, сменилось уже несколько поколений, однако о войне мы знаем 

не больше, чем, наши предшественники. Объективная причина того, что современное 

общество не владеет достаточной информацией об участии казахстанцев в боях за 

защиту и освобождении  краины, заключается в том, что историки описывали войну 

сквозь призму крупных сражений, по итогам которых огласке предавали лишь имена 

боевых командиров. Понятно, что никаких сведений о национальной принадлежности 

отличившихся героев в сражениях не приводилось. 

Следует отметить, что комплексные монографические исследования, 

посвященные участию казахстанцев в освобождении  краины в годы войны, их 

деятельности на фронтах и в тылу, их повседневной жизни, бытовым, 

психологическим и другим проблемам, т.е. работы, где они являются специальным 

объектом исследования, в казахстанской историографии отсутствуют. За годы 

независимости появился значительный комплекс научной и научно-популярной 

литературы по военной теме, охватывающий многие аспекты проблемы «Казахстан в 

Великой Отечественной войне». Так, в 2010 г., к 65-летию Великой Победы, выходит 

монография карагандинских авторов К.Т. Темиргалиевой и Т.Т. Аршабекова «Ерлік 

даңқы мәңгі өшпейді». В юбилейные годы Великой Победы выходят ряд работ 

очеркового, публицистического характера, сборники документальных материалов, 

посвященные участию карагандинцев, балхашцев, джезказганцев и др. в Великой 

Отечественной войне, как на фронтах, так и в тылу. Но в целом, отмечается 

недостаточная разработанность данной проблемы в современной казахстанской 

историографии, что требует обращения исследователей к данной теме. 

Основные исследования об участии казахстанцев в боях за освобождение 

 краины в Отечественной войне относятся к советскому периоду – это труды А.Н. 

Нусупбекова, Г.А. Абишева, П.С. а Т.Б. Балакаевым, Н. Едыгенова, Н.Н. Даулбаева, 

Ж.Лукпановаи других. 
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Ценный вклад в изучение участия за освобождение  краины в Отечественной 

войне е внесли сами участники великих событий. Мы имеем в виду книги-

воспоминания дважды Героев Советского Союза Т.Я. Бегельдинова, С.Д. Луганского. 

В 60-е годы к исследованию вопросов истории участия казахстанцев в боях за 

освобождение  краины против немецко-фашистских захватчиков включился академик 

АН Каз ССР С.П.Покровский, написавший книги: « частие казахстанских соединении 

в битве за Днепр» // Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Очерки. Алма-

Ата, 1968. Вып. 2. с.77-107. 

На самой территории современной Республики Казахстан против фашистов не 

происходило боевых действий, однако казахстанцы принимали активное участие как в 

военных походах, так и в обеспечении Советской Армии всем самым необходимым 

для разгрома врага. 

География подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны 

очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, 

Ленинградом, на территории Прибалтики,  краины, Польши, Германии, Франции, 

Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском движении, движении 

Сопротивления. Из 1,2 миллионов призванных на фронт воинов-казахстанцев, 600 

тысяч из которых принимали непосредственное участие в боях за освобождение 

 краины. Половина, 300 тысяч сыновей казахских степей, уснули вечным сном на 

земле  краины [3, с.146]. 

Территория  краины от захвата фашистской Германии в ходе Второй 

Мировой войны осуществлялась в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. За 

этот период вооруженными силами СССР на территории Советской  краины было 

проведено пятнадцать наступательных операций (11 стратегических и 4 фронтовых).  

К самым важным из этих военных операций относятся: Донбасская (13 августа 

– 22 сентября 1943 года), Корсунь-Шевченковская (24 декабря 1943 года – 17 февраля 

1944 года), Львовско-Сандомирская (13 июля – 29 августа 1944 года) и Восточно-

Карпатская, которая началась 8 сентября и закончилась 28 октября изгнанием 

последних соединений гитлеровцев с территории бывшей  краинской ССР [3, с.87].  

На северо-востоке  краины проходили кровопролитные бои с участием 

казахстанских 38-й стрелковой и 106-й кавалерийской дивизий, которые вошли в 

историю как Харьковский «котёл».  О трагической гибели 38-й стрелковой дивизии, 

которая с честью выполнила боевую задачу, наголову разбив немецкий гарнизон в селе 

Терново. 

О 106-й кавалерийской дивизии, сформированной в Акмоле (Ныне Нур-

Султан) сведений еще меньше. Однако, благодаря усилиям Харьковской поисковой 

группы с помощью профессора Евразийского университета им. Л.Гумилёва Майдана 

Кусаинова, смогли узнать имена и места гибели большинства участников боёв, 

прошедших с 12 по 30 мая 1942 г. под Харьковом. 

106-я дивизия дошла до Харькова и вошла в состав 6-го кавалерийского 

корпуса – 4175 человек. По национальности 90% всего состава – казахи. В состав 106-й 

кавалерийской (Акмолинской) дивизии призывались новобранцы из десяти областей 

Казахстана, в том числе Кустанайской. Погибших было очень много, часто похоронки 

не доходили до родного дома [4, с.46]. 

Сотни тысяч воинов-казахстанцев принимали участие в грандиозном и 

кровопролитном сражении за Днепр.  Первыми соединениями, которые форсировали 

Днепр, были казахстанские 8-я стрелковая, 72-я и 73-я гвардейские дивизии. 

Форсирование Днепра проводилось на многих участках одновременно. Все рода войск 

были в тесном взаимодействии друг с другом. Артиллеристы своим огнем подавляли 

оборону противника и поддерживали переправлявшиеся войска. С воздуха их 
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прикрывали боевая авиация. За форсирование Днепра двадцать одному воину 73-й 

гвардейской дивизии, двадцати девяти воинам 72-й, сорока шести воинам 8-й 

стрелковой дивизии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В числе 

героев, которые были удостоены самой высокой правительственной награды, были: А. 

Алимбетов, Ж. Сулейменов, С. Жаксыгулов, К. Шакенов, С. Шакиров, П. Петров, В. 

Бреусов, Т. Вербицкий, А. Матвеев и другие [5, с.41]. 

Всего за подвиги на великой украинской реке Днепр удостоились звания Героя 

Советского союза сто двадцать три воина-казахстанца. Такое массовое награждение за 

одну операцию стало единственным за всю историю Великой Отечественной войны.  

В заключении следует отметить, что впереди предстоит огромная работа 

нашему поколению, чтобы в будущем можно было легче разобраться в лабиринтах 

героики и трагедий великой войны. Сегодня ведутся работы казахстанских и 

украинских представителей по выяснению обстоятельств гибели казахстанцев и 

уточнении мест их захоронения. В настоящее время прорабатывается вопрос о 

строительстве мемориала на братских могилах, которые расположены в поселке 

Казачий Майдан и селе Алексеевка Харьковского района,  краины. 

На восточной окраине города Синельниково Днепропетровской области 

возвышается курган с пятиконечной звездой – над братским захоронением 67 воинов-

казахстанцев 19-го гвардейского кавалерийского полка, погибших в боях за 

освобождение  краины в феврале 1943 года. Здесь захоронены останки и Алдагая 

Жамбылова – сына великого казахского поэта и мыслителя Жамбыла Жабаева. В 

Синельниковской средней школе №5 еще в советские годы был открыт музей Боевой 

Славы, в котором находились архивные материалы о казахстанских гвардейцах, 

принимавших участие в боях за освобождение города от фашистских захватчиков  

Посольство Республики Казахстан оказывает помощь активистам местной 

историко-поисковой группы «Память» в обновлении музейных экспозиций. 

Сотрудники Посольства Казахстана в  краине с помощью представителей казахской 

диаспоры и украинских историков собирают материалы о потомках Абая, которые 

сражались с оккупантами на украинской земле в рядах пограничников, различных 

воинских подразделений и даже в составе партизанских отрядов. 
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Обучение народному пению в образовательном контексте всегда и во все времена 

было направлено на повышение музыкальной культуры учащихся как части их общей 

культуры. Это находит свое выражение во многих исследованиях раннего и постсоветского 

периода. Народное пение занимает ведущее  место  в  устном народном и музыкальном 

творчестве, а также музыкальном фольклоре разных национальностей. Вся история жизни 

общества связана с народной культурой и истоками народного творчества, поэтому    

реализуется  в народной песне, танце, обычаях и традициях. Все это народное достояние 

основано на  принятии  общечеловеческих ценностей, стремлении к добру,  созиданию. 

Народная песня всегда имела художественную и нравственную ценность, но кроме 

этого она обладает мощным воспитательным и педагогическим воздействием на учащихся  

и исполнителей. В ней содержится идеальная картина мира, отражающая ясность 

мышления, четкое содержание, актуальность темы, она всегда восхищает слушателей 

своей простотой, доступностью и  лаконичностью выражения. Народная песня привлекает 

слушателей и исполнителей своей демократичностью, ее могут исполнять все желающие, 

она обогащает внутренний мир человека, воспитывает певческие и артистические навыки, 

служит призывом к раскрепощению и внутренней свободе.  

В данной практической работе  мы проанализировали в научно – педагогической и 

методической литературе   теоретические аспекты обучения народному пению в теории и 

истории педагогики, а именно основные направления развития дополнительного 

музыкального образования  и основу народного пения в виде народных истоков. 

Рассмотрев технику народной манеры пения, можем сделать вывод, что для овладения 

народной манерой необходимо использовать целый комплекс народных и вокальных  

средств и приемов. Это, прежде всего открытая русская речь, внятное, понятное 

произношение слов, открытое грудное звучание.  В основе народного вокала - ясность, 

выразительность передачи слова. Именно поэтому в основе певческой концепции 

исполнителей девиз: «Пойте, как вы говорите», поэтому главный принцип в народном 

пении разговорность. 

Программа, созданная в рамках работы кружка по обучению народному пению,  

предусматривает осознание принципов, компонентов содержания певческого  репертуара  

и содержит различные рекомендации и упражнения по обучению народному пению.   Этих 

упражнений много и важно сказать, что все они  выполняют конкретную певческо-

художественную функцию. При освоении народной манеры пения мы используем 

народный музыкальный фольклор, который, в свою очередь, богат разнообразными 

жанрами; лирические, игровые,  танцевальные, колыбельные и другие  направления. При 

изучении этих песен  с учащимися наибольшие усилия направлялись на освоение народной 

манеры пения, с присущей ей открытостью и красочностью.   Для этого  использовался  

комплекс распевок и упражнений, характерных для народной манеры пения.    

Распевания являются необходимой составной частью обучения пению. Система 

распевания дает возможность целенаправленного, избирательного и последовательного 

развития певческой  техники, музыкальности и артистизма. Распевания -  наилучшая форма 

прочного закрепления основных народных певческих навыков.  Помимо этого, распевания 

имеют и разовое назначение: создания творческого тонуса и приведение голосового 
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аппарата в рабочее состояние. Распевания позволяют избирательно останавливаться на 

отдельных элементах вокальной техники, тренировать их до автоматической привычки, 

постепенно расширяя диапазон технических навыков. 

 крепление дыхательных навыков - одна из главных задач в народном воспитании 

детей, для чего можно использовать как специальные упражнения, так и фрагменты из  

народных  песен. Технология использования дыхания - тихая   поддержка дыхания и   

аккуратное  постепенное расходование. Слишком много вдыхаемого воздуха часто 

приводит к напряженному звуку, мешает точности интонации. Во избежание этого следует 

стремиться к свободе и единообразию в использовании дыхания. 

Короткие попевки, состоящие из простейших четвертичных тетрахордов, должны 

повторяться многократно, с малой звуковысотной вариацией и модификацией 

ритмического рисунка. Только в процессе такого пения будут выработаны правильные 

рефлекторные навыки дыхания, укрепится дыхательная мускулатура. В первую очередь 

нужно стремиться к тому, чтобы звук не ослабевал к концу фразы. Поэтому педагог 

должен обращать внимание на исполнение последнего звука, произвольно увеличиваем его 

длительность. 

В каждой песне  учащиеся осваивают звукововысокое движение мелодии с 

помощью моторных, визуальных приёмов, что способствует координации слуха и голоса, 

точному воспроизведению звуков по высоте. Для чистой интонации, хорошо предложить 

детям петь несколько раз как большой кот и маленький котенок шар. Это способствует 

возможности правильного воспроизведения высоких и низких звуков. 

Пение в народной манере доступно всем, для чего нужно научиться петь просто и 

естественно. Звук в народной манере должен быть светлым, ярким и легким, с очень малой 

вибрацией. Нельзя углубляться и перекрывать,  петь резким, кричащим или глубоким 

звуком.   Прежде всего, сам педагог должен четко представить, какую манеру, стиль 

песенного фольклора выучит исполнитель.  Это обычно местный выговор и манера петь. 

Для народных ансамблей и хоров, созданных в крупных городах, необходимо найти одну 

областную традицию пения и говора и опираться в работе только на них. При этом 

искусственно изменить выговор нельзя, если существует детская среда, и детская 

фольклорная интонация, так как это естественный способ выражения их разговорной и 

певческой речи. 

Методика  вокальной работы с учащимися, владеющими народным пением, 

должна основываться на следующих принципах: системность музыкального образования,   

тесное  отношение теоретической информации к конкретному  песенному репертуар, 

демократичность музыкального образа.  Общая вокальная  работа с учащимися в кружке  

должна вестись в зависимости от  культуры  певцов, их возраста.  читель на занятиях 

народным пением в кружковой работе    должен быть в курсе различий в работе с детьми 

старшего и младшего школьного возраста.  

Необходимым условием развития певческих навыков являются упражнения, 

основанные на повторении технического материала с целью совершенствования навыков 

хорового пения. Весь процесс генерации вокальных навыков - это выбор наиболее 

подходящих приемов исполнения для каждого конкретного случая. Специфика работы 

педагога в том, что все дети, независимо от уровня их индивидуальных музыкальных и 

вокальных способностей, вовлечены в песенное творчество - искусство вокального 

исполнения.  

Поэтому основной задачей педагога является обучение школьников  сольному, 

ансамблевому и народному пению, развитие их вокальных возможностей, обучение их 

преодолению трудностей в исполнении песенного фольклора.  Существует потребность в 

систематическом вокальном образовании, система которого включает развитие основных 

певческих навыков: правильного, естественного дыхания, длинного, гибкого и подвижного 
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звукового сопровождения, отличной, выразительной дикции, единой манеры пения и 

говорения. 

Практическая часть дипломного проекта разработана в соответствии с   

Практическим  руководством и методикой  обучения искусству народного пения Мешко  

Н.К.,  Основами  методики работы с русским народным хором программы 

дополнительного музыкального образования Калугиной Н.В.  На основании этой 

литературой была создана  программа «Народное пение» в кружке по обучению основам 

народного пения учащихся. Направление программы  - художественно - эстетическое. 

Актуальность данной  программы  содержится в  попытке обобщить важнейшие 

тенденции в области преподавания народного пения в  научных работах и  рекомендациях 

педагогов в области народного пения. Вообще работа с учащимися  в кружке  народного 

пения  сочетала такие методики, как: «Искусство народного пения» Н.К. Мешко: «Развитие 

детского голоса в процессе преподавания пения» Г.П. Стуловой;  «Методика  работы с 

русским народным хором» Н. Калугиной. 

Содержание данной  программы  «Народное пение» было направлено на: 

-   Воспитание и развитие музыкальных способностей; 

- Практическое  владение народной манерой пения  на основе знания музыкальной 

грамоты,  характерных особенностей народных музыкальных жанров и основных  

направлений стиля; 

-    Воспитание интереса и вкуса учащихся к народному искусству. 

В результате проведенного исследования певческие навыки учащихся в кружке 

народного пения заметно улучшились по следующим компонентам: (музыкальное 

восприятие, технические возможности исполнения,  художественная выразительность 

исполнения, эмоциональность, артистичность).  Программа, построенная  на основе  

«Практического руководства  и методики  обучения искусству народного пения» Мешко  

Н.К.,  а также  «Методики работы с русским народным  хором в системе  дополнительного  

музыкального образования»   Калугиной Н.В. с применением педагогических и 

специальных певческих  методов, существенно повлияла  на  качество развития певческих 

навыков учащихся. 

Возросший уровень развития певческих навыков учащихся по всем показателям и 

компонентам  свидетельствует  о  том, что направление и содержание работы выбрано 

верное. Результатом контрольного этапа явились сольные выступления учеников кружка 

народного пения и проведенные открытые занятия учащимися кружковой деятельности. В 

итоге, задачи, поставленные в начале практической работы, выполнены, цель достигнута,  а 

именно:  

1. Определены  теоретические и методические основы обучения народному   

пению  школьников в условиях дополнительного образования. 

2. Изучена научно-педагогическая и методическая   литература  по проблеме 

исследования. 

3. Разработана программа обучения в кружке народного пения, определены  

критерии, показатели и уровни  развития певческих навыков посредством   народного 

пения. 

4. Проверена на практике эффективность программы обучения в кружке народного 

пения  в условиях дополнительного образования.  
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Аннотация. В работе рассматривается процесс формирования эстетической 

культуры школьников младших классов на уроках художественного труда 
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Аннотация. Бұл зерттеуде кіші сыныптағы балалардың көркем еңбек 

сабақтарын да эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы караластыралады 

Түйінсөздер: эстетикалық мәдениет, эстетикалық тәрбие беру 

 

В современном Казахстане проблема эстетической культуры младших 

школьников является актуальной, стоящих перед такими институтами воспитания, как 

семья и школа. Перед семьей и школой ставится задача сформировать разносторонне 

развитую личность.  

Эстетическое отношение к миру начинает закладываться еще в младшем 

школьном возрасте. Об этом говорили такие великие педагоги как: К.Д. шинский, 

А.С.Макаренко и  В.А.Сухомлинский. Анализируя их литературу можно понять что 

именно искусство является основой формирования эстетической культуры. Таким 

образом основы формирования эстетической культуры школьники получают на уроках 

художественного труда. Именно на уроках художественного труда у детей 

формируется способность чувствовать прекрасное во всем, появляется и развивается 

эстетический вкус. 

Эстетика–это учение о прекрасном во всех ее проявлениях. Термин «эстетика» 

с греческого переводится как «чувство, ощущение». Эстетическая культура - это 

главная часть духовного облика человека, в нее входят чувственные и умственные 

способности человека.  

Эстетическая культура является показателем эстетического воспитания 

человека. Формирование эстетической культуры – это процесс который развивает у 

школьника способность не только видеть красоту в природе, но и создавать ее. Основы 
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эстетической культуры нужно закладывать в детстве. Сущность этого процесса это 

набор эстетических знаний, умений, навыков и чувств. Функции эстетической 

культуры: познавательная, ценностно-ориентационная, деятельностная, 

коммуникативно-регулятивная. 

 ченые отводят эстетическому обучению немалую значимость в  развитии 

всех сторон личности школьника. 

Эстетическое развитие является значимым средством эстетико-образного 

познания, формирования разумной личности. 

С целью достижения эстетического обучения-развития эстетического 

отношения младших школьников, ученые выделяют три основные проблемы. Первая-

формирование простых художественных познаний, а также ощущений, без каковых 

никак не имеют все шансы появиться предрасположенность, а также 

заинтересованность для художественно важным объектам. Вторая -развитие в базе 

приобретенных познаний, а также формирования возможностей образного и 

эстетического восприятия подобных социально-эмоциональных свойств школьника, 

что гарантируют ей вероятность чувственно испытывать, производить оценку 

художественно важные объекты, радоваться ими. Третья-формирование, 

формирование свойств, необходимостей а также возможностей, что сделают 

индивидума в интенсивного создателя художественных ценностей, дадут возможность 

радоваться красой планеты, а также трансформировать его согласно законам красоты. 

Формирование эстетической культуры в младшем школьном возрасте является 

одним из самых главных, так как у ребенка устанавливаются прочные связи с 

действительностью.  

Формирование эстетической культуры у младших школьников – очень 

сложная задача. Простые эстетические суждения начинают формироваться в младших 

классах, но интересы детей продолжают оставаться временными и поверхностными. 

При просмотре картины они чаще всего обращают внимание на событие, 

изображенное на ней. Эмоциональное переживание ребенка очень простое, обычно оно 

сводится к тому, что ребенок доволен или не доволен увиденной им картиной. В этом 

возрасте дети быстро утомляются. Но главное он увлечен самим процессом рисования, 

лепки, конструирования, а оценка эстетической культуры определяется в конкретной 

ситуации. 

Эстетическая культура школьника формируется постепенно и проходит три 

этапа: операционно-технологический, мотивационный и креативный. С каждым этапом 

ребенок повышает уровень эстетической культуры и эстетической воспитанности. 

Если эстетические эмоции делаются крепкой необходимостью учащегося, 

соответствуют его запросам, появляющимся рядом размышлениях касательно 

существования, касательно себя, касательно перспективе, в таком случае допускается 

заявлять, что же эстетическое основа, область художества, взяли в внутреннем 

обществе малыша значительное положение а также прохватывают всегда края 

взаимоотношений. С преподавательской точки зрения «отношения» в ходе работы 

осознаются народом, а также в значительном устанавливают суть протекания работы, 

глубину, а также осмысленность ее действий. «Отношения» формируются, 

обогащаются, делаются стабильным признаком нрава школьника в ходе направленного 

влияния в ее: «воспитание лица принимать, первоначально лишь, формирование его 

отношений» 

Художественный труд–это слияние двух предметов изобразительного 

искусства и трудового обучения. В Казахстане этот предмет ввели в 2016 году. 

Предмет «Художественный труд» формирует у учащихся художественно-

технологические знания, умения и навыки в разных видах творческой деятельности. 
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Работая с различными материалами формируется технологическое мышление, 

творческие способности, фантазии, моторики рук, глазомер учащихся. Задачи 

предмета: формирование ценностных ориентиров при знакомстве с произведениями 

искусства, национальной и мировой материальной культуры; развитие 

исследовательских навыков при наблюдении, проведении экспериментов; овладение 

умением работы с различными материалами и инструментами; формирование 

позитивного мировоззрения и повышение самооценки; развитие наблюдательности, 

воображения, фантазии, сенсорики и моторики рук во время выполнения 

коллективной, групповой и индивидуальной работы. 

Оценивание на уроке художественного труда осуществляется путем 

критериального оценивания. 

В процессе обучения учащиеся будут: изучать и анализировать произведения 

национальной и мировой культуры; применять различные материалы и инструменты 

для выполнения творческих работ; применять полученные знания и навыки в 

различных видах деятельности; сравнивать и оценивать результаты своей работы и 

работы других. 

Организация образования соблюдает принцип, согласно которому учащиеся 

должны «научиться учиться» и стать самостоятельными, интеллектуально развитыми, 

творческими личностями. 

В процессе обучения художественному труду главным аспектом является 

эстетический аспект учебной деятельности. Именно он открывает школьнику все 

эстетическое богатство явлений искусства и действительности.  

Преподаватель художественного труда должен направлять детей на развитие 

их личности, в том числе и на развитие его эстетической культуры. Это 

осуществляется через наблюдение, рассматривание предметов, использование 

репродукций картин художника. Преподавателю необходимо анализировать и 

комментировать работы учеников. 

Эстетическое воспитание основывается на эстетическом развитии детской 

личности, которое происходит во время обучения на уроке художественного труда.  

Художественный труд формирует способность чувствовать и понимать 

прекрасное в природе, в жизни, в обществе и тем самым у школьника проявляется 

желание к творчеству, которое переходит к стремлению у него создавать прекрасное.  

В работах З.А.Богатеевой и С.И.Ботавой описано значение и место народного 

творчества, художественной культуры в формирование и развитие культурной 

личности. 

Классики педагогики Н.К.Крупская, А.С.Макаренко внесли огромный вклад в 

открытие проблемы труда и художественной деятельности.  

Формирование и развитие эстетической культуры младшего школьника на 

уроке художественного труда будет успешным при соблюдении педагогических 

условий: развитие у учащихся положительной мотивации и создание ситуации успеха 

во время создания изделий на уроках художественного труда; творческая 

направленность на уроках художественного труда; применение эстетических сигналов 

как важного способа деятельности преподавателя на уроке. 

Задача преподавателя художественного труда развить в ребёнке способность 

наслаждаться искусством. 

Исследование психолого-преподавательской литературы, практическая 

деятельность учебного заведения, дали возможность обнаружить разногласие среди 

развития эстетической культуры ученика на уроках художественного труда и 

отсутствием методического обеспечения творческой деятельности учащихся, решение 
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которого даст возможность увеличить результативность развития эстетической 

культуры учеников начальных классов средствами художественного труда. 

Эстетическая культура детей, а именно ее эффективность зависит от 

организации эмоционально насыщенного общения с искусством  по принципу 

сотрудничества, взаимного художественного творчества учителя и учеников, в 

процессе которого возникают новые образы. 

 спех ученика зависит от продолжительной творческой дружбы с учителем. 

Школьники должны желать встречи с педагогом и получать радость от встречи с ним. 

Знакомство с изобразительном искусством не сделает школьника сразу 

эстетически развитым, но положительные эмоции и чувства, возникшие от встречи с 

прекрасным запомнятся ему надолго и ему захочется вновь испытать это. Задача 

учителя-воспитание у школьников способности наслаждаться искусством, развитие 

эстетических потребностей и интересов, воспитание их эстетического вкуса, а затем и 

идеала. 
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Аннотация: эта статья направлена на то, чтобы раскрыть основные 

теоретические аспекты сатиры как жанра литературы и популярного юмористического 

приёма в СМИ и на телевидение. Здесь собраны понятие о том, что является сатирой, 

её классификация и основные приёмы, а также социальные и психологические 

функции сатиры в литературе и медиасфере. 
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Annotation: this article aims to reveal the main theoretical aspects of satire as a 

genre of literature and a popular humorous reception in the media and on television. It 

contains the concept of what constitutes satire, its classification and basic techniques, as well 

as the social and psychological functions of satire in literature and media. 
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Anotasıa: Bul maqala ádebıet janry jáne BAQ pen teledıdarǵa tanymal ázil-syqaq 

qabyldaý sıaqty satıra negizgi teorıalyq aspektilerin ashýǵa baǵyttalǵan. Bul jerde satıra 

degenimiz ne, onyń jiktelýi men negizgi tásilderi, sondaı-aq ádebıet pen medıanyń 

satırlenýiniń Áleýmettik jáne psıhologıalyq fýnksıalary týraly túsinik jınaqtalǵan. 

Túıin sózder: satıra, ıronıa, sarkazm, aǵylshyn tilin shet tili retinde oqytý, satıralyq 

ádebıet, satıra BAQ-taǵy. 

 

Satire has always been and remains a powerful tool for ridiculing human vices and 

shortcomings. Using wit as its main tool, satire is intended to be a constructive criticism that 

raises important social issues. As Barbara Tuchman, an American writer and historian, 

wrote,”...satire is a wrapping of exaggeration around a core of reality” [1]. Satire has played a 

huge role in almost every aspect of every culture. It has always been a favorite literary device 

of many writers, and a powerful tool of many actors and comedians. Satire in the mass media 

has become a popular subject for controversy. [2-5] Some linguists and journalists claim 

satirical news to be fake and harmful: “Circulation of fabricated stories on the Internet and 

their outreach beyond local contexts can disrupt democratic discussion and cause democratic 

decay.” [6]  

Why has satire become popular in the media? The answer is quite simple: the media, 

as a way of entertainment, tends to present serious topics from the prospective of humour to 

dissipate the tension. Satirical statements are one of the most popular humorous techniques. 

“…Satire is important because satire can help people understand current events, give context 

to complex issues and influence change.” [7] 

Since satire is usually meant to be humorous, it can become a stumbling block in the 

study of foreign culture, namely English-language culture. Once you think your language 

skills have become enough mastered to dive into great variety of authentic materials, you 

meet with an obstacle the name of which is “Satire”. On the one hand, it is more a matter of 

experience, whether you are able to notice and understand satire in British or American 

media or you are not. Meeting the so called “real or spoken language” on daily basis, you 

become more flexible to different aspects of the culture. Therefore, some pieces of satire in 

films, TV programs or newspapers, step by step, merge together with the whole passage, 

performing its main function – make us laugh. On the other hand, the process of 

understanding such a peculiar phenomenon as satire in the media can be accelerated by 

simply studying its features.  

Defining the notion of satire as it is, many sources give similar information. In 

fiction and less frequently in non-fiction, satire is a genre of literature and performing arts, in 

which vices, follies, abuses and shortcomings are held up to ridicule, ideally with the intent of 

shaming individuals, corporations, government, or society itself into improvement. [12] Its 

main tools are ridicule, derision, burlesque, irony, parody, caricature, or other methods, 

sometimes with intent to inspire social reform. Table 1 compiles some of the most popular of 

satirical techniques: 

«Table 1» 

Techni

que 

Definition Example Explanatio

n 

Irony the use of 

words that are the 

opposite of what 

you mean, as a way 

of being funny 

“Go ask his name: 

if he be married. 

My grave is like to 

be my wedding bed.” [14, 

p.84 ] 

from Romeo and 

Juliet (By William 

Juliet 

commands her 

nurse to find out 

who Romeo was, 

and says if he were 

married, then her 

wedding bed would 
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Shakespeare) be her grave. It is a 

verbal irony 

because the 

audience knows that 

she is going to die 

on her wedding bed. 

Sarcas

m 

the use of 

remarks that clearly 

mean the opposite 

of what they say, 

made in order to 

hurt someone's 

feelings or to 

criticize something 

in a humorous way 

“Good fences make 

good neighbours.” [15] 

from Mending 

Walls (By Robert Frost) 

This line 

points out, in a 

sarcastic way, two 

neighbours who 

have made a wall 

between them. 

However, this wall 

falls apart every 

winter, therefore the 

neighbours meet 

and mend it, hence 

spending more time 

together in this way. 

Ridicul

e or 

Derisio

n 

unkind 

words or actions 

that make someone 

or something look 

stupid 

"You still read 

those books? What are you, 

a baby? Only babies like 

those books." 

The 

speaker intends to 

make fun of another 

person's preferences 

in books. 

Parody writing, 

music, art, speech, 

etc. that 

intentionally copies 

the style of 

someone famous or 

copies a particular 

situation, making 

the features or 

qualities of the 

original more 

noticeable in a way 

that is humorous 

“My mistress’ eyes 

are nothing like the sun; 

Coral is far more 

red than her lips’ red; 

If snow be white, 

why then her breasts are 

dun; 

If hairs be wires, 

black wires grow on her 

head. 

I have seen roses 

damasked, red and white, 

But no such roses 

see I in her cheeks…” [16] 

from Sonnet 130 

(By William Shakespeare) 

William 

Shakespeare 

presents an anti-

love poem theme in 

a manner of a love 

poem, mocking the 

exaggerated 

comparisons of 

traditional love 

poems. Unlike a 

love-poem goddess, 

his mistress does 

not have eyes like 

the sun and red lips, 

nor does she have a 

white complexion 

and rosy cheeks. All 

the cliché qualities 

are missing in his 

mistress. Such a 

description allows 

Shakespeare to poke 

fun at the love poets 

who looked for such 

impossible qualities 

in their beloved. 
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Exagge

ration 

a 

statement that 

makes something 

seem larger, more 

important, better, 

or worse than it 

really is 

Since exaggeration is divided into two 

types, we will look at an example of each type 

separately below. 

Overst

atement   as 

type of 

exaggeration 

a 

statement that 

slightly 

exaggerates 

something to 

convey the 

meaning 

“You’re the Nile, 

You’re the Tower 

of Pisa, 

You’re the smile 

Of the Mona 

Lisa…” [17] 

from You’re the 

Top by Cole Porter  

The 

example is from 

Cole Porter’s poem 

You’re the Top. 

Here, the poet 

overstates the actual 

truth and calls his 

beloved the river 

Nile, and the tower 

of Pisa. He also says 

that her smile like 

that of the Mona 

Lisa. 

Hyperb

ole  as type of 

exaggeration 

an 

extreme, 

extravagant, and 

impossible 

exaggeration 

“And the skin on 

her face was thin and drawn 

tight like the skin on an 

onion and her eyes were 

gray and sharp like the 

points of two ice picks.” 

[18] 

from Parker’s 

Back by Flannery O’Connor  

The author 

compares the 

features of a 

woman's face and 

does this in order to 

exaggerate certain 

external “imperfect” 

features of the body. 

Dimin

ution or 

Understatement 

the act, 

process, or an 

instance of 

becoming 

gradually less (as 

in size or 

importance) 

“I have to have this 

operation. It isn’t very 

serious. I have this tiny little 

tumour on the brain.” [19, 

p.39] 

from Catcher in 

the Rye (By J. D. Salinger) 

The phrase 

said by one of the 

Salinger’s 

characters Holden 

Caulfield means 

that Having a 

tumour in the brain 

is a serious issue, 

which has been 

understated in this 

excerpt. 

 Satire is a rather complex and ambiguous genre, so it is difficult to classify. It has 

its roots in the Classical Age, but the word originates from the Latin word satura, which was 

used by the Roman rhetorician Quintilian to describe a certain form of poetry by the poet 

Gaius Lucilius. [13] There were two poets, who wrote satirical essays, Horace and Juvenal. 

Thus, we got two types of satire – Horatian and Juvenalian. The satire in Horace’s poems 

utilised mild mockery and playful wit to generate laughter through the critique of the object. 

It is now known as comical satire. Juvenal did not try to make the readers laugh; instead he 

would try to provoke the audience into action with what he saw as the sad truth. Both types of 

satire have received great success among writers of different eras. Tabel 1 gives some 

examples: (Table 2) 
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«Table 2» 

Examples of Horatian satire Examples of Juvenalian satire 

The Devil's Dictionary by Ambrose 

Bierce  

The True-Born Englishman by Daniel 

Defoe  

The Way We Live Now by Anthony 

Trollope  

Dead Souls by Nikolai Gogol 

Utopia by Thomas More  

The Rape of the Lock by Alexander 

Pope 

The Sellout by Paul Beatty 

Fahrenheit 451 by Ray 

Bradbury 

Black Mirror by Charlie 

Brooker 

Heart of a Dog by Mikhail 

Bulgakov  

A Clockwork Orange by 

Anthony Burgess 

Naked Lunch by William 

Burroughs 

Menippean satire takes its name from the Greek philosopher Menippus (3rd century 

BCE). It is not focused on social norms, satirising an individual character flaw and/or a 

particular personality trait, such as a mental attitude. As an example, Lewis Carroll’s Alice in 

Wonderland can be taken. It is a Menippean satire in the sense that it is Alice’s curiosity 

which ultimately causes her troubles. 

There are two more classifications of satire: based on the topics it deals with and the 

source of satirical language. There is often distinction between political satire, religious satire 

and satire of manners, or as they are sometimes called topical satire, satire of everyday life, 

and philosophical satire. Comedy of manners criticizes mode of life of common people; 

political satire aims at behaviour, manners of politicians, and vices of political systems. 

Historically, comedy of manners, which first appeared in British theater in 1620, has 

uncritically accepted the social code of the upper classes. Comedy in general accepts the rules 

of the social game, while satire subverts them. Along with literary forms, satire was also 

found in ritual and folk forms, and oral poetry. It appears also in graphic arts, music, 

sculpture, dance, cartoon strips, and graffiti. Examples are Dada sculptures, Pop Art works, 

music of Gilbert and Sullivan and Erik Satie, punk and rock music. In modern media culture, 

stand-up comedy is an enclave in which satire can be introduced into mass media, 

challenging mainstream discourse. Comedy roasts, mock festivals, and stand-up comedians in 

nightclubs and concerts are the modern forms of ancient satiric rituals. 

The last aspect that is needed to be defined is social and psychological functions of 

satire in literature and media. Historically, satire has satisfied the popular need to debunk and 

ridicule the leading figures in politics, economy, religion and other prominent realms of 

power. Satire confronts public discourse and the collective imaginary, playing as a public 

opinion counterweight to power, by challenging leaders and authorities. For instance, it 

forces administrations to clarify, amend or establish their policies. Satire's job is to expose 

problems and contradictions, and it's not obligated to solve them. The satiric impulse, and its 

ritualized expressions, carry out the function of resolving social tension.  

To sum up all of the above, satire is an incredibly frequent phenomenon in all areas 

of our lives. This is primarily our attitude to life. Through satire, people often express 

important thoughts, convey to society what should be noticed and corrected. Since satire is so 

popular both in literature and in the media sphere, it is important to understand what it is and 

be able to distinguish satirical techniques for a more accurate understanding of thought. This 

is an important skill to develop as we progress in learning a foreign language. We believe that 

is not enough to gain fluency in every aspect of the language to be able to recognize and 

understand satirical statements when reading or listening to authentic material in English. 

You need to be aware of what satire is, its types, functions and techniques which are 

frequently used by native speakers. 
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Аннотация: статья посвящена изучению уровня мотивации к учено-

познавательной деятельности в условиях обновленного содержания образования. 

Ключевые слова: мотивация, критериальное оценивание, отметка. 

Annotation: the article is devoted to research of the level of motivation for learning 

activities in the context of the updated content of education. 
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Аннотация: мақала білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу 

әрекетін ынталандыру деңгейін зерттеуге арналған. 

Түйінсөздер: ынталандыру, критериалды бағалау, баға. 

  

Одним из главных аспектов современного   образовательного процесса 

реализуемое сегодня в Республики Казахстан является акцент на использование 

результатов оценивания учениками, при этом обращается внимание на то, что учителя 

не является единственным оценивающими лицами.  ченики могут быть вовлечены в 

оценивании своих одноклассников и самих себя, и, даже когда учителя активно 

проводят оценивание, ученики активно участвовать. [1] 

Повсеместно в учебный процесс с вредних школах введеного критеарильного 

оценивания. Критериальное оценивание это подход, в рамках которого используются 

разные виды, формы и методы оценивания и самооценки. 

   Критериальное оценивание подразумевает ряд принципиальных установок 

для учителя: 

- оцениваться с помощью отметки может только работа учащегося, а не его 

личность; 

-  работа учащегося сравнивается не непосредственно с работами других 

учеников, а с эталоном (образом отлично выполненной работы); 

- эталон известен учащимся заранее; 

- разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся 

может сам определить свой уровень достижения и определить свою отметку; 

- оценивать можно только то, чему учат, поэтому критерий оценивания - 

конкретное выражение учебных целей; 

- общие учебные цели по предмету являются критериями оценивания 

достижений учащихся по данному предмету и позволяют обобщать результаты, 

выявленные отдельными работами учащегося. 

   Разработанная модель критериального оценивания включает цели и задачи 

изучения предмета, критерии и описание уровней их достижения, шкалу перевода 

баллов за критерии в традиционную оценку по 5-балльной шкале. 

   Для оценки достижений учащихся, как и прежде, используется балльная 

система. Баллы по разработанной шкале переводятся в традиционные оценки. 

Например, чтобы получить оценку «5», школьнику необходимо набрать свыше 90% от 

максимального балла с учетом всех 4 критериев. 

   Критериальное оценивание  включает в себя суммативное и формативное 

оценивание. Во время уроков учитель может только формативно оценить ученика, 

например: молодец, усвоил материал, не усвоил материал и т.д. По окончанию раздела 

и четверти проводится суммативное оценивание, по результатам которого выставляют 

отметки. Таким образом, критериальное оценивание уменьшит стрессовое состояние 

учащихся, научит их объективно оценивать свою работу. [2] 

   Значительную роль в формировании мотивации учения играют оценки, 

словесные подкрепления, которые характеризуют учебную деятельность ученика.  

В работе Б. Г Ананьева «Психология педагогической оценки» проведено 

детальное психологическое исследование влияния оценки на личность ученика и его 
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отношение к учению. Во время опроса автор рассматривает оценку знаний. Эту оценку 

он называет парциальной.  

Ананьев считает, что она информирует ученика о состоянии его знаний, об 

успехе или неуспехе в данной ситуации, выражает мнение учителя о нем. Каждая из 

этих сторон оценки на уроке в той или иной форме является побуждением к действию 

или к знанию, и в этом смысле обладает своеобразной стимулирующей силой. 

   Б. Г. Ананьев объединяет все оценки в три группы: исходные, 

отрицательные, положительные. К исходным оценкам относит: 

- отсутствие оценки (неоценивание одного при одновременном оценивании 

других); 

- опосредованную оценку (оценка одного учащегося через оценку другого); 

- неопределенную оценки. 

   К отрицательным оценкам относятся: замечание, порицание, отрицание; к 

положительным – ободрение, согласие. Каждый ее вид определенным образом влияет 

на учение и в целом на личность ученика. 

   Таким образом, отсутствие оценки дезориентирует учащегося, заставляет 

строить собственную самооценку не на основе объективной оценки, а на основе 

субъективного истолкования отношения к нему педагога. Так же отрицательно влияет 

и опосредованная оценка. При регулярном ее применении может возникнуть 

отрицательное отношение к одноклассникам или отчуждение от класса [3]. 

   С целью изучения влияния отсутствие отметок в формотивном оценивании 

на мотивацию к обучению учащихся, нами было проведено исследование. Мы 

осуществили анкетирование учащихся и родителей средней школы города Костанай и 

предложили ответить на следующие вопросы: 

 Анкета родителям. 

1. С охотой ли Вы ходили в школу? 

Да, потому что _____________________________________________________ 

Нет, потому что ____________________________________________________ 

2. С охотой ли Ваш ребенок ходит в школу? 

Да, потому что _____________________________________________________ 

Нет, потому что ____________________________________________________ 

3. Обращается ли Ваш ребенок с вопросами связанные с обучением?  

Да                                                                            Нет  

3.1. Если да, то какие? ______________________________________________ 

4. Как Вы считаете, влияет ли отсутствие отметки на процесс обучения?  

Да, потому что _____________________________________________________ 

Нет, потому что_____________________________________________________ 

5. Что Вы понимаете под СОР, СОЧ?  

__________________________________________________________________ 

6. Как Вы относитесь к СОР, СОЧ?  

Положительно, так как ____________________________________________ 

Отрицательно, так как______________________________________________ 

Нейтрально так как________________________________________________ 

7. Какие изменения Вы увидели в обновленном содержании обучении?  

__________________________________________________________________ 

8. Как менялось отношение ребенка к школе от класса к классу? 

__________________________________________________________________ 

9. Помогаете ли Вы с выполнением домашних заданий?  

ДА                    НЕТ 

  Анкета учащимся 
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1. С удовольствием ли Вы ходите в школу?  

Да, потому что 

_____________________________________________________________ 

Нет, потому что 

_____________________________________________________________ 

2. Как Вы относитесь к СОР, СОЧ?  

Положительно, потому что 

________________________________________________ 

Отрицательно, потому что 

_________________________________________________ 

Нейтрально, потому что 

___________________________________________________ 

3. Какова цель Вашего обучения?  

____________________________________________________________________

_____ 

4. Ваш любимый предмет? ______________Почему?  

____________________________________________________________________

______ 

5. Как Вы относитесь к групповым работам?  

Положительно, потому что 

__________________________________________________ 

Отрицательно, потому что 

____________________________________________________ 

Нейтрально, потому что 

______________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, влияет ли отсутствие отметки на процесс обучения?  

Да, потому что 

______________________________________________________________ 

Нет, потому 

что______________________________________________________________ 

7. Как Вы считает, способны ли вы объективно оценить свою работу?  

Да, потому что 

_______________________________________________________________ 

Нет, потому 

что_______________________________________________________________ 

8. Интересно ли Вам заниматься с помощью веб-приложение?  

Да, потому что 

_______________________________________________________________ 

Нет, потому 

что________________________________________________________________ 

9. В каком классе Вы с большей охотой ходили в школу?  

____________________________________________________________________

________ 

По результатам анкетирования:  

На вопрос влияет ли отсутствие отметки на процесс обучения 



865 
 

 
Ресунок 1 

 

- 60% учащихся открыто говорят о том, что с введением обновленного 

содержания образования  у них исчезли сопернический дух, мотивация, во время 

уроков, также пропал интерес к уроку. Это доказывает важность отметок на уроках; 

- еще 26% учеников не могут выявить свой текущий уровень до СОР, СОЧ из-

за отсутствия отметок; 

 
Ресунок 2 

-  почти половина учащихся относится положительно к СОР, СОЧ, в основном 

это ученики, которые начали заниматься по обновленной системе с ранних классов 

(например: с 5 или с 7 классов); 

- 28 % процентов учащихся средних классов, заявляют, что СОР и СОЧ стали 

их «главной проблемой», подготовка к низ занимает много времени и сил и «нервов». 

И это легко объясняется, так как у них нет мотивации заниматься на уроках, где 

учитель объясняет новую тему или повторяет изученный материал.  

   О том что у учащихся нет интереса и мотивации учиться ответили 77% 

родителей и из этого можно сделать следующие выводы:  

- отметка абсолютно влияет на мотивацию учащихся; 

- ученики, которые с более раннего возраста начали заниматься по 

обновленной системе, привыкли заниматься по этой системе и более положительно к 

ней относятся, нежели учащиеся старших классов; 

- обновленная система образования снизили уровень стресса учащихся на 

уроках, но повысила его на время суммативного оценивания.  

Что касается мотивации, то современный подход реализуемый сегодня в 

средней школе мало способствует формированию мотивации учащихся к учебно-

познавательной деятельности. 

 
Список литературы: 

1. А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова «Инновационные методы обучения, или Как 

интересно преподавать»: учебное пособие, Алматы 2013 г. – 355 с. 

не могут выявить 
свой уровень 
знаний в течении 
учебного процесса 

отсутствует 
мотивация 

меняет отношение 
к уроку 

нейтрально 

повышение 
уровня стресса 

старая сисема 
была удобнее 



866 
 

2. Методические рекомендации по использованию системы критериального 

оценивания учебных достижений учащихся всех уровней. Сборник методических 

рекомендаций. Астана 2015г. 

3.  Б. Г. Ананьев «Психология педагогической оценки», опубликованная Институтом 

мозга им. В. М. Бехтерева 1935 г. 
 

 

 ДК 33.331.56 

 

БЕЗРАБОТИЦА-КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Ярочкин Т.М., Мендыбаева Т.Р., Ермагамбетова А.Н. 

Костанайский Государственный Педагогический  ниверситет 

им. .Султангазина, г.Костанай 

 

Научный руководитель: Ярочкина Е.В. 

Костанайский Государственный Педагогический  ниверситет 

им. .Султангазина, г.Костанай 

 

Аннотация. В данной статье пойдет речь о таком социально-экономическом 

явлении  безработица. Безработица вошла в наш лексикон в период распада СССР, 

когда большая масса населения в связи с экономическим кризисом теряла работу. 

Закрывались предприятия, не выплачивалась заработная плата, наступил 

экономических коллапс. В статье рассмотрим причины, виды безработицы и пути 

предлагаемые государством для стабилизации ситуации. 

Ключевые слова: безработица, стагнация, инфляция, фрикционная, 

структурная, маргинальная, последствия. 

Аbstract. This article will discuss such a socio-economic phenomenon of 

unemployment. Unemployment entered our vocabulary during the collapse of the USSR, 

when a large mass of the population lost their jobs due to the economic crisis. Enterprises 

were closed, wages were not paid, economic collapse began. In the article, we consider the 

causes, types of unemployment and the ways offered by the state to stabilize the situation. 

Keywords: unemployment, stagnation, inflation, frictional, structural, marginal, 

consequences. 

Аннотация. Бұл мақалада жұмыссыздықтың осындай әлеуметтік-

экономикалық құбылысы қарастырылады. КСРО ыдыраған кезде жұмыссыздық біздің 

сөздік қорымызға экономикалық дағдарыс салдарынан көптеген адамдар жұмысынан 

айрылған кезде кірді. Кәсіпорындар жабылды, жалақы төленбеді, экономикалық 

құлдырау басталды. Мақалада жұмыссыздықтың себептері, түрлері және жағдайды 

тұрақтандырудың мемлекет ұсынған жолдары қарастырылады. 

Түйін сөздер: жұмыссыздық, тоқырау, инфляция, үйкеліс, құрылымдық, шекті, 

салдары. 

  

Безработица - социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие 

работы у людей, составляющих экономически активное население. Такое социальное 

явление как безработица, начиная с 90-х годов ХХ века для стран бывшего советского 

союза вошло в словарный лексикон, но не просто вошло, а население прочувствовало 

её горькую суть. Мы знаем, что политические и экономические изменения в стране 

совпали и это еще сильнее усугубило без того трудную социальную обстановку. 

Общество погрязло в большой стресс, как со дна, все негативное всколыхнулось и 



867 
 

оказалось на поверхности, что было «хорошо», стало «плохо»  и наоборот. Люди 

теряли работу,  оказались  без средств к существованию. Пропадали товары первой и 

не первой необходимости с полок магазинов, так называемый дефицит стал в 

утроенном виде, ранее дефицит присутствовал в системе торговли, это касалось только 

действительно товаров дорогих, импортных, не доступных для очень широкого круга 

населения. Сбережения, которые имелись на так называемых сберегательных книжках 

невозможно было снять или обесценились в связи с кризисом и инфляцией. В один миг 

работники НИИ, культуры, спорта,  разных предприятий, военные и так далее 

лишились работы в связи с тем, что их работа перестала быть нужна, а другие группы 

населения не получали заработную плату. Артисты, инженеры,  спортсмены, научные 

работники с научной степенью и другие стали торговать на рынке, работали 

дворниками и техничками, челночили, спортсмены работали вышибалами, так 

называемой «крышей», подались в криминал.   Челноками, о которых мы упомянули 

(люди ездили за товаром с определенной периодичностью в Китай, Польшу и другие 

страны  и потом торговали на рынках или сдавали оптом) по этой социальной группе   

был снят художественный фильм «Челночницы» в главной роли с Ольгой 

Порошиной[1].   

В документе «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда Глобальный тренд социальной модернизации» Лидер 

Нации Назарбаев Н.А. отмечал, что в 90-е годы ХХ века, многие люди потеряли  

чувство, которое можно назвать  значимость труда, когда глава семьи перестал быть 

трудовым добытчиком, стержнем примера социального вклада в общество. Семья, 

ждавшая отца вечером с работы разочаровывалась, видя что главный добытчик не 

заработал ничего и так изо дня в день, и подрастающая молодежь понимала, что не 

важно где и как работать, какое у тебя образование, главное «урвать» опять же не 

важно где, и как и цена вопроса была выживание в сложных условиях[2]. 

https://www.zakon.kz/4501497-socialnaja-modernizacija-kazakhstana.html 

Мы говорим о трудящемся населении, то есть о том, которое называют  

экономически активным населением,  его мы можем разделить  на три основные 

группы, по возрасту, 0 – 19 лет;  20 – 64 лет; 65 лет и старше и по экономическому 

вкладу в экономику страны: активное и не активное население, то есть к активному 

относятся люди от 18-63, то есть от совершеннолетия, когда гражданин может 

самостоятельно принимать решение о найме на работу и до выхода на пенсию и не 

активное население, те граждане, кто находится на пенсии, находящиеся в 

психиатрических лечебницах и инвалиды, отбывающие срок  заключенные, 

несовершеннолетние дети, так же могут сюда входить и студенты, которые учатся на 

дневном отделении, гипотетически могущие работать, а так же  люди без 

определенного места жительства(бомжы). 

 Безработица[3] делится на следующие виды: добровольная -  «связана с 

нежеланием людей работать, например, в условиях понижения заработной платы. 

Добровольная безработица усиливается во время экономического бума и снижается 

при спаде, её масштабы и продолжительность различны у лиц разных профессий, 

уровня квалификации, а также у различных социально-демографических групп 

населения». Вынужденная (безработица ожидания) — возникает, когда работник 

может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти 

работу. Причиной является нарушение равновесия на рынке труда из-за негибкости 

заработной платы (вследствие законов о минимуме заработной платы, работы 

профсоюзов, поднятие заработной платы для улучшения качества труда и т. п.). Когда 

реальная зарплата находится выше уровня, соответствующего равновесию спроса и 

предложения, предложение на рынке труда превышает спрос на него. Количество 
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претендентов на ограниченное число рабочих мест увеличивается, а вероятность 

реального трудоустройства уменьшается, что повышает уровень безработицы.  

Разновидности вынужденной безработицы: - циклическая -вызывается 

повторяющимися спадами производства в стране или регионе. 

Представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий момент 

экономического цикла и естественным уровнем безработицы.   

Для разных стран естественным признаётся разный уровень безработицы [4]:  

сезонная - зависит от колебаний в уровне экономической активности в течение года, 

характерных для некоторых отраслей экономики, например сельского хозяйства, 

строительный сектор; технологическая -безработица, связанная с механизацией и 

автоматизацией производства,   уровень квалификации  не соответствует требованиям 

производства, внедрение научно-технических средств  в результате которой, часть 

рабочей силы становится излишней либо необходима квалификационная 

переподготовка;  зарегистрированная — незанятое население, занимающееся 

поиском работы и официально взятое на учёт; маргинальная — безработица слабо 

защищённых слоёв населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов; 

неустойчивая -вызывается временными причинами (например, при добровольной 

смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях 

промышленности); структурная — обусловлена изменениями в структуре спроса на 

труд, когда образуется структурное несовпадение между квалификацией безработных 

и требованием свободных рабочих мест. Структурная безработица связана с 

масштабной перестройкой экономики, изменениями в структуре спроса на 

потребительские товары и в технологии производства, ликвидацией устаревших 

отраслей и профессий, причём существует 2 типа структурной безработицы: 

стимулирующая и деструктивная; институциональная — безработица, возникающая 

в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок 

заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в естественном 

рыночном хозяйстве; фрикционная — время добровольного поиска работником 

нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее 

рабочее место; скрытая: когда население официально не зарегистрировано на бирже 

труда, а занимается самостоятельно поиском работы, причем на работу устраиваются 

не официально,  перебиваются случайными заработками, так называемое «шабашат». 

Последствия безработицы бывают необратимы, в результате длительного 

пребывания в состоянии безработного,   население начинает проходить  точку «не 

возврата», есть случаи, когда выйти в «штопора» не представляет  возможным, это 

деградация личности,  увеличивается число бедных людей, нищих, превращаясь в 

«побирушек» и бомжей,пьянство, суициды,  начинаются различные   обострения 

криминогенной ситуации, увеличивается социальная напряженность,  рост количества 

физических и душевных заболеваний, увеличение социальной дифференциации, 

снижение трудовой активности.  

Но при этом в ситуации безработицы присутствуют и положительные 

моменты, при которых общество начинает  в  себе искать скрытые резервы:  

повышается  социальная ценность рабочего места, увеличивается личное  свободное 

временя, возрастает свобода выбора места работы,  увеличивается социальная 

значимость и ценность труда, экономические последствия безработицы. Для 

государства возникает дополнительная непредвиденная нагрузка, особенно в период 

кризиса и вызывает некоторые отрицательные моменты:  обесценивание последствий 

обучения, сокращение производства, затраты на помощь безработным, утрата 

квалификации, снижение жизненного уровня, недопроизводство национального 

дохода, снижение налоговых поступлений. 
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В современном обществе не смотря на классические варианты причин 

возникновения безработицы присутствуют чисто региональные особенности, так 

называемый менталитет, национальные моменты и прочее, что  дает дополнительный 

процент или создает условия для молодежи чтобы не работать: это  чрезмерная опека 

родителями своих детей,  родители не дают совершеннолетним детям стать 

самостоятельными, не разрешают работать на полставки (подрабатывать) во время 

учебы в В Зе и т.д. или наоборот цель заработка студентами во время учебы также 

приводит к негативным процессам (студент не может рационально распределить время 

и работа занимает все время в ущерб учебы, студент просто физически не успевает 

делать домашние задания); отголоски кризиса 90-х годов ХХ века, когда родители 

попали под сокращения, им не платили зарплату вовремя, в результате чего они были 

вынуждены пойти заниматься всем чем угодно, торговать на рынке, теперь они не 

могут донести до детей необходимость получения образования, а сводят мысль к тому, 

что «вот я без образования или отец имеет образование и что, работает не по 

специальности, которая не пригодилась и тебе зачем диплом»;  Быстро меняющийся 

мир, высокий темп жизни, технологии, конкуренция, вынуждают работодателей 

изначально устремляться на оптимизацию персонала, высокую производительность и 

эффективность, забывая о морально-нравственных обязательствах. Поэтому они не 

хотят брать на работу людей после 40 лет, женщин (из-за того, что они могут уйти в 

декрет), а набирают неопытных (в большинстве своем малограмотных) молодых 

людей, увольняют их без проблем под выдуманной причиной, увольняют людей, 

которые часто выходят на больничный, возникает большая текучка кадров, так как 

персонал не квалифицированный, образование не нужно, быть менеджером по 

продажам пылесосов, не нужен   диплом инженера или электромастера, но если есть 

тебе плюс,  главное уметь уговорить клиента и больше продать этих пылесосов; еще 

причина – это же конечно потребность в тех или иных специалистах на рынке труда. 

   абитуриентов резко изменились ценности с морально-нравственных на 

материальные. Все хотят ничего не делать и получать за это большие деньги, стать 

большими начальниками. Поэтому и выбирают, как они считают, престижные 

специальности, такие как таможенное дело, банковское дело, финансы и кредит, 

экономика и менеджмент, переводческое дело, юридическое право, но рынок труда 

давно перенасыщен работниками этой специализации. Зачастую работодатель, где 

говорит правду, а где откровенно лукавит, что учебные заведения стали готовить 

неквалифицированных специалистов, в результате чего они соответственно не могут 

найти работу, а работодатель их взять или после определенного периода работы 

вынуждены расстаться с таким работником.  В любой период времени учащиеся 

учились по разному, не все получали красный диплом, и не всегда в дипломе   

обычного образца были пятерки и четверки, поэтому ссылаться на этот факт нет 

нужны, работодатели просто прикрывают свои ошибки в руководстве, недостатки 

морально-нравственного климата, неумение организовать работу наставничества, на 

молодых специалистов наваливают всю работу какая есть (по типу молодой - вот и 

паши) и так далее, а проще сказать, что вуз виноват, плохо учили, кого выпустили. 

Общее сокращение рабочих мест, отсутствие предприятий  в регионах, ранее 

работавших, сокращает спектр выбора специальностей. Последнее время рабочие 

профессии перестали быть в тренде, это не модно. Появились новомодные профессии, 

типа блогер (чем занимается данный человек, не понятно: красит волосы, печет 

пироги, чистит пригорелую сковородку, или убирает квартиру или ходит за покупками, 

в итоге  просто бла…бла…бла, данный момент хорошо отразили в своем диалоге 

Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова « ральские Пельмены»: «чем ты занимаешься, 

я блогер, а значит ничем»).  
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 Коррупционные моменты также нельзя сбрасывать со счетов, что не всегда 

молодые специалисты могут устроиться на работу после собеседования или 

испытательного срока. 

Государства, как гарант стабильности и соблюдения законности берет на себя 

большие функции по решению вопроса безработицы, конечно это важно в период 

кризиса, особенно в настоящее время, когда  по миру распространилась инфекция 

короновируса и  ВОЗ объявила по миру пандемию, и применяется процедура работы 

удаленно, или закрываются на период карантина магазины, кафе, парикмахерские и 

другие учреждения, соответственно отсутствует финансовое поступление, что 

приводит к безработице. Поэтому государство принимает ряд мер по снижению 

налогов, отмене их, или отсрочки, отсрочки по кредитам и другие мероприятия, что 

позволяет людям не оставаться с проблемой один на один. 
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