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«Жас ғалым» мақалалар жинағына «Студенттердің XXVIІІ ғылымитеориялық конференциясында» жүлделі орын алған университетіміздің білім
алушыларының еңбектері енгізілді. Ғылыми зерттеумен айналысуға қызығушылық
танытқан білім алушыларымыздың алғашқы ғылыми еңбектері Республикалық
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университета, занявшие призовые места в «XXVIІІ научно-теоретической
конференции студентов университета». Научные труды студентов и магистрантов,
интересующихся научными исследованиями, представлены на республиканские
конкурсы.
The conference proceedings «Young reseacher» includes the scientific papers,
which were awarded in «XXVIІІ Scientific-theoretical conference of students» of the
University. Scientific papers of students aimed at research works were presented at
Republican competitions.
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ФИЛОЛОГИЯ
Ж.ЕСЕНҚАРАЕВА
Ахмет Ясауи университетінің ФҚӘ-611 тобының студенті
Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., доцент м.а. Ж.Сүйінжанова

«ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН
СТИВЕН ПИНКЕРДІҢ «ТІЛ – ИНСТИНКТ» ОҚУЛЫҒЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ МАҢЫЗЫ
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Рухани
жаңғыру: болашаққа бағдар» атты мақаласында «100 жаңа оқулық» жобасын ұсынған
болатын. Аталған жоба бойынша Стивен Пинкердің «Тіл – инстинкт» («Language instinct»)
кітабы қазақ тіліне аударылды. Біз бұл мақалада Стивен Пинкердің «Тіл – инстинкт»
кітабындағы адамзат тілінің пайда болуы туралы өзіндік көзқарасы туралы айтатын боламыз.
Ғалым «тіл – бұл мәдениет өнімі» деген жалпы қабылданған пікірді жоққа шығарады.
Пинкер теориясы бойынша, тіл адамның инстинкті болып табылады, ол тілдің күрделі
құрылымы бізге туылу құқығы бойынша тиесілі деп санаған. Бұл құбылысты түсіндіру үшін
Стивен Пинкер "инстинкт" терминін қолданады.
Кілт сөздер: ментальды грамматика, грамматикалық жүйе, фонема, сөйлеу аппараты,
фонология, грамматика.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд
в будущее: модернизация общественного сознания» представил проект «100 новых
учебников». По данному проекту книга Стивена Пинкера «Language instinct» была
переведена на казахский язык как «Тіл – инстинкт». В этой статье мы расскажем о появлении
человеческого языка в видении Стивена Пинкера в данной книге. Ученый отрицает
общепринятое мнение, что язык – это продукт культуры. По теории Пинкера, язык является
инстинктом человека, он считал, что сложная структура языка нам принадлежит по праву
рождения. Для объяснения этого явления Стивен Пинкер использует термин "инстинкт".
Ключевые слова: ментальная грамматика, грамматическая система, фонема, речевой
аппарат, фонология, грамматика.
The First President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his article "Course towards the
future: modernization of Kazakhstan’s identity" presented the project "100 new textbooks". For this
project the book of Steven Pinker "Language instinct" is translated into the Kazakh language. In this
article we will talk about his vision of Stephen Pinker about the emergence of human language in
the book "Language-instinct". The scientist denies the conventional wisdom that language is a
product of culture. Pinker's theory, language is a human instinct, the complex structure of language
believed that we own the right to be born. For an explanation of this phenomenon is Steven Pinker
uses the term "instinct".
Keywords: mental grammar, grammatical system, phoneme, speech apparatus, phonology,
grammar.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің
«Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты мақаласында ауқымды алты жобаны атаған
болатын. Соның бірі – «100 жаңа оқулық» жобасы. Бұл – жастардың дамыған өзге
мемлекеттердің білім беру әдісінен тәжірибе алу мақсатында енгізілген жаңа бетбұрыс [1].
«100 жаңа оқулық» жобасы арқылы дүниежүзіндегі озық оқулықтар ана тілімізге
аударылып, жастарға жаңашыл бағытта білім беру жүйесі енгізілуде. Кітаптар гуманитарлық
оқудың барлық бағыттары негізінде жасақталған. Оқулықтар ЖОО-ның оқу
бағдарламаларына өткен жылдан бастап кіре бастағанын да атап өту керек. Біз бұл мақалада
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Стивен Пинкердің «Тіл – инстинкт» кітабының ғылыми маңыздылығы туралы айтатын
боламыз. Және біз оны барлығына оқуға кеңес береміз.
Ежелгі заманнан бері адамзат үнемі «Тіл дегеніміз не? Ол қалай пайда болды?» деген
сұрақтар қойып келді. Бірақ оларға нақты жауап бере алмады. Әр түрлі гипотезалар болды:
«Тіл – Құдайдың сыйы, ол адамның ақыл-ойы мен жанды жаны»; басқалары: «жоқ, адамдар
тілсіз өмір сүрген уақыт болған. Содан кейін олар бұл ыңғайсыз екенін түсініп, қоғамдық
келісімді енгізді: оларды қоршаған заттарға атаулар берді». Тағы да келіспеушілік табылды:
«тіл – адамнан тыс өз болмысы бар организм. Тіл өзінің ішкі заңымен туады, өмір сүреді
және өледі. Ол адамға дейін болды, одан кейін мәңгілік болуы мүмкін. Ол туған кезде оған
келген Құдай оның жанын өмір бойы алып, оның денесін тастап кеткен кезде онымен
бөліседі. Бірақ осыдан кейін де тіл иесі ғана өледі, жаңа туған нәрестеде оның мәңгілік жаны
адамзат болып табылады» [2].
Тілдің табиғи болмысы төңірегінде ғалымдардың түрлі пікірлері таласқа түскені айқын.
Тілдің табиғатын тану жолында жасалған еңбектер де аз емес. «Тіл – инстинкт»
дәлелдемесіне түрлі қарама-қайшы пікірлер бар. Лингвист ғалым Светлана Бурлак өзінің
атақты «Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы» деген кітабында «Речь идет
о том, что язык передается не генетическим путем. Действительно, любой человек может
выучить любой язык, если в соответствующий период своей жизни, в раннем детстве, он
получит доступ к этому языку. И какие у него гены, какие у него биологические родители,
будет неважно», – деп, тілдің генетикалық жолмен берілмейтінін, кез келген адам өз өмірінің
кез келген кезеңінде, қай тілді үйренсе сол тілді жақсы меңгере алатыны туралы айтады [3].
2015 жылы лингвистер мен биологтар тарапынан адам тілінің пайда болуына қатысты
екі теория пайда болды. Сигера Миягава адам тілінің пайда болуын екі жүйенің бірігуімен
байланыстырады, біріншісі – экспрессивті (құстардың ұқсас ән айтуы), екіншісі –
лексикалық (қауіптілік туралы ескертетін маймылдардың айқайы). Басқа авторларда
сөйлемдерді құру өте қиын болғанымен (синтаксис), бұл, яғни дыбыстардың мағыналы сөз
тіркестерін құру қабілеті, фонологиядан әлдеқайда ерте пайда болды. Массачусетс
технологиялық институтының лингвистика және жапонтану ғылымдарының профессоры
Сигеру Миягава Дарвин теориясына сәйкес келетін болжам ұсынды. Ол тілдің «жұмбақ»
пайда болуы шамамен 100 мың жыл бұрын болды деп санайды [4].
Хомский тіл жайлы «таңқаларлық қысқа мерзімде тілді меңгеру деген не және бұл нені
білдіреді?» деген сауал арқылы тілдің табиғи жаратылыс екенін меңзейді. Бұл күмәнсіз
биологиялық эволюцияның нәтижесі. Адамның осындай қабілеті бар деген пікірдің басты
жақтаушысы – белгілі американдық лингвист Н.Хомский. Ғалымның пікірінше, тілдер бірбіріне ұқсас келеді. Бұл әмбебап құрылымдық қасиеттер туа біткен қасиет негізінде
түсіндірілуі тиіс екенін айтады [5].
Стивен Пинкердің «Тіл – инстинкт» кітабы 13 тараудан тұрады. Кітапта әр түрлі
зерттеулерде көтерілген тіл туралы көптеген сұрақтарға жауаптар беріледі, тілге байланысты
таңғажайып
құбылыстардың
құпиялары
түсіндіріледі
(грамматикалық
гендер,
компьютерлердегі жасанды интеллект, маугли балалар және басқалар). Әңгіме жанды және
түсінікті тілмен жүргізіледі және қазіргі заманғы танымал көркем шығармалардан, баспасөз
тілінен, сондай-ақ әндер мен кинодан көптеген мысалдар бар. Кітап өте үлкен аудиторияға
арналған: «кәсіби-әріптестермен» қатар, ол «ғылыми әдебиеттің қатардағы оқырмандарына»
және тіл және ойлау туралы ғылыммен таныс емес студенттерге арналған, немесе автор
жазғандай, «кітап тілді қолданатын барлық адамдарға арналған, бұл әрбір адамға арналған».
1-тарау. Шеберлікке жету түйсігі. Бұл тарауда Стивен Пинкер оқырмандарды адам
тілі – адам табиғатының бір бөлігі, яғни инстинкт деген өз пікірімен таныстырады. Автор
айтқандай, тіл – бұл балада өздігінен дамитын және қандай да бір саналы күш-жігерді немесе
тәлім-тәрбиені талап етпейтін күрделі, мамандандырылған дағды. Бұл дағды әркімге тең
дәрежеде тән, бірақ ол ақпаратты өңдеу немесе ақылға қонымды әрекет ету қабілеттілігінен
ерекшеленеді. Бұл құбылысты түсіндіру үшін Стивен Пинкер «инстинкт» терминін
қолданады, ол адамдар қалай сөйлеуді біледі деп, оның өрмекші қалай өрмек тоқуды білетіні
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сияқты екенін айтты. Ғалым тіл – бұл мәдениет өнімі деген жалпы қабылданған пікірді
жоққа шығарады.
Пинкер теориясы тіл адамның инстинктісі болып табылады, тілдің күрделі құрылымы
бізге туылу құқығы бойынша тиесілі деп санаған Чарльз Дарвин идеяларына негізделген
және оны мектепте немесе ата-анадан үйренуге болмайды. Дарвин 1871 жылы алғаш рет тіл
– бұл инстинкт түрі деген теорияны ұсынды. Бұл жерде автор Н.Хомскийдің дәлелін өз
теориясының пайдасына келтіреді. Біріншіден, адам сөздердің шектеулі санынан шексіз
сөйлем ала алады. Мидағы мұндай бағдарлама «ментальды грамматика» деп аталады.
Екіншіден, балаларда бұл өте күрделі грамматика тез және өздігінен дамиды, сондықтан
балалар өскен кезде, олар бұған дейін тап болмаған жаңа құрылымдарды құра алады.
Сондықтан, Хомскийдің пікірінше, балалар туғаннан бастап барлық тілдердің
грамматикасына ортақ схеманы алып келеді.
2-тарау. Сөзшеңдер. Бірінші кезекте мұнда Жаңа Гвинея аралында тұратын
таулықтардың тілі қарастырылады. Анықталғандай, ол жай ғана «былдырлау» емес, өте
күрделі қатынас құралы болып табылады. Демек, қарапайым халықтар тілдері мен
интеллигенттер тілдері деген мүлдем қабылданбайды (мысалы, кейбір адамдар қарапайым
адамдар неғұрлым білімді адамдармен салыстырғанда дөрекі және жеңілдетілген тілде
сөйлейді деп санайды), «тас ғасыры деңгейінің тілі» деген ұғым жоқ. Әрі қарай Пинкер қиын
ұйымдастырылған тілдің әмбебап екенін дәлелдейді, өйткені балалар оны қайта ойлап
табады, себебі олар бұған үйретпейді, себебі олар мұны істей алмайды. «Пиджин» –
этникааралық байланыстар жағдайында өзара түсіністікке қол жеткізу қажет болған
жағдайда туындайтын тіл, грамматиканың ең аз мазмұны бар тіл; «креол» – балалардың
игеруі нәтижесінде пиджин өзгеретін тіл. Пинкер өз ана тілін меңгере бастағанда,
пиджинмен оңаша болса, олар грамматикалық жүйені ол болмаған жерге әкеле бастайды.
Нәтижесінде жаңа тіл анағұрлым мәнерлі және сапалы болады. Саймон деген саңырау бала
ата-анасының бұрмаланған нұсқасында американдық қимыл тілімен (АҚТ) таныс болды.
Ата-аналар осы ым тілін нашар меңгергендіктен, сондықтан олар үшін ол тіл пиджин болды.
Алайда, бала АҚТ-ға әке мен анадан әлдеқайда жақсы түсіндіре алады. Қандай да бір
жолмен, оларға ата-аналары пайдаланған грамматикалық емес құбылыстар естілді. Ол өз атаанасынан асып түсті және бұл іске асырудың мысалы. Баланың ақылында грамматикалық
ережелер үшін кейбір «дайындамалар» бар деген тұжырым шындыққа айналады. Ата-аналар
балаларды тіл грамматикасын, сөйлем құрауды оған үйретпейді, балалар тілді өздері
меңгереді, және оларда дайын грамматикалық құрылым болады.
3-тарау. Ойтаңба. Бұл тарауда негізгі мәселелер мыналар болып табылады: ой кейбір
құрылғы – ойшыл (ой тілі) берілген сөздерге немесе ойға байланысты бола ма, олар
тыңдаушыларға жеткізу керек болған кезде сөздерге тартылады ма? Тіл мен ойлау
арасындағы байланыс қандай? Стивен Пинкер ойлау мен тіл – бір және тіл ойды анықтайды
деп жаңылыстырады. Мұндай жорамалдар үшін автор Сепир-Уорф гипотезасын ғылыми
негіз етеді, ол адамдардың ойлауы олардың тілінде бар санаттармен байланысты.
Сөзі жоқ ойлау мүмкін бе? Пинкер бұл сұраққа үш түпнұсқа мысалмен жауап береді.
Біріншіден, бес айлық сәбилер қарапайым деңгейде санай алады. Ол үшін эксперимент
барысында жасырын немесе ашық қосылған және алынған Микки Маустар пайдаланылды.
Егер балалардағы алынған деректер күтілгендермен сәйкес келмесе, олар сахнаны мұқият
қарап, түсініктеме берді. Екінші экспериментте маймылдар қолданылды, олар маймылдар
суреттері бойынша анықталды, олар бейнеленген суреттегі туыстары болып табыла ма, жоқ
па біле ме деген эксперимет болды. Және маймылдар сөзбен ойлай алмады, өйткені олар
үйренуге қабілетті емес. Үшінші мысал шығармашылық адамдармен байланысты, олар
шабыттану кезінде сөз емес, ойлы образдар ойлайды, олардың ойлауы кеңістіктік және т.б.
деп сендіреді. Адам тілінде бар категорияларды ғана санасына орнықтыра алады, тіл арқылы
ғана кез келген ұғымды санаға қондыра алады. Адам бір затты, не құбылысты көргенде
санасына тіл арқылы қабылдап, мағынасын ғана есте сақтайды, яғни сөзді емес, сөз арқылы
мағынаны санаға салады. Мысалы эскимостар тілінде “қар” сөзінің 10-ға жуық омонимі бар
екен, осы орайда адам расымен де сөзді ғана есте сақтайтын болса, онда омонимдерді
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ажырата алмас еді, ол санаға тек тілдік элемент болып орнықса, адам оны мағынасымен
жұмсай алмас еді дегенді келтіреді.
4-тарау. Тіл қалай әрекет етеді. Пинкер мұнда тілдік инстинкт негізінде жатқан екі
«ғажайып» туралы айтады. Біріншісі – «белгінің еркіндігі» – лингвист Фердинанд де
Соссюрмен тұжырымдалған принцип. «Ит» сөзі итке ұқсамайды, бірақ «ит» дегенді
білдіреді. Сондықтан әрбір тіл тасымалдаушы балалық шақта дыбысты мағынамен
жалғайтын автоматты есте сақтау жолынан өтті. Сондықтан біз ойды санадан санаға бірден
жеткізе аламыз. Екінші «ғажайыптық» – тіл шексіз түрде соңғы құралдарды қолданады
(Вильгельм фон Гумбольдтің сөзі). Біз бір сөзден екіншісіне, бір ой комбинациясынан
екіншісіне аудару үшін бір кодты пайдаланамыз. Бұл код генеративті грамматика деп
аталады. Яғни біз өзге тілді естіген кезде, ол тілді түсінбесек те қай тілде сөйлеп отырғанын
шамамен байқап, ажырата аламыз, яғни ол дыбыстар біздің санамызға орныққан.
Грамматика – дискретті комбинаторлық жүйе, яғни сөздердің соңғы саны олардың
элементтерінің құрамдас қасиеттерінен мүлдем өзгеше қасиеттерімен сөйлем құру үшін
іріктеледі, қосылады, жылжытылады. Грамматиканың осы қасиетінен 2 тұжырым шығады. 1
– тілдің абсолютті шексіз болуы. 2 – грамматика – санаға тәуелді емес код. Грамматика
сөздерді мәндерді беру үшін біріктіруге тиіс екенін көрсетеді, бұл нұсқау біз әдетте
басқалардан алатын немесе күтетін нақты мәндерге байланысты емес. Сондай-ақ, осы
тарауда Стивен Пинкер жасанды комбинаторлық жүйе (тізбек генераторы мысалында) мен
табиғи (адам миы мысалында) арасындағы айырмашылықты қарастырады. Ұсыныс – бұл
ағаш, тізбек емес, сөздер синтаксистік топтарға топтастырылған, кішкентай топтар үлкен
топтарға біріктірілуі мүмкін. Ағаш көрінісінің негізгі мәні – бұл ағаш модульдік, яғни бір
компонент (синтаксистік топ) басқа компоненттердің ішінде кез келген бірнеше позицияға
түсуі мүмкін. Белгілері бар ағаш бұтақтары жад немесе бүкіл ұсыныс жоспары рөлінде
әрекет етеді. Бұл if... then 'егер... онда' типті мұндай қашықтықтағы тәуелділіктерді жеңуге
мүмкіндік береді, олармен жұмыс істеу тізбек генераторы үшін өте қиын. Бұл тараудағы
негізгі идея – тіл жасалған материал, бұл тікелей құрамдастардың құрылымы.
5-тарау. Сөздер, сөздер, сөздер. Бұл тарау лексика мен морфологияға арналған.
Морфология – бұл шағын морфемалардан тұратын тілдің саласы. Сөз құрылымы жүйесі –
бұл үлкен атаулы кешендер аз элементтерден құралған Х-штрих құраушы құрылымның
жалғасы. Негіздің мәнін оның бөліктерінің мәнінен шығару схемасы синтаксистік топтар
үшін пайдаланылатынға ұқсас: бір ерекше элемент – оның «ядросы» бар, ол барлық
конгломерацияның мәнін анықтайды. Мысалы, sensibility – бұл қабілеттің түрі (–ability –
ядро). Сондай-ақ, бұл өзектің жоғарғы түйініне сөз-өзегі бар барлық ақпарат таратылатынын
көрсету маңызды: оның мәні ғана емес, етістік немесе зат есім туралы мәліметтер ғана емес,
сонымен қатар форманың қалыптасуының тұрақты болмауы. Сондықтан, workman 'жұмыс'
сөзінің көпше түрі workmen, емес workmans (man – men).
Балаға сөздерді іс-әрекет арқылы таныту туабітті үйрену тетіктерін оятудағы тиімді
тәсіл болып саналады. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, бала 18 айда толық сөз қабылдауға
бейім болады. Ал 6 жасар баланың миында шамамен 13 000 лексема болатынын ескерсек,
адам 90 минутта 2 жаңа сөз қабылдайды екен.
6-тарау. Тыныштық дыбыстары. Бұл тарауда Стивен Пинкер сөйлеуді қабылдау
туралы айтады. Ол сөйлеуді қабылдау – тілдік инстинкт құрайтын тағы бір биологиялық
ғажайып деп санайды. Адамның миы адам сөзін, мысалы, «синусоидты толқынның
сөздерінде» барлық жерде тануға қабілетті. Одан әрі автор адамның сөйлеу аппаратының
құрылғысынан және білім беру тәсілі мен орны тұрғысынан дыбыстар туралы әңгімелейді.
Фонемдік құрам – бұл тілге тән дыбыс беретін заттардың бірі (мысалы, жапон тілінде r және
l айырмашылығы жоқ). Сондықтан кейде адам сөздің қай тілге жататынын тек тән дыбыспен
анықтауға қабілетті. Сонымен қатар, тіл тасымалдаушыларда фонеманың осы тілінде қалай
құрылатыны туралы білмейтін түсінік бар. Мысалы, flitch – сөз ағылшынша емес, бірақ
болуы мүмкін, ал nyip – ағылшын емес және олай болуы мүмкін емес.
Стивен Пинкер, сондай-ақ, адам тілін танитын компьютер жасау қиын, өйткені
біріншіден, әрбір адам бір сөзді әр түрлі айтады; екіншіден, бірінен кейін бірі айтылатын
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фонемалар да кейінгі және алдыңғы дыбыстарға байланысты әр түрлі айтылады; сондықтан
да сөйлеуді қабылдайтын адамдар жиі қателеседі, бірақ сөздің мағынасын адамдар контексті
оқи отырып түсіне алады, ал компьютер бұлай мағынаны ажыратып бере алмайды. Балаларға
дыбыстарды үйретуде немесе шетел тілін меңгертуде оронимдерді жиі қолданады, яғни
оронимдер (тақпақтарда жиі қайталанатын дыбыстар мен сөз тізбегі) әуелде дыбыс жүйесін
дұрыс қалыптастырады.
7-тарау. Сөйлейтін бастар. Бастапқыда Пинкер зияткерлік роботтарды жасау
бойынша эксперименттерді сипаттайды және күрделі проблемалар (гроссмейстерді жеңу)
әзірлеу үшін қарапайым, ал қарапайым (бетті білу, қаламды көтеру және басқалар) –
керісінше, күрделі. Осындай ауыр жеңіл проблемалардың бірі – ұсынысты түсіну. Неге
ауыр? Нәтиже алу жолында екі қиындық бар. Біріншісі – есте сақтау, ол адамдарда нашар
және компьютерлерде жақсы. Екіншісі – шешім қабылдау, адамдар күшті, ал компьютерлер
әлсіз. Мысалы, компьютерде көп қосалқы сөйлемдерде әр түрлі жинақталмаған
құрылымдарды ұстап тұруға көмектесетін ерекше жедел жады бар, ал адам оларды қиын
қабылдап, шоттан тастайды. Бірақ, екінші жағынан, сөзде бірнеше сөздік мақала болған
кезде, адамға компьютерге қарағанда қолайлы таңдау оңай. Мысалы, адам Time flies like an
arrow 'уақыт атыс сияқты тез қозғалады' десе, ал компьютер мұнда бес түрлі ағаш тапты.
Компьютер жадысы адам жадысынан әлдеқайда мықты болғанымен, сөздің мағынасы мен
синтаксистік құрылымы күрделі сөздерді ажыратуда әлсіз. Яғни компьютер өзіне жазылған
бағдарлама бойынша ғана жұмыс жасайды, адам санасы секілді ойлау қабілетіне ие болмауы
себепті, кей сөздердің, тұрақты тіркестердің мағынасын айыруы тым қиын. Егер
компьютерде тест жұмысын енгізіп оған «қоңыз, құмырсқа және тыңшы» деген нұсқалар
ұсынып, қоңыз сөзіне мағынасы жақын сөзді таңдау қажет болса «құмырсқа» сөзін
аппараттан бұрын адам санасы ажыратып алар еді. Сөз мағынасын айыруда адам санасы
компьютерден жылдам жұмыс жасайды, өйткені адам ол ұғымдарды әлдеқашан қабылдап,
санаға орнықтырып қойған.
8-тарау. Вавилон мұнарасы. Мұнда Стивен Пинкер неге көптеген тілдер бар және
олар қайдан пайда болды деген мәселені қарастырады. Ең алдымен, ол қызықты
грамматикалық қасиеттерді іздеу мақсатында бес құрлықтың отыз тілін мысал ретінде
зерттеген лингвист Джозеф Гринбергтің универсалиясына назар аударады. Бірінші зерттеуде
Гринберг кем дегенде 45 универсалияны тапты. Сол немесе басқа универсалияның жиілігін
талдай отырып, автор осы универсалияларды тілдік инстинктқа жазу идеясын ұсынады.
Пинкер ойлау құрылымы тілдерге шектеу қояды деп екі түсініктемені жоққа шығарады.
Біріншісі – тіл тек бір күнде ғана пайда болды, ал барлық тілдер – кейбір ерекшеліктерді
сақтап қалған осы тілдердің ұрпақтары. Екіншісі – бұл тілдер ойдың әмбебаптығын немесе
менталдық ақпаратты өңдеуді көрсете алады.
Стивен Пинкер тілдердің арасындағы айырманы биологиялық түрлердің арасындағы
айырманы нақтылайды және үш процестің салдары ретінде қарастырады: 1) өзгергіштікті
(тілмен болған жағдайда – лингвистикалық инновация); 2) ұрпақтары өз ата-бабаларын осы
өзгерістерде қайталайтын сақтықты (тілмен болған жағдайда – бұл білім алу қабілеті); 3)
тілмен болған жағдайда көші-қонмен немесе әлеуметтік кедергілермен негізделген
оқшаулықты. Неге тілді үйрену керек? Өйткені оның басты қасиеті – басқа адамдармен
бөлісетін код болу. Егер адамның біреуі болса, туа біткен грамматика пайдасыз. Басқа
адамдардың грамматиктерімен келіспейтін балаға толық туа біткен грамматиканы
ұсынғаннан гөрі, өз грамматикасын басқалардың грамматиктерімен келісімге келтіру үшін
тілдің өзгермелі бөлігін үйрену оңай. Пинкер вариативтілік көздері кейбір сөздер ұмытылып,
қарызға алынған (мысалы, orange испандық norange), жаңа мәндерді алады. Оқшаулану
нәтижесінде инновациялар барлық жерде таралмайды, ал әр түрлі топтарда жеке
жинақталады. Ғалым әлемдік ауқымда тілдердің жоғалу қаупі туралы тақырыптың тарауын
аяқтайды. Оның себептері тіл тасымалдаушыларының табиғи ортасының бұзылуын геноцид,
ассимиляция және т.б. деп атайды. Бір тілдер жойылады, ал басқалары өзгереді – бұл тілдер
арасындағы «табиғи іріктелу» түрі.
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9-тарау. Сөйлеп туған нәрестенің жұмақты сипаттауы. Осы тарауда Стивен Пинкер
туғаннан кейін бірнеше секундтан кейін сөйлеген Наоми қызы сияқты тарихтың
шынайылығын жоққа шығарады. Ол барлық балалар белгілі бір тілдік дағдылармен дүниеге
келгенін хабарлайды. Бірінші жыл бойы олар өз тілінің дыбыстарын сіңіреді. Содан кейін тіл
дамуының маңызды кезеңі жүреді, өйткені сәбилер дыбысты өзгерту үшін қандай да бір
бұлшық етті қалай жылжытуға үйренеді. Айта кету керек, саңырау балалар да қолдарымен
сөйлеп үйренеді. Келесі кезең – сөзді есте сақтау және қайталау әрекеті. Одан әрі синтаксис
дамиды, ол ең аз мүмкін болатын ұзындығынан басталады – екі бірлік: I sее 'мен көремін'.
Балалар бірге екі сөзді біріктіре бастағанға дейін, олар оның синтаксисіне сүйене отырып,
ұсынысты түсінеді.
Неге нәрестелер сөйлемейді? Тілдік даму үшін сөйлеу ортасы қажет, яғни балаларға
артикуляциялық аппараттардың қалай жұмыс істейтінін, осы тілдің тасымалдағыштарын
қандай фонемалар мен сөздерді пайдаланатынын меңгеру қажет. Сонымен қатар, туғаннан
кейін нәрестелердің миы әлі толық қалыптаспаған болады және кейін елеулі өзгерістерге
ұшырайды. Ойлау процесіне ықпал ететін синапстар өмірдің бірінші жылынан дамиды.
Сондықтан тіл соншалықты жылдам дамиды, бұл өсімді мидың жеңуіне күш береді. Туғанда
бала үйрену тетіктерімен дүниеге келмейді деген пікірді ұстанушылар, бала кішкентайында
сөйлей алмайтынын алға тартады, бірақ олардың санасындағы модульдер оянып, олар
саусақпен сандар жүйесін көрсете алатынын ескермейді, яғни бала санасына грамматикалық
кодтар енеді. Егер бала расымен де үйрену тетіктері және грамматикалық кодтармен бірге
дүниеге келмесе 3 жастағы бала сөздердің синтаксистік құрылымын қалайша қатесіз құра
алады?! Сондай-ақ, Стивен Пинкер келесі фактіге назар аударады. Балалардың ми орталығы
пластикалық болғандықтан, оны ересек жастағы оқытудан гөрі, бала кезінде тілді меңгеру
оңай. Тілді дұрыс меңгеруге алты жасқа дейінгі балаларға кепілдік беріледі, содан кейін
мидағы жас өзгерістері болады. Ересектердің көпшілігі шет тілін толық меңгере алмайды,
фонологияны меңгере алмайды – осыдан мәңгілік акцент, «қателесу» (тұрақты қате
модельдер) туады.
10-тарау. Тіл органдары және грамматикалық гендер. Бұл тарауда Стивен Пинкер
қазіргі уақытта адамда грамматикалық гендердің болуын тікелей орнатуға мүмкіндік жоқ
екенін хабарлайды. 1861 жылы афазиядан зардап шегетін адамдарға (байланысты пікір
тудыруға қабілетсіздігі) өткізген Брок өрісінің эксперименті "тілдік" геннің болуы туралы
теорияның пайда болуы және гендерге деген қызығушылықтың кезекті көбеюіне себеп
болды. Жалпы паталогиялық аймақ анықталды, ол Брок аймағы деп аталды, ал бұл афазия
түрі – Брок афазиясы. «Тілдік» геннің болуы туралы жорамалдар афазиямен ауыратын
науқастарда тек сөздерді ойнату ғана емес, сондай-ақ жалпы тілде де бақылау бұзылған
деген тұжырым негізінде пайда болды, себебі олар сөйлегеннен жақсы емес деп жазады.
Бірақ бүгінгі таңда бар биологиялық базаға сүйене отырып, осындай мамандандырылған
геннің болуын болжауға бола ма? Өйткені, нақты генге негізделген реакция туралы айтуға
болмайды, өйткені ақуыздар (генді құрайтын) катализаторлар рөлінде болады, бір ақуыздар
басқаларды басқарады. Реакциялар факторлар топтарымен бақыланады және бір ақуыздың
болмауы осы реакцияның болмауын білдірмейді. Демек, «тілдік» ген де жоқ, өйткені оның
болмауы автоматты түрде түсінбеуді білдірмейді.
Тілдік қабат – мидың сол жағында орналасады. Оңқайларда тілдік қабаттың 97% сол
жақ мида орналасатыны, ал солақайлардың тілдік қабатының 68% сол жақ ми қабатына, ал
19% оң жақ ми қабатына тәуелді болатыны дәлелденген. Сондықтан да солақайларда тілдің
күрмелуі жиі кездеседі. Мидың сол жақ қабаты тілдік элементтердің ошағы, Брок
афазиясына шалдыққан адамдар көбіне сөйлем құрауда синтаксистік қатарды дұрыс түзе
алмайды екен. Мысалы: «Арман балық аулады, Аяжан алма терді» десек, ол сөйлем «Аяжан
алма аулады немесе Арман балық терді» болып түзілуі мүмкін. Ал, вернике афазиясына
шалдыққан адамдарда зат және іс-қимыл атауларын дұрыс қолдана алмау жиі байқалған.
11-тарау. Үлкен жарылыс. Осы тарауда Стивен Пинкер адам тілі жануарлардың
табиғи және жасанды қарым-қатынасынан өте мықты екенін, сондықтан жануарларды тілге
үйретудің мүмкіндігі жоқ екенін хабарлайды. Бұл маймылдар американдық ым тілін меңгере
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алмады, өйткені қалай болса солай жасалған ым тілі емес, фонологиялық, морфологиялық
және синтаксистік құрылымы күрделі толыққанды тіл. Маймылдар ешқандай шынайы АҚТ
белгілерін жаттаған жоқ! Маймыл қолының үздіксіз қозғалысын бақылайтын саңырау, оның
жеке қимылына ұқсайтын бірде-бір белгіні бөле алмады. Зерттелетін шимпанзе өзінің табиғи
репертуарының қимылдарына қатты сүйеніп, АҚТ-ның нақты қимылдарын, қол формасының
фонологиялық құрылымын, қозғалыстарын, бағдарын игерген жоқ. Шимпанзенің
грамматика саласындағы қабілеті мүлдем жоқ болды.
12-тарау. Тіл мавендері. Тіл мавендері идиш тілінен аударғанда сарапшы деген
мағынаны білдіреді. Бұл тарауда әңгіме тілді сыртқы бақылау туралы болып отыр. Қалай
сөйлеуді кім анықтайды? Пинкер мавендердің бірнеше түрлерін бөледі, олардың арасында
сөздерді қараушы, иеремей, идея ойлап табушы, мавен-данагөй. Сондай-ақ, автор тілдік
мавеннің 9 өзіне тән мифтерін сипаттайды. Пинкер осы тарауда көптеген прескриптивті
ережелерден (жазу керек ережелер) құтылу және дескриптивті пайдалануды (адамдар шын
мәнінде оңай қалай сөйлейді) ұсынады. Сол себепті ол сленгтің құндылығын мойындайды –
сленг сөздер жиі қандай да бір ұғымның семантикалық өрісінің жақсы суреттерімен келеді.
13-тарау. Сана құрылымы. Бұл тарауда кітаптың қорытындысы айтылады және тілдің
санамен байланысы анықталады. Пинкердің пікірінше, тіл сананың бір бөлігі болып
табылады және ең қолжетімді бөлігі.
Сондай-ақ, бұл жерде автор бізді тілдік инстинкттің бар болуын қызықтыруы керек деп
хабарлайды, себебі тілді меңгеру – адам болу дегенді білдіреді, яғни қызығушылық дегеннің
өзі шынайы. Философ экспериментші-психолингвист Джерри Фюдер өзінің теориялық
көзқарасымен астрономия және психологияның ұштасуын алға тартты. Адам баласы өмірге
келгенде жануарлардан бірден бір ерекшелігі туабітті сана және үйрену қабілетімен бірге
өмірге келеді. Оған мысал: Адам баласын тумысынан егеуқұйрықтардың ортасында өсірсе,
ол адам егеуқұйрықтардың тілін меңгеріп, өзара ұғыныса алар еді, ал егеуқұйрықтарды
адамдардың жанында өсірсе де олар адамзат тілін меңгере алмас еді. Егер қандай да бір сағат
«сағат көрсету» қабілетімен және дөңгелек шеңберді қажет етпестен уақытты көрсетсе
немесе диірмендер еш нәрсеге мұқтажсыз елеуіш бола алатын қабілетімен диірмен тасынсыз
бидайды елесе қалай болар еді?
Сонымен қоса адам баласы шексіз үйрену қабілетімен туады. Адам миында сансыз
тілдік модельдермен бірге дүниеге келеді. Мысалы, адам баласы туғаннан көлік жүргізуді
білмейді, бірақ сөйлеуге қабілетті екені, сөйлеу тілі туабітті қасиет екенін дәлелдейді.
Менталды тілдік тетіктер стандартты сөйлемдер ішінде орналасуға мәжбүр. Әлем тілдері
әмбебап грамматикаға тәуелді, яғни әрбір сөйлеу тілінің шығу төркіні бір, грамматикасы да
әмбебап екенін айтады. Өздігінен болады деп санайтын менталдық өмір, қабылдау, ойлау,
әрекет ету адам миында – әмбебап құрылғы. Грамматика да дәл сол іспетті ортақ, әмбебап
және ол әмбебап қасиеттің бәріне адам баласының миындағы модульдер дайын адам
баласымен бірге дүниеге келетінін алға тартқан Стивен – «Тіл – инстинкт» екенін дәлелдеп
шықты.
Тіл – инстинкт. Тіл – адамзаттың табиғи болмысына тәуелді. Стивен Пинкердің бұл
кітабы осы күнге дейінгі тілдің пайда болуы туралы таласқа нүкте қойды деп ойлаймыз. Ол
Жаңа Гвинея аралын зерттей отырып, тау халықтарының ым тілін зерттейді. Тау, үңгір
халықтарында да өзара қарым-қатынас үшін өздеріне тән тілдері болады. Тілсіз халық жоқ.
Осының өзі тілдің табиғи құбылыс екенін дәлелдейді. Тіл – адам өзі жасап алатын құбылыс
болса, барлығына бірдей әмбебап болмас еді. «Тіл – әскері мен флоты бар диалект», яғни
дайын құрал, оны адам өзінің модульдерін оятумен, ми тетіктеріне орнатады. Тілді
туылғаннан кейін пайда болады деген пікірді толығымен теріске шығарады. Яғни адам
санасында дайын грамматикалық кодпен бірге дүниеге келетіндігін үш жастағы баланың
сөйлемдердің синтаксистік құрылымын қатесіз құрай алуын мысалға алады, алайда үш
жастағы балаға грамматиканы ешкім үйретпейді, ол расымен де өзіндік ми тетіктерін ояту
арқылы адам сөйлеуге ие болады. Стивен Пинкер адам баласының тумысынан тілдік
тетіктермен туатынын биологиямен, ал тілді жест, эмоция арқылы қабылдауын
психологиямен ұштастырады. Адам баласына тән алғыс айту, күту, сыйлау, жақсы көру, жек
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көру, ашулану іспетті қасиеттер әмбебап болғаны секілді, адамдар да әр түрлі тілде
сөйлегенімен, грамматикасы да ортақ әмбебап. Стивен Пинкердің пікірінше, тілдердің бәрі
әуелде бір тілден тарады, грамматика ортақ. «Мен өзге тілде сөйлеп тұрған адамды көрсем,
оның тілін ұғынықсыз өзге тіл деп қабылдамаймын, мен оның эмоциясы арқылы-ақ оның
нені меңзеп тұрғанын түсінемін» деген пікірді айта келіп, «Тіл – әмбебап, бәрімізге ортақ»
деп түйіндейді.
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THE COGNITIVE ANALYSIS OF ENGLISH-LANGUAGE DETECTIVE WORKS
The article deals with the problem of the influence of detectives on the way of thinking, i.e.
the features of crime detectives are described where the crime scene is not found and the killer is
hidden, which makes the reader not only worry about the place of the murder, but also question the
whole story in order to understand the relevance and consistency of the actions taken in fiction. It
also reveals the ability to combine scenes in history, create the necessary conditions with the help of
the main character and evaluate the crime while in place. The ability to put yourself in the shoes of
a killer gives the reader a special atmosphere for reading. In this article, the author notes several
reasons why detective fictions should not be considered as a type of reading, only to dramatize or
fantasize, but to take the problem seriously. Reading detective stories actively improves the
mentality and makes it possible to change the way of thinking about a particular case. For this
reason, detective literature and the study of its significance should be evaluated using cognitive
analysis.
Keywords: detectives, cognitive abilities, critical thinking, impact on the human mind,
cognitive expertise.
Бұл мақалада детективті әңгімелердің ойлау тәсіліне әсері қарастырылады, яғни
қылмыс орны және кісі өлтіруші табылмаған оқиғалы қылмыстық детективтердің
ерекшеліктері сипатталады, бұл оқырманды өлтіру орны туралы ғана алаңдатып қоймайды,
сонымен қатар оқырман көркем әдебиетте орын алған әрекеттердің өзектілігі мен
дәйектілігін түсіну үшін бүкіл оқиғаға алаңдап отырады. Сондай-ақ, оқиғадағы көріністерді
біріктіру, басты кейіпкердің көмегімен қажетті жағдай жасау және қылмыс орнында бағалай
білу мүмкіндігі ашылады. Өзін кісі өлтірушінің орнына қою мүмкіндігі оқырманға оқып
отырғанда ерекше атмосфера сыйлайды. Бұл мақалада автор детективтік әдебиетті тек
драматизациялау немесе қиялдау оқу түрі ретінде қарастырмай, мәселені дұрыс шешу үшін
қажетті бірнеше себептерді атап көрсетеді. Детективтік хикаяларды оқу ақыл-ойды белсенді
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дамытады және белгілі бір іс туралы ойлау тәсілін өзгертуге мүмкіндік береді. Сол себепті
детективті әдебиеттер мен оның маңыздылығын зерттеу танымдық талдауды қолдану
арқылы бағалануы керек.
Кілт сөздер: детективті әңгімелер, танымдық қабілеттер, сыни тұрғыдан ойлау,
адамның ақыл-ойына әсері, когнитивті сараптама.
В данной статье рассматривается проблема воздействия детективов на образ
мышления, т.е. описываются особенности детективов-криминалов, где место преступления
не обнаружено, а убийца скрыт, что заставляют читателя не просто беспокоиться о месте
убийства, но и подвергать сомнению всю историю, чтобы понять актуальность и
согласованность действий, предпринятых в художественной литературе. А также
раскрывается способность объединять сцены в истории, создавать необходимые условия с
помощью главного героя и оценивать преступление, находясь на месте. Возможность
поставить себя на место убийцы, дает читателю особенную атмосферу для чтения. В данной
статье автором отмечаются несколько причин, по которым детективные фикции не следует
рассматривать как тип чтения, чтобы только драматизировать или фантазировать, а серьезно
подходить к проблеме. Чтение детективных историй активно улучшает менталитет и дает
возможность изменить образ мышления о конкретном деле. По этой причине детективная
литература и исследование ее значимости должны оцениваться с помощью когнитивного
анализа.
Ключевые слова: детектив, когнитивные способности, критическое мышление,
влияние на разум человека, когнитивная экспертиза.

Literary works can be divided into two main groups: one type is concerning on academic level
and the other is for entertainment purposes. Mostly, science fiction, biography, historical books are
considered to be on academic level, whereas comedy, romantic novels (does not matter whether
they are tragic or not) and detectives are considered more of “fun”. While the first group of literary
works is considered as more of serious work which is thought to demand more effort, the latter one
is labeled as only leisure time reading which does not need real attention. More precisely, comedy
and romantic novels are considered as something that does not require much intelligence to write
and read. When it comes to detectives, they are thought as mystery or legend which is often
unrealistically false. Nevertheless, containing mainly complex structure in telling the story,
detective fiction should not be regarded as a genre that can only generate adventure in order to
entertain bored readers, because it has much more to offer. Primarily, detectives evolved as a genre
in the nineteenth century. In the beginning of the nineteenth century it started to be shared through
pamphlets and also by crime narratives that agent executed and temporarily focused on crime.
However, the main era for detectives hadn’t commenced yet. The concept of observing and
detection gradually developed by coming of police detectives, thief-takers and runners. For this
reason, the memoirs started to make the steps into the world of writing fiction and one of the
significant works was “Memoirs of Vidocq” which was written in 1828 by Francois Eugene
Vidocq.
In the nineteenth century the figure of the quintessential detective found immortalization in
Arthur Conan Doyle’s fictional creation Sherlock Holmes who made his first appearance in The
Study in Scarlet in 1887. Doyle’s creation has borrowed a great deal to the previous writers, most
notably Emile Gaboriau’s Lecoq or Pere Tabaret and Edgar Allan Poe’s C.Auguste Dupin.
However, Doyle’s narratives established the main conditions of the genre. In Holmes, Doyle created
a collection of all the essential features of a typical detective: an intelligent eccentric man,
physically fit but uses a pistol, ‘bohemian’ in nature, habitual use of pipe or cigar, an expert in
taking disguise – all these became a retaining fact of appearance. Moreover, the task of narration
was taken up by the detective’s close surrounding, often his close friend; the detective’s knowledge
in forensic science, the commercial aspect of the profession, all these nuances became very popular.
In fact, Holmes breathed in fresh air in the realm of detective fiction because unlike his
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predecessors he was an ideal mix of scientific detection and professionalism who was highly paid
for his work. But nineteenth century also saw a number of amateur detectives-those who were
driven into the act of investigation either by chance or out of curiosity. Dorothy L. Sayers’ Lord
Peter Wimsey, Margery Allingham’s Albert Campion, G. K. Chesterton’s Father Brown, Agatha
Christie’s Jane Marple are some of the famous writers who worked like that.
Nineteenth century also witnessed the increasing participation of women both as readers and
writers. In previous times women did not have much capabilities in the genre and they were
portrayed either as passive victims of crime or as accelerators encouraging men into criminal
activities or even as mere helping hands to male detectives. But gradually women started take the
liberty of risk into the genre both as authors as well as protagonist and in the twentieth century, the
genre welcomed the rise of the career of the most famous woman writer of detective fiction. British
writer Agatha Christie dominated the genre with her clue-puzzle narratives. She created two
radically different detectives – M. Hercule Poirot and Jane Marple or popularly known as Miss
Marple. Miss Marple made the women detective a popular concept as the age witnessed the rise of
major women writers like Dorothy L. Sayers and Margery Allingham. Besides, Christie is also
known for her clue-puzzle narratives. Twentieth century is popularly referred to as the ‘Golden
Age’ of detective fiction, famous for its particular style of murder mystery designed as complex
puzzles. Such narratives also provided the reader with some details of the plot, an essential aspect of
the clue-puzzle model [1].
As the genre gradually became popular, it moved to other countries. In America the earliest
form of crime narratives were primarily thieves or murderers’ accounts in the form of criminal
biographies, execution notations, final words and confessions or melancholy ballads. Although
America adapted the pre-existing English versions, but from eighteenth century and further,
American writers drew elements from their native culture and domesticated the genre to please to
American tastes and culture. However, it was Edgar Allan Poe’s “C. Auguste Dupin” who
immortalized the concept of a detective. He was intelligent, experiential and analytical and Poe’s
stories published between 1841 and 1845 introduced the basic arrangements of the genre. More
lately, American writers were influenced by the English clue puzzle tendency. But the American
clue-puzzle narratives were attached with slight differences. Unlike the British narratives which
were usually based in an English country house setting, the American narratives were mostly based
in urban locations where the criminal’s act are the unpredictable dangers that lay beneath the
civilized society. S. S Van Dine, Ellery Queen, Rex Stout are some of the main writers who
contributed to the American clue puzzle novels.
The establishment and nourishing improvement of detectives took a great deal of efforts by
detectives, lawyers, police investigators, criminalists and further on the actual writers to
revolutionize the convention of detectives. Writer needs a delicate and challenging endeavor to
portray brain differences in characters with accurate and honest descriptions. Detective fiction
determines a peculiar protagonist with exceptional mental characteristics and psychological
suspense. The main heroes use their cognitive abilities which can be appreciated either a natural
talent or developed brain fulfillment. By the cognitive gift they can outperform the navigation of
frustrating and dangerous situations and make readers to understand the whole process of
investigating, giving along an opportunity for them to use the whole range of variety of mental
skills.
Comprehension is the basic point while reading a detective. Learning to comprehend involves
relating vocabulary to experience; understanding ideas, concepts, and processes; recognizing
relationships; making comparisons; drawing inferences; reflecting and interpreting; and reading
between the lines. As these skills are mastered, comprehension occurs and leads to one being able to
critically evaluate ideas, which is important in modern life. Also, as result of a better understanding
and the ability to decode what has been read, the reader should begin to enjoy reading, no longer
considering it just another boring pastime activity, but something to do for pleasure, opening up
new worlds, ideas and information that were once locked inside someone else’s imagination.
Reading detectives stimulates the essential cognitive development skills one must possess in order
to succeed throughout the life.
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There are many different genres in literature which can evolve the critical thinking; however
the detective novel will be an excellent and perfect source as it includes discussion, problemsolving, issues of moral responsibility, mostly concerning gender and race problems. In addition,
reading detectives includes not only reading a literature work, but the strike to solve the puzzle by
encouraging appraisal of comprehension in various spheres such as math, science, social studies and
psychology. Encouraging readers must include making predictions and using their imaginations as
they try to make sense of it. In the detective story, since the reader does not know the truth, these
skills are at work along the whole process, as he follows the detective who systematically reveals
the clues until, the truth is eventually discovered.
Basic formula of the vast majority of detective stories can be structured as such: the milieu
which is the setting, the victim, the criminal, the suspects and the investigator or detective. The
detective may be one main character or there may be help from his or her assistants. The plot
mainly focuses on the search for the answer of the question “who committed the crime?” which
keeps the reader’s attention and forms the excitement by omitting several suspects to the surprise
ending that can be labeled as the key to a successful detective story. There can be different endings:
the ones where criminal is caught in the long run and the others where criminal can escape from
condemnation. The readers sharpen their logic and reasoning skills while they witness the process
in the novel, keeping after the investigator’s way of reaching the result and solving the crime.
When it comes to the neurobiological benefit of the reading detectives, there may be
mentioned several research works of scientists that contributed to investigation of brain
improvement while reading a detective fiction. The changes caused by reading a detective novel
were registered in the area of the brain associated with receptivity for language which is called the
left temporal cortex. The research also concludes that the primary sensor motor region of the brain
undergoes a change too. Neurons of this region have been associated with tricking the mind into
thinking it is doing something it is not, a phenomenon known as grounded or embodied cognition.
In order to explain what the embodied cognition is, we can simply refer to the visualization which is
mostly used in sports. For an instance, only thinking about the playing of a particular game can
activate the neurons that are associated with the actual physical movement of playing it [2].
“The neural changes that we found associated with physical sensation and movement systems
suggest that reading a novel can transport you into the body of the protagonist,” said neuroscientist
Professor Gregory S. Berns, lead author of the study. The ability to put oneself in someone else's
shoes improves theory of mind.
“Stories shape our lives and in some cases help define a person,” said Dr. Berns, director of
Emory University's Center for Neuropolicy in Atlanta. He added, “We want to understand how
stories get into your brain, and what they do to it.”
Although several linguistic and literary theories describe what constitutes a story,
neurobiological research has just begun to identify the brain networks that are active when
processing stories. The researchers of this experiment tried to conduct to the investigation of the
neurobiological side of reading a detective novel. They chose a novel and not a short story as the
length and depth of the thrilling novel allowed them to investigate the process more precisely,
where the sections of the novel affected the brain and could be controlled and consumed in several
periods by a brain scan. The researchers took MRI scans of the brains of 21 students while they
were relaxed. Furthermore, the undergraduates were asked to read sections of the 2003 novel
“Pompeii” by Robert Harris throughout nine nights. The brains of participants were scanned each
morning in a sequence with the nightly reading home task, and then again daily for five days
although they have finished the book.
The scans discovered the high connection within the students’ brains on the mornings
following the reading assignments. The areas of the brain with increased connection included
participants’ left temporal cortex which is the area of the brain that deals with language
comprehension, in addition affecting the brain’s central sulks that mainly focuses on sensations and
movement. “Enhanced connectivity here was a surprise finding, but it implies that, perhaps, the act
of reading puts the reader in the body of the protagonist. Berns indicated. The ability to put yourself
in someone else’s shoes through embodied cognition is key to improving the theory of mind.
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Nevertheless, what exactly is the theory of mind and how it is related to reading a detective story?
Reading a good novel with full of suspect and thrill allows your imagination to fly higher, forget
your day-to-day troubles and to transport yourself to another world of boost imagination. Despite of
the modern developments in trends of special effects, the movie adaptation is often makes
disappointing results for those who had already read the novel. Berns concluded, "At a minimum,
we can say that reading stories – especially those with strong narrative arcs-reconfigures brain
networks for at least a few days. It shows how stories can stay with us. This may have profound
implications for children and the role of reading in shaping their brains."
In order to explain what the theory of mind is, I can refer to the book “Why We Read
Fictions?” which was published by The Ohio University Press where the author Lisa Zunshine,
relates the brain connectivity with the reading of fictions. She breaks the stereotype about mindreading which is also known as the theory of mind concerning that it has no relation to plain old
telepathy and gives a definition that is used by psychologists. “A term “Theory of Mind” is to
describe our ability to explain people’s behavior in terms of their thoughts, feelings, beliefs and
desires she denotes [3]. Simply saying, the theory of mind is the understanding that you are not the
only individual in this universe, there are plenty of other people with various beliefs, being a part of
different subcultures, speaking several foreign languages or nor speaking any of the language, but
their native ones. This theory allows us to accept the variety of population in the environment, and
not just only understand, but to appreciate this variety by giving a value to the beautiful and
interesting diversity of the world.
It also indicates that the social perception of one person may vary from the understanding of
another person, thus encouraging empathy and the ability to put yourself in somebody else’s shoes.
This theory can be developed and practiced in everyday life, however theoretically the most
appropriate and easy way is to read detective fictions. By reading the detective, the reader can
follow the investigations of the detective and understand why someone committed a crime, define
the reasons and consequences of murder or a thief, which further may have a negative impact on the
whole society. Nevertheless, the detectives allow the reader to look at one situation from the several
aspects: from the point of investigator, the narrator of the story, the crime, the suspects and the
victim. Therefore, the reader of the detective novel will be able to evaluate the problematic and
confusing circumstance by looking at it from diverse perspectives and may find a several solutions
to a problem which at first could have seen as impossible to solve.
Cognitive analysis of the text involves not only the self-sufficient speech and language
analysis, but also how much the analysis requires the knowledge of the psychological processes
such as memory, imagination, and sensory perception through the speech and language processes of
perception (understanding) and text production. Perception is a manifestation of a single multilevel
memory: motor, emotional, figurative, and verbal-logical. Understanding the text at the same time
can be measured, firstly, by structure of the text, and secondly, level of identification of personal
meaning. Cognitive pillars of the perception and understanding of the text are key words, structural
supports such as strong positions and macrostructures. In addition, it is known that “understanding
of the text involves not only knowledge of the language, but also knowledge of the world.”
Cognitive text analysis, first of all is the conceptual structure analysis of the text. Particular
attention at the initial stage of the analysis of textual conceptual structure can be associated with any
word, requiring textual lexical-grammatical groups which are central subjective “condensate of
meaning” and enabling restore some “knot” in the personality thesaurus and the corresponding
fragment of an individual picture of the world.
When it comes to the cognitive approach to detectives, it is definitely confusing to determine
whether the statements in the detective story are connected to the real characteristics of the main
hero. However, the method that is used by an investigator can absolutely show the way how the
detective thinks and when he solves the crime; the description of the whole process can be related
cognitively. Projects in various areas, including scientific domains, sports, games, and mnemonics,
has shown that there are major differences in perceptual abilities between expert detectives and
newcomers, and that these differences may indicate other cognitive differences in learning,
memory, and problem solving.
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The role of perception, as well as the nature and influence of expert knowledge, are all present
in the description of Conan Doyle’s hero. The knowledge of Sherlock Holmes include, several
forms of reasoning, the influence of emotions on cognition, and the effect of age on experts’
knowledge and cognitive processes. Although nearly 120 years old, Conan Doyle’s books show
remarkable illustrations of expert behavior, including the coverage of themes that have mostly been
overlooked by current research.
From 1887 to 1927, Conan Doyle wrote four novels and fifty-six short stories describing an
expert in criminology, Sherlock Holmes, in several of his enquiries. Although there is a long literary
tradition recounting the adventures of experts in criminology – policemen, detectives, and others –
Conan Doyle sets himself apart in his works not only by his deep-rooted interest in the scientific
knowledge of the time (e.g., Snyder, 2004), but also by his declared intention to describe Sherlock
Holmes’s mental functioning through his discussions with Dr. Watson. Since their first encounter in
A Study in Scarlet, Watson closely follows the investigations carried out by Holmes, who attempts
to explain to his good friend the secrets of his art from a cognitive point of view. Firstly, it can be
showed that Sherlock Holmes’s mental functioning is a good reflection of our current knowledge of
experts’ thinking. Secondly, there can be identified several aspects of Sherlock Holmes’s mental
functioning that are not addressed in current research into cognitive expertise. Although it is hard to
provide a scientific analysis of Sherlock Holmes’s mental processes that can shed new light on the
field of expertise; rather, this fictional character can be used as an illustration motivating reflection
on the scientific study of expertise. Thus, the reader can enjoy and reflect on the sometimes
surprising twists that his adventures give to cognitive processes rather than acquiring his abilities as
a science [4].
In cognitive psychology, modern works find their origin in de Groot’s (1946) book on chess
expertise. This book, which relies on the analysis of verbal protocols and experimental tasks,
highlights two phenomena that constitute the foundation of current research into cognitive analysis.
According to the first phenomenon, the study of expertise cannot be separated from the study of
perception. Because experts’ knowledge can be varied from newcomers’, and because visual
perception consists in a large part in evoking knowledge in order to structure perceived scenes (e.g.,
Henderson & Hollingworth, 1999), experts differ from novices as soon as a scene is perceived.
Experts literally “see” situations taken from their domain of expertise differently to novices.
According to de Groot (1946), this perceptual advantage is one of the keys to experts’ superior
performance. This characteristic of expertise is conspicuous with Sherlock Holmes who, even
though he is not aware of it, “sees” the objects and scenes he is confronted with differently to the
way Watson sees them. In line with De Groot’s concept of dynamic perception, Sherlock Holmes’
perception includes automatic implicit inferences, and the boundary with explicit inferences is often
blurred.
“I can see nothing,” said I, handing it back to my friend.
“On the contrary, Watson, you can see everything. You fail, however, to reason from what
you see. You are too timid in drawing your inferences.”
“Then, pray tell me what it is that you can infer from this hat?” He picked it up and gazed at it
in the peculiar introspective fashion which was characteristic of him. “It is perhaps less suggestive
than it might have been,” he remarked, “and yet there are a few inferences which are very distinct,
and a few others which represent at least a strong balance of probability. That the man was highly
intellectual is of course obvious upon the face of it, and also that he was fairly well-to do within the
last three years, although he has now fallen upon evil days. He had foresight, but has less now than
formerly, pointing to a moral retrogression, which, when taken with the decline of his fortunes,
seems to indicate some evil influence, probably drink, at work upon him. This may account also for
the obvious fact that his wife has ceased to love him.”
“My dear Holmes!”
“He has, however, retained some degree of self-respect,” he continued, disregarding my
remonstrance. “He is a man who leads a sedentary life, goes out little, is out of training entirely, is
middle-aged, has grizzled hair which he has had cut within the last few days, and which he anoints
with lime-cream. These are the more patent facts which are to be deduced from his hat. Also, by the
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way, that it is extremely improbable that he has gas lay on in his house.” (Conan Doyle, 1892, p.
246). Now, the second phenomenon identified by de Groot (1946) is that experts set themselves
apart from novices by their knowledge and long-term memory (LTM) organization. Thus, chess
experts, for example, do not have larger domain-general memory (Chase & Simon, 1973) or
computational capacity (de Groot, 1965; Gobet, 1998a; but see Holding, 1985, 1989) than novices.
Their superiority comes from the nature and organisation of their knowledge. To understand
cognitive expertise is to understand how knowledge gets acquired and reorganised in memory as
expertise develops. Moreover, Sherlock Holmes makes it clear that his memory contains knowledge
at a higher level of abstraction and generality than the specific situations that he has met:
“This track, as you perceive, was made by a rider who was going from the direction of the
school.”
“Or towards it?”
“No, no, my dear Watson. The more deeply sunk impression is, of course, the hind wheel,
upon which the weight rests. You perceive several places where it has passed across and obliterated
the more shallow mark of the front one. It was undoubtedly heading away from the school.” In this
example, it is likely that if the knowledge Holmes is using originally was constituted of specific
instances, it was later elaborated so that numerous specific elements have been deleted and replaced
by “variables.” To account for this type of knowledge, Gobet and Simon (1996a; 2000) proposed
that expert memory consists, among others things, of “templates.” These LTM knowledge
structures combine specific and variable elements. Computer simulations with chess show how
templates are acquired and how they are used in recall tasks [5].
Edgar Allan Poe was an American writer of primarily poetry and short stories that explored
themes of death, regret, and lost love. Read the overview below to gain an understanding of the
author and his work and explore the previews of analysis and criticism that invite further
interpretation.
A number of commentators have credited Poe with inventing the modem detective story;
indeed, many of his principal techniques, particularly his use of deductive reasoning to elucidate the
complexities of criminal behavior, form the foundation of the crime genre. At the same time, Poe's
in-depth explorations of the interior lives of his characters helped pave the way for psychological
realism, inspiring a number of later fiction writers, among them Fyodor Dostoevsky. Poe's critical
writings, notably those on the relationship between philosophical principles and artistic style, also
influenced the aesthetic theories of Charles Baudelaire, Stephane Mallarme, and other members of
the French symbolist movement.
In spite of his far-reaching impact, Poe has also had his share of detractors over the years:
Henry James was intensely critical of Poe's work, while T.S.Eliot famously dismissed his writings
as "pre-adolescent." The second half of the twentieth century witnessed a reevaluation of Poe's
legacy, however, as modem critics and theorists began to recognize his profound effect on modem
literature and thought.
Poe's detective stories concern the complex, sometimes misleading relationship between
human reasoning and empirical reality. Characterized by Poe himself as tales of "ratiocination,"
these stories revolve around crimes so strange and inexplicable that they prove nearly impossible to
solve. The best known of these works include "The Murders in the Rue Morgue" (1841), "The
Mystery of Marie Roget" (1842), and "The Purloined Letter" (1845). These three stories feature the
character C.Auguste Dupin, an amateur sleuth whose powers of imagination and deductive
reasoning enable him to recognize crucial details that elude more conventional police inspectors. A
number of scholars have asserted that Dupin became the prototype of the modem fictional detective
and served as the model for such characters as Sherlock Holmes and Hercule Poirot.
The detective stories are the type of much more academic and serious literary work rather
than just part of entertainment. The process that happens inside our brains when we read detective
fictions and follow the plot which is described by the expert can be indicated with a great
significance. The way that the investigator solves the crime and then explains how he solved it, also
giving details of the process makes the reader to horizon the acknowledgement of the whole scene
of the crime. The better impact on the human mind occurs when the crime and the way it had been
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committed is not described immediately, because in that case the reader starts to analyze and has a
suspect on everybody who could have committed a crime. The cognitive approach to the detective
stories, and especially English-language detective stories, allows understanding the importance of
the fiction. Detailed analysis of the detective works of Arthur Conan Doyle, Agatha Christie and
Edgar Allan Poe gives the permission to fully understand the manipulation and the effect of the
investigators problem-solving, critical thinking, deduction and logical reasoning. Thus, when the
detective stories are comprehended properly they allow the reader to broaden the ability to analyze
the information and evaluate the situation from the several perspectives.
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TÜRKIYE TÜRKÇESINDE VE ÖZBEK TÜRKÇESINDE AKRABALIK ADLARI ILE
KURULAN ATASÖZLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Her kültür, kendi toplum hayatı içerisinde önem verdiği kavramları kelime boyutunda dilin
söz varlığı içerisinde yaşatır. Hem yazılı hem de sözlü olarak Türkçe söz varlığında çokça
kullanılan akrabalık adları, Türk kültürü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Akraba adı: Arapça
karîb yakın, akraba sözcüğünün çoğul biçimi akribâ sözcüğünden Türkçeye geçmiştir [1,171]. Hem
kan yoluyla oluşan yakınlığı hem de evlilik yoluyla oluşan yakınlığı ifade etmektedir[2,172]. Yani,
Türkler akrabalık kurumuna önem verdikleri için akrabalık bildiren kelimeleri yazılı ve sözlü dilde
geniş bir şekilde kullanmaktadır. Tam tersi bir bakış açısıyla dilde akrabalık bildiren kelimelerin
çok ve çeşitli olması Türklerin akrabalık kurumuna verdiği önemi de göstermektedir.
Bir kelimenin söyleyen, dinleyen ya da okuyan üzerinde bıraktığı duygusal etkiye duygu
değeri denmektedir. Toplumun hayata bakış açısını ve yaşayışını gösteren atasözleri içerisinde
akrabalık adlarının kullanımı birçok yerde duygu değeri bakımından bilgiler sunmaktadır. Bu
çalışmada Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi atasözleri içerisinde yer alan akrabalık adlarına
semantik olarak yaklaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Özbek Türkçesi, Akraba, Akrabalık Adları, Semantik,
Atasözü.
Әр мәдениет өзінің қоғамдастық өмірінде маңызы бар ұғымдарды сөздік өлшемдегі
тілдің лексикасына аударады. Түрік лексикасында жазбаша да, ауызша да кеңінен
қолданылатын туыстық атаулар түрік мәдениетінде маңызды орын алады. Туыстық аты:
арабша кâриб жақын, акриба сөзінің көпше түрі, қан арқылы жақындықты және неке арқылы
жақындықты білдіреді. Басқаша айтқанда, түрік халықтары туыстық қатынасқа үлкен мән
бергендіктен, туыстық қатынастарды білдіретін сөздерді жазбаша және ауызша тілдерде
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қолданады. Керісінше, тілде туысқандықты білдіретін сөздердің әр түрлі екендігі түркілердің
туыстық қатынасқа берген маңыздылығын көрсетеді.
Бұл мақалада түрік және өзбек тілдеріндегі туыстық атаулардың этимологиясы
анықталады, туыстық атаулардың фонетикалық өзгеруіне және туыстық атауларға
байланысты мақалдар қарастырылады.
Кілт сөздер: түрік тілі, өзбек тілі, туыстық, туыстық атаулары, семантикасы, мақалдар.
Every culture, within its social life, lays emphasis on the concepts of language within the
vocabulary of words. The kinship names which are widely used both in written and verbal terms in
Turkish have an important place in Turkish culture. Relatives name: Arabic Kariba & quot; close
relatives & quot; plural form of the word is passed from the Turkish word akribâ [1, 171] and
closeness that occurs through blood refers to the closeness formed both by marriage [2, 172]. The
Turkish people use words that express kinship broadly in written and verbally because they attach
importance to the kinship institution. Kinship names are very diverse and the variety shows the
importance that the Turks give to the kinship institution.
It is called connotation that influence the emotion of teller, listener or reader. The use of
kinship terms among the proverbs that show society's life are providing information in terms of
emotion value in many proverbs. In this study, kinship terms which are an important member of the
vocabulary and which are included in the Turkish and Uzbek proverbs will be approached
semantically will be discussed.
Keywords: Turkish, Uzbekish, Kinship Names, Semantics, Proverbs.
Каждая культура в своей социальной жизни делает упор на концепции языка в словаре
слов. Родственные имена, которые широко используются как в письменной, так и в устной
форме на турецком языке, занимают важное место в турецкой культуре. Слово родства
арабский Кариба близкие родственники форма множественного числа слова происходит от
турецкого слова akribâ [1, 171]. Родственные связи, возникающие через кровь, относится к
близости, образованной обоими браками [2, 172]. Турецкий народ использует слова, которые
выражают родство широко в письменной и устной форме, потому что они придают значение
институту родства. Названия родства очень разнообразны, и разнообразие показывает
важность, которую турки придают родственным отношениям.
В данной статье определяется этимология родственных названий в турецком и
узбекском языках, рассматриваются пословицы, связанные с родственными названиями и
фонетическими изменениями родственных названий.
Ключевые слова: турецкий, узбекский, родственные имена, семантика, пословицы.
Türk Lehçelerinde Akrabalık Adları Üzerine Yapılan Çalışmalar
Yusupov, H.G., 1959 “Terminı rodstva v başkirskom yazıke” adlı çalışmasında Başkurt
Türkçesindeki akrabalık terimlerinin terminolojisini tanımlayarak, diyalektal özelliklerini
açıklamıştır.
Burnaşeva, S.A., 1962 “ Nekotorıye voprosı leksiki tatarskogo yazıka” adlı makalesinde Tatar
Türkçesindeki akrabalık terimlerini açıklayarak diğer Türk Lehçelerindeki akrabalık adları
hakkında kısaca bilgi vermiştir.
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Araştırmaları Yıllığı – Belleten 1973-1974, Ankara, 1974.
Song Li, Yong, Türk Dillerindeki Akrabalık Adları, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 15,
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Yavuz, Serdar, Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Akrabalık Adları Ve Bu Adların Türkiye Türkçesi
Ağızlarındaki Karşılıkları.
Emiroğlu, Selim, (2012). “Türkçe Sözlükteki Akrabalık Adlarının Tasnifi”. Turkish Studies. 7
(4), ss. 1691-1710.
İ.İsmoilov’un “Özbek Tilida qavm-qarindoshlik terminlariga doir ba’zi mulohazalar” adlı
makalesinde Özbek Türkçesindeki akrabalık adlarının sınıflandırılması, akrabalık adlarının
eşanlamları ve anlam açısından anlatmıştır.
İ.A.İsmoilov, 1966 Turkiy Tillarda Qavm-Qarindoshlik Terminlari “Türkî Dillerde Akrabalık
Terimleri” adlı çalışmasında akrabalık adlarını leksik ve gramatik açısından incelemiştir.
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Akrabalık Adları
İnsanların en çok kullandıkları kelimelerin bir grubu da akrabalık adlarıdır. Çocuk, bir şeyden
korktuğunda ya da yardım isteyeceğinde “anne!” diye bağırır; babasına güvenir, ağabeyini, ablasını
ve kardeşlerini sayar ve sever; dede, nine, amca, dayı, hala, teyze gibi akrabalarını sık sık ziyaret
eder ve gönüllerini alır [3, 283-318]. En geniş anlamda, ortak bir atayı paylaşan ya da biri
diğerinden türeyen iki insan birbiriyle akraba kabul edilir. Akrabalık doğum, evlilik ya da evlatlık
akdiyle gerçekleşen insanlar arası ilişkidir.
Aksan,akrabalık adlarının bir dilin anlatım yolları, dili konuşan ulusun dünya görüşü
bakımından son derece ilgi çekici ögeleri olduğunu belirterek, akrabalık adlarının diller arası
akrabalığı belirlemede dahi güvenilir ölçüt olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir [4,97]. Türk
milletinin binlerce yıldan beri süzerek bugüne kadar taşıdığı yüksek kültür unsurlarından birinin
akrabalık olduğunu belirten Gömeç, Türk devlet yapısının güçlü olmasını Türk aile ve akrabalık
hayatının güçlü
olmasıyla bağdaştırmaktadır [5,133].
Türkçenin ilk metinleri olan Köktürk yazıtlarından itibaren (kaŋ, ög, ini, eçi, ogul) akrabalık
belirten kelimelerin oldukça sık şekilde kullanıldığını görmek mümkündür. Türk dilinin akrabalık
adları bakımından zengin oluşu Türk dili ve kültürü için oldukça önemli bir eser olan Divânü
Lûgati’t-Türk’te de kendisini göstermektedir.
Dünya dillerinde birkaç akrabalık terimi için tek bir sözcük kullanırken Türk Lehçelerinde
her tür akrabalık için ayrı ayrı terim kullanılmaktadır [6, 206]. Örneğin, Rusçada “дядя” terimi hem
amca hem de dayı anlamında kullanılır, ama Özbek Türkçesinde ise dayı terimi için tog’a, amca
terimi için amaki terimleri kullanılır.
Özbek Türkçesinin tarihi ile ilgili 1913 yılında yayınlanmış “Birinchi Muallim” ()ﺒﺮﻨﭽﯽﻤﻌﻠﻢ
kitabının 23-24. sayfasında Özbek Türkçesindeki akrabalık adları hakkında genel bilgi verilmiştir.
Özbek Türkleri akrabalık ilişkilerine çok önem vermektedirler. Özbek Türkçesinde
akrabalığın önemini vurgulayan bir çok atasözü bulunmaktadır. Bunlardan biri Borsang –
qarindosh, Bormasang – begona. Yani akrabalar sık sık görüşmezlerse birbirine yabancı olurlar.
Özbek Türkçesinde akrabalığı ifade eden terimler şunlardır:
Aka-uka, qarındosh, sulola, urug’, ajdod, oila, qavm-qarindosh, qarindosh-urug’lar,
qarindoshlik, qardoshlik, jigarchilik, xesh-aqrabo.
Qarindåş terimi Günümüz Türk lehçelerinin bazılarında mevcut olup farklı fonetik varyantları
bulunmaktadır: Özbek Türkçesi’nde qärindåş, Uygur Türkçesi’nde qerindaş, Kazak Türkçesi’nde
qarındas, Kırgız Türkçesi’nde karındaş, Türkmen Türkçesi’nde garındaş ve Karakalpak
Türkçesi’nde qarındas. Bu terim “Drevnetyurkskiy Slovar” ın 427 sayfasında geçmiştir.
Bu terim karındaş: Kaşgarlı Mahmud’a göre; “Bir anadan doğmuş iki çocuğa karındaş
denir)” kangdaş: Bunun için Kaşgarlı, “kangdaş kadaş: babaları bir olan kardeşler. kadhaş: “kardeş
gibi yakın olan hısım”
Özbek Türkçesi’ndeki qarindåş terimi ve Uygur Türkçesi’nde qerindaş terimi genel olarak
uzak yakın akrabalar anlamında kullanılır.
Kazak Türkçesi’ndeki qarındas terimi ise kız kardeş (yaşça büyük erkek kardeşine göre)
anlamında kullanılır.
Karakalpak Türkçesi’nde qarındas terimi kız kardeş anlamında kullanılır.
Türkmen Türkçesi’nde garındaş terimi Özbek Türkçesi’ndeki gibi akraba anlamında
kullanılır.
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Qarındaş teriminin qardaş (qardeş) şekli ise Турецко Русский Словарь’ ın 317.sayfasında
geçmektedir. Adı geçen sözlüğün 319. sayfasında qarındaş terimi de geçmektedir. Buna göre
qardaş teriminin ilk önce qarındaş biçiminde olduğu ve daha sonra fonetik değişiklere uğrayarak
qardaş sözcüğünün kullanıldığı tesbit edilmiştir. Böylece Eski Türkçedeki ‘mide’ anlamını veren
qarın sözcüğüne ‘ortaklık’ anlamını bildiren -daş eki eklenerek qarındaş sözüğü yapılmıştır;
sonradan ın eki kullanılmamaya başlayarak qardaş şekli oluşmuştur; Özbek Türkçesinde birinci
hecedeki a ünlüsü ӓ ünlüsüne, ikinci hecedeki a ünlüsü å ünlüsüne dönüşmüştür: qarın+daş =
qarındaş > qardaş > qӓrdåş.
Bu iki sözcük sonradan farklı anlamda kullanılmaya başlamıştır:
qӓrdåş - 1. arkadaş
2. yaşça büyük erkek kardeş, dost, yakın kişi anlamında (pek kullanılmaz)
Örneğin: (qardåş respublikalar, qardåş tillar) qӓrindåş - ‘akraba’
Kazak Türkçesindeki qarındas terimi ağayın terimiyle birleşerek ağayın-qarındas şeklinde
genel uzak yakın akrabalar anlamında kullanılır.
Günümüz Türk lehçelerinin çoğunda qarındaş (akraba) teriminin eş anlamı olan uruğ, tuqqan
gibi sözcükler de vardır. Uruğ terimi Günümüz Türk lehçelerinde farklı fonetik varyantları
bulunmaktadır: Uygur T, Kırgız T, Kazak Türkçesi’nde: Uruk; Karakalpak T: Uru; Türkmen T:
Urug; Özbek T: Uruğ gibi.
urug: “Tane. Tohuma da urug denir. Kaşgarlı Mahmud; buna benzetilerek hısımlara da urugturug der” şeklinde bir açıklama yapmaktadır.
Özbek Türkçesi’nde Ota urug’i [Åtä uruği] - Baba tarafından akrabalık,
Ona urug’i [Ånä uruği] – Anne tarafından akrabalık anlamındadır. Bununla beraber Özbek
Türkçesi’nde uruğ terimi qarindosh-urug’(lar) [Qarindåş uruğ(lär)] – birleşik kelime olarak bir
nesil anlamına gelmektedir.
Günümüz Türk Lehçeleri’nde qarindåş, uruğ terimlerinin eş anlamı olan tuqqan (ÖT);
Qarindoshingni yomonlab, Qaydan tuqqan topasan.
tuqqan (Uygur T); Aka-ini yaman däp, tuqqanni nädin tapisän?
dogan (Türkmen T); tuğan (Kazak T ve Karakalpak T); tuuğan (Kırgız T).
Türkmen Türkçesi’nde dogan terimi büyük ve küçük kardeşler anlamında kullanılır. Örneğin:
1. ulı dogan – ağabey; kiçi dogan – erkek kardeş; doganoğlan – yeğen; ovey dogan – üvey ağabey
ya da üvey erkek kardeş; Seslenme şeklinde de kullanılır. 2. ulı ayal dogan – abla; kiçi ayal dogan –
kız kardeş.
Bununla beraber Özbek T, Uygur T, Kazak T, Kırgız T, Karakalpak Türkçesi’nde tuqqan
terimi kan bağıyla oluşan akrabalık adlarıyla birlikte kullanılır. Örneğin: Kazak Türkçesi’nde:
Tuğan apa – abla; Tuğan qarındas – kız kardeş;
Kırgız Türkçesi’nde: Tuuganımdın uulu ceen;
Özbek Türkçesi’nde: Tuqqan ona.
Qilday tomir bo'lsa, tuqqaniga tortar.
Özbek T: tuğişgän; Terak tomiriga tayanar, odam – tug'ishganlariga
Kırgız T: Tuugan; Kazak ve Karakalpak T: Tuısqan.
Günümüz Türk Lehçeleri’nde akrabalığı ifade eden Cigär (ÖT, UygT), Boor (Kırgız T),
Bauır (Kaz.T) terimleri bulunmaktadır.
Özbek Dilinin İzahlı Lüğati’nde Bovur [Båvur], Bag’ir [Bäğir] şeklinde geçmiştir.
Jigarband, Jigargo’sha – evlat ve en yakın akraba anlamında kullanılır.
Jigar – jigar, digar – digar.
Tuqqan jigarning ozori bor, bezori yo'q.
Özbek Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde akrabalık adlarıyla kurulan atasözleri çalışmamızı
dört bölüm altında ele aldık. Birinci bölümde kan bağına göre yakınlık bildiren akrabalık terimleri
ve atasözleri, ikinci bölümde evlilikle gelen akrabalık terimleri ve atasözleri, üçüncü bölüm, üveylik
bildiren akrabalık terimleri ve atasözleri dördüncü bölümde ise diğer yönden akrabalık bildiren
terimler ve atasözler ele alınmıştır.
1. Kan Bağına Göre Yakınlık Bildiren Akrabalık Terimleri ve Atasözleri
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Soy ve genetik devamlılıkta kan bağı birinci dereceden ölçüttür. Bu sebeple akrabalıkta da
kan bağı ayırt edici bir unsurdur. Kan bağı anne ve baba yoluyla geçmektedir. Mitolojik dönem
sonrası ataerkil aile sisteminin geçerli olduğu Türklerde birincil değer babadır. Daha çok kültür
taşıyıcısı olarak bilinen anne ise ikincildir [7].
Ota-Ona/ Ebeveyn: Çocuğa göre anne ve baba
Onadan ko'rgan to'n bichar, Anadan gören inci dizer,
Otadan ko'rgan o'q yo'nar [8,78]. Babadan gören sofra yazar [9, 145].
Ota-Boba-Buva/Büyük Baba: Babanın babası
Boboning tol ekkani –
O'ziga nom ekkani [8, 27].
Eski Türkçede ba:ba şeklinde telaffüz edilen bu sözcük aslen “Annenin babası” anlamında
kullanılmıştır. Sonradan anlamında genişleme olduğundan dolayı “Babanın babası” anlamında da
kullanılmaya başlamıştır [13, 12]; Bu sözcük Eski Türkçede kullanıldığı zaman a: ünlüsü
kısalmıştır [14, 12], Özbek Türkçesinde kullanılırken a ünlüsü å ünlüsüne dönüşmüştür:
ba:ba > baba >båbå. Konuşma dilinde bu sözcük buvӓ şeklinde söylenir:
båbå>båbӓ>båvӓ>buvӓ [15, 55].
Buvi-Opa/ Baba Anne: Babanın annesi
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘yaşça büyük ol-’ anlamını veren ab- fiilinden -a ekiyle
yapılmıştır [13.56, 159], [14, 47]: aba sözcüğü Günümüz Özbek Türkçesinin bazı şivelerinde
kullanılmaktadır), daha sonra b ünsüzü p ünsüzüne, sözcüğün ilk hecesindeki a ünlüsü å ünlüsüne,
sözüğün sonundaki a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: ab- + a = aba > apa > åpӓ [15, 255].
Ota/Baba: Çocuğu olan erkek
Eski Türkçede de aynı anlamı veren bu sözcük aslen ata şeklinde telaffuz edilmiştir [13, 200];
[16, 114], [14, 65]); Özbek Türkçesinde bu sözcüğün ilk hecesindeki a ünlüsü å ünlüsüne, sözüğün
sonundaki a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: ata > åtӓ [15, 259].
Atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta [9, 158].
Ota bola uchun taxt yasar, Baxt yasata olmas [8, 139].
Ona/Anne: Çocuğu olan kadın
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük aslen ana şeklinde telaffuz edilmiştir [13,
259], [16, 119], [14, 43]); Özbek Türkçesinde bu sözcüğün ilk hecesindeki a ünlüsü å ünlüsüne,
sözcüğün sonundaki a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: ana > ånӓ.
Onasini ko’rib qizini ol,
Anasına bak kızını al,
Qirg’og’ini ko’rib buzini ol.
kenarına bak bezini al [9, 145].
Amakı /Amca: Babanın erkek kardeşi
Amca baba yarısı [9, 144].
Amma/Hala: Babanın kız kardeşi
Qiz ammaga o'xshar,
Oğul dayıya, kız halaya çeker [9, 136].
O'g'il – tog'aga [8, 136].
Xola /Teyze: Annenin kız kardeşi
Tog’a /Dayı: Annenin erkek kardeşi
Bir tog'a yetti ota o'rniga o'tar [8, 133].
Bola/Çocuk: Anne ve babanın kız veya erkek çocukları
Eski Türkçede de aynı anlama gelen ve diğer anlamları veren bu sözcük aslen ba:la şeklinde
telaffüz edilmiştir [13, 48]. Daha sonra a: ünlüsü kısalmıştır. Özbek Türkçesinde ilk hecedeki a
ünlüsü å ünlüsüne, ikinci hecedeki a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: ba:la>bala>bålӓ.
DLT’te bala sözcüğü “kuş yavrusu” anlamında geçtiği tesbit edilmiştir [16, 250]; Demek ki
bu sözcüğün “bebek”, “evlat” anlamı sonradan meydana gelmiştir [15, 57].
Bolali uy – bozor,
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Bolasiz uy – mozor [8, 126].
Yomon farzand ota-onani yerga qaratar,
Yaxshi farzand ota-onani elga oralatar [8, 29].
Oğul dayıya, kız halaya çeker [9, 398].
Qiz ammaga o'xshar, o'g'il - tog'aga [8, 136].
Nevara / Torun: Dedeye ya da nineye göre oğlunun ya da kızının çocuğu
Nevarani boqma,
Shotutni qoqma [8, 139].
Böla/Bele-Kuzen: Teyze çocuklarına denir.
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük aslen BÖLӒ şeklinde telaffuz edilmştir
[13, 218]
Yetim/Yetim: Babası ölmüş olan çocuk
Yetim-yetim demangiz,
Yetim haqin yemangiz [8, 44].
Onali yetim – gul yetim,
Otali yetim – shum yetim [8,139].
Akâ/Ağabey: Kardeşler arasında büyük olan erkek çocuk
Akâ-İni/Ağabey-Kardeş: Erkek kardeşler için kullanılan terim
Qayrag'och qalin bo'lsa, yomg'ir o'tmas,
Og'a-ini totuv bo'lsa, xo'rlik yetmas [8, 162].
Ciyan/Yeğen: Bir kimsenin kardeşinin çocuğu
Jiyan eshikdan kirsa, yetti bo’ri teshikdan kirar [8, 133].
Uka/Küçük erkek kardeş
Bu sözcük Eski Türkçede öke şeklinde telaffuz edilmiştir [13, 519]. Özbek Türkçesinde ö
ünlüsü u ünlüsüne, e ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: öke > ukӓ. Önceden bu sözcük ‘küçük çocuk’
anlamını belirtmiştir (kız ukӓ, erkek ukӓ şeklinde kullanılmıştır); daha sonra anlamın daralması
nedeniyle sadece ‘küçük erkek çocuk’ anlamında kullanılmaya başlamıştır [15, 386].
O’g’il/Oğlan
Bu sözcük Eski Türkçedeki aslen ‘oluştur-’ anlamını veren oġ- fiilinden -(u)l eki eklenerek
oluşmuştur [1, 416], [16, 103]; [14, 364]; önceden ‘evlat’ anlamını veren bu sözcük sonradan anlam
daralması olarak sadece ‘erkek cinsindeki çocuk’ anlamında kullanılmaya başlamıştır; Özbek
Türkçesinde ikinci hecedeki u ünlüsü i ünlüsüne dönüşmüştür: oġ- + ul = oġul > oġil [15, 499].
Opa/Abla
Bu sözcük Eski Türkçedeki abla anlamını veren ekӓ sözcüğüne -çi eki eklenerek oluşmuştur
[13, 223]; iki ünlü ses arasındaki k ünsüzü g ünsüzüne dönüşmüştür: ekӓ+çi = ekӓçi > egӓçi.
2.Evlilikle Gelen Akrabalık Terimleri
Aile oluşturmada nikâh esastır. Kız evlendikten sonra doğrudan erkeğin ailesi ile birlikte
anılır ve aynı sorumluluklara sahip olur. Baba evinden ayrılırken verilen kalın aslında kızın baba
tarafından maddi olarak da ayrılmasının göstergesidir. Kalın ile başlığı ayırt etmeliyiz günümüzde
anlaşılan başlık ile kalın aynı fonksiyonda değildir. Muhtemelen başlık kalın kavramının karşılığı
olarak gelmiş ancak uygulamada değişmeler olmuştur [10].
Kelin/Gelin: Evlenmiş olan kadın
Bu sözcük Eski Türkçedeki -kel fiilinden -(i)n ekiyle yapılmıştır. kel- + in= kelin.
Kelin kirgan uyga nur kirar [8, 8].
Küyöv /Damat: Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası
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Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘kızının kocası’ anlamındaki köd||köz sözcüğünden -ӓ ekiyle
yapılmış fiile -gö eki eklenerek oluşmuştur [13, 45]; [14, 18]; [14, 324]: ködӓgü, közagü ) daha
sonra d || ż ünsüzü y ünsüzüne dönüşmüştür [13, 45), sonradan sözün sonundaki ö ünlüsü telaffuz
edilmemistir, böylece sözcüğün sonundaki g ünsüzü v ünsüzüne dönüşmüştür. Özbek Türkçesinde v
ünsüzü etkisiyle ӓ ünlüsü å ünlüsüne dönüşmüştür. ö ünlüsü ses inceliğini kaybetmiştir: ( köd || köż
+ ӓ = köżӓ-) + gö = köżӓgö>köyӓgö>köyӓg>köyӓv>köyåv>kuyåv [15, 214].
Kuyovni o'g'il bil, kelinni – qiz [8, 139].
Quda /Dünür: Karı kocaların ana babalarının her biri (Evli çiftlerin babaları ve
anneleri birbirine dünür olurlar).
G'aming yo'q bo'lsa, quda qil [8, 133].
Sovchi/Dünürcü: Evlenecek bir erkek için kız istemeye giden kimse ya da kimseler
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük ‘haber’, ‘nutuk’ anlamını veren sav isiminden
[16, 168]; [14, 491] -çı ekiyle yapılmıştır. [16, 445]; Özbek Türkçesinde a ünlüsü å ünlüsüne
dönüşmüştür, ı ünlüsü kalınlık sesini kaybetmiştir: sav + çı = savçı > såvçi [15, 293].
Qaynota / Kayınbaba: Eşin babası (Kaynata da denir).
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘karı tarafından akrabalar (kocasına göre)’, ‘koca tarafından
akrabalar (karısına göre)’ anlamına gelen qayın sözcüğü ve ata sözcüğünden oluşmuştur. Eski
Özbek Türkçesinde bu sözcükler birleşik kelime olduğundan sonra ı ünlüsü kullanılmamaya
başlamıştır; daha sonra a ünlüleri ӓ ünlülerine dönüşmüştür: qayın ata = qayınata > qaynata >
qӓynӓtӓ.
Qaynota ham – ota, qaynona ham – ona [8, 126].
Qaynona / Kaynana: Eşin annesi
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘karı tarafından akrabalar (kocasına göre)’, ‘koca tarafından
akrabalar (karısına göre)’ anlamına gelen qayın sözcüğüyle, ‘kadın kendi çocuğuna göre’ anlamını
veren ana sözcüğüyle oluşmuştur; eski Özbek Türkçesinde bu sözcükler birleştikten sonra ı ünlüsü
kullanılmamaya başlamıştır; sonradan a ünlüleri ӓ ünlülerine dönüşmüştür: qayın ana = qayınana >
qaynana > qӓynӓnӓ.
Kaşgarlı Mahmut’a göre qayın terimi aslen qażın sözcüğündeki [16, 383], ż ünsüzü y
ünsüzüne dönüşerek yapıldığını belirtir [16, 68]. Türk Lehçelerindeki akrabalık adları hakkında
araştıran L.A.Pokrovskaya bazı Türk Lehçelerinde qayin terimi sadece ‘karı tarafından akrabalar’
anlamında kullanılıp, daha sonra ‘koca tarafından akrabalar’ anlamında kullanılmaya başladığını
belirtmiştir. Böylece qaynana sözcüğü önce ‘kadının annesi’ anlamını vermiştir, daha sonra bu
sözcüğün anlamında genişleme olduğundan dolayı 'kocanın annesi' anlamında kullanılmaya
başlamıştır.
L.A.Pokrovskaya’ya göre, Tatar Türkçesinde qaynana sözcüğü günümüzde de sadece ‘karının
annesi’anlamında kullanılmaktadır. ‘kocanın annesi’ anlamında bi ana(y) sözcükleri kullanılır.
Qaynonaga tosh otsang, tosh olasan,
Qaynonaga osh bersang, osh olasan [8, 29].
Qayn’egachi/Görümce: Evli kadının kocasının büyük kız kardeşi
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘kadın tarafından akrablar (kocasına göre)’ anlamına gelen qayın
sözcüğüyle, ‘ağabeyin karısı’, ‘kendinden yaşça büyük olan kadın’ anlamını veren egӓçi
sözcüğünden oluşmuştur; daha sonra bu sözcükler birleşik kelime olduktan sonra ikinci hecedeki
dar ünlü sesi kullanılmamaya başlamıştır. e ünlüsü ӓ ünlüsüne, bununla beraber birinci hecedeki a
ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: qayın egӓçi = qayınegӓçi > qaynegӓçi > qӓynӓgӓçi.
Qaynsingil/Görümce: Evli kadının kocasının küçük kız kardeşi
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘kadın tarafından akrablar (kocasına göre)’ anlamına gelen qayın
sözcüğüyle ‘sonradan doğan kız evlat’ anlamına gelen siŋil sözcüğüyle birleşerek oluşmıştur [14,
500]; daha sonra a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür, ı ünlüsü kalınlık ses değerini kaybetmiştir:
qayın siŋil = qayınsiŋil > qӓyinsiŋil.
Bu sözcük Özbek Türkçesinin İzahlı lüğatinde qaynsingil şeklinde yanlış yazılmıştır: Özbek
Türkçesinini sözcükleri içinde üç tane ünsüz harf birdenbire kullanılmaz.
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Qayinsingil – yarim qaynona,
Qaynegachi – butun qaynona [8, 92].
Qayın aga/ Kayın Birader: Erkeğin ve kadının ağabeyleri
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘karı tarafından akrabalar (kocasına göre)’, ‘koca tarafından
akrabalar (karısına göre)’ anlamına gelen qayın sözcüğü ile ‘yaşça büyük oğul evlat’ anlamını veren
aġa (< aka) sözcüğünden oluşmuştur. Eski Özbek Türkçesinde bu sözcükler birleşik kelime
olduğundan sonra ı ünlüsü kullanılmamaya başlamıştır; daha sonra a ünlüleri ӓ ünlülerine
dönüşmüştür: qayın aġa = qayınaġa > qaynaġa > qӓynӓġӓ.
Qaynog'a qayin bo'lar,
Qaynini mayin bo'lar [8, 127].
Qaynı: Erkeğin ve kadının erkek kardeşleri
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘karı tarafından akrabalar (kocasına göre)’, ‘koca tarafından
akrabalar (karısına göre)’ anlamına gelen qayın sözcüğü ile ‘yaşça küçük oğul evlat’ anlamındaki
ini [16, 119] sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Eski Özbek Türkçesinde bu sözcükler birleşik
kelime olduğundan sonra qayın terimi sonundaki ın sesleri ve ini sözcüğün başındaki i ünlüsü
kullanılmamaya başlamıştır. Sonradan a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür: qayın ini = qayınini >
qayni > qӓyni [5, 510].
Qayning kelsa, ketmon chop,
Qayrilmasa, mayrilsin [8, 53].
Boldız/Baldız: Erkeğin karısının kız kardeşleri
Bu terim Eski Türkçede ‘küçük kardeş’ anlamına gelen -bal sıfatına -dız eki eklenerek
oluştuğu tahmin edilmiştir [13, 54];
Kaşgarlı Mahmut bu sözcüğün aslen ‘kadının kız kardeşi’ olarak tarif ediyor [16, 426];
Özbek Türkçesinde a ünlüsü å ünlüsüne dönüşmüştür. ı ünlüsü kendi ses özelliğini
kaybederek i ünlüsüne dönüşmüştür:
bal + dız = baldız > båldiz
Boldiz boldan shirin [8, 131].
Pochcha/Enişte: Teyze, hala ve kız kardeş gibi kadın akrabaların kocaları
Xolamning oshini shirin qilgan
Pochchamning go'shti [8, 219].
Boca/Bacanak: Kız kardeşlerle evlenen erkeklerin birbirlerine göre durumları
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük aslen ba:ca şeklinde telaffuz edilmiştir. Daha
sonra uzun a: ünlüsü kısalmıştır [13, 24];
Özbek Türkçesinde ilk hecedeki a ünlüsü å ünlüsüne, ikinci hecedeki a ünlüsü ӓ ünlüsüne
dönüşmüştür: ba:ca>baca>båcӓ [15, 56]
Yetti bojani bir bo’ri yer [8, 137].
Ovsın/Elti: Erkek kardeşlerin eşleri
Ovsinlar inoq bo'lsa,
Og'a-inilar chinoq bo'lmas [8, 134].
İchkuyov/İç Güveysi: Damadın gelinin evinde yaşaması
Bu sözcük iç kuyåv sözcüklerinin birleşik isim olmasıyla ortaya çıkmıştır: iç kuyåv= içkuyåv.
İçik kuyåv - küçük kuyåv atasözüne göre bu sözcüğü başka bir biçimde açıklayabiliriz: aslen
bu sözcüğün birinci kısmı içik şeklinde olup, iç- fiilinden -(i)k ekiyle sıfat oluşmuştur ve bu sözcük
önceden ‘kendi isteğiyle gelen’ anlamındadır [15, 129].
Yanga /Yenge: Amca, dayı ve ağabeyin eşleri
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük aslen yӓŋgӓ şeklinde telaffuz edilmiştir [13,
189], Özbek Türkçesinde g ünsüzü telaffüz edilmeden düşmüş: yӓŋgӓ>yӓŋӓ.
Onasi maqtagan qizni olma,
Yangasi maqtagan qizdan qolma [8, 135].
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3.Üveylik Bildiren Terimler
Og’ay/Üvey: Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan
anlamında kullanılan terimdir.
O'gay ota non bermas,
Non bersa ham, jon bermas [8, 135].
Tarihi kaynaklarda –lık ekli şeklinde akrabalık adları tespit edilmiştir:
Analık üvey ana (og’ay ona)
Atalık üvey baba (og’ay ota)
-LIK ekli şeklinde akrabalık adları, günümüzde bazı Türk lehçelerinde kullanılmaktadır.
4.Diğer Terimler
Çaqaloq/bebek
Bu sözcük Eski Özbek Türkçesinde ‘küçük çocuk’ anlamını veren çaqa sözcüğüne -laq
küçültme eki eklenerek oluşmuştur. Sonradan birinci ve ikinci hecelerdeki a ünlüsü ӓ ünlüsüne, q
ünsüzü yanındaki a ünlüsü å ünlüsüne dönüşmüştür: çaqa+laq= çaqalaq > çӓqӓlåq [15, 417].
Chaqaloq allada aziz.
Enaga
Bu sözcük Eski Türkçedeki ‘doğuran kadın kendi çocuğuna göre’ anlamını veren ana
sözcüğünün ene şekline küçüklük eki -ke ekiyle oluşmuştur [13,280], daha sonra iki ünlü harf
arasındaki k ünsüzü g ünsüzüne, ikinci, üçüncü hecelerdeki e ünlüleri ӓ ünlülerine dönüşmüştür:
ene + ke = eneke > enege > enӓgӓ [15, 465].
Qalin
Eski Türkçede de aynı anlama gelen bu sözcük qalın, qalınsız ‘bez pridannogo’, qalıŋ
şeklinde [16,382] telaffuz edilmiştir; günümüz Kırgız Türkçesinde de bu sözcük qalıŋ şeklinde
telaffuz edilmektedir. Özbek Türkçesinde ise Eski Türkçedeki gibi qalın şeklinde kullanılmaktadır:
a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüşmüştür, ı ünlüsü incelmiştir: qalın > qӓlin. Sözcüğün sonundaki -n yada ŋ
harfleri aslen ek olduğu ve Eski Türkçede kullanıldığı görülmektedir. qal - || qalı- fiilinden isim
olma olasılığı çok yüksektir.
Qalliq ‘nişanlı’
Bu sözcük aslen qalınlıq şeklinde telaffuz edilerek, ‘qalın vererek nişanlı olan kız’ anlamında
kullanılır ;daha sonra bu sözcük Özbek Türkçesinde kullanılırken ın sesleri kullanılmamaya
başlamıştır. a ünlüsü ӓ ünlüsüne dönüştüğünden dolayı ı ünlüsü incelmiştir: qalın+lıq = qalınlıq >
qallıq > qӓlliq.
Bu sözcük Özbek Türkçesinde qayliq şeklinde de kullanılmaktadır [15, 517].
Sonuç
Özbek Türkçesi akrabalık adları bakımından diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi çok zengin
bir söz varlığına sahiptir. Birçok dilde, örneğin Hint-Avrupa dillerinde iki hatta üç akrabalık terimi
tek bir terimle ifade edilmektedir. Özbek Türkçesinde ise bu tür akrabalık adları için ayrı terimler
kullanılmaktadır.
Örneğin, Hint-Avrupa dillerinin çoğunda amca ve dayı için tek bir terim kullanılır. İngilizce
uncle, Almanca onkel, Fransızca oncle, Rusça “дядя” vb. Özbek Türkçesinde ise amca terimi için
amakı, dayı terimi için toga terimi kullanılır [11].
Yine bu dillerde hala ve teyze için de tek bir terim kullanılır. İngilizce aunt, Almanca tante,
Fransızca tante vb. Özbek Türkçesinde ise hala terimi için amma, teyze terimi için xola terimi
kullanılır.
Toplum hayatının geçmişten bugüne izlerini dil yadigârları üzerinde bulmak mümkündür. Bu
tespitlerin en güzel şekilde yapılacağı ürünlerden birisi de atasözleridir. Atasözleri kuşaklar arası
iletişimi sağlayan, sözlü dilde uzun yıllar yaşamış böylece toplumsal hafızayı yansıtan en önemli
kaynaklardandır. Türk insanının hayat tarzını ve algısını, gelenek-göreneklerini ortaya koyan bu
sözler, yalnızca dil açısından değil, aynı zamanda sosyolojik açıdan da incelenmesi gereken önemli
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unsurlardır [11]. Özbek Türkçesinde akrabalık adlarıyla ilgili birçok atasözleri bulunmaktadır.
İncelememize göre en çok Ata, Ana, Kız, Oğul, Çocuk, Karı terimleriyle ilgili atasözleri
bulunmaktadır.
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АДАМ-РОБОТТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІНЕ АРНАЛҒАН
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІ ІСКЕ АСЫРУ
Мақалада адам-роботтың әлеуметтік өзара әрекеттесуіне арналған жасанды
интеллектіні іске асыру мәселесі қарастырылады. Қазіргі таңда жасанды интеллект
элементтері өміріміздің барлық салаларына енді. Ғылыми жұмыста алдымен жеке және
бірлескен танымдық дағдылар анықталады: геометриялық негіздеу және перспективалық
талдау мен жағдайды талдау негізінде жағдайды бағалау; бірнеше агенттер (адамдар мен
роботтар, олардың ерекшеліктері) туралы білім модельдерін алу және ұсыну; табиғи және
көп модальді диалог; адам білетін тапсырмаларды жоспарлау; адам-робот бірлескен мақсатқа
жету. Мақалада осы қабілеттердің әрқайсысы қарастырылған, жұмыс орындалуы және адамроботтың өзара әрекеттесуі үшін үйлесімді және ерекше кеңейтілген сәулет өнерінде қалай
үйлесетіні көрсетілген.
Кілт сөздер: Адам-роботтың өзара әрекеті, танымдық робототехника, перспективалық
қабылдау, танымдық сәулет, білімді ұсыну және пайымдау.
В статье рассматривается вопрос реализации искусственного интеллекта для
социального взаимодействия человека-робота. В настоящее время элементы искусственного
интеллекта вошли во все сферы нашей жизни. В научной работе сначала определяются
индивидуальные и совместные познавательные навыки: геометрическое обоснование и
оценка ситуации на основе перспективного анализа и анализа ситуации; получение и
представление моделей знаний о нескольких агентах (людях и роботах, их особенностях);
естественный и многомодальный диалог; планирование заданий, которым владеет человек;
человек-робот достижение совместной цели. В статье рассматривается каждая из этих
способностей, показано, как гармонично и особенно широко сочетаются в архитектурном
искусстве выполнение работ и взаимодействие человека и робота.
Ключевые слова: взаимодействие человека-робота, познавательная робототехника,
перспективное восприятие, познавательная архитектура, представление и осмысление
знаний.
The article considers the issue of implementing artificial intelligence for the social interaction
of a human-robot. Currently, the elements of artificial intelligence have entered all areas of our
lives. In a scientific work, individual and joint cognitive skills are first determined: geometric
justification and assessment of the situation based on perspective analysis and analysis of the
situation; obtaining and presenting knowledge models about several agents (people and robots, their
features); natural and multimodal dialogue; scheduling tasks that a person owns; human robot
reaching a common goal. The article discusses each of these abilities, shows how harmoniously and
especially extensively combined in architectural art to perform work and human-robot interactions.
Keywords: human-robot interaction, cognitive robotics, perspective perception, cognitive
architecture, knowledge representation and comprehension.
Адам-роботтың өзара әрекеттесуі
Адам-роботтың өзара әрекеттесуі (HRI) жасанды интеллект үшін қиындық тудырады.
Ол жасанды интеллект көптеген қосалқы домендерінің қиылысында орналасады және іс
жүзінде оларды біріктіруді талап етеді: адамдар мен адам танымының моделі; адам
деңгейінде дерексіз білімді меңгеру, ұсыну, жұмыс жасау; шешім қабылдау үшін осы білімге
негіздеу; ақыр соңында, адамдар қабылдауы мүмкін және үйлестіре отырып, бұл шешімдерді
27

физикалық әрекеттерге енгізу жасанды интеллекттің көптеген әдістері – визуалды өңдеуден
бастап символдық ойлауға дейін, тапсырмаларды жоспарлаудан бастап ақыл-ойды құру
теориясына, реактивті басқарудан іс-әрекетті тануға және үйренуге дейін. Біз мұнда мәселені
толығымен шешуге талпынбаймыз. Бұл мақала оны жасанды интеллект үшін келісілген
міндет ретінде ұйымдастыруға және роботтарымызда зерттеген кейбір жолдарды түсіндіруге
және суреттеуге тырысамыз, нәтижесінде адамдарға арналған бағдарламалық жасақтама
компоненттерінің жиынтығы пайда болады. Роботтардың өзара әрекеттесуі. Біз өзара
әрекеттесудің белгілі бір класына назар аударамыз: мультимодальды және орналасқан
коммуникация арқылы адам-роботтың бірлескен жұмысына қол жеткізу және робот
интерактивті нысанды басқаруға, әр кезеңде өзінің адам серіктесінің ниеттерін, сенімдерін,
перспективаларын, дағдыларын ескере отырып, тапсырмалар мен басқа да осыған ұқсас
жұмыстарды орындауға қол жеткізеді деп күтілуде. Атап айтқанда, робот анық (мысалы,
роботтың адам мекен-жайы) және анық емес (мысалы, адамның объектіге нұсқайтын
нүктелері) байланыс жағдайларын танып, түсініп, қатыса алуы керек; робот бірлескен ісшараларға белсенді түрде қатыса алуы керек (адам жоспарлаған жоспарларды ұсыну
арқылы) және реактивті; робот проксемика сияқты әлеуметтік ережелерді ескере отырып,
қауіпсіз, тиімді және түсінікті түрде қозғалуға және әрекет етуге қабілетті болуы керек [1-3].
Бұл үш міндет: қарым-қатынас, бірлескен әрекет, адам түсінетін орындау, адамроботтың өзара әрекеттесуіндегі зерттеу құрылымы. Оларды тапсыратын танымдық
дағдылар тұрғысынан түсінуге болады. Мысалы, бірлескен әрекет мыналардан құралады:
 алдын-ала белгіленген және келісілген бірлескен мақсат (әдетте диалог арқылы);
 роботтың экстероцептивті сезіну қабілеті арқылы бағаланатын және алдыңғы
бақылаулардан алынған нәтижелермен толықтырылған физикалық орта;
 әрбір тартылған агенттердің (робот және оның адам серіктестері) априори жалпы
білімі мен ақыл-ой модельдерін қамтитын сенім жағдайы.
Роботты басқару құралы (тапсырмаларды жоспарлаушының көмегімен) келесі әрекетті
қайсысы орындайтынын және оны кім, робот немесе адам (немесе тапсыру сияқты бірлескен
әрекет болған жағдайда) жүзеге асыруы керек екенін шешеді, робот адам-роботтың
бірлескен әрекетін жеңілдету үшін қандай сигналдарды сезуі және/немесе шығаруы керек.
Соңында оның орындалуын бақылайды. Операция мақсатқа жеткен, қол жеткізілмеген
немесе адам бас тартқанға дейін жалғасады. Сонымен қатар, мұндай қабілеттер тапсырмаға
тәуелді емес түрде жасалынып, іске асырылуы керек және олар әр түрлі ортаға, әр түрлі
тапсырмаларға және роботтың айнымалы деңгейлеріне бейімделуі үшін, топтастарының
мінез-құлқынан бастап көмекшісіне дейін немесе параметриацияның жеткілікті деңгейін
қамтамасыз етуі керек. Бұл мақалада осы мәселелерді қарастырамыз [4].
Адам білетін кеңесші қабатты құру
Бірнеше үйлесімді роботты архитектурада бірнеше тәуелсіз бағдарламалық
модульдерді құрастыруда пайдалану техникалық қиындықтар ғана тудырмайды, сонымен
қатар дизайн және сәулет мәселесі болып табылады. Атап айтқанда, адамдармен табиғи өзара
әрекеттесудің бай семантикасын дұрыс басқару бірқатар мәселелерді көтереді. Біздің негізгі
болжамымыз және басшылыққа алатынымыз, егер роботтың өзі адам деңгейіндегі
семантикаға тәуелді болса, адам деңгейіндегі өзара әрекеттесу оңай болады. Біз бұл
принципті нақты білімді ұсынуға және айла-шарғы жасауды кең қолдана отырып жүзеге
асырамыз: бағдарламалық жасақтама компоненттері онтологияда ұйымдастырылған және
семантикасы адамдар басқаратын тәсілдерге жақын логикалық мәлімдемелерді қолдана
отырып, бір-бірімен байланысады.
Білім моделі
Біздің архитектурада білімді манипуляциялау орталық кеңейтілген серверге сүйенеді,
өйткені оны басқа талқылаушы компоненттер (клиенттер) шығарады. Ол json негізіндегі RPC
API-ны білім қорына сұрау салу үшін шығарады. Біз білімді RDF үш тілінде OWL ішкі
тілінде ұсынамыз. Үштіктер білім қорынан қосылған немесе алынып тасталған сайын,
сипаттамалық логика зерттеушісі бүкіл онтологияны жіктейді және барлық мүмкін үштікті
қосады. Oro серверінің клиенттері білімді өздері басқаруға жауап береді (қашан қосу керек,
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қашан жаңарту керек, қашан алып тастау керек), өйткені серверге осы динамиканы басқаруға
мүмкіндік беретін мета-семантика жүргізілмейді.
Жіктеудің тиімділігі – бұл тағы бір мәселе: біздің зерттеуіміз бойынша онтология
әдеттегі зерттеуге арналған (шамамен 100 класс және 200 инстанция), жіктеу шамамен 100
мс құрайды, бұл өзара әрекеттесу кезінде кідірістерді тудыруы мүмкін. Сонымен қатар,
қойылымдарды болжау қиын: қарапайым көрінетін мәлімдемелерді енгізу білім моделінің
қисынды күрт өзгеріп, жіктеу уақытының едәуір нашарлауына әкелуі мүмкін [5].
OpenRobots онтологиясы
Жоғарыда айтылғандай, кеңес құрамдас бөліктері арасындағы логикалық мәлімдемелер
«Оро» білім базасында онтологияға айналады. Осы онтологияның қорытынды
тұжырымдамасы (яғни, тұжырымдамалар жүйесі немесе TBox) статикалық түрде расталған,
ал онтологияның интеллектуалды негізі (ABox) жұмыс уақытында, басқа да танымдық
компоненттермен динамикалық түрде бекітілген. OpenRobots жалпы мағынасы бар
онтологияның бекітілген бөлігі болып табылады. Ол екі талапты қанағаттандырады:
практикалық (яғни тәжірибелік қажеттіліктерімізді жабады) және қолданыстағы
стандарттарға (атап айтқанда, OpenCyc жоғарғы онтологиясы) сәйкес келеді.
Бұл екі бағытты жобалау процесіне әкеледі: тұжырымдарды таңдауға қатысты
төменнен жоғарыға, тұжырымдаманың жоғарғы бөлігіне қатысты төменнен жоғарыға.
Онтологияның жоғарғы бөлігін OpenCyc-те туралау (басқа білімді ұсыну жүйелері
сияқты, KnowRobor PEIS K&R сияқты) бірнеше артықшылықтарға ие. Алдымен
онтологияның осы бөлігін жобалау қиынға соғады: өзара байланыстары философиялық
пікірталастарға түсетін дерексіз ұғымдарға қатысты. OpenCyc-тің жоғарғы таксономиясы, ең
болмағанда, семантикалық веб-қоғамдастық шеңберіндегі салыстырмалы келісімді білдіреді.
Содан кейін, бұл басқа он-лайн деректер базасына көптеген сілтемелермен жақсы құрылған
жоба болғандықтан, OpenCyc негізгі тұжырымдамаларын қайта пайдалану роботта сақталған
білімді белгілі семантикамен бөлісуге немесе кеңейтуге мүмкіндік береді.
Егер адам роботқа осы заттың шынымен бөтелке екенін хабарласа, робот нысан туралы
көбірек ақпарат ала алады. Керісінше, егер адам «автомобиль – бұл бөтелке» деп мәлімдесе,
ойлаушы логикалық қайшылықтарды анықтай алады (сәйкес келмейтін өлшемдер сияқты)
және мәлімдемені қабылдамауы мүмкін. Dialogs модулі ауызша енгізудің дұрыс алынғанын
және талданғанын қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар адамның айтқаны логикалық
тұрғыдан сәйкес келетіндігін тексеру үшін табиғи тілдегі кірістерді өңдеу кезінде осындай
логикалық сәйкестікті тексеруге негізделеді.
Символды жерге тұйықтау
Жерге қосу (сондай-ақ қабылдау мен физикалық нысандар арасындағы байланыстарды
құруға байланысты зәкір деп те аталады) – бұл суб символдық өкілдіктер (сенсорлардың
мәліметтері, төмен деңгейлі әрекет) мен символдық көріністер арасындағы екі жақты
байланысты құру және ұстап тұру міндеті. Ол туралы ойлауға және басқаруға болады. Бұл
маңызды танымдық шеберлікті, атап айтқанда, адам-роботтың өзара әрекеттесу аясын
білдіреді: бұл жағдайда роботтың қабылдау мен таңбалар арасындағы байланысын тиімді
байланыстыру үшін адам өкілдіктерімен байланыстыруы қажет.
Символды жерге тұйықтау білім моделін роботтың қабылдау қабілетімен
байланыстырады. Осы уақытқа дейін біз атап өткен әр түрлі компоненттер жерлендірудің
тетіктерін көрсетеді: геометриялық ойлау және диалогты өңдейтін модульдер әлем туралы
жаңа символдық мазмұнды үнемі қалыптастырып, білім қорына итермелейді. Бұл процесті
келесі бөлімдерде егжей-тегжейлі қарастырамыз [6-9].
Танымдық дағдылар
Біз бұл бөлімде сәулетіміздің интеграциялық моделі, сондай-ақ ілеспе білім моделінің
құрылыс блоктарының әрқайсысын талқылаймыз.
Когнитивті дағдыларды 1) күйге келтіретін кеңесші мінез-құлық деп атаймыз, яғни
алдыңғы күйлерді қадағалап отыру әдетте құрамдас бөліктің тиісті түрде орындалуы үшін
қажет; 2) амодаль, бұл дағды нақты қабылдау немесе әрекет ету модулімен байланысты емес;
3) нақты семантиканы, әдетте символдық пайымдау арқылы басқарыңыз; 4) адам деңгейінде
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жұмыс істейді, яғни адамдарға, әдетте, абстракцияның ұқсас деңгейінде әрекет ету арқылы
қол жетімді.
Біз алдымен «Оро» білім базасында жүзеге асырылатын негізгі ішкі танымдық
мүмкіндіктерді ұсынамыз, содан кейін жағдайды бағалау модулі «Spark» модулін, диалогтық
процессорлар диалогын, HATP тапсырмаларын жоспарлағышты және соңында Shary және
pyRobots басқару контроллерлеріміздің негізгі ерекшеліктерін талқылаймыз.
Ішкі танымдық дағдылар
Біз білім моделімен тығыз байланысты, сондықтан Oro серверінде тікелей жүзеге
асатын танымдық мүмкіндіктерді ішкі деп атаймыз. Мұнда олардың үшеуін ұсынамыз:
парасат, ақыл-ойды модельдеу теориясы және жадты басқаруға деген (бейімсіз) көзқарас.
Символдық негіздеу
Алдыңғы бөлімде айтылғандай, біз Pellet дереккөзін білім базасында пайымдау үшін
қолданамыз. Ол бірнеше стандартты тетіктерді қолдайды: сәйкестікті тексеру,
тұжырымдаманың сәйкестігі, жіктелуі және іске асырылуы (тұжырымға жататын ең нақты
кластарды есептеу). Егер логикалық сәйкессіздік болса, ойлаушы да түсінік бере алады
(қазіргі уақытта біз оларды күйін келтіру үшін ғана қолданамыз).
Сонымен қатар, Oro сервері ұғымдардың (класстар немесе даналар) ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын анықтау үшін бірнеше алгоритмдерді жүзеге асырады: Жалпы атабабалар алгоритмі, белгілі бір адамдар тобын қамтитын неғұрлым нақты кластарды
анықтауға пайдалы; интуитивті түрде түсінуге болатын нәрсені қайтаратын алғашқы әр түрлі
ата-бабалар алгоритмі, екі ұғымды ажырататын ең жалпы тип; тұжырымдамалардың
семантикасын интерактивті негіздеу процесінде шешуші рөл атқаратын түсіндіру және
дискриминация алгоритмдері.
Ақыл теориясы
Ақыл теориясы – бұл субъектінің басқа агенттің психикалық жағдайын білдіруге
мүмкіндік беретін танымдық қабілеті, мүмкін, сонымен бірге тақырыптың өзіндік моделіне
қайшы келетін білімді қамтуы мүмкін: мысалы, кітап А агенті үшін бір уақытта көрінетін
және көрінбейтін болуы мүмкін. Агент B. Үш жастан асқан балалар қарым-қатынас кезінде
басқалардың көзқарасын түсіну үшін қажет дағдыларды дамытады.
Интерактивті робототехника тұрғысынан ол роботтың өзі жұмыс істейтін адамдардың
сенімдерінің жекелеген модельдерін құруға, сақтауға және алуға қабілеттілігін болжайды.
Біздің білім қорымыз осындай механизмді жүзеге асырады: робот жаңа адамның пайда
болғанын анықтаған кезде, осы адам агенті үшін жаңа тәуелсіз білім моделін (онтология)
енгізеді. Жасалған барлық онтология біртұтас мағыналы біліммен бөліседі, бірақ роботтың
әр агенттің нақты іске қосу перспективасын бағалауына сүйенеді.
Бұл танымдық шеберліктің бір классикалық қолданылуы – жалған сенім туралы
эксперимент («Салли және Анне» эксперименті ретінде де белгілі), баладан екі адам, А және
В объектілерді басқаратын сахнаны көруді сұрайды. Жапырақтары мен В бір затты
жасырады. А қайтып келгенде, біз баладан «A нысанды қайдан іздейді деп ойлайсыз?» деп
сұраймыз. Ақыл теориясын игеру алдында балалар өздерінің жеке (шынайы) моделін бөліп
ала алмайды.
Жұмыс жады
Жад когнитивтік психология мен нейро-психология қоғамдастықтарында ұзақ
зерттелген: қысқа және ұзақ мерзімді жад идеясы Аткинсон мен Шифриннен туындаған;
Андерсон жадты декларативті (анық) және процедуралық (жасырын) естеліктерге бөлуді
ұсынады; Тулвинг процедуралық, семантикалық және эпизодтық естеліктер туралы
түсініктерді иерархияға айналдырады.
Физикалық әлемде білім алу және бекіту
Символдық модельдегі қабылдау мен қабылдау қабілеттерін және оларды символдық
тұрғыдан түсіндіруді қажет етеді. Физикалық жағдайды бағалауды робот қоршаған ортаның
табиғаты мен мазмұнын бағалайтын және оның эволюциясын бақылайтын кезде пайда
болатын танымдық шеберлік деп атаймыз. Амодальды (модальділік тұрғысынан тәуелсіз)
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сенімді прокси-серверлер, негізделген амодалды бейнелер, семантикалық карталар немесе
сәйкес жоспарлау және объектілерді классификациялау сияқты көптеген тәсілдер бар.
Табиғи тіл негіздері
Табиғи тіл – бұл біздің жүйеде кіріс (адам сөзін өңдеу) және шығару (роботтардың
ниеттерін вербализациялау, сонымен бірге адам-роботтың ортақ жоспарлары) жүйесінде
қолданылатын негізгі өзара әрекеттестік режимі. Табиғи тілдерді өңдеу жеңілдейді, өйткені
біздің сәулетіміз адам деңгейіне жақын семантиканы басқарады. Бұл бөлімде семантикалық
және көп модальді негіздеу және интерактивті бөлу кіретін сөйлеу процессорының негізгі
диалогтары берілген.
Біз Android қатысушы интерфейсі арқылы адам қатысушылары арқылы табиғи сөйлеуді
аламыз. Интерфейс мәтінді мәтіннен мәтінге (ASR) арналған Google сөзді тану API-ге
сүйенеді және мәтіндік транскрипцияны роботқа береді. Мәтін арнайы эвристика негізіндегі
талдаушы арқылы грамматикалық құрылымға бөлінеді. Алынған атомдар білім қорының
көмегімен объектілер сияқты негізгі ұғымдармен шешіледі (яғни, пайдаланушы «банка ал»
деген кезде, қолданушы қай дананың сілтейтінін шешеді).

Сурет 1 – Қарапайым, анық емес команданы өңдеу
Агенттер мен әсер ету ағымдары
HATP-дің өзіндік ерекшелігі роботты, сонымен қатар басқа қатысушыларды қосуы
мүмкін ортақ жоспарларды құра алады. HATP агенттерге домендік өкілдік тілінде «бірінші
дәрежелі субъектілер» ретінде қарайды. Сондықтан ол домендегі әр түрлі агенттерді, сондайақ агенттер мен басқа да үстелдер мен орындықтар сияқты объектілерді ажырата алады. Бұл
соңғы шешімді (әрекеттер тізбегін) екі (немесе бірнеше адам болса) синхрондалған ерітінді
ағындарына, біреуі роботқа, екіншісіне адам үшін бөлетін, өңдеуден кейінгі кезеңді іске
қосады, осылайша ағындар орындалуы мүмкін, параллель және қажет болған кезде
синхрондалады.
Әрекет құны және әлеуметтік ережелер
Ұзақтық пен шығындар функциясы әр әрекетке байланысты. Ұзақтық функциясы ісәрекетке жету үшін уақыт аралығын ұсынады. Бұл әртүрлі ағымдарды жоспарлау үшін де,
қосымша шығындар функциясы ретінде де қызмет етеді. Уақыт пен энергия тұтынудан
басқа, шығындар функциясы роботтың мінез-құлқының қолайлылығы тұрғысынан адамның
қанағаттанушылығын өлшейтін факторларды біріктіреді. HATP-де адам мен роботтың өзара
әрекеттесуіне қолайлы деп саналатын жоспарларды ілгерілетудің әлеуметтік ережелері деп
аталатын механизмдер бар.
Талқылау: жасанды интеллект адам-роботтың өзара әрекеттесуіне мүмкіндік
береді
Алдыңғы бөлімдерде әлеуметтік роботтардың толықтай қарастырылған архитектурасы,
оның тәжірибелік қондырғылармен бірге қолданылуы қарастырылған. Бұл бөлімде жасанды
интеллектке адам-роботтың өзара әрекеттесуінің негізгі қиындықтары ретінде қарастыратын
нәрсені синтездейміз.
Алдымен енгізілген таным адам-роботтың өзара әрекеттесуіндегі маңызды міндет
екендігін талқылаймыз; біз бес сұрақ бойынша бірлескен іс-қимылдардың талаптарын
қайталаймыз; біз адамның көп деңгейлі моделін құру және оны сақтау маңыздылығын
талқылаймыз; және біз ақырында логикалық шеңберіміздің қазіргі шектеулерін ескере
отырып, адам деңгейіндегі семантика мен күйге қатысты роботтық архитектурадағы білімді
нақты басқарудың маңыздылығы туралы ойластырамыз.
Spark сонымен қатар кеңістікті пайымдауға мүмкіндік беретін адамдарды
қадағалайтындықтан, ол өзара әрекеттесетін агенттер үшін негізделген символдық білім бере
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алады. Бұл әдеттегі енгізілген танымдық шеберлік. Топтастыру ауызша және вербальды емес
қарым-қатынас кезінде де жүреді. Dialogs модулі баяндамашы енгізген жаңа
тұжырымдамаларды білім беру қорында бұрыннан бар тұжырымдамалармен
байланыстырғанға дейін сұрақ қою арқылы енгізеді (егер робот «маған маргаританы әкелсін»
деп сұраса, робот бастапқыда «бұл не?» деп сұрайды. қолданушы «коктейль» деп жауап
береді, ал робот «коктейль дегеніміз не?» - деп тұжырымдайды, ол сусын сияқты
білетіндеріне жаңа түсінік қосады. Бұл деңгейде өзара әрекеттесулер де (қимылдар сияқты)
ескеріледі: біз робот көрсетілген артефактіні «осы» немесе «сол» деп белгілеу үшін қалай
қолданатындығын ұсындық.
Назар аударыңыз, қазіргі уақытта тек 2D фидуциальды маркерлермен белгіленген
нысандар ғана танылады, біздің жерге қосу механизмдеріміз шағын өлшемді жабық әлемде
ғана қолданылған. Бұл тапсырманы жеңілдетеді, және біздің көзқарасымыз жерге тұйықтауға
мүмкіндік береді деп айта алмаймыз. Контекст, мәдени негіз, «аңғалдық физикасы» туралы
білім, адамның эмоционалды жағдайы - геометриялық нысандарды қабылдаудан тыс
көптеген детерминанттар. Адамдар мен роботтардың өзара әрекеттесуі кезінде оларды
ескеру қажет[10].
Біз осы мақалада әлеуметтік роботтарға арналған толық кеңес архитектурасын
ұсындық. Оның қосалқы компоненттерінің көпшілігі басқа жарияланымдарда тәуелсіз түрде
ұсынылғанмен, біз бірінші рет осы компоненттерді адам-роботтардың әлеуметтік өзара
әрекеттесуінің дәйекті жүйесіне интеграциялау моделінің перспективасын ұсынамыз. Біз
алдымен сипаттама логикасы негізінде негізделген білім моделімізді және адам деңгейіндегі
семантика мен танымдық дағдыларды қолдана отырып, өзара тиімді өзара әрекеттесу үшін
ұсынылған бөлшектеу және психикалық модельдеуге қатысты ойлау қабілеттерінің кейбірін
аштық. Содан кейін біз символды негіздеуге, жағдайды бағалаудың перспективалық ортасын
құруға өз көзқарасымызды ұсындық. Біз оны одан әрі толық табиғи модульдік интерактивті
байланысты қамтамасыз ету үшін табиғи тілдік процессормен біріктіреміз. Бұл құжат
сонымен қатар біздің әлеуметтік тапсырмаларды жоспарлаушыларды қамтиды: ол адамның
іс-әрекеттерінің болжамды жоспарларын жасайды, бұл жүйеге адам-роботтың бірлескен
міндеттерін жоспарлауға мүмкіндік береді. Ол сонымен қатар әлеуметтік эвристиканы
әлеуметтік қабілеттілік жоспарларын оңтайландыру үшін қолданыла алады.
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ
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Ахмет Ясауи университетінің АБА-711 тобының студенті
Ғылыми жетекшісі: оқытушы Х.Бегимбетова

ЭКСКАВАТОРДЫҢ ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІН
ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ЖОБАЛАУ
Мақалада экскаватордың электр жетегін қашықтықтан басқару мәселесі
қарастырылған. Қазіргі таңда өндірісті және машиналарды автоматтандыру өте маңызды
орын алуда. Осы технологиялық процестерді, машиналарды автоматтандыру адам өмірін
жеңілдетеді. Осы жобаны таңдаған себебіміз жұмыс күшінің тиімділігін арттыруда және
өзіндік нарықты азайтуда болып табылады. Экскаватор құрылыста және басқа да
жұмыстарда жиі пайдаланылатын болғандықтан жоба негізі ретінде алдық. Экскаватордың
электр жетегін қашықтықтан басқаруды жобалау тек қана экскаваторды емес басқа да
машиналарды қашықтықтан басқаруға оң әсерін тигізбек.
Кілт сөздер: қашықтықтан басқару, Bluetooth, GPS, Arduino платасы.
В статье рассмотрено дистанционное управление электроприводом экскаватора. В
настоящее время очень важное место занимает автоматизация производства и машин.
Автоматизация этих технологических процессов, машин облегчает жизнь человека. Выбор
данного проекта обусловлен повышением эффективности рабочего дня и снижением
собственного рынка. На основе проекта мы взяли Экскаватор в строительство и другие
работы с наиболее часто используемых мест. Проектирование дистанционного управления
электроприводом экскаватора оказывает положительное влияние на дистанционное
управление не только экскаватором, но и другими машинами.
Ключевые слова: дистанционное управление, Bluetooth, GPS, плата Arduino.
The article provides for remote control of the electric drive of the excavator. At present,
automation of production and machines is very important. Automation of these technological
processes and machines makes life easier for people. The choice of this project is due to an increase
in the efficiency of the working day and a decrease in its own market. On the basis of the project we
took the Excavator to the construction and other works with the most frequently used places. The
design of remote control of the electric drive of the excavator has a positive impact on the remote
control of not only the excavator, but also other machines.
Keywords: remote control, Bluetooth, GPS, Arduino Board.
Arduino – кәсіби емес пайдаланушыларға бағдарланған қарапайым автоматика және
робототехника жүйелерін құруға арналған аппараттық-бағдарламалық құралдардың сауда
маркасы.
Бағдарламалық бөлім бағдарламаларды жазу, олардың компиляциясы және
аппаратураны бағдарламалау үшін тегін бағдарламалық қабықтан (IDE) тұрады. Аппараттық
бөлігі ресми өндіруші және бөгде өндірушілер сататын құрастырылған баспа платалары
жиынтығы болып табылады. Толық ашық жүйе архитектурасы Arduino өнімдерінің тізімін
еркін көшіруге немесе толықтыруға мүмкіндік береді [1].
Arduino автономды автоматика нысандарын жасау үшін де, стандартты сымды және
сымсыз интерфейстер арқылы компьютерде бағдарламалық жасақтамаға да қосылуы мүмкін.
Arduino сауда маркасымен микроконтроллері бар бірнеше платалар шығарылады.
Микроконтроллері бар платалардың көпшілігі микроконтроллердің қалыпты жұмыс істеуі
үшін (қоректендіру тұрақтандырғышы, кварцты резонатор, шығару тізбегі және т.б.)
ораудың ең аз қажетті жиынтығымен жабдықталған.
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Arduino тұжырымдамасына корпустық немесе монтаждық конструктив кірмейді.
Әзірлеуші платаларды таңдау, орнату және механикалық қорғау дербес не үшінші тарап
компаниялары арқылы жүргізіледі. Басқа өндірушілер Arduino платаларымен бірге жұмыс
істеуге бағытталған робототехникалық электромеханика жиынтығын шығарады. Сондай-ақ,
тәуелсіз өндірушілер Arduino-ға сәйкес келетін барлық мүмкін датчиктер мен атқарушы
құрылғылардың үлкен гаммасын шығарады.
Классикалық Arduino және Arduino-үйлесімді платалар тесік сызғыштар арқылы
тоқтату үшін жобаланған. Осылайша базалық микропроцессорлық төлем қажетті
перифериялық және сыртқы қосылымдармен толықтырылады.
Стандартты ұзындықтағы платалар ("Uno", "Pro", "Leonardo") және тесік
линейкалардың кеңейтілген жинағы бар платалар ("Mega", "Due") бар. Стандартты
ұзындықты кеңейту платалары кеңейтілген процессорлық платаларға да орнатылуы мүмкін
[2].
Микро тәсімдер корпустарының dip өлшемінде кішірейтілген габариттердің жекелеген
платалары (мысалы, "Nano", "Micro") шығарылады. Оларға кеңейту платалары жоқ, олар
орнату үшін макеттік платалар.
Кейінірек ұқсас құрылымда сызықты Arduino «MKR» Қазақстан шығарылды. Оларда
периферия кеңейту платаларының шағын жиынтығы бар.
Arduino стандартты конструктивтерінен бөгде әзірлеушілер тек сәулеттік және
бағдарламалық үйлесімділігін сақтай отырып, көптеген шағын клондарды құрды. Осы
клондардың арасында Microduino өнімдерінің желісі бөлініп шығады. Сызықты құрылымды
үйлесімді процессорлық модульдердің, байланыс модульдерінің, сенсорлар мен атқарушы
құрылғылардың толыққанды жиынтығын қамтиды. Arduino сияқты платаларды құрастыру
жиынтығы жасалады. Линейка екі түпнұсқа конструктивте рәсімделген:
("Microduino Upin27 Series"сауда маркасы). Плата габариті 25*28 мм.
Лего конструкторларының стилінде ("Microduino mCookie Series"сауда маркасы).
Ең кішкентай клон Femtoduino сауда маркасымен шығарылды. Оның көлемі небары
15*20 мм, оның ішінде micro USB қосқышы, кернеу тұрақтандырғышы және Arduino Uno
толық енгізу-шығару жиынтығы бар. Сол компания IMUduino сауда маркасымен ең
«фаршталған» шағын клонын шығарды. Бұл клон Arduino Leonardo қолдау USB Host
(пернетақта және тінтуір), Bluetooth 4 Low Energy, алты осьтік гироскоп/акселерометр, үш
осьтік магнитометр (компас), барометр. Құрылғы өлшемі 16*40 мм. өкінішке орай, жоба
қазіргі уақытта үйлесімді кеңейту платаларын ұсынбайды.
Arduino өнімін жауапты өнеркәсіптік автоматикада қолдану мүмкіндігі өткір пікір талас
тудыруда. Алайда, аз автоматтандыру немесе деректерді жинау нысандарын ардуино
негізіндегі бұйымдармен жарақтандыруға ешнәрсе кедергі келтірмейді. Мұндай міндеттерді
шешуді жеңілдету үшін бірқатар бөгде компаниялар автоматикаға арналған дәстүрлі
клеммалық қалыптармен, DIN-рейкаға монтаждауға арналған корпустармен, электрлік
қорғалған немесе гальваникалық оқшауланған енгізу-шығару құралдарымен жабдықталған
конструктивті аяқталған модульдерді шығарады.
Arduino компаниясы мұндай өнімді шығармайды, алайда өз дүкенінде Industrial Shields
компаниясының өнімдерін сатады. Сондай-ақ, Archiduino компаниясының өнімі белгілі. Екі
компанияның шешімдері AVR процессорларына негізделген. Компаниялар din-рейкаға
арналған корпустар жиынтығын ұсынады, онда әзірлеуші бірқатар шеткі модульдерді
орнатады.
Arduino үшін микроконтроллерлер алдын ала тігілген тиегіштің болуымен
ерекшеленеді (ағылш. botloader). Осы жүктегіштің көмегімен пайдаланушы өз
бағдарламасын микроконтроллерге дәстүрлі жекелеген аппараттық бағдарламаларды
пайдаланбай жүктейді. Жүктеуші компьютерге USB интерфейсі арқылы (егер ол платада
болса) немесе UART-USB адаптері арқылы қосылады. Жүктеушіні қолдау Arduino IDE ішіне
енгізілген және бір рет нұқу арқылы жүктеледі.
Тиегішті өшіргенде немесе тиегішсіз микроконтроллерді сатып алған жағдайда
әзірлеушілер тиегішті микроконтроллерге өз бетінше тігуге мүмкіндік береді. Ол үшін
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Arduino IDE-де бірнеше танымал арзан бағдарламашылардың қолдауы бар, ал Arduino
платаларының көпшілігінде ішкі ұяшықты бағдарламалау (AVR үшін ICSP, JTAG немесе
ARM үшін SWD) қосқышы бар.
Бұл Bluetooth модулі дәйекті сымсыз деректер беруді оңай жүзеге асыра алады. Оның
жұмыс жиілігі ISM 2,4 ГГц ең танымал жиілік диапазондарының бірі болып табылады. Ол
Bluetooth 2.0+EDR стандартын қабылдайды. Bluetooth 2.0 түрлі құрылғылардан сигнал беру
уақыты 0,5 секунд аралығын құрайды, сондықтан Bluetooth чипінің жұмыс жүктемесі
айтарлықтай азаюы мүмкін, ал Bluetooth үшін күту уақытын үнемдеуге болады. Бұл модуль
жүйелі интерфейспен жабдықталған, ол қарапайым және жалпы жобалау/әзірлеу циклін
жеңілдетеді [3].
Arduino бағдарламалау тілі стандартты C++ болып табылады (GNU Compiler Collection
отбасының компиляторлары қолданылады).
Arduino бағдарламашысымен жазылған бағдарламалар нобайлар деп аталады (немесе
кейде скетчи – sketch ағылшын тілінен транслитерация) және *.ino кеңейтімі бар файлдарда
сақталады. Бұл файлдар компиляция алдында Arduino препаратымен өңделеді. Сондай-ақ,
стандартты C файлдарын құру және жобаға қосу мүмкіндігі бар.
C++ міндетті функциясы Main() Arduino препроцессоры қажетті «қара» әрекеттерді
қою арқылы өзі жасайды.
Бағдарламашы Arduino setup() және loop () үшін міндетті екі функцияны жазу керек.
Біріншісі старт кезінде бір рет шақырылады, екіншісі шексіз циклде орындалады.
Бағдарламашы өз бағдарламасының мәтініне (скетчаға) пайдаланылатын стандартты
кітапханалардың тақырып файлдарын енгізуге міндетті емес. Бұл тақырып файлдары жоба
конфигурациясына сәйкес Arduino препроцессорын қосады. Алайда, пайдаланушы
кітапханаларды көрсету керек.
Arduino IDE жобасының менеджерінде кітапханаларды қосудың стандартты емес
механизмі бар. C++ стандартындағы бастапқы мәтін түріндегі кітапханалар IDE жұмыс
каталогындағы арнайы қалтаға қосылады. Бұл ретте кітапхана атауы ide мәзіріндегі
кітапханалар тізіміне қосылады. Бағдарламашы қажетті кітапханаларды атап өтіп, олар
компиляция тізіміне енгізіледі.
Arduino IDE компилятордың ешқандай параметрлерін ұсынбайды және басқа
параметрлерді азайтады, бұл жаңадан бастаушыларға арналған жұмыстың басталуын
жеңілдетеді және проблемалардың пайда болу қаупін азайтады [4].
Си (ағылш. C) – 1969-1973 жылдары Bell Labs қызметкері Деннис Ритчи би тілін
дамыту ретінде әзірлеген, жалпы мақсаттағы бағдарламалаудың компиляцияланатын
статикалық типизацияланған тілі. Бастапқыда UNIX операциялық жүйесін іске асыру үшін
әзірленген, бірақ кейін көптеген басқа платформаларға ауыстырылды. Тіл дизайнына сәйкес,
оның конструкциясы типтік машиналық нұсқаулықтарға жақын салыстырылады, соның
арқасында ол ассемблер тілі тән жобаларда, соның ішінде операциялық жүйелерде де,
көптеген құрылғылар үшін түрлі қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудесуперкомпьютерлерден бастап қосылатын жүйелерге дейін қолданылады. Си бағдарламалау
тілі бағдарламалық қамтамасыз ету индустриясының дамуына елеулі әсер етті, ал оның
синтаксисі C++, C#, Java және Objective-C сияқты бағдарламалау тілдері үшін негіз болды.
Си тілі бір өтпелі компилятор құруға болатын жүйелік бағдарламалау тілі ретінде
әзірленген. Стандартты кітапхана да үлкен емес. Осы факторлардың есебінен компиляторлар
салыстырмалы түрде оңай әзірленеді. Сондықтан бұл тіл түрлі платформаларда қол жетімді.
Сонымен қатар, өзінің төмен деңгейлі табиғатына қарамастан, тіл төзімділікке бағытталған.
Тіл стандартына сәйкес бағдарламалар компьютерлердің әр түрлі архитектурасына
компиляциялануы мүмкін.
Тілдің мақсаты ассемблермен салыстырғанда қателерді азайтумен үлкен
бағдарламаларды жазуды жеңілдету, процедуралық бағдарламалау принциптерін сақтай
отырып, бірақ жоғары деңгейдегі тілдерге тән қосымша үстеме шығыстарға әкеп соқтыруы
мүмкін.
Си негізгі ерекшеліктері:
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Стандартты кітапханаға математикалық функциялар немесе файлдармен жұмыс істеу
функциялары сияқты көптеген маңызды мүмкіндіктер енгізілген – қарапайым тілдік база;
-процедуралық бағдарламалау;
-мағынасыз операциялардан сақтайтын түрлер жүйесі;
-бір үлгідегі операцияларды абстрагирлеу үшін препроцессорды қолдану;
-көрсеткіштерді пайдалану арқылы жадқа кіру;
-негізгі сөздердің аз саны;
-параметрді сілтемеге емес, мән бойынша функцияға жіберу (сілтеме арқылы жіберу
сілтемемен эмуляцияланады);
-функцияларға және статикалық айнымалыларға көрсеткіштердің болуы;
-атаулардың көріну аймақтары;
-құрылым және біріктіру – бір тұтас ретінде манипуляциялауға болатын, пайдаланушы
анықтайтын деректердің жинаушы типтері.
Сонымен қатар Си-да жоқ:
-ішкі функциялар;
-функциялардан бірнеше мәндерді тікелей қайтару;
-сопрограммалар;
-жадыны автоматты басқару құралдары;
-объектілі-бағытталған бағдарламалаудың кіріктірілген құралдары;
-функционалдық бағдарламалау құралдары.
Жоқ мүмкіндіктердің бір бөлігі кірістірілген құралдармен (мысалы, setjmp және
longjmp функцияларымен қатар бағдарламалармен имитациялануы мүмкін), бір бөлігі бөгде
кітапханалардың көмегімен қосылады (мысалы, көп тапсырыстарды қолдау үшін және
желілік функциялар үшін pthreads, sockets кітапханаларын және т.б. пайдалануға болады;
қоқыстарды автоматты құрастыруды қолдау үшін кітапханалар бар), бір бөлігі кейбір
компиляторларда тілдің кеңеюі түрінде іске асырылады (мысалы, GCC ішіне салынған
функциялар). Бұл әдіс Си-да көрсеткіштердің нақты полиморфдылығына және осы тілде
функцияларға сілтемелердің қолдауына негізделген ООП механизмдерін іске асыруға
мүмкіндік береді. Осы модельге негізделген ООП механизмдері GLib кітапханасында іске
асырылды және gtk+фреймворкасында белсенді қолданылады. Gobject базалық класын
ұсынады, бір кластан мұра алу мүмкіндігі және көптеген интерфейстерді жүзеге асыру.
Тіл пайда болғаннан кейін жақсы қабылданды, өйткені ол жаңа платформаларға
компиляторлар тез жасауға мүмкіндік берді, сондай-ақ программистерге олардың
бағдарламаларының қалай орындалатынын нақты көрсетуге мүмкіндік берді. Си-дегі
бағдарламаның төмен деңгейдегі тілдеріне жақындығының арқасында жоғары деңгейдегі
көптеген басқа тілдерде тиімді жазылған жұмыс істеді және Ассемблерде қолмен
оңтайландырылған код одан да жылдам жұмыс істей алды, себебі машинаны толық
бақылауға алды. Қазіргі таңда компиляторлардың дамуы және процессорлардың күрделенуі
қолмен жазылған ассемблерлік код (өте қысқа бағдарламалардан басқа) компиляторлар
жасайтын кодпен салыстырғанда іс жүзінде ұтылмайды, сонымен қатар Си жоғары
деңгейдегі ең тиімді тілдердің бірі болып қала береді [5].
Ештеңе жасамайтын Arduino үшін C++ бағдарламасының ең аз мысалын қарастырайық:
void setup()
{
}
void loop()
{
}
Бұл жерде жазылған және неге міндетті: неге бос файлмен жұмыс істеуге болмайды.
Бағдарлама неден тұрады:
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Алдымен, бағдарламаны кітап ретінде оқуға және жазуға болмайтынын түсіну керек:
қабығынан қабыққа дейін, жоғарыдан төменге дейін, жолдан тыс жол. Кез келген бағдарлама
жеке блоктардан тұрады. C / C++ код блогының басы сол жақ фигуралық жақшамен { оның
соңы – оң жақ фигуралық жақшамен} белгіленеді.
Блоктар әр түрлі болады және олардың қайсысы қашан орындалатыны сыртқы
жағдайларға байланысты. Ең төменгі бағдарлама мысалында 2 блокты көре аласыз. Бұл
мысалда блоктар функцияны анықтау деп аталады. Функция – бұл тек біреу одан кейін
пайдалана алатын аты бар код блогы.
Бұл жағдайда бізде 2 Setup және loop атаулары бар функциялар бар. Олардың болуы
Arduino үшін c++ кез келген бағдарламасында міндетті. Олар ештеңе істей алмайды және
біздің жағдайдағыдай, бірақ жазылуы керек. Әйтпесе, компиляция сатысында сізде қате
шығады.
Мысал: жыпылықтайтын LED
Енді бірдеңе болу үшін біздің бағдарламаны толықтырайық. Arduino, 13-ші пинаға LED
қосылған. Біз немен айналысатынымызды басқаруға болады.
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
delay(900);
}
программасын жүктеңіз. Сіз төлемдегі әрбір секунд жарық диодты көреді. Неге бұл код әр
секундтық жыпылықтауға әкеледі.
Біздің бұрын бос функцияларға біз бірнеше сөйлемдерді қосдық. Олар setup және loop
функциясының фигуралық жақшалары арасында орналастырылған. Setup-да бір өрнек пайда
болды, ал loop-да бірден 4
Әрбір өрнек — процессорға бір нәрсе жасауға бұйрық. Бір блок шеңберіндегі өрнектер
бірінен кейін бірі, қатаң түрде ешқандай кідіріссіз және ауыстырып қосусыз орындалады.
Яғни, егер біз бір нақты код блогы туралы айтатын болсақ, оны түсіну үшін жоғарыдан
төмен оқуға болады [6].
Енді блоктардың өздері қандай тәртіпте орындалады, яғни setup және loop
функциялары. Нақты өрнектердің мәні туралы ойланбаңыз, жай ғана тәртіпке салыңыз.
Arduino қосылғаннан кейін RESET түймесі қайта тігіледі немесе басылады, «бір нәрсе»
setup функциясын шақырады. Яғни, онда сөздерді орындауға мәжбүр етеді.
Setup жұмысы аяқталысымен, бірден «бір нәрсе» loop функциясын тудырады.
Loop жұмысы аяқталысымен, бірден «бір нәрсе» loop функциясын тағы бір рет және
шексіздікке дейін тудырады.
Егер олар қалай орындалатынын ретімен нөмірленсе, ол шығады:
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);❶
}
void loop()
{

digitalWrite(13, HIGH);❷❻❿
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delay(100);❸❼ …
digitalWrite(13, LOW);❹❽
delay(900);❺❾
}

Тағы да еске сала кетейік, жоғарыдан төмен оқып, бүкіл бағдарламаны қабылдауға
тырысудың қажеті жоқ. Жоғарыдан төмен тек блоктардың мазмұны оқылады. Біз setup және
loop жарнамаларының тәртібін өзгерте аламыз.
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);❷❻❿
delay(100);❸❼ …
digitalWrite(13, LOW);❹❽
delay(900);❺❾
}
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);❶
}

Осыдан нәтиже өзгермейді: компиляциядан кейін сіз мүлдем балама бинарлық файлды
аласыз.
Өрнектер не істейді:
Енді неге жазылған бағдарлама жарық диодты жыпылықтатуға әкеледі деп түсінуге
тырысайық.
Arduino пиналары шығу және кіру сияқты жұмыс істей алады. Сіз бірдеңені басқаруды,
яғни сигнал беруді қаласаңыз, ИЕТ басқарушысын жұмыс жағдайына шығу үшін ауыстыру
қажет. Біздің мысалда біз 13-ші шинада жарық диодты басқарамыз, сондықтан 13-ші пин
пайдалану алдында шығу керек.
Бұл setup функциясында өрнектеледі:
pinMode(13, OUTPUT);
Өрнектер әр түрлі: арифметикалық, декларациялар, анықтамалар, шартты және т.б.
болады. Естеріңізде ме? Бізде setup және loop функциялары бар, біз «бір нәрсе» деп атаған
нәрсе туындайды. Енді біз бір жерде жазылған функцияларды шақырамыз [7].
Біздің setup-да біз pinMode атымен функциясын шақырамыз. Ол берілген режимге
нөмір бойынша берілген ИЕТ-ті орнатады: кіру немесе шығу. Қандай пин туралы және
қандай режим туралы дөңгелек жақшаларда, үтір арқылы, функцияның атауынан кейін
бірден көрсетіледі. Біздің жағдайда, біз 13-ші пин ретінде жұмыс істейміз, OUTPUT шығу
дегенді білдіреді, INPUT – кіру.
13 және OUTPUT сияқты анықтаушы мәндер функцияның аргументтері деп аталады.
Барлық функциялардың 2 аргументі болуы керек. Автор жазған функцияның мәніне қанша
аргументтер бар. Мүмкін функциялар бір дәлел, үш, жиырма; функциялар мүлдем дәлелсіз
болуы мүмкін. Содан кейін оларды шақыру үшін дөңгелек жақша ашылады және дереу
жабылады:
noInterrupts();
Шын мәнінде, сіз байқай аласыз, біздің setup және loop функциялары, сондай-ақ
ешқандай дәлелдер қабылдамайды. Және жұмбақ «бір нәрсе» дұрыс сәтте бос жақшалармен
де тудырады [8].
Біздің кодымызға ораламыз. Сонымен, біз жарықдиодты жыпылықтауды жоспарлап
отырғандықтан, пин басқарушысы бір рет шығуы керек. Ол үшін идеологиялық және setup
функциясы: содан кейін онымен жұмыс істеу үшін қажет.
Loop функциясына өтіңіз:
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void loop()
{
digitalWrite(13, жоғары);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
delay (900);
}
Ол setup кейін бірден шақырылады. Және ол қайтадан аяқталады. Loop функциясы
бағдарламаның негізгі циклі деп аталады және пайдалы жұмысты орындауға арналған
идеологиялық функция. Біздің жағдайда пайдалы жұмыс-LED жыпылықтайды.
Тәртіп бойынша сөйлемдер өтеміз. Мәселен, бірінші өрнек – digitalWrite кірістірілген
функциясына қоңырау шалу. Ол берілген пин логикалық нольді (LOW, 0 вольт) немесе
логикалық бірлікті (HIGH, 5 вольт) digitalWrite функциясына 2 дәлел беріледі: пин нөмірі
және логикалық мәні. Нәтижесінде, ең алдымен, біз 13-ші шинада жарық диодты жағамыз,
оған 5 вольтты береміз.
Бұл процессор бірден келесі сөйлемге кіріседі. Бізде бұл delay функциясы бар. Delay
функциясы – бұл процессорды белгілі бір уақытқа ұйықтатуға мәжбүр ететін кірістірілген
функция. Ол тек бір дәлел қабылдайды: ұйықтау керек миллисекундтардағы уақыт. Біздің
жағдайда, бұл – 100 мс [9].
Біз бәрін ұйықтап жатқанда, яғни 100 мс аяқталғаннан кейін процессор оянып, бірден
келесі өрнекке ауысады. Біздің мысалда бұл бізге таныс digitalWrite функциясына қайтадан
қоңырау шалу. Рас, бұл жолы біз LOW мәнін екінші дәлел. Біз 13-ші шинаға логикалық нөл
орнатамыз, яғни 0 вольт, жарық диодты өшіреміз.
Жарық диодты жойғаннан кейін біз келесі сөйлемге кірісеміз. Және тағы да бұл delay
функциясын шақыру. Бұл жолы біз 900 мс өшіреміз.
Сөну аяқталған соң, loop функциясы аяқталады. «Бірдеңені» аяқтау фактісі бойынша
оны бірден шақырады және бәрі қайтадан жүреді: жарық диод жанып, сөнеді, күтуде және
т.б.
Егер жазылғанды қазақ тіліне аударса, келесі алгоритм болады:
 Жарық диодты жағамыз
 100 миллисекунд күтеміз
 жарық диодын өшіреміз
 900 миллисекунд күтеміз
 1-тармаққа көшеміз
Осылайша, біз Arduino әр 100 + 900 мс = 1000 мс = 1 сек жыпылықтайтын маякты
алдық.
Сапалы бағдарламалау ережелерінің бірі: «кодты түсіндіруді қажет етпейтіндей
түсінікті етіп жазыңыз». Мүмкін, бірақ әрдайым емес. Оқырмандардың кодындағы айқын
сәттерді түсіндіру үшін: сіздің әріптестеріңіз немесе сізге бір айдан кейін, деп аталатын
пікірлер бар.
Бұл компилятор толығымен елемейтін және тек оқырман үшін маңызды бағдарламалық
код конструкциясы. Пікірлер көп жолды немесе бір жолды болуы мүмкін:
/*
Функция setup вызывается самой первой,
при подаче питания на Arduino
А это многострочный комментарий
*/
voidsetup()
{
// устанавливаем 13-й пин в режим вывода
pinMode(13, OUTPUT);
}
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void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);// спим 100 мс
digitalWrite(13, LOW);
delay(900);
}
Көріп отырғаныңыздай, / * және * / таңбалар арасында қандай да бір түсініктеме жолдарын
жазуға болады. Ал бірізділікпен // комментарийден кейін жолдың соңына дейін келетін барлық
нәрсе саналады.
Сонымен, бағдарламаларды жазудың ең негізгі принциптері түсінікті деп үміттенеміз.
Алынған білім белгілі бір уақыт схемалары бойынша Arduino шыңына қуат беруді
бағдарламалық басқаруға мүмкіндік береді. Бұл көп емес, бірақ алғашқы эксперименттер үшін
жеткілікті [10].
Ардуиноның негізінде көптеген қызықты нәрселер жасауға болады, мысалы, машинкалар
(мысалы, 1 машина, 2 Машина, смартфоннан басқарылатын машина, радиомен басқарылатын
Аэроұтқыр). Қарапайым машина үшін бір қозғалтқышты және бір сервомормен қашықтан
басқару жеткілікті, бірақ Ардуино әлдеқайда үлкен мүмкіндіктерді ұсынады, яғни Ардуино
негізінде әлдеқайда күрделі және қызықты құрылғыларды жасауға болады. Мысалы, сіз
экскаватор жасай аласыз. Мысалы, экскаватордың «қолын» 4 сервомоторларда жасауға болады,
ал оны кеңістікте жылжыту үшін 2 моторедукторды пайдалануға болады. Ардуинода
қашықтықтан басқару жүйесін жасау қиын емес.

Cурет 1 – Экскаватордың электр жетегін қашықтықтан басқару сұлбасы
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2. Белоусов А.А., Дубровская Л.А. Широкополосная аналоговая волоконно-оптическая
линия связи. – Омск: ОАО ЦКБ автоматики, 2006.
3. Усманов А. У., Шокиров Л. Б., Сайфуллаев С. С. Аналоговый и цифровой сигналы //
Молодой ученый, 2017.
4. Hаучные работы по электротехнике, электронной технике, информационным
технологиям. Авторы научной работы: Омельченко Е., Танич В., Маклаков А., Карякина Е.
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6. Arduino на Prix Ars Electronica 2006 - www.aec.at/en/prix/honorary2006.asp.
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8. Ray, A.K. Advanced Microprocessors and Peripherals / A.K.Ray, K.M.Bhurchand. – India:
Tata McGraw-Hill.
9. Клингман Э. Проектирование микропроцессорных систем. – М., Мир, 1980. – 576 c.
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ЖЕРГІЛІКТІ БАСПАСӨЗДІҢ ӨЗЕКТІ МЕСЕЛЕЛЕРІ
Жергілікті баспасөз – жергілікті деңгейде демократияның орнығуы мен дамуы үшін
таптырмайтын құрал. Әлемдегі демократиясы дамыған көптеген елдерде жергілікті баспасөз
ұлттық баспасөздің деңгейінде. Жергілікті баспасөз көптеген мәселелермен, әсіресе қаржы,
кадрлық және технологиялық проблемалармен күресуде. Жергілікті баспасөздің
проблемаларын анықтау, шешімін табу біз үшін маңызды. Соңғы жылдары Түркістан
облысындағы жергілікті баспасөзге қатысты зерттеулер көбейгенімен, аймақтағы жергілікті
баспасөзді зерттеу жеткіліксіз. Осы зерттеу аясында Түркістан облысының жергілікті
баспасөзі басқа аймақтарға қарағанда ілгері болғанымен, жергілікті баспасөзде кездесетін
негізгі проблемалар да жоқ емес. Осыған сәйкес қаржыландыру және білікті кадрлар
мәселесі Түркістан облысының жергілікті баспасөзінің басты проблемалары. Жергілікті
газеттердің көпшілігі тендерді табыстың негізгі көзі ретінде қарастыратындығы, сонымен
бірге тендерге тәуелді журналистика әлі де бар екенін көрсетеді.
Кілт сөздер: Жергілікті баспасөз, Түркістан, Қазақстан, газет, проблемалар,
ерекшеліктер.
Местная пресса – незаменимый инструмент для установления и развития демократии
на местном уровне. Во многих странах с развитой демократией в мире местная пресса
находится на уровне национальной прессы. Местная пресса борется со многими проблемами,
особенно с финансовыми, кадровыми и технологическими проблемами. Для нас важно
выявить проблемы местной прессы, найти пути их решения. Несмотря на то, что за
последние годы в Туркестанской области увеличилось количество исследований местной
прессы, в регионе до сих пор недостаточно изучена местная пресса. В рамках данного
исследования можно сказать, что местная пресса Туркестанского края лучше, чем в других
регионах, но мы также наблюдаем основные проблемы, с которыми сталкиваются местные
СМИ. В соответствии с этим вопросы финансирования и квалифицированных кадров
являются основными проблемами местной прессы Туркестанской области. Исследования
показывают, что тендер рассматривается как основной источник дохода для большинства
местных газет, и до сих пор существует тендерно-зависимая журналистика.
Ключевые слова: местная пресса, Туркестан, Казахстан, газета, проблемы,
особенности.
The local press is an indispensable tool for establishing and developing democracy at the local
level. In many countries with developed democracies in the world, the local press is at the level of
the national press. The local press is struggling with many problems, especially financial, personnel
and technological problems. It is important for us to identify the problems of the local press and
find solutions. Despite the fact that in recent years the number of studies of the local press has
increased in the Turkestan region, there is still insufficient research of the local press in the region.
Within the framework of this study, we can say that the local press of the Turkestan region is better
than in other regions, but we also observe the main problems faced by local media. In accordance
with this, the issues of financing and qualified personnel are the main problems of the local press of
the Turkestan region. Research shows that the tender is seen as the main source of revenue for most
local Newspapers, and there is still tender-dependent journalism.
Keywords: local press, Turkestan, Kazakhstan, newspaper, problems, features.
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Негізгі міндеті ақпараттандыру болып саналатын баспасөз демократиялық елдер үшін
таптырмайтын құрал. Еркін және бейтарап баспасөз демократиялық жүйені қорғау мен
нығайту үшін өте маңызды. Баспасөз қоғамның мәселелерін басшыларға жеткізу,
басшылардың кемшіліктері мен қателіктерін көтеру арқылы қоғам атынан бақылаушы рөлін
алады және осылайша демократияның жақсы жұмыс жасауына ықпал етеді. Жергілікті
бұқаралық ақпарат құралдарында саны мен мазмұны бойынша теориялық және эмпирикалық
зерттеулердің болмауы үнемі баса айтылады. Түркістан облысының жергілікті баспасөзі
үшін жағдай онша ерекшеленбейді. Түркістан облысында шығатын жергілікті газеттер
туралы ақпарат қазіргі заманға сай емес. Соңғы жылдары Түркістанның мемлекеттік орталық
ретіндегі маңызы және облыстың ішкі бөлімін құру сияқты кейбір негізгі ақпаратқа қол
жеткізуге мүмкіндік туды. Алайда бұл ақпаратта Түркістан облысы газеттерінің барлық
аспектілерін бағалау үшін жеткілікті мәліметтер жоқ. Күн сайын, аптасына, ай сайын
шығатын жергілікті газеттердің физикалық және мазмұндық сипаттамалары, техникалық
инфрақұрылым сипаттамалары, қызметкерлердің біліктілігі және Түркістан облысының
жергілікті баспасөзінде кездесетін проблемалар осы зерттеудің проблемасын құрайды.
Электрондық БАҚ дәуірінде адамның газетті таңдауы бұрынғы ата-бабаларымыздың
күткенінен мүлдем өзгеше. Радио мен теледидар баспасөзді қолданыстағы технология
ғажайыптары арқылы өзгертті; олар газетке жаңа функция берді. Баспасөздің негізгі
функциясы - ең соңғы жаңалықтарды тарату болды, және бұл міндеттің көп бөлігі радио мен
теледидардан алынды. Осыған қарамастан, газеттің бүгінгі таңдағы маңызы өте зор.
Электронды бұқаралық ақпарат құралдарының хабарларынан газеттің жалғыз артықшылығы
– бұл оқырманның тілегі бойынша емес, керісінше радио мен теледидар үстірт қарайтын
мәселелерді түсініктемелермен шешеді. Жарқын болмаса да, газет радио мен теледидармен
салыстырғанда ең зияткерлік байланыс құралы . Бұл жағдай тек жергілікті және аймақтық
аймақтарда ғана ерекшеленеді. Газет осы уақытқа дейін ең танымал жаңалықтар таратушы
болып табылды. Бұл аудандарда қазіргі уақытта радио және теледидармен толық қамтамасыз
етілмеген және ешқашан толықтай қол жетімді болмайтын жаңалықтар газеттің алдыңғы
қатарында [1, 13-14].
Белгілі бір аймақта жарияланған баспасөз жергілікті баспасөз деп аталады. Бұл бүкіл
елге қарағанда аз таралған бір немесе бірнеше облыстар мен аудандардың оқырмандарына
жететін және белгілі бір провинция немесе аймақ туралы жаңалықтар шоғырланған мерзімді
басылымдардың жиынтығы. Оларда адамдарға айналасында не болып жатқандығы туралы
толық ақпарат беретін басқа жаңалықтар көзі жоқ. Институттар (мемлекеттік
департаменттер, партиялар, қауымдастықтар, экономикалық ұйымдар және басқалар)
жергілікті баспасөзге өздерінің қызметтері туралы және талқыланатын тақырып болуы үшін
қажет. Бұл жағдайда облыстық газеттер әлеуметтік саясат тұрғысынан өте маңызды міндетті
орындайды.
«Аймақтық баспасөз шектеулі аймақта тұратындарға бағытталған. «Bas Regional Press»
деп аталатын аймақтағы жаңалықтарды, фотосуреттерді, саяси, экономикалық, мәдени және
көркемдік іс-шараларды, спорттық іс-шараларды ұсынатын баспасөз деп аталады. Бұл бір
баспасөз шығаратын және кем дегенде үш көршілес провинцияда немесе кем дегенде бір
географиялық аймақта жарияланған мерзімді басылымдарға қатысты» [2, 8]. Облыстық
баспасөздің сипаттамалары жергілікті баспасөзге ұқсас.
Жергілікті баспасөз мысалдарында нақты провинцияларға, аудандарға немесе
аудандарға қатысты мәселелер көтеріліп, талқыланады. Мұндай басылымдар біздің еліміздің
барлық аумағында бар. Кейде жергілікті баспасөзде бүкіл елдегі проблемалар жаңалықтар
ретінде талқыланып, өңделетінін байқауға болады. Жергілікті баспасөзді ұлттық баспасөзбен
салыстырған кезде, кейбір ерекшеліктер жергілікті баспасөзде алдыңғы орынға шыққаны
байқалады. Бұл ерекшеліктерге мыналар кіреді:
 Жергілікті газеттер оқырманға жақын болады; Себебі жаңалықтар, оқиғалар таныс
жақын ортаға байланысты. Жергілікті баспасөз туралы айтуға қанағаттану оңайырақ болады.
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 Жергілікті баспасөз ұлттық баспасөзде бірнеше жолмен өтетін жергілікті
жаңалықтар туралы егжей-тегжейлі мәлімет береді. Бұл мүмкіндігімен жергілікті
баспасөздің ұлттық баспасөзден артықшылығы бар.
 Жергілікті баспасөз оқырманды қызықтыратын барлық оқиғаларды тікелей
хабарлайды. Осыған байланысты жергілікті баспасөз парақты қажетсіз жаңалықтармен
толтыратын баспасөзден жоғары.
 Жергілікті баспасөз мақсатты аудиторияны жақсы білуі керек; өйткені барлық
бұқаралық ақпарат құралдарына қолданылатын факторлар жергілікті баспасөзге де қатысты.
Оның жергілікті баспасөздегі жетістігі оның жергілікті қоғамдық пікірге және жергілікті
өзін-өзі басқаруға әсерімен тепе-тең [2, 9].
Облыстық газет кеңірек, көбінесе саяси және географиялық жағынан жабық
кеңістіктерге қызмет етеді. Облыстық газет ең алдымен өз аймағына қатысты және жалпы
қызығушылық тудыратын жаңалықтарды осы жерде жеткізеді. Ол өздері жариялаған
аймақтың ауылдары мен қалаларына қатысты оқиғаларды осы аймақтардан тыс адамдарға
қызығушылық деңгейіне жеткізеді. Бұл облыстық газеттің басылым аймағында жергілікті
газет болса ғана мүмкін. Әдетте облыстық газеттер жергілікті баспасөзге өздері шығаратын
аудандарда қызмет етеді. «Жергілікті газет өзінің жеке хабар тарату аймағымен және
жинақталуымен ғана шектеледі және де көптеген БАҚ-тарға қарағанда, жаңалықтар туралы
толығырақ біле алады» [1, 16].
Қоғамның оқиғалар мен оқиғалар туралы хабардар болу қажеттілігінен туындаған
баспасөз ғасырлар бойы адамзат өмірінде маңызды орын алып келді. Экономикалық, саяси
және әлеуметтiк салалардағы қоғамдардың әлеуметтiк-психологиясына әсер ете алатын
бұқаралық ақпарат құралдары кейде қоғамды дұрыс бағытқа бағыттайды, кейде әртүрлi
саяси және капитал топтарының бақылауымен қоғамды бұрыс бағытқа бұруға тырысты.
Осындай жолмен пайдалануға ашық бұқаралық ақпарат құралдары адамдар, қауымдастықтар
мен елдердің тағдырында маңызды рөл атқарды.
Көптеген жылдар бойы журналистер күш орталықтарының жанында отырды;
деректердің қолдарына түсуін күтіп отыратын. Үкімет, астана, соттар, муниципалитеттер,
сенім орталықтары, басқа ұйымдар; қор нарығы. Қазір деректердің құлдырауы адамдардың
не істеп жатқанын білгісі келетін оқырманды қанағаттандырмайды. Оқырмандар жеке
өмірлерінде олармен не болып жатқандығы туралы психологиялық түсініктеме табуға
тырысады. Күрделі әлеуметтік әлемнен бастап, алдыңғы қатарлы технологиялардағы
фактілер не болып жатқанын түсіндіре бастайды [11, 40].
Жалпы, ұлттық немесе халықаралық бұқаралық байланыс құралдары адамдарға олар
ойлана алмайтын және қол жеткізе алмайтын әлемді ұсынады, ал олар өздері өмір сүретін
мәселелерді шеше алмайды және қоғам мүшелері өз мәселелерімен қалады. Жергілікті
баспасөз аймақта жеке адамдарға өз мәселелерін шешуге көмектесу, жеке тұлғалар
арасындағы қарым-қатынасты оң бағытта дамыту, жергілікті деңгейде қоғамдық пікір
қалыптастыруға ықпал ету, сонымен бірге қоғамдық функцияны сынға ала отырып,
жергілікті әкімшіліктерге бақылау жасау мақсатында шығарылады [3, 161].
Түркістандағы жергілікті баспасөзде жасалған анықтамаларға зер салсақ, түрлі пікірлер
бар деуге болады. Алайда, бұл анықтамаларда ортақ ой тұжырымдалған.
Жергілікті жаңалықтар мен тақырыптар ұлттық жаңалықтардан өзгеше болатын белгілі
бір аймақта шығарылатын және оқылатын газеттер немесе қалада немесе қалада тұратын
адамдарға байланысты газеттерді жергілікті газет деп анықтауға болады.
Жергілікті баспасөз – бұл жергілікті проблемаларды ең жақсы бөлшектерге дейін бөліп
жеткізу арқылы жергілікті халықты мүмкіндігінше ақпараттандыратын, аймақ халқының
дауысы және проблемаларын қоғам мен билік органдарына көрсетуде тиімді рөл атқарады.
Аймақта жарияланған жергілікті баспасөз жеке тұлғалардың проблемаларын шешуге
көмектеседі, адамдар арасындағы қатынастардың оң дамуын қамтамасыз етеді, жергілікті
деңгейде қоғамдық пікірдің қалыптасуына ықпал етеді және жергілікті өзін-өзі басқаруды
белгілі бір деңгейде бақылауға және сынға алу арқылы мемлекеттік орган ретінде қызмет
етеді.
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Жергілікті баспасөздің мәселелері қандай? Жергілікті журналистика өзіне тиесілі
қаланың экономикалық, әлеуметтік және мәдени әлеуеті аясында дамуға мүмкіндік алады.
Мазмұн өндірісі де, жарнама түсімі де, білікті айналымы да қаланың осы үш әлеуетімен
тікелей байланысты. Егер экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму деңгейі қажетті
қарқынмен дамымаса, жергілікті баспасөзде созылмалы әлеуетке қатысты мәселелер
туындайтыны сөзсіз. Экономикалық құрылым және оның мәселелері, жаңалық көздері,
техникалық проблемалар, жұмысшылар саны мен сапасы, мазмұны, таралымы, жарнама т.б.
Түркістандағы жергілікті баспасөздің проблемалары көп жағынан қарапайым баспасөздің
проблемаларына ұқсас. Газет оқудың төмен қарқыны, халықтың сұранысына жауап бере
алмау, таралымның жеткіліксіздігі, технологиялардың жеткіліксіз қолданылуы, біліктілігі
жоқ жұмысшыларды жалдау, қызметкерлерді оқытуға баса назар аудармау - бүгінде
жергілікті баспасөздің дамуына кедергі келтіретін негізгі факторлар. Оған қоса, мемлекеттік
мекемелер мен ұйымдардың жергілікті баспасөзге деген қызығушылығының жоқтығына
байланысты, жергілікті баспасөз бағаланбаған, байыпты қабылданбаған жерде қалды [3,
246].
Жергілікті баспасөздің кейбір экономикалық проблемалары басқа салаларға әсер ететін
жалпы экономикалық қиындықтарға негізделген. Кейбір проблемалар журналистикаға
қатысты. Экономикалық тұрақсыздық, инфляция, жан басына шаққандағы табыс, елдегі
сатып алу қабілеті сияқты проблемалар газеттердің таралуын және одан түсетін кірісті
шектейді. Газеттерге жарнамалар ұсынылатын секторлардың бірдей проблемаларға
байланысты дами алмайтындығы, табыстың екінші негізгі көзі болып табылатын жарнама
мен жарнамадан түсетін түсімдердің жеткілікті деңгейге жетуіне кедергі келтіреді [4, 74].
Мемлекеттік мекеме ретінде қызмет ететін баспасөз коммерциялық кәсіпорын және
пайда табуды, ең болмағанда шығындарын жабу үшін жеткілікті табыс табуды көздейді.
«Баспасөз кәсіпорындары мәдени, әлеуметтік, экономикалық және саяси, қоғамдық пікір
қалыптастыратын, қоғамдық ерік-жігерді түсіндіретін және қоғамдық ерік-жігерді
басқаратын жартылай мемлекеттік кәсіпорындар мәртебесіне ие; білім беру, ақпараттық
және ынталандырушы сипаттамалары бар қызметтер өндіреді. Екінші жағынан, ол газет
(тауар) шығаруды және коммерциялық кәсіпорын мәртебесі бар пайда табуды мақсат етеді...
[5, 140].
Баспасөз бизнесі екі негізгі кіріске ие. Біріншісі – сатудан түскен табыс. Екіншісі –
жарнамадан түскен табыс. Табыстың екі көзі екі тәуелсіз топты құрайды. Бірінші топ
оқырмандардан тұрады, екінші топта жарнама иелері бар.
Баспа кәсіпорындары – ең күрделі қаржылық мәселелердің бірі. Мемлекеттік қызмет
көрсету кезінде тікелей немесе жанама түрде экономикалық жағдайлардың әсерінен
өнеркәсіптік өнім шығаратын баспасөз секторының маңызды қаржылық мәселесі – бұл өзінің
меншікті капиталымен және жиынтық айналымымен салыстыруға келмейтін төмен
рентабельділігі [6, 1407-1408]. Баспа кәсіпорнының өнімі болып табылатын газеттің өзіндік
құны мен сату бағасы арасында теңгерімсіздік бар. Сату бағасы мен шығындар арасындағы
айырмашылық болып табылатын пайда газет бизнесі үшін тек сатудан түскен кірістермен
арттыру мүмкін емес. Сондықтан газеттер жарнамалық түсіммен өзіндік құн мен сату бағасы
арасындағы айырмашылықты қанағаттандыруға тырысады. Пресс-компаниялардың
жарнамаларға мәжбүрлі тәуелділігі газеттерді кейде коммерциялық мақсаттар үшін құрбан
етеді.
Жергілікті газеттердің экономикалық күші мен капиталы өте шектеулі болғанда жалғыз
үміті – мемлекет тарапынан көмекте. Жергілікті баспасөзге мемлекеттік қолдау туралы түрлі
пікірлер бар. Жергілікті баспасөз өкілдері басым болған топқа мемлекеттік қолдау қажет, ал
республикалық газеттерге көрсетілетін қолдау мен ынталандыру жергілікті баспасөз
тарапынан жоққа шығарылады дейді. 2019 жылғы Turkistan Media Forum-да өткен кездесуде
барлық жергілікті журналистер әр сұрақтан кейін мемлекеттік қолдауды қажет ететіндіктерін
білдірді.
Газеттердің баспа саны тираж деп аталады. Таралым – бұл газетті сату көлемі емес,
баспа саны. Оған сонымен қатар басылған, бірақ оқырман сатып алмаған газеттердің саны
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кіреді. Демек, тираждың жоғары болуы газеттің жақсы сатылатынын білдірмейді. Тираж термині
біздің тілімізде көбінесе газет оқырмандарының санына сәйкес келеді. Газет оқырман сатып
алған сома таза сату немесе нақты сату деп аталады.
Жергілікті газеттердің таралымының аздығы таралымның жеткіліксіздігіне әсер етеді.
Дәстүрлі құрылымдағы жергілікті газеттердің барлығы дерлік қаладағы жұмыс орындарынан
тұратын жазылушылардың шектеулі санына жетті деп айтуға болады. Алайда басты мәселе – бұл
газеттердің үйлерге кірмеуі, олардың сатылмауы, кейде олар шыққан аймақта тұратын адамдар
да бұл газеттер туралы білмеуі. Көптеген жергілікті газет оқырмандары дилерлік сатылымға
қолы жетпей, «Қазпошта» арнасы арқылы қол жеткізеді. Қазпошта арқылы тарату газет
шығынын көбейтіп, сатылымды азайтады. Қорытынды: Оқырмандардың көп болуы үшін
газеттерді дилерлерге сату керек.
Үнемі дамып келе жатқан технология баспасөзде қолданылатын технологияны өзгертеді.
Кең таралған баспасөз өзінің күшті капитал құрылымымен тезірек осы технологиялық
инновацияларға бейімделе алады. Экономикалық тұрғыдан әлсіз жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдары жаңа технологияларға қол жеткізе алмайды немесе оларға қол жетімділігі шектеулі.
Жергілікті баспасөзде заманауи технологияның жоқтығы маңызды мәселе . Бүгінгі таңда,
технология тез дамып келе жатқан кезде, әрине, әрдайым заманауи технологиялар бойынша ілесе
отырып, офсеттік жүйені қолданатын әр түрлі басылымдарда жарияланған жергілікті газеттер
бар. Жергілікті газеттер технологияны дұрыс пайдалануға асықпайды. Техникалық
жетіспеушіліктер газеттерді орналастырудан бастап басып шығару және тарату желілеріне дейін
көптеген қолайсыздықтарға әкеледі [7, 192-193].
Технология – бұл өндірістің бір әдісі. Кәсіпорындар өздері өндіретін өндіріс түріне сәйкес
технологияны таңдайды. Әр сектор қолданатын өндіріс әдістерінен әртүрлі технологиялар
шығады және бұл технологиялар әр түрлі салаларға әсер етеді. Тиісінше, технология тауарларды
немесе қызметтерді өндірістің басынан бастап нарыққа және кейінгі кезеңдерге жеткізудегі
барлық техникалық және әкімшілік әдістерді қамтиды. Технологияны қолдану баспасөз саласы
үшін маңызды фактор . Уақытпен күресетін баспасөз компаниялары жаңа технологияларды
қолдануы керек. Пресс-бизнес үшін ақпаратқа қол жеткізу тек жұмыс бөлігі. Баспасөз
компаниясы бұл ақпаратты оқырманға қол жетімді етеді, оны сатылатын өнімге айналдырады.
Баспасөз жаңалықтар жинау, бағалау және басып шығаруда технологияларды кеңінен
қолданады. Жаңалықтарды жинауға қолданылатын диктофон, жазу үшін пайдаланылатын
компьютер, жаңалықты қолдайтын суретке түсіруге арналған камера, дайындалған
жаңалықтарды газет бетіне орналастыру және газетті жобалау үшін пайдаланылатын компьютер
мен дизайн бағдарламалық жасақтама, сайып келгенде дизайнды басып шығаруға қолданылатын
баспа құралы – бұл технологияның әр түрлі қырлары. Газет шығаруда қолданылатын
технологияларды екі кезеңде қарастыра аламыз: газет дайындау және басып шығару кезінде
қолданылатын жүйелер.
Жаңалықтарға қол жеткізу қиын
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы мемлекеттік қызметшілердің көпшілігі заңның
тиісті ережелерін мақсаттан асып кететін және өте қатал түрде қолданады. Бұл жергілікті
баспасөзде жұмыс істейтін журналистерге нақты ақпаратқа тез және сенімді қол жеткізуді
қиындатады, кейде оны кей жерлерде мүмкін емес етеді [8, 20].
Ресми мекемелерден (муниципалитеттен және т.с.с.) жеткілікті және дұрыс ақпарат ала
алмайтын жергілікті газеттер жергілікті баспасөздің негізгі жаңалықтар көзі немесе жеткіліксіз
таратылған жаңалықтар бюллетендерімен қанағаттандырылады немесе өз беттерінде осы
мәселелерді қамтымайды. Бұл жағдай жергілікті газеттердің мазмұнының жеткіліксіз болуына
және мазмұны жеткіліксіз газеттердің оқырман назарын өзіне аудартпауына себеп болады.
Соңғы жылдары дамыған жергілікті газеттер агенттікке жазылу арқылы жаңалықтардың саны
мен мазмұнын арттыруға тырысты. Алайда, бұл газеттердің көпшілігі агенттік негізіндегі
жаңалықтардан тұрады, ал оқырмандар түпнұсқа және әр түрлі мақалалардың орнына бірдей
газеттерді оқиды, бұл оқырмандар санын азайтады, демек жергілікті газеттердің таралымы
азаяды деген сөз.
Түркістан облысында соңғы жылдары ашылған жергілікті баспасөздерінде түрлі
ерекшелеріктермен жұмыс жасауда. Қазіргі таңда медианың дамуына байланысты баспасөздер
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ақпарат тарататын сайт, сондай-ақ интернет порталдармен қоса ашылуда. Солардың бірнешеуіне
мысал келтірейік.
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне есепке тұрып,
тіркелген жаңа баспасөздің бірі «SAQ» журналы. Журнал ақпараттық, сараптамалық, танымдық
бағытты ұстанады. Бұл жобамен қатар Қазақстанда дамыған медиаға дизайн және технология
бағытында жаңашыл үлес қосады. Бұл жобаға қосымша “SAQ.COM.KZ” «SAQ» журналын
электронды түрде жариялайтын дербес мультимедиялық жоба. Сайттың негізгі ұстанымы – анық
ақпарат тарату, бейтараптық, сөз бостандығы, адам құқықтарының сақталу принциптерін ұстану,
насихат жасаудан аулақ болу, журналистикаға тән барлық этикалық талаптарға сай болу.
«saq.com.kz» сайты – «SAQ» журналын электронды түрде жариялайтын дербес мультимедиялық
жоба іске асты.
Журналымыз Қазақстанның дәстүрлі медиасына жаңа серпін беріп, әлемде қалыптасқан
халықаралық стандарттарға, дизайндық зерттеулерге, ақпарат беру стилистикасына сәйкес
жарық көреді. Мақсаты – Қазақстандағы медианың мәселелерін талқылау үшін емес, нақты
проблемаларға қарсы жаңашыл идеяларды жүзеге асыру . Бүгінде оқырмандар саны күннен
күнге артып отыр. Яғни, бұл жоба өзінің жемісін бере алуда. Көптеген дамусыз қалған
баспасөздерге қарағанда барлық жағынан тиімді ұсыныстарды жүзеге асыруда.
Сонымен қатар жаңа ашылған «Аймақ» газеті басылымы Түркістан облысын
ақпараттармен қамтамасыз етіп отыр. Оның да арнайы ақпарат порталы іске асырылған.
Жергілікті халықтар газеттің беттерінен қажетті ақпараттармен сусындайды. Дегенменде
басылым толық ақпарат құрылымына айнала алмай отыр. Оған әрине, басылым қаржысы, және
де дизайн мен басқа да өзгешіліктерді енгізуге тырыспай, бұрынғының жолымен жүргенінен
байланысты болып отыр.
Әдетте, елде жұмыс істейтін баспасөз ұйымдары таралатын аймаққа немесе олар
орналасқан жерлердің географиялық таралуына байланысты үш топқа бөлінеді: ұлттық,
аймақтық және жергілікті. Жариялау аясындағы бүкіл елді қамтыған баспасөз ұлттық немесе кең
таралған баспасөз деп аталады. Жергілікті баспасөздің негізгі функциясы - барлық бұқаралық
ақпарат құралдарындағыдай жаңалықты көпшілікке жеткізу. Жергілікті баспасөз қарапайым
баспасөзге материал береді, ынталандыру қызметін атқарады. Ол адамдармен бірге
тұратындықтан, аймақтағы оқиғаларға әлдеқайда жақын және аймақ пен халықты жақсы біледі.
Кең таралған баспасөз өкілдерінің барлығы дерлік жергілікті газеттердің тілшілері. Бұл тұрғыда
жергілікті баспасөз – ұлттық баспасөзді тамақтандыратын ең маңызды қайнар. Жергілікті
баспасөз – бұл азаматтардың өз қалаларын тыңдай алатын құралы. Бұл қаланың маңызды
дамуын, маңызды жаңалықтар мен бүкіл ел үшін оң серпіліс жариялау құралы. Әрине, жергілікті
баспасөздің маңызды функцияларының бірі оның демократияны дамытуға қосқан үлесі.
Жергілікті баспасөз демократия мәдениетін қалыптастыру мен тамырластырудың ажырамас
элементі . Ұлттық деңгейдегі полифониялық және еркін баспасөз демократиялық жүйені қорғау
мен нығайту үшін өте маңызды болғандықтан, жергілікті баспасөз де жергілікті демократияның
дамуы үшін маңызды . Тәуелсіз және қуатты жергілікті баспасөз - бұл полифонияны растау және
монополия монархиясын бұзу, басқаша айтқанда, монополияға қарсы құрал. Жергілікті баспасөз,
жергілікті қоғамдық пікір атынан әрекет ете отырып, қаладағы проблемалар туралы нақты және
жеткілікті ақпарат берумен қатар, осы проблемаларды шешуге бағытталған бастамаларды
басшылыққа ала отырып, жергілікті өзін-өзі басқарудың ең мөлдір және ең үлкен бақылаушысы .
Күшті және тәуелсіз жергілікті баспасөз талқылау алаңы және қоғамдық пікірдің дұрыс
қалыптасуына ықпал етеді. Жергілікті билік пен әкімдер арасында өзара байланыс орната
отырып, жергілікті баспасөз азаматтарды жақындастырады және олардың пікірлерін анықтауға
көмектеседі.
Жергілікті газеттердің экономикалық күші мен капиталы өте шектеулі болғанда - мемлекет
тарапынан көмек қажет болады. Екінші жағынан, мемлекеттік қолдау жергілікті баспасөздің
тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді деген пікірді жоққа шығаруға болмайды. Алайда, кең таралған
баспасөзді мемлекет тарапынан үнемі қолдау сөзсіз қиын жағдайларда жұмыс істейтін жергілікті
баспасөзде қолдау күтуге әкеледі. Алайда жергілікті газеттер ешқашан ресми
хабарландырулардан басқа маңызды қолдау таппады. Бұл жергілікті газеттердің таралымның аз
болуына ықпал етеді. Дәстүрлі құрылымдағы жергілікті газеттердің барлығы дерлік қаладағы
жұмыс орындарынан тұратын жазылушылардың шектеулі санына жетті деп айтуға болады.
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Алайда басты мәселе – бұл газеттердің үйлерге кірмеуі, олардың дилерлерде сатылмауы, кейде
олар шыққан аймақта тұратын адамдар да бұл газеттер туралы білмеуі. Жергілікті баспасөздің
көтерген мәселелерінің бірі – жергілікті газеттердің тым көп болуы. Қаладағы жергілікті
баспасөз ұйымдарының саны қажеттіліктен асып кетуі, қажет емес көптігін көрсететін
қолданыстағы жарнама, жарнама және тиражды осы баспасөз ұйымдары арасында бөлуге
әкеледі. Сондықтан жергілікті баспасөзді нығайтуға қажетті табыс алынып тасталады. Жергілікті
газеттердің проблемалары талқыланатын түрлі платформаларда әлсіз жергілікті газеттерді
көптеп шығарудың орнына, капиталы анағұрлым жоғары білікті газеттерді біріктіру және
шығару ұсынылады. Екінші жағынан, газеттерді біріктіру монополияға алып келеді деп
ескертетіндер де бар. Сондықтан, сәтті болу үшін газеттерді біріктіру ерікті негізде жүргізілуі
керек. Жергілікті газеттердің маңызды мәселелерінің бірі – кадр мәселесі. Негізінен
экономикалық себептерге байланысты туындаған бұл проблема жергілікті баспасөз
ұйымдастыратын барлық алаңдарда жиі айтылады. Шектеулі экономикалық құралдармен өмір
сүруге тырысқан жергілікті БАҚ-тар жеткілікті кадрларды жұмысқа ала алмайды. Элементтердің
жетіспеушілігімен қатар, қолданыстағы элементтердің көпшілігі жалақысы аз жұмыс істейтін
білікті емес элементтерден тұрады. Бұл сайып келгенде, газеттің мазмұны жағынан да, саны
жағынан да әлсіздігіне әкеледі. Технологияны қолдану баспасөз саласы үшін маңызды фактор .
Баспасөз жаңалықтар жинау, бағалау және басып шығаруда технологияларды кеңінен қолданады.
Үнемі дамып келе жатқан технология баспасөзде қолданылатын технологияны да өзгертеді. Кең
таралған баспасөз, оның күшті капиталды құрылымы осы технологиялық инновацияларға тез
бейімделеді. Экономикалық әлсіз жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары жаңа технологияларға
қол жеткізе алмайды немесе оларға қол жетімділігі шектеулі. Жергілікті баспасөзде заманауи
технологияның жоқтығы маңызды мәселе . Бүгінгі таңда, технология қарқынды дамып келе
жатқан кезде, әрине заман талабына сай офсеттік жүйеге көшетініне қарамастан, үгіт жүйесімен
шығарылатын жергілікті газеттер бар. Жергілікті газеттер технологияны кешіктіруге дайын.
Техникалық жетіспеушіліктер газеттерді орналастырудан бастап басып шығару және тарату
желілеріне дейін көптеген қолайсыздықтарға әкеледі. Газеттің қара және ақ екендігі оқырманды
газеттен алшақтатады және оның ресми хабарландырулар алмауына себеп болады.
Технологиялық артта қалушылық дегеніміз – қысымға ертерек түсу, күні бойы көрінбеу. Ресми
мекемелерден (губернаторлықтан, муниципалитеттен және т.с.с.) жеткілікті және дұрыс ақпарат
ала алмайтын жергілікті газеттер жергілікті баспасөздің негізгі жаңалықтар көзі немесе
жеткіліксіз таратылған жаңалықтар бюллетендерімен қанағаттандырылады немесе өз беттерінде
осы мәселелерді қамтымайды. Бұл жағдай жергілікті газеттердің мазмұнының жеткіліксіз
болуына және мазмұны жеткіліксіз газеттердің оқырман назарын өзіне аудартпауына себеп
болады. Соңғы жылдары дамыған жергілікті газеттер агенттікке жазылу арқылы жаңалықтардың
саны мен мазмұнын арттыруға тырысты. Алайда, бұл газеттердің көпшілігі агенттік негізіндегі
жаңалықтардан тұрады, ал оқырмандар түпнұсқа және әр түрлі мақалалардың орнына бірдей
газеттерді оқуы керек, бұл оқырмандар санын азайтады, демек жергілікті газеттердің таралымы
азаяды.
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ХҚТУ СТУДЕНТ ЖАСТАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫ
(әлеуметтік талдау)
Бұл мақалада біздің университеттің студенттері өз құқықтарын қаншалықты білетіні
жайлы мәселе қозғалады. Біздер, жастар – қоғамның ең дамушы, серпінді, тез қимылдаушы
бөлігіміз. Еліміздің болашағы – біздің, жастардың, қолында. Келешекте өндіріс саласында,
басқару саласында да орындарды иеленіп, еліміздің өсіп-өркендеуі мен прогрессивті
дамуымен тығыз байланыста болатын да – біздерміз. Осы мақсатқа жету үшін және іске
асыру үшін, бірінші кезекте, өз құқықтарымызды жете түсініп, құқықтық сауаттылығымызды
арттыруымыз керек. Себебі азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет қалыптастырудың
басты алғышарты – азаматтардың құқықтық білімін жетілдіру және құқықтық мәдениетті
қалыптастыру екенін білеміз. Ал сол құқықтық сауаттылықты арттыруды оқу орнымыздың
студенттерінен бастауды жөн көрдік.
Кілт сөздер: құқықтық сауаттылық, жастар, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет.
В этой статье затрагивается вопрос о том, насколько студенты нашего университета
знают свои права. Мы, молодежь – самая активная, развивающаяся и быстро реагирующая
часть общества. Будущее нашей страны в наших руках, то есть в руках молодежи. В
будущем, занимая посты в сферах управления и в отраслях производства, мы внесем вклад в
развитие и процветание нашей страны. Чтобы осуществить и достичь этой цели, в первую
очередь, мы должны хорошо знать свои права и повысить правовую грамотность. Потому
что мы знаем, что первичное условие для создания правового государства и гражданского
общества – это развитие правового знания и формирование правовой этики. И мы решили
начать развитие правовой грамотности со студентов нашего университета.
Ключевые слова: правовая грамотность, молодежь, гражданское общество, правовое
государство.
This article addresses the question of how well our University students know their rights. We,
the youth, are the most active, developing and responsive part of society. The future of our country
is in our hands, that is, in the hands of young people. In the future, we will contribute to the
development and prosperity of our country by holding positions in management and production
sectors. To implement and achieve this goal, first of all, we must know our rights well and improve
our legal literacy. Because we know that the primary condition for creating a legal state and civil
society is the development of legal knowledge and the formation of legal ethics. And we decided to
start developing legal literacy with students of our University.
Keywords: legal literacy, youth, civil society, legal state.
Біздің баяндамамыздың тақырыбы – «ХҚТУ студент жастарының құқықтық
сауаттылығы» (әлеуметтік талдау). Біздің бұл тақырыпты алудағы мақсатымыз кейде
студенттердің құқықтарының бұзылып, қорғалмай жатқанын естіп жатамыз. Сол себепті,
университет студенттерінің құқықтық сауаттылығын арттыру және өз құқықтарының
қорғалуына жәрдемдесу мақсатында осы тақырыпты таңдап алдық.
Ең алдымен, құқықтық сауаттылығымыз қай дәрежеде екенін, біздің университет
студенттері өз құқықтарын қаншалықты білетінін анықтап алғымыз келді. Сол себепті, ең
алдымен, сауалнама жүргіздік [1]. Сауалнамаға толығымен біздің университеттің әртүрлі
факультет студенттері қатысты (құқықтану мамандығының студенттері қатыстырылмады).
48

Сауалнамаға қатысқандардың 83,3 %-ы 18-20, 10%-ы 16-18, 6,7%-ы 23-30 жас аралығындағы
студенттер болды (1-сурет).

Сурет 1.
Сауалнамаға белсене қатысқандар қыздар болды, яғни 60%-ы қыздар, 40%-ы ұлдар
болды (2-сурет).

Сурет 2.
Біздің сауалнамамыздың ең алғашқы сұрағы «Сіз өз құқықтарыңызды білесіз бе?»
деген сауалдан басталды [1]. Бұл сұрақ ең негізгі сұрақтардың бірі, себебі келесі сұрақтар
осы сауалға негізделіп жасалды. Және де тиісінше 86,7%-ы «иа» деп, 13,3%-ы «жоқ» деп
жауап берді.

Сурет 3.
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«Оқытушылардың сіздің құқықтарыңызды шектеген кезі болды ма?» деген сауалға
86,7%-ы «жоқ» деп, 13,3%-ы «иа» деп жауап берді [1]. Демек, бұл сауалдан студент
құқықтарының шектелуі немесе бұзылуы кішкене мөлшерде болсын кездесетінін байқаймыз
(4-сурет).

Сурет 4.
«Сіз қандай да бір зерттеу жұмыстары, эссе жазу кезінде белгілі бір ойлардың, авторлар
мен шығармалардың қайдан алынғанын көрсетесіз бе?» [1] [2]. Бұл сауалды қойған себебіміз,
біз білеміз, студенттер арасында аралық бақылау немесе жай сабақ кезінде шығармашылық,
өзіндік жұмыстар жазу үйреншікті нәрсе. Бірақ, материалдарды, шығармаларды қолданудың
да өзіндік ережелері бар. Біз сол ережені қаншалықты білеміз және де қаншалықты дұрыс
қолдана аламыз? Бұл сауалға студенттердің 60%-ы «кейде көрсетемін, кейде көрсетпеймін»
деп, 36,7%-ы «иа» деп, 3,3%-ы «жоқ» деп жауап берген (5-сурет).

Сурет 5.
«Оқытушыларға, ұстаздарыңызға баға алу немесе аралық бақылау, емтихан кезінде
пара берген кезіңіз болды ма?» [1].
Біз кейде естіп немесе жаңалықтардан көріп жатамыз, аралық бақылау немесе емтихан
кезінде студенттердің өз үлгерімдік бағасын көтеру үшін немесе емтихандардан құламау
үшін түрлі әдіс-тәсілдерге, соның ішінде пара (ақша) беру тәсіліне баратынын білеміз.
Сондай жағдай біздің университетте «кездеседі ме?» және «кездессе қаншалықты жиі?,
«сирек» немесе «мүлдем кездеспейді ме?» деген сауалдардың жауабын іздедік. Бұл сауалға
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93,3%-ы «жоқ» деп, 6,7%-ы «иа» деп жауап берді. Демек, мұндай жағдай әлі де кездеседі
деген сөз (6-сурет).

Сурет 6.
«Оқытушылардың сізден пара сұраған кезі болды ма?» деген сауалымызға 93,3%-ы
«жоқ» деп, 6,7%-ы «иа» деп жауап берді [1]. Бұндай жағдайда әле кездеседі (7-сурет).

Сурет 7.
Және соңғы сауалымыз «Университетіміздің білім алушыларға арналған Ар-намыс
кодексі, Адалдық кодексі жайлы білесіз бе?» деген сауал болды [1] [3]. Бұл сауалға 70%-ы
«иа» деп, 30%-ы «жоқ» деп жауап берді (8-сурет).

Сурет 8.
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Бұл кодекспен оқу жылының басында барлық студент таныстырылған. Біздің
университеттің өзінің Академиялық Адалдық кодексі бар. Бұл кодекс студенттердің
құқықтарының қорғалуына және өз құқықтарын дұрыс пайдалануына көмек беруде
таптырмайтын нормативтік-құқықтық акт. Бұл кодекс білім беру қызметін жүзеге асыру
және білім беру бағдарламаларын меңгеру кезінде тәртіп нормаларын анықтайды, білім алу
барысында, жазбаша жұмыстарды орындау (курстық және дипломдық жұмыс, магистрлік
және докторлік диссертация, ғылыми мақала жариялау, жұмыс баяндамасы немесе
конференция мен өз еңбегі ретінде ұсынылған басқа да жазбаша жұмыстар) кезінде,
емтиханға жауап беруде, зерттеулерде, өз ұстанымын білдіруде, қызметкерлермен,
оқытушылармен өзара қарым-қатынаста, сондай-ақ бағалауда студенттің адалдығының
көрінісін білдіретін құндылықтар мен қағидалар жиынтығын білдіреді [2] [3]. Бұл кодекстің
мақсаты білім беру үдерісінің барлық қатысушыларында (студенттерде, магистранттар мен
докторанттарда, оқытушы-профессорлар құрамында, әкімшілік-басқарушылық және
оқытушы-көмекші қызметкерлерінде) академиялық адалдықты сақтау қажетілігінің түсінігін
қалыптастыру. Егер де біз осы кодекспен жақсы танысар болсақ, алдыңғы көрсетілген
«кішкене» пайыздарды да жоя аламыз.
Жалпы, сауалнама қорытындысына қарасақ, біздің университеттің студенттері өз
құқықтарын біршама жақсы біледі. Бірақ, құқықтарымызды дұрыс пайдалана алмайтындар
қатары да аз емес. Осыны реттеу мақсатында және де студенттердің өз құқықтық
сауаттылығын арттыруға өз үлесімді қосу мақсатында менің бірнеше ұсыныстарым бар еді.
Сол ұсыныстарға тоқталсам:
 Академиялық Адалдық кодексін студенттерді қызықтыратындай етіп жасасақ.
Мысалы, сыртқы мұқабасына «Академиялық Адалдық кодексі» деген атаудың орнын «Сіздің
құқықтарыңыз бұзылдыма?» деген сипатта түрлі өзекті сауалға негізделген тақырыпты
ұсынар едім.
 Қазіргі кезде жастардың ең көп қолданатыны – әлеуметтік желілер. Құқықтық
сауаттылықты әлеуметтік желілерді пайдалану арқылы арттырсақ.
 Құқықтық сауаттылыққа қатысты дебаттар мен еркін форматта тренингтер
ұйымдастыру. Біз білеміз, дебат арқылы студенттер ең алдымен өз ойын ашық түрде
жеткізуді үйренеді. Ал еркін, ашық форматтағы тренингтер өткізу арқылы студенттер өз
сауалдарына жауап таба алады.
 Стендтер ілу. Университет қабырғаларында сабақ кестесіне, жетістіктерге, мұғалімдер
мен студенттерге арналған стендтер өте көп. Біз студенттер стендтердегі ақпараттарды оқып,
оларға назар аударатынын байқадық (мейлі, ол үзіліс кезінде немесе жай ғана өтіп бара
жатқанда болсын). Сондықтан да, құқықтық сауаттылыққа байланысты студенттерді
қызықтыратын ақпараттары бар стендтер ілсек.
 Студенттерге өз құқықтарын жүзеге асыруына консультациялық көмек беретін клуб
ұйымдастыру. Түркістан облысында Жастар орталығында немесе университет ішінде
студенттер өз құқықтарына қатысты күмән туындағанда немесе құқықтардың бұзылуы
мүмкін немесе бұзылу жағдайларында консультациялық көмек алатын клуб ашсақ. Оған
құқықтану мамандығы жоғарғы курс студенттерін консультанттар ретінде белгілесек. Бұл
біріншіден, студенттердің өзара түсіністігіне, екіншіден құқықтану мамандығы
студенттеріне нағыз тәжірибе болар еді.
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БІЛІМГЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Мақалада уақытты тиімді пайдалану немесе уақытты басқару деген мағынаны беретін
«тайм-менеджмент» туралы жан-жақты ақпарат беріліп, білімгерлерге арналған уақытты
тиімді пайдалану жолдары көрсетілген. Тайм-менеджмент уақытты ұлғайтпайды, тек оны
дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Жұмыстың мақсаты білімгерлердің оқу
үлгерімдеріне өз уақыттарын тиімді басқарудың әсерін зерттеу және оқу үлгерімін арттыру
үшін уақыттарын қалай тиімді басқаруға болатындығы жайлы ұсыныстар жасау. Сондай-ақ,
бұл мақалада сауалнама жүргізу арқылы білімгерлердің оқу үлгерімі мен уақыттарын тиімді
пайдалану арасындағы байланыс зерделенді.
Кілт сөздер: білімгер, уақыт, тайм-менеджмент, оқу үлгерімі, сауалнама.
В статье представлен подробный обзор такого понятия как «тайм-менеджмент»,
означающего эффективное использование либо управление временем, а также представлены
пути продуктивного использования свободного времени обучающимися. Тайм-менеджмент
не увеличивает продолжительность времени, он позволяет правильно его организовать и
распределить. Цель работы – изучить каким образом правильно распределенное время
влияет на успеваемость обучающихся и предложить рекомендации касательно эффективного
управления временем для повышения их результатов и успеваемости. В статье посредством
проведения анкетирования была изучена связь между успеваемостью обучающихся с
эффективным управлением своим временем.
Ключевые слова: студент, время, тайм-менеджмент, успеваемость, анкета.
The article provides a detailed overview of such a concept as “time management”, meaning
effective use or time management, and also presents ways of productive use of free time by
students. Time management does not increase the length of time, it allows you to organize and
distribute it correctly. The purpose of the work is to study how a properly distributed time affects
the performance of students and offer recommendations for effective time management to increase
their results and performance. Through questionnaires, the article examined the relationship
between student performance and effective time management.
Keywords: student, time, time-management, performance, questionnaire.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен
тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Жастардың барлық
санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды
платформасын қалыптастыру керек. Келесі жылды жастар жылы деп жариялауды
ұсынамын», - деп атап өткен болатын [1]. Соның арқасында 2019 жыл «Жастар жылы» деп
жарияланып, әрбір жас Қазақстандық азаматтың Отанымызды дамытып, өркендету жолында
алар орындары ерекше екендігін тағы бір сезінуге мүмкіндік берді. Қоғамның даму үдерісін
ілгерілетудің жетекші күші жастар екендігі ақиқат дүние. Жолдауда айтылғандай қазіргі
кезде қоғамда жоғары білім өте маңызды. Жоғары білім тұлғаның кәсіби деңгейінің өсуін,
рөлін анықтайды. Тұлғаның қалыптасуы мен өзін-өзі ұйымдастыру қабілетіне, оқу процесін
үйлестіруі мен өз уақытын жоспарлай білуіне, оқуда жетістікке жетуіне ықпал етеді.
Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында оқитын білімгердердің көбісі өз уақыттарын
дұрыс жоспарлай алмай, емтихан кезінде қиын жағдайларға қалып жатады. Білімгерлердің
оқу үлгерімінде уақыттың қайтарымсыздығы мен уақытты тиімді басқару өзекті мәселенің
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бірі. Уақытты жинай да алмайсың және кері қайтара да алмайсың. Сондықтан уақытты
тиімді басқару өте маңызды. Ағымдағы уақытта күнделікті істерді шатастыру оңай, себебі
олар күн сайын көбейе береді. Әр түрлі ақпараттар өте көп. Қарқынды өзгерістер орын алуда.
Барлық өзгерістерге уақытында жауап беріп, аяқсыз қалдырмау керек. Кешегі атқарылмаған
жұмыстар бүгінге қалдырылып, бүгін атқарылуға тиісті жұмыстар автоматты түрде ертеңге
қалып жатады. Осындай жағдайлар көбінесе өз уақытын тиімді жоспарлай алмайтын
білімгерлер арасында болады. Осыған байланысты, уақытты басқару мен тиімді пайдалануда
«тайм-менеджмент» түсінігі қолданылады. Тайм-менеджмент - уақытты ұйымдастыру
технологиясы және оның пайдалану тиімділігін арттыруды, сонымен қатар уақыт бөлудегі
бақылау, онда арнайы тиімділігі мен өнімділігін арттыру . Өткен күндер, жылдар қайта
келмес, ал келесі жылдың қалай өтуі сізге байланысты. Тайм-менеджмент уақытты
ұлғайтпайды, қайта оны дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Уақытты басқару
біліктілікті арттыруда нақты құралдар мен әдістер қолдану үшін көмектеседі. Ең қиын
сәттердің бірі жоспарлау ғана емес, сонымен қатар жоспардың маңыздылығы және мүлтіксіз
орындаудағы тұлғаның ішкі мотиві мен ерік-жігеріне байланысты. Сондықтан уақытты,
оның әр кезеңін, әсіресе қасыңда өте жақын және қымбат адам болған кезді бағалай білу
дұрыс болар еді. Уақыт – орны толмас жалғыз құндылық, ешқандай зат осылай оңай
берілмейді және осылай қымбат болмайды. Уақыт ешкімді күтпейді. Кешегі күн – бұл тарих,
ертеңгі күн – жұмбақ, дәл қазіргі шақ деп аталатын бүгінгі күн – сыйлық [2].
Жоғары білім берудің қазіргі заманғы жүйесі белсенді, шығармашылық және үйлесімді
тұлғаны, оның рухани және моральдық қағидаттарын дамыту үшін объективті
алғышарттарды қалыптастыруды, болашақта өмір бойы оқуға қажетті көмек көрсетуді,
көтермелеу мен ынталандыруды көздеуі тиіс. Қоғам сапалы білім беруді қамтамасыз етуге
қамқорлық жасауға және азаматтарға олардың табиғатына неғұрлым жауап беретін білім
түрін еркін таңдауға мүмкіндік беруге міндетті [3].
Қазіргі заманғы білім беру процесі жоғары оқу орындарындағы білімгерлердің
позицияларын белсендірек болуға, оқу-кәсіптік деңгейінің жоғарылауына және өзін-өзі
басқаратын оқу-танымдық қызметтердің кеңеюіне үлкен үлесін қосады. Білімгер өз бетінше
білім алуға дайын болуы керек және алған білімдерін практикада шебер қолдана отырып,
өзінің оқу қызметі мен уақытын тиімді жоспарлай алуы қажет. Алайда, жоғары оқу
орындарының басым көпшілігінде студенттер оқуға және өмірге қажетті өзін-өзі
ұйымдастыру әдістері мен дағдыларына ие емес. Оқу үдерісін ұйымдастыру болашақ
маманның оқу үлгерімі мен кейінгі мансабында шешілуіне байланысты проблема . Нақты
жағдай жастардың көпшілігі өз күнін жоспарламайтынын немесе оны ұтымсыз атқаратынын
көрсетеді [4].
Білімгерлердің оқу үлгерімін ұйымдастырудағы бас көмекші құрал тайм-менеджмент менеджменттің жеке бағыты, уақытты ұйымдастыру мәселелерін шешуге және оны
пайдалану кезінде басымдықтарды белгілеуге бағытталған менеджменттің жеке бағыты.
Тайм-менеджмент - бұл жеке стратегияны пысықтау, жеке тиімділікті арттыру, жеке
ресурстарды басқару (ақша, уақыт, ақпарат және т.б.) құралдарын қамтитын жеке қызметті
басқарудың біртұтас жүйесі. Жоғары оқу білімгерінің тайм-менеджменті – жүйелі, игерілген
техникаларды мақсатты пайдалану, күнделікті практикада жеке және оқу қызметін
ұйымдастыру, өзін-өзі ұйымдастыру тиімділігін арттыру мақсатында болуы қажет. Бұл
технология уақыт, өзін-өзі ұйымдастыру феномені мен құндылықтық қарым-қатынасты
қалыптастырады және оқыту процесін реттейді.Тайм-менеджмент - бұл есеп және уақытты
жедел жоспарлау .
Уақытты тиімді басқаруға арналған әдістер көп, оларды қолдана отырып, уақытты
тиімді басқаруды үйрену. Тайм-менеджмент қызметтің кең спектрін қамтиды, соның ішінде:
- мақсаттар қою; - жоспарлау және уақытты бөлу; - құралдар тізімін жасау; - уақыт
шығындарын талдау және т.б.
Тайм-менеджмент арқылы әрбір білімгерлер күн тәртібін, бос уақытын, сабаққа
үлгерімін, аптаға, айға және жылға тиімді жоспарлар құра алады. Тайм-менеджмент
білімгерге бірінші кезекте маңызды мәселелерді көңіл анықтауға, өз уақытын қатаң
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бақылауға үйретеді [5]. Тайм-менеджменттің нақты міндеттері – жобалар мен мақсаттар
орындау үшін пайдаланылатын дағдыларының жиынтығын алуға көмектесе алады. Осы
дағдылар келесі мәселелерді қамтиды: жоспарлау, бөлу, мақсаттарын қоюы, жұмсалған
уақытты талдау, мониторинг, ұйымдастыру, тізімдер мен басым бағыттарын құру [6].
Мақсаттардың қойылымы – тайм-менеджменттегі қажетті бөлімі, зерттеу барысында
нақты бір оқу орнында немесе нақты бір адам үшін тайм-менеджмент не үшін керек екен
деген сұраққа жауап береді. Мақсаттарды анықтау барысында уақытты басқару әдістердің
қайсысы керек қайсысы нәтижесіз екенін анықтайды [7]. Жоспарлау – бұл процессте белгілі
бір уақыт аралығында орындалу керек мақсаттардың тізімі жасалынады. Жұмыс уақытын
жоспарлау өзінің спецификалық өзгешелігін қамтиды. Уақыт тапшылығының себебін
анықтау барысында шамамен айтқанда алдын-ала талдау жасағанда себеп-салдары
анықталып, оны жою керек. Әр себепке өзінің жою әдісі болады, бірақ ұмытпау керек кезкелген жағдай дербес, яғни әр істің оң шешімін табу [8]. Тайм-менеджменттегі элементтерді
біртұтас жүйе ретінде қарастыру керек, оның ешқандай элементтерін бөлуге болмайды.
Адамның тайм-менеджментті қолдануы, оның оған жасампаздықпен қарауынан тұрады [9].
Уақытты басқару бірқатар оң нәтижелер береді. Кез келген қызметте немесе оқуда жетістікке
жету үшін уақытты қалай дұрыс өткізуге болатынын білу керек.

Диаграмма 1 – Білімгерлердің оқу үлгерімі
Ғылыми жұмыстың мақсаты білімгерлердің оқу үлгерімдерінде өз уақыттарын тиімді
басқарудың әсерін зерттеу және оқу үлгерімін арттыру үшін уақыттарын қалай тиімді
басқаруға болатындығы жайлы ұсыныстар жасау . Сондықтан, бұл ғылыми жұмыста
сауалнама жүргізу арқылы білімгерлердің оқу үлгерімі мен уақыттарын тиімді пайдалану
арасындағы байланыс зерделенді. Сауалнама дегеніміз – респоденттің жауап беруі қажет
жазбаша немесе ауызша сериядағы сұрақтардан тұратын сұрау қағазы. Ол пікір сұрау және
бақылау әдістерін жүзеге асыратын басты құрал . Оның көмегімен респонденттің мінезқұлқы (өткен, қазіргі немесе жоспарланған), оның қарым-қатынасы және ойы, хабардар болу
деңгейі, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық сипаттамалары (жасы, жынысы,
табысы, білімі, мамандығы және тағы басқа) туралы ақпарат алуға болады. Сауалнама
«Survey Monkey» онлайн платформасы негізінде әзірленіп, интернет желісінде активті
сілтеме (https://ru.surveymonkey.com/r/3CDKM3R) арқылы білімгерлердің электрондық
почталарына және «Whats Up» желілеріне таратылды. SurveyMonkey – бұл сауалнаманы
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онлайн түрде жасау бағдарламасы. 1999 жылы бұл компанияның бұлтты бағдарламалық
жасақтамасын әзірлеп, негізін қалаған Райан Финли мен Крис Финли болатын [10].
Сауалнама нәтижелерін аз уақыттың ішінде тиімді талдау үшін SurveyMonkey онлайн
бағдарламасы қолданылды. Бұл бағдарламада сауалнама жауаптары келіп түскен сәттен
бастап оларды онлайн режимде талдауға мүмкіндіктер қарастырылған. Нәтижеде жүргізілген
сауалнамаға университетіміздің 1-4 курстарын қамтитын барлығы 98 білімгер қатысты.
Желіден тыс жасалған сауалнаманы қосуға немесе желіден тыс жиналған жауаптарды
импорттауға болмайды. Сіз әрбір жеке жауапты қолмен енгізуіңіз керек. Сауалнаманы жасау
кезінде сауалнаманың сызбасына және символдар санына байланысты шектеулер болуы
мүмкін [11]. Осы орайда, зерттеу тақырыбының өзектілігі күмән тудырмайды деп айта
аламыз, себебі заманауи білім алушы ғана емес, сондай-ақ әрбір заманауи адам өз уақытын
тиімді пайдалана білу керек.
1-Диаграммада көрсетілгендей, оқу үлгерімі 90 мен 100 балл арасында болғандар
білімгерлердің 42%-ын құраса, 80 мен 89 балл арасындағылар 35%, оқу үлгерімі орташа
білімгерлер 4% және 14% болса, оқу үлгерімі төмен білімгерлер, яғни 50 мен 59 балл
арасындағылар 5%-ды құрады. Сауалнамаға жалпы 61% қыз бала, 39% ер бала қатысты. Қай
курста оқитыны бойынша 1-курс 16%, 2-курс 57%, 3-курс 25%, 4-курс 2%-ды құрады.
Кесте 1 – Білімгерлердің таңертең қай уақытта тұратындығы
Уақыт
6:00 мен 7:00 аралығында
7:00 мен 8:00 аралығында
8.00 мен 9:00 аралығында
9:00 мен 10:00 аралығында
10:00 мен 11:00 аралығында
Басқа уақыт
Қатысушылар саны:

Үлес
16,33%
37,76%
23,47%
10,20%
11,22%
1,02%
98

1-кестеде көрсетілгендей, білім алушылардың 37,76%-ы сағат 7 мен 8 аралығында
ұйқыдан тұрады екен. 23,47%-ы сағат 8 бен 9 аралығында, 16,33%-ы таңғы сағат 6 мен 7
аралығында, ал сағат 10 мен 11 аралығында 11% болса, басқа уақытта тұратын білім алушы
1% болды.
Кесте 2 – Білімгерлердің кешкісін қай уақытта жататындығы
Уақыты
21:00 мен 22:00 аралығында
22:00 мен 23:00 аралығында
23.00 мен 00:00 аралығында
00:00 мен 01:00 аралығында
01:00 мен 02:00 аралығында
Басқа уақыт
Қатысушылар саны:

Үлесі
4,08%
4,08%
24,49%
32,65%
33,67%
1,02%
98

2-кестеде көрсетілгендей, білімгерлердің 33,67%-ы сағат түнгі 1 мен 2 аралығында
ұйықтайды екен. Сағат түнгі 00:00 мен 01:00 аралығында жататындары 32,65%-ды қамтыса,
23:00 мен 00:00 аралығындағылар 24,49%-ды құрайды. Ал, 21:00 мен 22:00 және 22:00 мен
23:00 аралығындағылар 4,08%-ды құрады.
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Кесте 3 – Тайм-менеджменттік ой-пікір
1-толығымен келіспеймін, 5толығымен келісемін
1
2
3
4
5
22%

37%

7%

24%

9%

Қаты
сушы
лар
саны
98

10%

8%

17%

47%

17%

98

3,53

6%

10%

22%

46%

15%

98

3,54

14%

38%

25%

18%

5%

97

2,61

7%

36%

11%

31%

15%

98

3,11

5%

4%

8%

56%

27%

98

3,95

15%

17%

30%

32%

6%

98

2,96

6%
10%

18%
13%

10%
24%

53%
44%

12%
8%

98
98

3,47
3,27

7%

14%

8%

54%

16%

98

3,58

Ой-пікірлер

1) таңғы, түскі және кешкі асымды көбіне
уақытында ішемін
2) сабақта берілген тапсырмаларды
уақытында орындауға тырысамын
3) бос уақытымды жоғалтпай тиімді
өткізуге тырысамын
4) өзіме қарағанда, сабаққа көбірек көңіл
бөлемін
5) өзімнің жұмысымды бітпей басқаларға
көмектесе алмаймын
6) мен үшін уақытты тиімді пайдалану
маңызды
7) мен тайм-менеджментті жақсы
меңгергенмін
8) мен өз уақытымды жоспарлаймын
9) жоспарсыз да уақытты тиімді
пайдалануға болады
10) маңызды жұмыс болса, тамақтануды
кейінге қалдырамын

Орт
аша

2,61

3-кестеде көрсетілгендей, үшінші пункт бойынша, білімгерлердің 46%-ы бос
уақыттарын жоғалтпай тиімді өткізуге келіседі, 22%-ы білмейді, ал 10%-ы келіспейді.
Төртінші пункт бойынша, білімгерлердің 38%-ы сабаққа қарағанда өздеріне көбірек көңіл
бөледі екен. Ал, бесінші пунктте білімгерлердің 36%-ы өз жұмыстарын бітпей жатса да,
басқаларға көмектесуге дайын екен. Алтыншы пункт бойынша, білімгерлердің 56%-ы
уақытты тиімді пайдалану маңызды екеніне келіседі. Ал, жетінші пунктте білімгерлердің
32%-ы тайм-менеджментті жақсы меңгергендіктеріне келіседі, 30%-ы тайм-менеджменттерін
қалай меңгергіндіктерін білмейді. Сегізінші пункт бойынша, 53% білімгер өз уақыттарын
жоспарлайтындарына келіседі, ал 18%-ы уақыттарын жоспарлауға келіспейді және 10%-ы
уақыттарын жоспарлауды білмейді. Тоғызыншы пунктте білімгерлердің 44%-ы жоспарсыз да
уақытты тиімді пайдалануға келіседі, 24%-ы білмейді және 13%-ы жоспарсыз уақытты
тиімді пайдалануға келіспейді.
Кесте 4 – Білім алушылардың үлгерімді жақсарту әдістері туралы ойлары
Анықтауыштар

1
1.Стипендияның өсуі
2.Білімгерлер өз уақытына бақылауды
күшейтсе
3.Білім беру мекемесі тарапынан
бақылау күшейсе
4. Сыбайлас жемқорлық азайса
5. Әр білімгер жеке мүддесі үшін
тырысуы қажет

1
2
8%
4%

1 еш маңызы жоқ, 5 өте
маңызды
2
3
4
5
3
4
5
6
3%
11% 16% 61%
1%
9%
25% 60%

Қатысу
шылар
саны:
7
96
96

Орташа

8
4,19
4,36

5%

10%

21%

19%

45%

96

3,88

5%
1%

11%
7%

18%
9%

8%
14%

57%
69%

96
94

4,01
4,43
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Кесте 4-тің жалғасы
1
6. Ағымдағы үлгерімі туралы жиі
хабардар ету
7. Тайм менеджмент курстарына бару
арқылы білімін жетілдіру
8.Түсіндірме жұмыстарын арттыру
9.Мотивациялау
10.Қосымша сабақтарға қатысу қажет

2
3%

3
7%

4
19%

5
26%

6
44%

7
95

8
4,01

4%

9%

17%

22%

47%

95

3,99

2%
2%
3%

5%
5%
5%

26%
5%
15%

23%
20%
25%

43%
67%
52%

95
95
95

4,00
4,45
4,17

5-Кестеде көрсетілгендей, бірінші пункт бойынша, білімгерлердің 61%-ы степендияның
өсуі оқу үлгерімдерін жақсарту үшін өте маңызды деп ойлайды, Ал, екінші пункт бойынша,
білімгерлердің 60%-ы әрбір білімгер үшін өз уақыттарына бақылауды күшейту өте маңызды
деп біледі. Үшінші пункт бойынша, білімгерлердің 45%-ы оқу үлгеріміне білім беру
мекемесі тарапынан бақылаудың күшеюі өте маңызды болса, төртінші пункт бойынша,
білімгерлердің 57%-ы оқу үлгерімінде сыбайлас жемқорлықтың азаюы өте маңызды. Бесінші
пункт бойынша, білімгерлердің 69%-на оқу үлгерімінде жеке мүдделері үшін тырысу өте
маңызды, ал 9%-ы білмейді және 7%-ы үшін маңызды емес, ал 1%-ы үшін еш маңызы жоқ.
Алтыншы пункт бойынша, білімгерлердің 44%-ы білім беру мекемелерінің ағымдағы оқу
үлгерімі туралы жиі хабардар етіп отыруы өте маңызды деп ойлайды. Ал, жетінші пункт
бойынша, білімгерлердің 47%-ы тайм-менеджмент курстарына бару өте маңызды деп
ойлайды. Сегізінші пункт бойынша, білімгерлердің 43%-ы үшін оқу үлгерімді жақсарту үшін
түсіндірме жұмысын арттыру өте маңызды екен, ал 5%-ы үшін маңызды емес. Тоғызыншы
пункт бойынша, білімгерлердің 67%-ы үшін оқуға деген ынтасы мен ерік-жігерін арттыру
үшін мотивациялау өте маңызды болса, 5%-ы үшін маңызы жоқ. 2%-ы үшін еш маңызы жоқ.
Онынша пункт бойынша, білімгерлердің 52%-на оқу үлгерімін жақсарту үшін қосымша
сабақтарға қатысу өте маңызды екен және 5%-ы үшін маңызды емес болса, 3%-ы үшін еш
маңызы жоқ.
2-диаграммада көрсетілгендей, бірінші пункт бойынша, білімгерлердің 35%-ы оқу
үлгерімнің төмен болуына уақыттың жетіспеушілігі ма, әлде басқа себеп пе білмейді. 19%-ы
оқу үлгерімнің төмен болуына уақыттың жетіспеушілігі өте әсер етеді деп ойласа, 23%-на
уақыттың жетіспеушілігінің еш маңызы жоқ екен. Екінші пункт бойынша, білімгерлердің
56%-ы әлеуметтік желілерде көп уақыт өткізетіндіктен оқу үлгерімі төмендеп жатыр деп
толығымен келіседі.
Үшінші пункт бойынша, білімгерлердің 33%-ы ата-аналардың қадағаламауынан төмен
оқу үлгерім болатынын білмейді, 21%-ы үшін ата-ананың баласының оқу үлгерімін
қадағалаудың еш маңызы жоқ. Төртінші пункт бойынша, білімгерлердің 26%-ы оқу
үлгерімінің төмен болуына сабақтан жиі қалу әсер етеді ма, әсер етпейді ма білмейді. 23%-на
сабақтан жиі қалу оқу үлгерімінің төмен болуының басты себебі деп ойлайды, ал 22%-на
маңызды емес.
Бесінші пункт бойынша, білімгерлердің 35%-ы ақылы негізде оқудың төмен оқу
үлгерімінде еш маңызы жоқ деп ойлайды. Алтыншы пункт бойынша, білімгерлердің 34%-ы
оқу үлгерімінің төмен болуына сабақтың кызық болмауы өте маңызды деп ойлайды, ал 13%ы сабақтың қызық болмауы төмен оқу үлгерімінде еш маңызы жоқ. Жетінші пункт бойынша,
білімгерлердің 28%-ы қосымша жұмыс істегендіктен оқу үлгерімі төмен болып жатқанына
толықтай келіседі. Сегізінші пункт бойынша, білімгерлердің 40%-ы төмен оқу үлгеріміне оқу
жағдайларының жоқтығының себебі ма білмейді, ал тоғызыншы пункт бойынша,
білімгерлердің 36%-ы төмен оқу үлгеріміне оқудан қиналғандық па қандай себеп екенін
білмейді. Оныншы пункт бойынша, білімгерлердің 30%-на оқу үлгеріміне түсіну қабілетінің
жеткіліксіздігі ма не әсер ететінін білмейді.
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Диаграмма 2 – Білім алушылардың төмен оқу үлгерімдерінің себептері
3-диаграммада көрсетілгендей, білімгерлердің 33%-ы өз уақыттарын тиімді басқару
бойынша ең жоғары деңгейді көрсеткен. 27%-ы жоғары деңгейді көрсетсе, тағы 27%-ы орта
деңгейді көрсетіпті. Ең төмен деңгейді 7%-ы белгілесе, төмен деңгейді 5%-ы көрсеткен.

Диаграмма 3 – Білім алушылардың өз уақытын тиімді басқару деңгейлері
Қорытындылай келе, зерттеу барысында-білімгерлердің басым көпшілігі уақытты
басқаруға оң көзқараспен қарайды, бірақ оны тәжірибеде қолданатындары өте сирек.
Жүргізілген сауалнама нәтижелерін саралай келе, білімгерлердің оқу үлгерімдерін
жақсартып, уақыттарын тиімді пайдалану үшін келесідей ұсыныстар әзірленді:
1. Білімгерлердің 32%-ы тайм-менеджментті меңгермеген және 52% білімгер
жоспарсыз да уақыттарын тиімді пайдалана алатындарына сенім білдірген. Бірақ, жоспарсыз
ешқандай уақытты да тиімді пайдалана алмаймыз. Білімгерлердің 85%-ы өз уақыттарына
бақылауды күшейтуге толықтай келіскен. Сондықтан білім беру мекемелеріне білімгерлер өз
уақыттарын дұрыс бақылай алу үшін тайм-менеджментті сабақ кестелеріне енгізу, курстар
ашу немесе уақытты тиімді пайдалану туралы жиі-жиі тренингтер өткізіп тұру.
2. Білімгерлердің 70%-ы үшін ағымдағы оқу үлгерімдерін жиі хабардар ету керектігін
көрсеткен. Білім беру мекемелеріне білімгерлердің ағымдағы оқу үлгерімі туралы
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мәліметтердің қол жетімді болуын, бағаларын жиі көріп отыруына жағдай жасауды
сұранамыз.
3. Білімгерлердің 80%-ы әлеуметтік желіде көп отыру төмен оқу үлгеріміне алып
келетіндігін көрсеткен. Көп уақыттарын әлеуметтік желіде өткізгендіктен, білімгерлердің
35%-ы сабақтарын уақытында орындамайтындарын көрсеткен. Сондықтан қызықты
үйірмелер мен қосымша тіл курстарын ашу және үлгерімі төмен сабақтардан қосымша сабақ
алуға ықпал ету керек.
4. Білімгерледің 62%-ы төмен оқу үлгеріміне сабақтардың қызық болмауы әсер
ететіндігін көрсеткен. Білім беру мекемелеріне оқу процесінде жаңа жүйелер енгізіліп,
сабақтарды теория жүзінде ғана емес, практикалық түрде, білімгерлермен пікір алмасу
түрінде өткізілсе, оқуға қызығушылығы артар еді.
5. Білімгерлердің 43%-ы сабақтан жиі қалу төмен оқу үлгеріміне әсер ететіндігін
көрсеткен. Сондықтан, жоғары басшылық тарапынан бақылауды күшейту қажет.
6. Білімгерлердің 65%-ы сыбайлас жемқорлықтың азаюы керектігін көрсеткен.
Сыбайлас жемқорлық көбейсе, білімгерлердің оқу үлгерімі төмендейді. Сондықтан сыбайлас
жемқорлықпен күресті күшейту қажет.
7. Білімгерлердің 61%-ы уақыттарын бос өткізбей, тиімді пайдалану керектігін
көрсеткен. Білім беру мекемелері тарапынан сол уақыттарын бос өткізгісі келмейтін
білімгерлерге физикалық жағынан дамуы үшін спортық клубтар ашу жәнетағы сол сияқты
үйірмелер ұйымдастырған жөн.
Осы орайда айтарымыз, бұл тақырыпқа көптеген кітаптар жазылғанына қарамастан,
көптеген мақалалар жарияланғанына қарамастан, әр адам өз ісін жоспарлау жайлы шешімді
өзі қабылдауы тиіс. Яғни бұл шешімнің маңыздылығы мен қажеттілігін өзі түсіне білуі
керек. Америка, Канада, Жапония секілді көптеген дамыған елдерде тайм менеджмент
қосымша курс немесе сабақ ретінде университеттері мен жоғарғы мектептерінде жүргізіледі.
Болашақта біз де Қазақстанның әрбір ЖОО-да осындай курстардын болғанын қалаймыз және
өзіміздің университетіміздің басшылығына да ондай ұсыныс жасадық. Осылайша, біз
уақытты басқару негіздерін ең маңызды адам ресурстарының бірі ретінде екенін білдік.
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ЖАСТАРДЫҢ ЖҰМЫСБАСТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУДЫҢ
НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Мақалада жастардың жұмысбастылық деңгейін арттыру мәселелері қарастырылады.
Жастардың еңбек нарығына енуі елеулі қиыншылықтармен және қайшылықтармен қатар
жүреді. Олар ең алдымен мамандық таңдауда еңбек нарығында қажеттілігіне емес,
қоғамдағы беделділігі мен абыройына қарай бағыт ұстауына байланысты туындайды.
Осыған байланысты оқу орнын бітірген жастардың көп бөлігі алған мамандығы бойынша
жұмыс істемейді немесе мүлдем жұмысқа орналаспайды. Бұл жастар арасында
жұмыссыздық деңгейінің артуына әкеледі. Осылайша, аталған мәселені шешуде мемлекет те,
жұмысшылар да, әсіресе жоғары білім алғаннан кейін өзінің еңбек етуге деген қабілеттілігін
жүзеге асыруға талпынатын жастар да қызығушылық танытуы тиіс.
Кілт сөздер: еңбек нарығы, жастар, жұмыссыздық, жұмысбастылық, жастардың көшіқоны, білім беру.
В статье рассматриваются вопросы повышения уровня занятости молодежи.
Вхождение молодежи на рынок труда сопровождается серьезными трудностями и
противоречиями. Они, прежде всего, связаны с тем, что выбор профессии ориентирован не
на потребности рынка труда, а на престиж и авторитет в обществе. В связи с этим большая
часть молодежи, окончивших учебные заведения, не работает по полученной специальности
или вообще не трудоустроится. Это приводит к повышению уровня безработицы среди
молодежи. Таким образом, в решении данной проблемы должны проявлять интерес как
государство, так и работники, в особенности молодежь, стремящаяся реализовать свою
способность трудиться после получения высшего образования.
Ключевые слова: рынок труда, молодежь, безработица, занятость, миграция
молодежи, образование.
The article deals with the issues of increasing the level of youth employment. The entry of
young people into the labor market is accompanied by serious difficulties and contradictions. They
are primarily related to the fact that the choice of profession is not focused on the needs of the labor
market, but on the prestige and authority in society. In this regard, most of the young people who
have graduated from educational institutions do not work in their specialty or do not find a job at
all. This leads to an increase in youth unemployment. Thus, both the state and the workers,
especially the young people who want to realize their ability to work after higher education, should
be interested in solving this problem.
Keywords: labor market, youth, unemployment, employment, youth migration, education.
Қазіргі қоғамдағы жастар ролі, жас буынның әлеуметтік қызметтері, оның саяси
позициясы мен көзқарасы, білімі мен кәсіби біліктілігі деңгейі, адамгершілігі мен мәдени
қажеттіліктері туралы мәселелерді зерттеудің теориялық және практикалық мәні аса зор.
Жастардың орнын әлеуметтік-экономикалық жүйеде талдау қажеттілігі ең аз дегенде
екі маңызды шартпен негізделеді. Біріншіден, жастар шамамен Қазақстанда еңбекке
жарамды халықтың 25% құрайды; екіншіден, бұл аса маңызды, олар – елдің болашағы,
олардың қызметі оның әрі қарай дамуымен байланысты. Бүгінде жастар көбінесе қоғамның
саяси, экономикалық және әлеуметтік құрылымын анықтайды. Сонымен бірге бұл дүние
жүзіндегі еңбек нарығында, әсіресе Қазақстанда қатты осал топтардың бірі .
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Жастардың жұмысбастылық мәселесін шешуде экономиканың тұрақтылығы мен
тұрғындардың жұмысбастылығы маңызды болатын мемлекет те, жұмысшылар да, әсіресе
жоғары білім алғаннан кейін ешқандай жұмыс тәжірибесі жоқ, өзінің еңбек етуге деген
қабілеттілігін жүзеге асыруға талпынатын жастар да қызығушылық танытуы тиіс.
Жастар – бұл ерекше әлеуметтік және психологиялық белгілерге ие, 14-29 жас
аралығындағы үлкен қоғамдық топ. Жастар тобының жоғарғы және төменгі шекарасы әр
елде және адам қызметінің әртүрлі салаларында ерекшеленеді. Мемлекеттік жастар
саясатының аймағында 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар қамтылған. Алайда, олардың
жас шекаралары жылжымалы. Олар тұрмыстық ахуал мен мәдениеттің белгілі бір деңгейіне
қол жеткізген қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына тәуелді. Бұл факторлардың
ықпалы адамның өмір сүру ұзақтағынан, 14 тен 29 ға дейін жас шекарасының кеңеюінен
көрініс табады. Төменгі жас шекарасы осы жаста жеткіншектің алғаш рет әлеуметтік тұрғыда
таңдау құқығын алуымен анықталады: мектепте оқуын жалғастыру, техникалық немесе
гуманитарлық колледжге түсу немесе жұмыс жасау. 30 жасқа келгенде адам кәсіби шыңға
қол жеткізеді, оның жанұясының қалыптасуы аяқталады, ол қоғамда белгілі бір орын алады.
18-24 жастағы жастар – бұл негізінен кәсіби дайындығын аяқтаған студенттер мен жас
адамдар. Олар еңбек нарығына енді аяқ басқан әлсіз топтар , өйткені жеткілікті кәсіби және
әлеуметтік тәжірибесі жоқ, сол себепті бәсекелік қабілеттілігі төмен. 25-29- жаста жас
адамдар кәсіби таңдау жасайды, белгілі бір біліктілікке, өмірлік және кәсіби тәжірибеге ие
тұлғалар. Олар өздеріне не қажеттігін біледі, белгілі бір отбасын құрған және ұсынылатын
жұмысқа жеткілікті жоғары талаптар қоятындар.
Жастардың жұмысбастылығының ерекшеліктеріне тоқталар болсақ, біріншіден, еңбек
нарығы жастардың бағыт-бағдарының өзгермелілігімен, олардың әлеуметтік кәсіби
бағдарының тұрақсыздығымен шартталған сұраныс пен ұсыныстың тұрақсыздығымен
сипатталады. Жағдай тұлғаның дамуының социомәдени және саяси жағдайларының түбірлі
өзгеруімен байланысты жастардың әлеуметтік мәселелерінің шиеленісуімен күшееді. Бұл
жастардың өзін-өзі, оның ішінде кәсіби тұрғыда анықтауға қиындықтар туғызады.
Екіншіден, жастардың еңбек нарығы үшін басқа жас топтарымен салыстырғанда төмен
бәсекелік қабілеттілік тән. Жастар жұмысын жоғалту немесе мүлдем орналаспау қаупіне көп
ұшырайды. Алғаш рет еңбек нарығына қадам басқан жаңа жұмыс күшінің жұмысқа орналасу
мүмкіндігі қысқарады. Еңбек нарығындағы сұраныстың шектеулілігі оқу орны түлектерінің
еңбекпен қамтылу мүмкіндігін қысқартады. Үшіншіден, жастар жұмысбастылығының айқын
және жасырын өлшемдері бар. Еш жерде жұмыс істемейтін және еш жерде оқымайтын
жастар тобының өсуі жалғасуда. Төртіншіден, жастар еңбек нарығы үлкен нұсқалардың
болуымен сипатталады. Бұл оған барлық мүмкін болатын кәсіп бойынша мамандарды
дайындауды жүзеге асыратын оқу орнының түлектері шығатындығымен шартталған.
Олардың көпшілігіне аймақтық еңбек нарығында сұраныстың болмауы жұмыс іздеуші жас
адамдардың көп бөлігінің, оның ішінде оқу орындарын жақында ғана бітіргендердің базалық
білімнен алыс мамандықтар бойынша жұмысқа орналасуына алып келеді, көпшілігі үшін
қайта дайындықтан өту жұмыс табудың жалғыз жолы . Жыл сайын түлектердің ішінен әрбір
төртінші қайта даярлықтан өтуге, екінші мамандық алуға потенциалды үміткерге айналады.
Бұдан басқа жастардың бестен бірі мамандығына, еңбек сипатына көңілі толмағандықтан,
оқу орнын бітіргеннен кейін алғашқы жылы-ақ жұмыстан босап жатады. Бесіншіден, жастар
еңбек нарығында әйелдер жұмысбастылығымен күрделі жағдай туындаған: оқу орнын,
әсіресе жоғары оқу орнын бітірген түлектер арасында әйелдер едәуір үлес алады, ал жұмыс
берушілер жұмысқа қабылдауда ерлерге көбірек басымдық береді. Еңбек нарығындағы
жастардың жоғарыда аталған мәселелеріне көңіл бөлмеуге болмайды, себебі оның салдары
экономиканың, сондай-ақ бүтіндей қоғамның дамуына әсерін тигізеді.
Қазіргі уақытта жастардың жұмысбастылық мәселесі өте өзекті және маңызды
мәселелердің бірі болып отыр. Жастардың көпшілігі еңбек жағдайлары жақсы, тұрақты және
жоғары төленетін жұмыстарды табуға талпынады. Бірақ қажетті тәжірибенің жоқтығы,
нақты жағдайды кәсіби тұрғыда бағалай алмаумен байланысты жұмыс орнының талаптарына
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біліктіліктің жоқтығы сияқты мәселелер орын алады. Көп жағдайларда жас жұмысшылар
олардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын жұмысты қалайды.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтері бойынша 15 пен
28 жас аралығындағы жастар экономикалық белсенді тұрғындардың төрттен бірін құрайды.
Олардың ішінде жұмысбасты жастар саны 2,0 млн адамға жуық [1]. Жастар сегменді де
жалпы еңбек нарығы сияқты теңгерімсіз болып отыр. Біріншіден, жас мамандар өнімділігі
төмен салаларда жұмыспен қамтылған. Мысалы, 2018 жылы жұмысбасты жастардың 16,7%
сауда секторында, 14,2% – ауыл шаруашылығында, 11,1% – білім беру сферасында жұмыс
істеген. Екіншіден, кәсіпкерлік қызмет жастар үшін тартымсыз болып отыр. Жұысбасты
жастардың басым үлесін жалдамалы жұмысшылар құрайды. Өзін-өзі жұмыспен қамтылған
жастарға тек 23,9% жатады. Бұл кезде Қазақстанда өзін-өзі жұмыспен қамту көптеген
жағдайларда төмен табыс деңгейімен байланысты. Мысалы, жалдау бойынша еңбекпен
қамтылу мүмкіндігі жеткілікті төмен болатын ауылдық жерлерде ерікті жұмысбастылық
жұмысбастылықтың альтернативті формасы . Мысалы, жалдамалы жұмысшылардың едәуір
бөлігі қалада (64,2%) және ерікті жұмысбасты жастар- ауылда (66,4%). Үшіншіден,
жұмысбасты жастардың білімділік деңгейі едәуір ерекшеленеді. Жұмысбасты жастардың
42,9% -ның жоғары және аяқталмаған жоғары білімі бар. Жалдамалы жастар (48,9% жоғары
білімді) мен өзін-өзі жұмыспен қамтылған жастардың (тек 25,2%-ның жоғары білімі бар)
түрлену деңгейі жоғары. Төртіншіден, жалақы дифференциациясы да жеткілікті жоғары
болып отыр. Статистика комитетінің мәліметі бойынша жұмыс істеуші жастардың орташа
айлық номиналды жалақысы 2018 жылы орташа 115,4 мың тенгені құрады, бұл экономика
бойынша есептелген орташа номиналды жалақыдан 1,5 есе төмен [2]. Төмен жалақы ауыл
шаруашылығында, денсаулық сақтау мен мемлекеттік басқаруда байқалады. Жоғары ақы
алатын жастар сегменті жұмысбасты жастардың тек бір бөлігін қамтиды.
Осылайша, еңбек нарығындағы жастар тұрғындардың жеткілікті ұтқыр бөлігі ретінде
көрінеді. Алайда жастарды тиімді еңбекке ынталандыруға кедергі келтіретін жұмыс
орындарының сапасы туралы мәселе туындайды. Қалада тұрушы жас тұрғындар көп
жағдайда жалдау бойынша жұмыстарды таңдайды, ал ауыл жастары жұмыс орындарының
жеткіліксіздігі нәтижесінде өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға жатады.
ҚР ҰЭМ статистика комитетінің мәліметтері бойынша жастар жұмыссыздығының
деңгейі бірте-бірте қысқарып келеді және 2018 жылдың бірінші тоқсанында 2017 жылдың 1ші тоқсанымен салыстырғанда өсіп, 3,1% құрады [3] (сурет-1).

Сурет 1 - Жастар жұмыссыздығының көрсеткіштері
Ескерту – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметі

Жалпы 2018 жылдың 4-ші тоқсанында жұмыссыздардың саны 78,5 мың адамды
құрады. Жұмысқа орналаспағандардың арасында 29 жасқа дейінгі жастар 17,8% құрады,
оның ішінде 16-24 жас – 8,5%, 25-28 жас – 9,2% [4].
Алайда келесідей тенденция байқалады: біріншіден, қалада жастар жұмыссыздығы
салыстырмалы жоғары деңгейде, бұл «ауыл-қала» ішкі миграция процесінің салдарына
айналады. Осылайша, ауылдық өмір салты жастар үшін тартымсыз болып келеді және соңғы
жылдары соның нәтижесі ретінде ішкі көші-қон күшейе түсуде. 2015-2017 жылдар
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аралығында ауылдық жерлерден 340 мыңнан астам жас көшіп келді. Жастардың ішкі көшіқонын талдау жастардың көп жағдайда Қазақстанның оңтүстік өңірлерінен (Алматы қаласын
есептемегенде) кететінін көрсетеді.
Мәселен, елдің оңтүстігінде көші-қон сальдосы 2017 жылы -18,7 мың адамды құрады,
бұл қалған өңірлерден айтарлықтай жоғары: солтүстік өңір (-6689) адам, орталық өңір (-2967
адам), Шығыс өңір (- 4613 адам) және батыс өңір (-166 адам) [5]. Дәстүрлі түрде еліміздің
оңтүстік бөлігіндегі аймақтар табиғи өсімнің жоғары деңгейімен және еңбек ресурстарының
артық болуымен сипатталады.
Жұмысқа қол жетімділік немесе оның болмауы, сондай-ақ білім алу ниеті жастардың
ауылдық жерден кетуінің маңызды уәждемелік факторлары . Әдетте, еңбек мигранттарын ірі
экономикалық орталықтар (негізінен Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары) тартады [6]. Мұндай
жағдай, сөзсіз, аймақтық және жергілікті еңбек нарықтарының жағдайына елеулі әсер етеді.
Мәселен, статистика мәліметтері бойынша, жастар арасындағы жұмыссыздық ауылда кең
тараған және 3,3% құрайды, ал қалада – 4,4% [7].
Екіншіден, жұмыссыз жастарды білім деңгейі бойынша түрленуі. Жұмыссыз
жастардың 35,9%-ы жоғары және аяқталмаған жоғары білімді, 39%-ы – орта арнаулы білімді.
Бұл ретте, жоғары және аяқталмаған жоғары білімі бар жастар арасындағы жұмыссыздық
3,3%-ды, орта және кәсіптік (арнайы) білімі бар жастар арасында – 4,2%-ды, негізгі, орта,
жалпы, бастауыш білімі бар жастар арасында – 4,8%-ды құрайды [8].
Үшіншіден, жас әйелдер арасындағы жұмыссыздық ерлерге қарағанда сәл жоғары.
Мәселен, әйелдердің жұмыссыздық деңгейі 4,6%, ал ерлерде 3,4% деңгейінде болып отыр.
Бұдан басқа, 25-тен 28 жасқа дейінгі осы жастағы әйелдер көбінесе жұмыссыздыққа
ұшырайды (4,6%). Бұл ретте 2018 жылы қалада тұратындар үшін көрсеткіш 5,3%-ды,
ауылдық жерлерде – 3,5%-ды құрады [9].
Осылайша, жастар жұмыссыздығының қазіргі ауқымдары халықтың осы тобының
еңбек нарығындағы тұрақсыз жағдайын көрсетеді. Сонымен қатар, жас жұмыс күшінің
ұтқырлығы жұмысқа орналасу проблемасын күшейтіп, жұмыссыздықтың одан әрі ықпалына
ұшырайды.
Білім деңгейі бойынша жұмыссыз тұрғындар құрылымында жоғары білімі мен орта
арнайы білімі бар жұмыссыздардың үлес салмағы ұлғайып отыр.
Еңбек нарығына шыға отырып және жұмыс тәжірибесі мен қажетті кәсіби білімі мен
біліктілігі жеткіліксіз бола отырып, жастар жұмысқа орналасу кезінде елеулі кедергілерге
тап болады. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша сұралған жастардың 42%-ы тұрақты
түрде жұмысқа орналасу проблемаларымен бетпе-бет келеді, олардың 47,5%-ы ауыл және
38,1% ы қала жастары [10].
Жастардың еңбек нарығында жұмысқа орналасуына кедергі келтіретін маңызды
факторлардың бірі жастардың кәсіби бағыттылығы мен кәсіпорындардың жұмыс күшіне
деген қажеттіліктері арасындағы алшақтық болып қала береді [11]. Мәселен, статистика
мәліметтері бойынша, 2013-2018 жылдар аралығында білім алушылардың (ЖОО мен
колледждердің) күтілетін бітіруі жұмыс күшіне деген күтілетін қажеттіліктен 3 еседен артық
(бос жұмыс орындарын есепке ала отырып) [12] (кесте-1). Сондай-ақ, бос жұмыс
орындарына әр түрлі жас тобындағы экономикалық белсенді халықтың едәуір бөлігі үміткер
екенін ескеру қажет.
Кесте 1 - Экономикада еңбек ресурстарына күтілетін қажеттілік пен бітіруші
түлектердің арақатынасы
Көрсеткіштер
2014
2015
2016
Күтілетін түлектер саны (кәсіби 76,7
79,4
80,0
және жоғары)
Бос жұмыс орындарының саны мен 23,3
20,6
20,0
жұмысшыларға күтілетін қажеттілік
Ескерту - https://stat.gov.kz Официальная статистическая информация
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2017
79,4

2018
76,5

20,6

23,5

Сонымен қатар, Қазақстандағы білім нарығы ұсынылған білім сапасы тұрғысынан, атап
айтқанда қала мен ауыл арасында өте сараланған. Бұл көбінесе оқытушылар құрамының
сапалы құрамымен, қолданыстағы инфрақұрылыммен, қаржыландырумен, материалдықтехникалық базамен және басқалармен байланысты. Демек, жастардың алатын дайындық
деңгейі жас мамандар арасында бәсекеге қабілеттіліктің жеткіліксіздігі үшін алғышарттар
жасайды.
Бұдан басқа, жастар арасында еңбекке ұмтылу мен ынталандырудың қалыптасу
факторы да маңызды рөл атқарады. Басқаша айтқанда, жоғары үміт пен өзін-өзі бағалауға
байланысты жастардың бір бөлігі жұмысқа орналасудан бас тартуы мүмкін.
Екінші жағынан, кәсіпкерлікті дамыту жастар үшін де тартымды болған жоқ. «Жастар»
ғылыми-зерттеу орталығының жүргізген әлеуметтік зерттеулеріне сәйкес, сауалнамаға
қатысқан жастар таяудағы үш жылда өз бизнесін ашуды жоспарлап отыр ма деген сұраққа
тек 16,5%-ы ғана оң жауап берді, олардың 17%-ы қалалық және 14,5%-ы ауыл жастары.
Респонденттердің 51,3%-ы кәсіпкерлікпен айналысуды жоспарламады, сондай-ақ
сұралғандардың 32,3%-ы бұл туралы ойланбаған. Сонымен қатар, әлеуметтік сауалнаманың
мәліметтері жас кәсіпкерлер тап болатын негізгі мәселелерді көрсетті. Бастапқы капиталдың
болмауы (респонденттер санының 55,7%), жоғары жалдау ақысы (32,4 %), бизнесті жүргізу,
салық есептілігін тапсыру тәжірибесінің болмауы (22,0%) аса өзекті болып шықты.
Жастар жұмыссыздығының негізгі себептері еңбек ақының төмендігі, тәжірибенің
жоқтығы және еңбек нарығындағы бәсеке болып отыр. Тәжірибеде көптеген
жұмысберушілер жоғары оқу орнын бітірушілерге жоғары жалақы беруге мүдделі емес,
өйткені көпшілігінің тәжірибелік дағдылары жоқ. Нәтижесінде олар кәсіпорынның өндірістік
қызметінің маңызды әлеуметтік-экономикалық міндеттерін орындай алмайды.
Жастар еңбек нарығының теріс үрдістерін одан әрі күшейту мынадай тәуекелдерді
өзіне алып келуі мүмкін:
1. Жастардың сыртқы көші-қонының өсуі
Жастар үшін ішкі еңбек нарығындағы проблемаларды шешудің типтік тетігі – бұл білім
беру немесе еңбек көші-қоны. Статистика мәліметтері бойынша жыл сайын Қазақстаннан
келген жас эмигранттар саны өсуде. Кеткен жастардың ең көп саны ТМД елдеріне келеді
(шетелге кеткен жастардың 90%-ы) [13]. Сарапшылар атап өткендей, ұтқырлық шыңы 24-28
жас аралығындағы жастар тобына келеді [14].
2. Жастардың бейресми жұмыспен қамтылуының өсуі
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне сәйкес жұмыссыз
жастардың 18,7%-ы 6 айдан 12 айға дейін, 23,3%-ы 3 айдан 6 айға дейін жұмыс іздеуде.
Жалпы алғанда, Қазақстанда оқу орындарында кәсіптік даярлықты аяқтаған
экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) деректеріне сәйкес жастар
еңбек қызметін 21 жасында бастайтынын атап өткен жөн. 24 жылға қарай жастардың басым
бөлігі еңбек нарығында формалды түрде жұмыспен қамтылған, өйткені жұмысқа орналасу
нысанын таңдауға саналы түрде келеді [15] сондықтан, бейресми секторда 15-24 жастағы
жастар ерекше орын алады,өйткені олар әлеуметтік жағынан осал және ресми жұмысқа
орналасу кезінде көп дәрежеде қиындықтарға тап болады. Осылайша, статистика деректері
бойынша аталған жас тобындағы бейресми жұмыспен қамтылған жастардың үлесі 2015-2017
жылдар кезеңінде аталған жас тобындағы жұмыспен қамтылған жастардың жалпы санынан
25,3% - дан 19,1% - ға дейін қысқарғанымен, бейресми жастар жұмыспен қамтылу деңгейі
орташа республикалық көрсеткіштен (2017 жылы 16,1%) жоғары болып қалып отыр[16].
3. NEET жастар санатының артуы
Еңбек нарығы үшін оқудан жұмысқа ауысудың маңызды көрсеткіштерінің бірі жұмыс
істемейтін және оқымайтындардың немесе NEET (Not in Education, Employment or Training)
тобының үлесі . Бүгінгі таңда Қазақстандағы халықтың мұндай санатына жастардың жалпы
санының 7%-ы жатады [17]. NEET-жастар тобына түсу қаупі жоғары аймақта, әдетте,
жұмыссыз жастар, яғни жұмыс істемейтін, бірақ оны белсенді іздейтін және оған кірісуге
дайын жастар бар. Бұдан басқа, NEET санатына және ауыл жастарына түсудің жоғары қаупі
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бар. Ауылдық жерлерде жұмыс орындарының жетіспеуі және аумақтық ұтқырлықтың
жоғары шығындары NEET мәртебесінде бекітілуі мүмкін.
Еуразиялық экономикалық одақтың қызмет етуі мен дамуы жағдайында еңбек
нарығында жоғары білікті кадрларға деген үлкен қажеттілік күтілуде. Сондықтан
республика, сондай-ақ жеклелеген салалар шеңберінде орта арнайы және жоғарғы білім беру
мамандықтары бойынша кадрлар дайындау құрылымы мен санын түзету қажет. 2020 жылға
дейінгі Қазақстанның мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасында жастар
инициативасын қолдаудың орталықтарын құру, жастарды еңбекке орналастыру үшін
ынталар мен механизмдер, жеңілдетілген несиелеу, мемлекетік-жеке серіктестікті дамыту,
жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша мамандар дайындау қарастырылған.
Осылайша, жастардың жұмыссыздығын қысқарту мен еңбекке орналастыру жүйесін
одан әрі жетілдіру мақсатында таңдап алған мамандығы бойынша тәжірибелік дағдысын
қалыптастыру бойынша кадрларды дайындаудың кешенді жұмыстарын жүргізу қажет.
Біз жастар жұмыссыздығын азайту және жас мамандардың кәсіби дағдыларының
бәсекелік қабілеттілігін арттыру бойынша механизмдерді ұсынамыз. Бұл механизм еңбек
нарығының барлық қатысушылары: мемлекеттің, жұсмыс берушілердің және әлеуетті
жұмысшылардың мүддесінен шыға отырып, әрбір жақтың жұмысбастылықты қамтамасыз
ету үшін белсенді іс-әрекетіне негізделеді:
- мемлекет – жағдайлар жасайды;
- жұмыс беруші – жұмыс орындарын құрады;
- әлеуетті жұмысшы – өзінің бәсекелік қабілеттілігін тұрақты арттыруға талпынады.
Қазақстанда бұл механизмді келесі бағытта ендіруге болады:
- қандай да бір қызмет түріне оқушылардың бейімділігін тест арқылы анықтау және
оларды әртүрлі кәсіптер туралы ақпараттандыру;
- оқушылардың ұйымдар мен кәсіпорындарға, әртүрлі кәсіп өкілдерімен кездесуіне
ұйымдасқан түрде ықпал ету;
- еңбек нарығының жағдайын, оның дамуының негізгі шекараларын, жаңа салалардың
және қызмет түрлерінің пайда болу болжамдарын, экономикадағы технологиялық
өзгерістерді тұрақты зерттеуді жүргізу;
- осындай зерттеулердің нәтижелерін оқушылар, ата-аналар және педагогикалық қауым
арасына тарату;
- оқушылардың дербес кәсіби дамуының жоспарларын жасау.
Біз еңбек нарығында серіктестік қатынастарды қалыптастырудың басты элементі
ретінде білім беру сферасын қарастыратын жастардың жұмысбастылық моделін ұсынамыз.
Оның басты бағыттары ретінде келесілерді атап көрсетуге болады:
- жастар еңбек нарығының инфрақұрылым элементтері арасында тиміді өзара
байланыстарды қамтамасыз етуге ықпал ететін нарық қатысушылары арасындағы
ынтымақтастықтың белсенді формаларын дамыту;
- мемлекеттік тапсырыс жүйесі арқылы жастардың әртүрлі топтары үшін еңбекке
орналастыру жүйесін нығайту.
Бұл бағыттар жастар мен оның жекелеген топтарына бағытталған шаралар кешені
арқылы жүзеге асырыла алады. Бұл кезде білім беру сферасы нарық қатысушылары
арасында келісім алаңын құра отырып, серіктестік қатынастарды дамытуда басты рөл
атқарады.
Осылайша, еңбек нарығы қатысушыларының жаңа позицияларын анықтау, олардың
өзара әрекет етуінің мүмкіндіктерін кеңейту – нарықтың ақпараттық ашықтығын
жоғарылатуға, еңбек нарығындағы жастардың жағдайын жақсартуға және нарықтың дамуын
қамтамасыз етуші синергетикалық тиімділік алуға мүмкіндік беретін әлеует .
Сонымен қорытындылайтын болсақ жастардың жұмыспен қамтылуын саралаудың
қазіргі деңгейі көбінесе объективті экономикалық жағдайлармен – жалпы экономикалық
ахуалмен, еңбек нарығының жай-күйімен, экономиканың салалық құрылымымен және
басқалармен байланыстырылады. Қазақстанда жастар жұмыссыздығының салыстырмалы
түрде төмен деңгейде болуына қарамастан, жас халықтың көп саны еңбек нарығындағы
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белгілі бір кедергілерге тап болады. Мысалы, ауылдық аумақтар жұмысқа орналасу
мүмкіндіктері тұрғысынан үлкен әртүрлілікті көрсетпейді, бұл жастардың еңбек көші-қонын
күшейтудің маңызды факторы . Бұл ретте, Қазақстандағы еңбек нарығының проблемасы
еңбек ресурстары мен жұмыс орындарының теңгерімсіздігіне де, олардың сапасына да
байланысты. Жұмыс берушілер жас адамдарға ұсынатын жалақы деңгейі жасы үлкен
топтармен салыстырғанда айтарлықтай ерекшеленеді. Алайда, бұл табиғи процесс, әдетте,
кіріс деңгейі еңбек өтілімен бірге өседі. Алайда, мұндай жағдай еңбекке ынталандыруды
бұзады.
Осыған байланысты Қазақстандағы еңбек нарығындағы жастардың жағдайын жақсарту
үшін ұсыныстарды қарау қажет. Осылайша, келесі шараларды қолдану ұсынылады:
1. Оқу орындары мен кәсіпкерлік сектор арасындағы өзара іс-қимыл тетігінің
тиімділігін арттыру негізінде еңбек нарығын болжау жүйесін және кадрларды даярлау
жүйесін жетілдіру;
2. Жастардың кәсіби бағдар жүйесін қайта қарау. Негізгі мақсат кәсіптер әлемі туралы
және олардың елдегі, өңірдегі, нақты қаладағы және тіпті кәсіпорында қажеттілігі туралы,
сондай-ақ одан әрі жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік
беретін ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру болуы тиіс.
3.Кадрларды даярлаудың дуальді моделінің элементтерін пайдалана отырып, жұмыс
кадрларын қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды (қайта оқытуды) жүргізу тетігін күшейту.
4.Тұрақты бизнес үдерістерді құру бойынша тәжірибесі бар табысты кәсіпкерлерді
тарту мүмкіндігімен жастар кәсіпкерлігінде тәлімгерлік бағдарламаларын дамыту.
5.Жастар арасында мемлекеттік және салалық бағдарламалар, сондай-ақ жеке
сектордың бастамалары шеңберінде жұмысқа орналастыру және оқыту мүмкіндіктерін
кеңінен жариялау мақсатында жастарға қолжетімді коммуникация арналарын, оның ішінде
әлеуметтік желілерді пайдалану.
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АРЫСТАНБАБ – ОТЫРАР ТӨБЕ ҚАЛАШЫҒЫ АРАСЫНДАҒЫ АСПАЛЫ АРҚАН
ЖОЛЫН САЛУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Мақалада «Арыстан баб кесенесі – Отырар қалашығы» бағытында аспалы арқан жолын
салу және Отырар қалашығында туризм – экономикалық секторын және инфрақұрылымдар
комплексін құру жобасы қарастырылады.
Көне Отырар Қазақстан тарихында алатын орны ерекше. Оларды ғылыми негізде терең
әрі дәйекті зерттеу, зерделеу сол арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты отаншылдық рухта
тәрбиелеу, сол өткен тұлғалардан үлгі-өнеге беру қазіргі қазақ мемлекетінің алдында тұрған
бірден бір маңызды мәселелерінің бірі .
Осы сияқты тарихи ескерткіштерді көркейте отырып, көне ескерткіштері туристік
жерлерге айналдырып, барынша отандық және шетелдік туристерге жағдай жасап,
ескерткіштерді ел экономикасының көтерілуіне себебін тигізуіне мүмкіндік туғызуымыз
керек. Бұл қазақ елін, жерін, тарихын бүкіл әлемге паш ете отырып, экономиканың
көтерілуіне де өз үлесін қосады және Қазақстанның шетелдермен байланысын нығайта
түседі.
Кілт сөздер: Отырар қалашығы, туризм-экономикалық сектор, инфрақұрылым
комплексі.
В статье рассматривается проект строительства канатной дороги в направлении
«Мавзолей Арыстан Баба – город Отырар» и создании туристического и экономического
сектора и комплекса инфраструктуры в городе Отырар.
Древний Отрар играет важную роль в истории Казахстана. Одной из важнейших
проблем, стоящих перед нашим государством, является их глубокое и последовательное
научное изучение, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Совершенстование таких исторических памятников создают возможности для
большего числа отечественных и иностранных туристов способствовует росту экономики
страны. Это будет способствовать развитию экономики, популяризации казахской нации,
земли и истории во всем мире и укреплению отношений Казахстана с зарубежными
странами.
Ключевые слова: город Отырар, экономико-туристический сектор, инфраструктура.
The article discusses the project of building a cableway in the direction of the "Mausoleum of
Arystan Baba - Otyrar city" and the creation of a tourism and economic sector and an infrastructure
complex in the city of Otyrar.
Ancient Otrar plays an important role in the history of Kazakhstan. One of the most important
problems facing our state is their deep and consistent scientific study, patriotic education of the
younger generation.
The improvement of such historical monuments creates opportunities for a greater number of
domestic and foreign tourists contributes to the growth of the country's economy. This will
contribute to the development of the economy, the popularization of the Kazakh nation, land and
history throughout the world and the strengthening of relations between Kazakhstan and foreign
countries.
Key words: Otyrar city, economic and tourism sector, infrastructure.
"Қазақстан-2050" стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектегі дамуына
айқынды бағдар берілгені мәлім.«Қазақстан – 2030» стратегиясындағы көптеген
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тапсырмалар сәтті орындалды, енді елдің алдында жаңа тапсырма орын алып тұр – ол
«Қазақстан – 2050» Стратегиясының іске асу негізіндегі дүниежүзінің дамыған 30 мемлекет
қатарына кіру» . Осы орайда ел экономикасында өсіп-өркендеуіне айтарлықтай үлес
қосатынжаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге
қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық
прагматизм. Бүгінгі туризм, яғни жиқангерлік және саяхатшылық - бұл мемлекет пен
қоғамның экономикалық әлеуметтік дамуының, тұлғаның жан-жақты қалыптасуының
маңызды факторы.
Біріншіден, бюджеттік, салықтық және ақшалай-кредиттік саясатты жетілдіру бойынша
мемлекеттің макроэкономикалық саясаты жаңғыртылуы тиіс. Екіншіден, біздің
инфрақұрылымды дамытуға деген қағидатты түрде жаңа көзқарасымыз болуға тиіс, ол екі
бағытта дамуы тиіс: бірінші жағынан, ұлттық экономиканы жаһандық ортаға енгізу, ал
екінші жағынан, ел ішіндегі аймақтарға қарай қозғалу. Сондықтан туристік қызмет көрсету
рыногында мүдделі министрліктер мен ведомстволардың, уәкілетті органдардың, туристік
компаниялардың, фирмалардың және жеке кәсіпкерлердің күш мүмкіншіліктерін
жүмылдыруға, біріктіруге ықпал жасау.
Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігі жұмысының күн
тәртібінен берік орын алған. Туризм әлемдік экономикада басты рөлдің бірін атқарады.
Дүниежүзілік Туристік Ұйымның ДТҰ деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық
өнімнің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдік
өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып келе жатқан
қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі . Халықаралық туризмнің үлесі
экспортқа шығарылатын дүниежүзілік табыстың 8 пайызын, қызмет көрсету секторы
экспортының 37 пайызын құрады. Туризмнен түскен табыс мұнай, өнімдері және автомобиль
экспорты табысынан кейін тұрақты 3-ші орында келеді мұндай оң үрдіс жаңа мың
жылдықтың бас кезінде де ұсақталады деп күтілуде. Қазіргі туризм еңбекшілердің жыл
сайынғы ақылы еңбек демалысына шығуымен байланысты болды, мұның өзі адамның
демалуға және бос уақытын өткізуге негізгі құқығын тану . Ол жеке адамды, адамдар және
халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторына айналды.
Отырар - Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы
Отырар төбе деген атпен белгілі, қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының
Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан. Отырар қаласы туралы көптеген
саяхатшылардың жазба деректерінде айтылады.
Ежелгі Отырар шұраты Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында орналасқан.
Оның жері Сырдарияның орта ағысы тұсындағы жағаларында орналасқан. Орта
Сырдарияның алқабы, Тұран ойпатының бір бөлігі, Қызылқұм-Ортасырдария жазығына
кіреді.
Шұраттың негізгі су көздері Арыс пен Сырдария. Олардан шығарылған каналдар,
қалалар мен мекендерді сумен қамтамасыз етті, егістікті суарды. Тек, судың молдығынан
ғана, бұл жерде егіншілік мәдениеті дами алды.
Шұраттың солтүстіктен оңтүстікке қарай ұзындығы 53 километрдей, батыстан шығысқа
қарай 54 километрдей. Шұрат территориясында 130 астам ескерткіштер бар.
Отырар ортағасырлық ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби туған аймақ астанасы ретінде
кеңінен танымал. Отырар орнында елді мекеннің пайда болуы біздің дәуіріміздің бірінші
ғасырларына сәйкес келеді. Алғаш рет «Отырар» және «Фараб» атаулары жазба деректерде
б.д. IX ғ. кездеседі. X-XII ғғ. кезеңі, моңғол шапқыншылығы тамырын шапқан қалалық
өмірдің гүлдену кезеңі болды. 1219 жылы Отырар Шыңғысхан әскерінің соққыларынан
құлады. Алайда, Отырар қайта түлеп, XIII ғасырдың ортасында Батыс пен шығыс
арасындағы жолда ірі сауда орталығына айналды. 1405 жылы Отырар сарайларының бірінде
Темірлан қайтыс болады. Отырардағы өмір XVIII ғасырға дейін жалғасты. Қала жұрттың
жалпы сипаты Қазақстан мен Орта Азиядағы ортағасырлық ескерткіштердің көпшілігінің
сипатына тән.
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Отырарда сонымен қоса ғажайып үлкен қыш ыдыстар хумдар көптеп кездеседі. Олардың
кейбірінің үлкендігі адам бойындай зор болып келеді. Ол ғажайып ыдыстарда, құмыраларды
астық, жем сақталатын болған. Қазір Отырар қазынасының аса бір көзге елеулі көрінетіні оның керамикалық ыдыстары, күміс, қола құмғандары және түрлі қыш қақпақ
дастархандары. Әсіресе Отырар керамикалары өзінің комозициялық құрылымы жағынан,
ою-өрнектерінің күрделігі, ерекшелігі жағынан назар аударады. Қаншама ғасыр өтсе де,
табақтардағы бояулар өз сапасын жоймаған. Бояу түрлерінің бір-бірімен жымдасуы, әдемі
нақышты өрнегі, жасалу сапасы берік. Кейінгі қазба жұмыстарының нәтижесінде Отырарда
сәулетті сарай, мешіттердің болғанын дәлелдейтін олардың қалдықтары аршылып алынады.
Отырардағы алғашқы қазбаны археология әуесқойларының Түркістан үйірмесінің
мүшелері А.К.Кларе мен А.А.Черкасов 1904 жылы жүргізді. Олар бірқатар траншеялар
салып, материал жинақтады. Кейінгі зерттеулер, тек, ХХ ғасырдың 40-жылдары профессор
А.Н.Бернштам басшылығымен жалғасын тапты. 1969 жылы Отырар археологиялық
экспедициясы (1971 ж. бастап ҚазКСР ҒА Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық
экспедициясы болып аталады) ұйымдастырылып, оны Ақышев К.А. басқарды, ал 1991
жылдан Байпақов К.М. басқарып келеді. 2001 жылы ЮНЕСКО-Қазақстан-Жапония
бастауымен «Ежелгі Отырар қала жұртын консервациялау және сақтау» Қорының
халықаралық жобасы жұмысын бастады. Жобаның негізгі мақсаттары: құжаттық база жасау
мен консервациялық шаралар болды[1].
2004-2007 жылдары «Мәдени мұра» және «Ежелгі Отырарды жаңғырту» мемлекеттік
бағдарламалары аясында Отырар қалашығының бірқатар ескерткіштерін (XIV ғ. жұма
мешіті, XVI ғ. тұрғын үй орамы, XI-XII ғғ. тұрғын жайлары, қабырғалар, орталық қақпа және
«Дарваза-и суфи» («Сопы қақпасы»), стратиграфиялық шурф, XIV ғ. моншасы) зерттеу,
консервациялау және музейлендіру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Шұрат
ескерткіштері Көк-Мардан, Құйрыктөбе, Жалпақтөбе, Уәсиж қалашықтары, Талтақай және
Қоңыр мазараттарына кешенді зерттеу жүргізілді. Отырар шұратын аэрофотоқұжаттау іске
асырылды, ең жаңа компьютерлік жетістіктерді пайдалана отырып шұраттың ежелгі
ирригациясы зерттелді. 8 мыңнан астам аэросуреттер түсірілді. Шұраттың геоақпараттың
негізі жасалды. Бұл – Қазақстан археологиялық ғылымында жасалған ең ақпаратты және
ауқымды жүйе. Отырар шұраты Қазақстан Республикасы археологиясының жауһары.
Археологиялық зертттеулерді, консервациялық шараларды жалғастыру, туристік
инфрақұрылымды дамыту шұрат ескерткіштерін Дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енгізу
процесінің маңызды құрамдас бөлігі.
Отырар қаласының пайда болуы Қазақстанның оңтүстік аумағының дамуының көп
ғасырлық тарихының нәтижесі. Ортағасырлық Отырар-Фараб иелігі аумағында тас дәуірі,
қола дәуірі, темір дәуірі ескерткіштері табылып отыр. Отырар өңірі б.з.б. І мыңжылдықтың
аяғында және б.з. басында Сырдарияның орта ағысы алдыңғы дәуірдегі сақ-массагет
тайпаларының тұқымы – көшпелі Кангха (Қаңлы) иелігінің бір бөлігі болды. Зерттеу
барысында Отырар өңірінің ең байырғы деген қалашығын тауып, оның б.з.б. І ғ. жататынын
анықтадық. Отырар төбенің стратиграфиялық шурфында ІV-VІ ғғ. жататын құрылыс
деңгейінен кейін тағы 3,5 м қалыңдықтағы мәдени қабаттың болуы Отырар қалашығының ең
төменгі қабаты б.э. бірінші ғасырларына жататынын, Отырардың негізі антикалық дәуірде
қаланғанын айғақтайды[2].
Зерттеуімізде Отырар төбені қазу барысында табылған өрт іздерін белгілі тарихи
оқиғалармен сәйкестендіру жұмыстары жүргізілді. ХV ғ. басында Отырарда бүкіл қалалық
өрт болады. Біз оны жазба деректерде 1411 ж. қаңтарда Шахмәліктің Отырарда билік кұрған
Нұр ад-динге қарсы жорығымен байланыстырамыз. Бұл өрт Отырарды қатты күйзелтті.
Өрттің нақ әскери оқиғалармен байланысты болғанын өртенген үйлердің қасында адам
қаңқаларының табылуы, ал ІІІ қазба орнындағы ІV қабат деңгейдегі бірінші үйден қылыштан
жарақат алған адамның бас сүйегінің табылуы осы пікірді қоштап тұрғандай. Өрттің алдында
қала халқының Отырар айналасынан қамал ішіне кіруін біз осындай жағдайлардың
салдарынан, яғни, мәжбүрліктен туындаған әрекет деп ойлаймыз. Алайда отырарлықтарға
қамал қалқан бола алмады. Өртке дейін «И» орамындағы тоғыз үйдің үшеуінде керамикалық
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пештері бар бөлмелер, яғни шеберханалар болған болса, өрт болған соң олар жөндеуден өткен,
не болмаса қайта көтерілген үйлерде керамикалық өндіріске қатысты ешбір қалдықтар немесе
белгілер табылмады. ІІІ қазба орнындағы «Ж» және «И» орамдарындағы өртке дейінгі үйлер,
көшелер көлемі өрттен кейінгі кезге сәйкес келмейді. Жалпы алғанда көшелердің кеңейіп,
үйлердің ауданы кішірейгенін байқаймыз.
«Арыстан баб кесенесі – Отырар қалашығы» бағытында аспалы арқан жолын салу
қажеттілігіне мысал ретінде «Масада қорғаны» ұлттық паркін атап өтуге болады.
Масада қорғаны Ұлы Ирода І-ші (Ирода Великий) патшаның бұйрығымен б.э. 25 жылы
Иудей шөлінің таулы аймағында салынған. Б.э. 73 жылы бұл қорғанды Ұлы Рим империясы
жаулап алып өздерінің әскери тірек пункті етеді. Масада қорғанының Отырар қаласынның
тарихи ұқсатығы, Рим легиондары шапқыншылығы кезінде, Иерусалим берілген соң 3 жылға
дейін қорғаныс ұстап тұрған. Қазіргі таңда Израиль әскерлері осы қорғанды «қасиет» тұтып
салтанатты ант беру рәсімін осында өткізеді.
Алайда Рим империясы құлағаннан соң бұл «тарихы мол» қорған ұмыт болып кетеді. 1862
жылдан бастап Масада орнында археологиялық қазба жұмыстары жүргізіле басталғанмен ол
көпшілік назарына ие бола алмайды.
Тек 1971 жылы осында аспалы арқан жолы салын-ғаннан бастап Масада қорғаны «Ұлттық
парк» атанып дүние жүзі туристері мен ғалымдарының ең үлкен саяхатшылар орталығына
айналды.
Барлық мұсылман хал қының ІІ-ші Мекке атанған Әзірет Сұлтанға зияратшылар өз
сапарын Арыстанбабтан бастайды.
Зияратшылар саны жылына 500 000 адамды құраса да, халық аузында «Отырар төбе»
атанған, Қазақ халқының батырлық пен ұлтжандық символы атына ие бола алатын тарихи ғылым
ошағы, инфрақұрылым дәрежесінің төмендігінен келушілер назарынан тыс қалуда. Дүние жүзі
тарихшы ғалымдары осы күнге дейін Шығысхан, Ақсақ Темір өмірінен деректер іздестіруде.
Осы дәйектерді негізге алып осы жобаны жасауды жөн санаймыз.
Аспалы арқан жолы күрделі құрылғы болғандықтан арнайы инженерлі-техникалық
есептеулерді қажет етеді. Осы жобаға қажетті инвестиция мөлшерін, өз құнының өтеу мерзімін
анықтау үшін, Эльбрус қаласындағы жақында іске қосылған шаңғы комплексіндегі "Станция
Мир" – "Станция Гарабаши" аспалы арқан жолының шығындарымен салыстырмалы есептелді.
Кесте 1 - "Станция Мир" - "Станция Гарабаши" аспалы арқан жолының шығындарының
салыстырмалылығы
№ п/п

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Көрсеткіштер

«Эльбрус» аспалы
арқан жолы

2
Жол ұзындығы
Тіреу бағана саны
Жер қыртысы

3
1 675 метр
12 дана
Таулы аймақ,
таулы ормандар
Климаттық
жағдай Суық, қысқы мерзім
(құрылыс
жасауға 10
айға
дейін
қолайлылығы)
созылады. Ең биік
жерлерде
сынап
бағанасы
00-С
аспайды.
Негізгі құрылыс материал- Таулы
аймақтарға
дарын тасымалдау.
арнайы техника және
(Бетонды жұмыстар)
ауетехникалар
қолданған. 250 км.
Инвестиция мөлшері.
1 млрд. Ресей рублі.
5 220 млн тенге.
Орташа өтеу мерзімі.
72 ай. (6 жыл.)
құрылыс-монтаж
Тасымалдау
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«Отырар»
аспалы арқан
жолы
4
2 700 метр
6 дана
Жазық, жайылмалар, егістік.
Қысқы мерзім 3
айдан аспайды.

Айырмашылығы

5
1 025 м. Артық
2 есе кем
Қолайлы.
Қолайлы, жылдық
орташа
температура-12,10
С.
Құрылыс
мерзімінің
ұзақтығы.
Тасымалдау
шығындары кем.

Автокөлік, темір
жол
көлігі.
Түркістан қ-сы.
Темір стансасы
2 610 млн теңге
2 есе кем

60 ай. (5 жыл.)
12 ай. (1 жыл)
Жер қабаты тек Кері әсері кем.

жұмыстарының
ортаға әсері

қоршаған жолдарын жүргізу,
жарылғыш
заттар
қолданудың
биосфераға
кері
әсері.

құрылыс
объектілердің
аумағында
қазылады.

Жоғарыда кестедегі көрсеткіштерге қарап, Отырар аспалы арқан жолын салу шамамен 3есеге дейін төмен болады, оған төмендегі шығын көрсеткіштері себеп болады:
1. Жер рельефі таулы аймақтарында құрылыс-монтаж жұмыстары өте үлкен шығындарды
қажет етеді. (Тірек бағаналардың фундаменттерін дайындаудағы қазба жұмыстары жарылыс
заттар қолданылады, арнайы техникаларды тауға шығаруға арнайы жолдарды дайындау,
құрылыс материалдарды жеткізу).
2. Арқанды жолдардың тірек бағаналары жалпы жобаның 80%-ын құрайды. Құрылыс
объектісі жазық жерде орналасқандықтан, жобада бағана саны 2-есеге кем, себебі таулы
аймақтарда әр жоталар мен шыңдарға қосымша бағаналар қойылады.
3. Ауа райының қолайлылығы (бетон дайындауда қосымша қоспаларға шығындар, суық
климаттық жағдайда қымбат маркалы цемент қолданылады, бетон кептіруге қосымша энергия
шығындары, құрылыс мерзімі).
4. Құрылыс материалдарын тасымалдау. Құрылыс объектісі: бастапқы тиеу стансасы, 6
тірек бағаналары, және соңғы аялдамадағы айналма бағанадан тұрады. Бұл құрылғылар өте
сапалы бетон фундаметтеріне орнатылады. Бұл құрылысқа Түркістан қаласында орналасқан
темір- бетон өнімдерін және кірпіш шығаратын зауыттарды жұмылдыруға болады, атап өткенде
ТОО «Нұр-Строй», ТОО «Ақ-Жол», ТОО «Ныш-Ер», ТОО «Строй-Сервис ХХІ». Құрылысқа
қолданылатын табиғи материалдарды Арыс өзені жағалауында орналасқан бірнеше карьерден
алуға мүмкіндік бар (құм-тас қоспасы, жуылған бетон құмдары, сылақ құмдары). Цемент
Шымкент қаласындағы «Стандарт –Цемент», «Шымкент-Цемент» зауыттарынан тасымалдау
мүмкіндігі.
5. Құрылыс-монтаж жұмыстарының қоршаған ортаға әсері, орманды-таулы аймақтарда
жол құрылысы, құрылыс объектілерін жасауда биосфераға кері әсерін тигізеді, және қалпына
келтіру бірнеше жылдар бойы қосымша шығындар қажет етеді. Біздің жағдайда бұл шығындар
едәуір аз мөлшерде болады.
Жоғарыдағы факторларға жүгінсек жазық рельефті және жылы климатта орналасқан жерде
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу арзанға түсетіні анық. Оған қоса оңтүстік өңірде
тұтынушы корзинасының арзандығына байланысты орташа жалақы қоры мен одан
шығарылатын төлемдер төмен болады.
Салыстырмалы көрсетілген Эльбрус тау-шаңғы комплексінің аспалы арқан жолының
құрылысының шығындарында автотұрақ, автокөлік жолының құрылысы қосылып отыр. Ал
біздің жобада Арыстан баб кесенесі маңында автотұрақ қазіргі таңда бар. Отырар төбеге баратын
2 жақтан да автомобиль жолы орналасқан.
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің 2 параграфы, «Инвестицияларды
мемлекеттік қолдау». (281-287 баптарға сәйкес), жоба инвестициялық преференцияға ие болған
жағдайда аспалы арқан жолының құралдары Баж төлемдерінен, 5 жылдан-10 жылға дейін мүлік
және жерсалығынан, корпоративті табыс салығынан босатылады. Осы жеңілдіктер жобаның өз
құнын өтеу мерзімін қысқартыға ықпалын тигізеді.
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МЕДИЦИНА
Л.ДӘУІРБЕКОВА
Ахмет Ясауи университетінің РНК-101 тобының резиденті
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Г.Абасова

МИ ҚАН АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЖІТІ БҰЗЫЛУЫ БАР НАУҚАСТАРДА ҚАУІП
ФАКТОРЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ИНСУЛЬТ МЕКТЕБІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
Мақалада инсульт қаупінің негізгі факторлары қарастырылды. Шымкент қаласы, ҚКА
№1инсульт орталығының ми қан айналымының жіті бұзылуы бар науқастарда жүргізілген
зерттеу деректері келтірілген, жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қауіп-қатерінің
дәрежесін бағалау беріледі және инсульт мектебін ұйымдастыру шаралары көрсетіледі.
Кілт сөздер: инсульт, профилактика, қауіп факторы, артериялық гипертензия, қант
диабеті, семіздік.
В статье рассмотрены основные факторы риска инсульта, приведены данные
проведенных исследований у больных с острым нарушением мозгового кровообращения
инсультного центра №1, г. Шымкент, дается оценка степени риска развития сердечнососудистых заболеваний и указываются мероприятия по организации инсультной школы.
Ключевые слова: инсульт, профилактика, факторы риска, артериальная
гипертензия,сахарный диабет, ожирение.
The article considers the main risk factors for stroke, presents the data of studies in patients
with acute cerebral circulatory disorders of the stroke center No. 1, Shymkent, assesses the risk of
cardiovascular diseases and indicates the activities for the organization of stroke school.
Keywords: stroke, prevention, risk factors, hypertension, diabetes, obesity.
Ми қан айналымының жіті бұзылуы клиникалық медицинаның жетекші мәселесі ,
себебі халықтың жоғары өлім-жітімі мен ауыр мүгедектігін тудырады. ДДҰ мәліметтері
бойынша, ми қан тамырлары ауруларынан болатын өлім жүрек-қан тамырлары ауруларынан
және қатерлі ісіктерден кейін үшінші орында тұр, ал бірқатар елдерде екінші орында тұр.
Қазақстанның өлім-жітімдік құрылымында қан айналым жүйесі аурулары бірінші
орынды алады және дүние жүзі бойынша жоғары көрсеткіштерге ие. Қазақстанда жыл сайын
40 мыңға жуық адам инсультпен ауруханаға түседі. Оның 5 мыңы бірінші тәулікте, ал тағы 5
мыңы бір ай ішінде қайтыс болады. Басқа аурулармен салыстырғанда осы аурудың салдары
жиі мүгедектікке алып келеді. Қазақстанда инсульттың кесірінен 275 мың адамның жүріп
тұруы шектелген.
Инсульт – ми қан айналуының жедел бұзылуы. Бастағы ми қан тамырларының
зақымдануы және қан тамыр жуйесінің түрлі ауытқушылықтары инсультке шалдықтырады.
Инсульт екіге бөлінеді. Біріншісі – геморрагиялық. Бұл бас миына немесе оның сыртқы
қабығына қан құйылуы. Екінші – ишемиялық. Бұл бас миының инфаркті. Ең қауіпті түрі –
геморрагиялық инсульт. Бұл ауруға шалдыққандардың 70%-ы көз жұмады. Ал ишемиялық
инсульт алған адам уақытында дәрігер көмегіне жүгінсе, айығып кетуіне болады.
Инсульттің алдын алу – бұл оның даму қаупінің ықтимал факторларын анықтау және
түзету жолымен оның алдын алуға бағытталған шаралар кешені. Біріншілік профилактика
дені сау халық пен қауіп факторлары бар тұлғалар арасында іске асырылатын және бірінші
инсульттің дамуын болдырмауға бағытталған тәрбиелік, гигиеналық және әлеуметтік
шаралар жүйесін қамтиды. Екінші алдын алу ми қан айналымының қайталанған жіті
бұзылуларын (ЖМҚБ) болдырмауға бағытталған.
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Біріншілік профилактика екі негізгі бағытты көздейді: жоғары қауіп-қатердің жаппай
(популяциялық) стратегиясы. Популяциялық стратегия анамнезінде инсульттің немесе басқа
да қантамыр ауруларының болуына қарамастан, халықтың үлкен популяцияларындағы
инсульттың алдын алуды білдіреді. Ол салауатты өмір салтын қалыптастыруға, дұрыс
тамақтануға, халықтың орташа қан қысымын төмендетуге бағытталған. Мұндай стратегия
инсульттің бастапқы алдын алу жөніндегі ұлттық бағдарламаларды әзірлеуді және
қаржыландыруды талап етеді және ағартушылық органдар мен жалпы практика дәрігерлері
қызметінің мәні . Жоғары қауіп стратегиясы дәрігерлердің тамыр ауруларының даму қаупі
неғұрлым жоғары адамдарды анықтауды және оларда тиісті жеке емдеу іс-шараларын
жүргізуді көздейді. Мұндай стратегия ең кең тараған және осылай жақсы нәтижелер
көрсетеді, сонымен қатар аз шығындарды талап етеді.
Инсульт қаупінің негізгі факторлары шартты түрде модифицирлеуші (түзетілетін) яғни
дәрігер ұсынымдарды беру арқылы немесе пациенттің өзі өмір салтын өзгерту жолымен әсер
етуі мүмкін және модифицирлеуші емес (түзетілмейтін) әсер ету мүмкін емес, бірақ оларды
ескеру қажет. Инсульттің түзетілмейтін факторларына ең алдымен жас (инсульт ауруы жасы
65-тен кейін айтарлықтай артады), жынысы (ерлерде 30-69 жас аралығында
сырқаттанушылық жоғары), белгілі бір нәсілге/этникалық топқа жататындар, тамыр
ауруларына генетикалық бейімділік және церебральды, коронарлық қан айналымының
бұзылулары жатады. Түзетілмейтін факторлар туралы ақпарат жүрек-қантамыр ауруларымен
сырқаттанушылықтың жоғары ықтималдығы бар адамдарды анықтауға және олардың
белсенді алдын алу мәселелеріне күш-жігерді жұмсауға мүмкіндік береді.
Инсульттің даму қаупінің түзетілетін факторларын анықтау және бақылау ЖМҚБ және
басқа да тамыр ауруларының даму жиілігін төмендетудің нақты мүмкіндігін ұсынады. ДДҰ
мәліметтері бойынша, жүректің ишемиялық ауруы мен инсультпен байланысты 300-ден
астам қауіп факторлары бар, алайда қауіп факторы маңызды деп танылуы үшін, ол әртүрлі
популяцияларда жоғары жиілікпен кездесіп, аурудың этиологиясы мен ағымына үлкен және
тәуелсіз ықпал етуі және ең маңыздысы оны жою кезінде аурудың даму қаупін азайтуды
қамтамасыз етуі тиіс.
Көптеген зерттеулерде артериялық гипертензия, гиперлипидемия, темекі шегу,
алкогольді асыра пайдалану, қант диабеті, семіздік, гиподинамия сияқты жүрек-қан
тамырлары ауруларының негізгі қауіп факторларын түзету олардың жиілігін едәуір
төмендетуге мүмкіндік беретіні дәлелденді.
Артериялық гипертензия инсульттің даму қаупінің маңызды тәуелсіз түзетілетін
факторы . Бұл қауіп факторының әсері соңғы уақытта өмір сүру ұзақтығының ұлғаюына
байланысты өсуде және бұл барлық ел тұрғындары арасындағы ерлер мен әйелдердің ең көп
таралған қауіп факторы.
Шымкент қаласы, ҚКА №1 инсульт орталығының ми қан айналымының жіті бұзылуы
бар науқастарда жүргізілген зерттеу (сурет 1) мәліметтері бойынша (Кесте 1). 40-тан 75
жасқа дейінгі 50 пациент зерттелді.
Кесте 1. Шымкент қаласы, ҚКА №1 инсульт орталығының ми қан айналымының жіті
бұзылуы бар науқастарда жүргізілген зерттеу мәліметтері
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Артериалды гипертензия
Физикалық белсенділіктің аздығы
Гиперхолестеринемия
Дұрыс емес тамақтану
Семіздік
Темекі шегу
Жүрек-қантамыр аурулары
Алкоголь
Стресс
Қант диабеті
75

95%
78%
60%
52%
40%
34%
30%
28%
23%
15%

Ең жоғарғы қауіп факторлары артериальды гипертензия, физикалық белсенділік
аздығы, гиперхолестеринемия, дұрыс емес тамақтану, семіздік екендігі анықталды. Осы
мәліметтерді инсульттің алдын алу үшін ескеру қажет.
Ұсынымдар:
1. Артериальды гипертонияны түзету: АҚҚ үнемі бақылау қажет, АҚҚ бар науқастарға
медикаментозды терапия қажет, сондай ақ өмір сүру салтын өзгерту керек.
2. Салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру. Физикалық белсенділікті арттыру
ұсынылады. Ересектер төменгі қарқындылықтан бастап жоғары қарқындылыққа дейін, кем
дегенде аптасына 3-4 рет, күніне 40 минут аэробты жаттығулармен шұғылдану керек.
3. Гиполипидемиялық ем: статиндер мен емдәмді қалыптастыруға бағытталған
шаралар ұсынылады.
4. Барлық ересек тұрғындар телефондарына инсульт қауіп факторларын анықтау
мақсатында енгізілген «Рискометр инсульта» атты программамен жұмыс жасау қажет.
Мұндай жүйені Жаңа Зеландиялық Окленд университетінің инсульт және қолданбалы
нейронаук институтының директоры, профессор Валерий Фейгин әзірледі.
Сурет 1 – Шымкент қаласы, ҚКА №1
инсульт
орталығының
ми
қан
айналымының жіті бұзылуы бар
науқастарда
жүргізілген
зерттеу
барысы. Зерттеу анкета түрінде
жүргізілді.
Шымкент қаласы, ҚКА №1 инсульт
орталығының ми қан айналымының жіті
бұзылуы бар науқастарға және олардың
туыстары
үшін
инсульт
мектебі
ұйымдастырылды (Сурет 2). Мектептегі
сабақтардың:
оқыту
бағдарламасы
әрқайсысы 30-40 минуттан кем емес
құрылымдалған
сабақтар
циклінен
тұрады. Міндетті циклге барлығы бірнеше
сабақ кіреді (аурудың аспектілерімен
танысу, еңбек дене шынықтыру мен бірге
реабилитолог және мед. персоналмен).
Әрбір сабақ ақпараттық материалды және
пациенттер мен олардың туыстарының
іскерліктері мен практикалық дағдыларын
дамытуға бағытталған оқытудың белсенді
түрлерін қамтиды. Барлық сабақтар
пациенттердің қалауы бойынша, оларға
ыңғайлы тілде (орыс, қазақ) өткізіледі. Сабақтың жоспары: «инсульт туралы не білу керек?»
Мақсаты: тыңдаушыларды инсульт ауруы, оның дамуына әкелетін түрлері мен факторлары,
сондай-ақ бастапқы алдын алу мүмкіндіктері туралы хабардар ету;
- инсультқа күдік болған кезде іс-қимыл реттілігін оқыту, ерте емдеуге жатқызуды
негіздеу;
- инсульттің екінші рет алдын алу қажеттілігі мен бағыттары туралы науқастарды және
олардың туыстарын хабардар ету.
Сабақтың мазмұны. Инсультті анықтау, оның түрлері және ауру кезеңдері. Ишемиялық
инсульт. Даму себептері мен механизмдері. Инсульт дамуының қауіп факторлары және
бастапқы алдын алу негіздері. Белсенді бөлім (Сұрақ-Жауап) – 5 мин. Үзіліс – 5 мин.
Ақпараттық бөлім – 30 мин.
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Сурет 2 – Инсульт орталығының емделушілері мен бірге резидент-невролог дәрігерлер
Қорыта айтқанда, зерттеу мәліметтерін пайдалана отырып, инсульттің ең жоғарғы
деңгейдегі қауіп факторларының (артериальды гипертензия, физикалық белсенділік аздығы,
гиперхолестеринемия, дұрыс емес тамақтану) алдын алу шараларын белсенді түрде
жүргізетін болсақ инсульттің кездесу жиілігін төмендете аламыз. Инсульт мектебі –
инсульттің алдын алу үшін ең тиімді әдіс. Осы орайда, инсульттің алдын мақсатында
инсульт сабағы аптаның әр дүйсенбі күнінде ауруханамыздың инсульт орталығында
өткізіледі.
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ИНФАРКТ МИОКАРД ДАМЫҒАН НАУҚАСТАРҒА ТЕРІ АРҚЫЛЫ АРАЛАСУДЫҢ
ST СЕГМЕНТІНІҢ СУММАРЛЫ ЖОҒАРЫЛАУЫНА ЖӘНЕ ГЕМОДИНАМИКАҒА
ӘСЕРІ
Мақалада миокард инфарктінің клиникасы мен даму бағыты және мүгедектікке алып
келу себептерін қарастырады. Инфаркт болған аймақта динамикада ST сегментінің
суммарлы жоғарылауын бағалай отырып операциядан кейін асқынуларды ұсыну.
Кілт сөздер: миокард инфаркті, қан айналым жүйесі, аурушаңдық, мүгедектік.
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В статье рассмотрены клиника и направление развития инфаркта миокарда и причины
инвалидности. Представление после операционных осложнений, оценка общего увеличения
динамики сегмента ST в области инфаркта.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, система кровообращения, заболевание,
инвалидность.
The article discusses the clinic and the direction of myocardial infarction and causes of
disability. Presentation of postoperative complications, assessment of the overall increase in the
dynamics of the ST segment in the field of heart attack.
Key words: myocardial infarction, circulatory system, disease, disability.
Жедел миокард инфарктісі экономикалық дамыған елдерде мүгедектікке және өлімге
алып келетін негізгі себептерінің бірі, сондықтан қазіргі заман инновациялық әдістермен
науқастарды емдеу өзекті мәселелердің бірі .
Миокард инфаркті (МИ) – жіті коронарлы қан айналымның жетіспеушілігінің
нәтижесінде дамитын жүрек бұлшық етінің ишемиялық некрозы.
Клиникасы.
1.Ангинозды ауырсыну
2.Жүрек шамасыздық белгілері (20-40%).
3.Аритмиялар (экстрасистолия, жүрекшелер жыбыры, кенет коронарлы өлім).
Миокард инфаркті диагностикасы мынадай жайттарға сүйенеді:
1.Клиника (ангинозды статус, жедел асқынулар – жедел жүрек шамасыздығы,
аритмия);
2.ЭКГ динамикасы;
3.Ферментті диагностика (тропонинді тест).
Миокард инфарктісінің жедел сатысы ЭКГ-көрінісі (1-сурет):

Сурет 1 – ST-сегментінің жоғарлауы, «Q-патологиялық» тісшесі.
Миокард инфарктінің ЭКГ белгілері:
1.ST сегментінің элевациясы;
2.ST сегментінің депрессиясы;
3.R тісшесінің амплитудасы төмендеуі;
4.Q тісшесінің кеңеюі және терең болуы.
Емдеудің жаңа әдістері.
Қазіргі уақытта жедел миокард инфарктінің
патофизиологиялық емдеу әдістерінің бірі миокард реваскуляризациясы болып табылыды.
Реваскуляризацияға көрсеткіштер (ESC, 2006):
• ангиографияда анықталатын стеноз > 70%;
• медикаментозды емнен кейін науқастың жағдайы қанағаттанарлықсыз болса;
• инвазивті емес тесттерде миокард алаңының көлемді зақымдануы;
• ЧКВ-дан кейінгі жоғарғы оң нәтиже беретіні және қауіптің төмендігі;
• науқастың келісімі.
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Коронарлық реваскуляризация әдістері;
1. Тромболитикалық терапия (ТЛТ) жиі госпитализацияға дейінгі кезең);
2. Тері арқылы коронарлы араласу (Баллонды коронарлы ангиопластика, Коронарлы
стенттеу);
3. Аорта-коронарлы шунттау (АКШ).
Интервенциялық кардиологияның жетістіктерінің бірі медикаментозды еммен қатар
тері арқылы араласу (ЧКВ)-ның артықшылықтарын көрсетеді. Төменде тері арқылы
араласудың гибридтік жобасы (баллондық ангиопластика + стенттеу) көрсетілген (2-сурет).

Сурет 2 – Тері арқылы коронарлық араласу
Тері арқылы коронарлық араласудың нәтижелігі коронарография арқылы дәлелденді
(3-сурет).

Сурет 3 – Коронарография тері арқылы араласуға дейін және араласудан кейін.
Тәж бұтағы реканализациясы
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Зерттеу мақсаты. Гибридті схемалы ЧКВ-дан (Баллонды коронарлық
ангиопластика+Коронарлы стенттеу) кейін инфаркт болған аймақта динамикада ST
сегментінің суммарлы жоғарылауын бағалай отырып операциядан кейін жедел түрде
коронарлы артериялардың қалпына келуін және уақытын анықтау.
Зерттеу міндеттері:
1. ЧКВ-дан кейін 1,5 сағат ішінде ST сегментінің суммарлы жоғарлауына баға беру;
2. ЧКВ-дан кейінгі ST сегментінің қалыпқа келу уақытын анықтау;
3. Гемодинамикалық көрсеткіштерге ЧКВ-ның әсерін бағалау (САД, ДАД, Рs).
Зерттеу материалы. Біз алғашқы тәулікте зерттеуге 50-70 жас аралығындағы 30 науқас,
ер адамдар – 15, әйелдер – 15 талдауға алынды. Барлық науқастарға клиникалықлабараторлық зерттеулермен қатар ЭКГ және ферменттік диагностика жүргізілді.
Көрсеткіштерге сәйкес КАГ және ЧКВ (баллонды коронарлық ангиопластика және
коронарлық стенттеу) жүргізілді.
Кесте 1 – ST сегментінің көтерілуімен жүретін ЖМИ бар науқастардың
гемодинамикасы және ST сегментінің суммарлы элевациясына ЧКВ-ның әсері
САҚ

ДАҚ

Пульс

ST сегментінің
суммарлы
жоғарлауы (мм)

«ST
қалыпқа» келу
күні

Бастапқы

161,2+- 5,6

89,4 +-2,9

85,4 +-2,3

6,48+-1,7

12+-2,4

ЧКВ-ден
кейін

141,2+-3,2

81,8+-1,7

80,7+-2,1

2,33+-1,3

3,44+-2,6

Р<0,05

Р<0,05

Р>0,05

Р<0,05

Р<0,05

Сурет 4 – Мысал №1. Бастапқы ЭКГ (ЧКВ-ға дейін)
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Сурет 5. ЧКВ-дан кейін (ST ↓)
ST изосызыққа келуі, 4-тәулік.
Қорытынды.
1.ЧКВ коронарлы артериалардағы қан ағымын қалыпқа келтіруде оптимальді әдісі ;
2.ST сегменті элевациясының суммарлы төмендеуі ЧКВ нәтижесінің оң мәнді екенін
көрсетеді.
3.ЧКВ ЖМИ бар науқастардың гемодинамикасына оң мәнді әсер етеді.
4.ЧКВ SТ «қалыпқа келуін» 3,5 есе азайтады.
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ANALYSIS OF MEDICAL ERRORS AND LETAL OUTCOMES OF PREGNANT
WOMEN ON THE BACKGROUND OF ENERVIRAL INFECTION
This article discusses issues related to medical errors resulting from treatment procedures
during pregnancy. In principle, the effects of external factors on the fetus and the health of the
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pregnant woman were found to be extremely dangerous in the first and second stages of pregnancy.
To confirm the diagnosis, a pathomorphological examination was performed and the diagnosis was
verified.
Keywords: pregnancy, fetus, virus, diagnosis.
Бұл мақалада жүктілік кезінде емдік іс-шаралардың нәтижесінде туындаған дәрігерлік
қателіктер мәселесі қаралады. Негізінде жүктіліктің бірінші және екінші кезеңдерінде іште
дамып келе жатқан ұрыққа және жүкті әйелдің денсаулығына сыртқы факторлардың әсері
өте қауіпті екені зерттелген. Көбіне вирусты инфекциялардың зияны өте қатерлі, себебі
құрсақтағы ұрыққа және жүкті әйелге әсер ете отыра ұрықтың өлі туылуына немесе ана
өлімімен аяқталуы мүмкін екендігі туралы баяндалған. Клиникалық диагнозды нақтылау
мақсатында патоморфологиялық сараптама жүргізіліп диагноз верификацияланған.
Кілт сөздер: жүктілік, ұрық, вирус, диагноз.
В этой статье обсуждаются вопросы, связанные с медицинскими ошибками,
возникающими в результате процедур лечения во время беременности. В принципе,
воздействие внешних факторов на плод и здоровье беременной женщины оказалось крайне
опасным на первом и втором этапах беременности. Для подтверждения диагноза было
проведено патоморфологическое исследование и диагноз был подтвержден.
Ключевые слова: беременность, плод, вирус, диагностика.
The Law of the Republic of Kazakhstan “On the Protection of the Health of Citizens of the
Republic of Kazakhstan”. (paragraph 11) emphasizes: “Everyone has the right to health care and
medical care.” “Medical assistance in state, state and municipal health authorities is free for citizens
at the expense of the corresponding budget and other revenues. ” This article proclaims the
obligation of health care institutions to provide citizens with free medical care and to ensure the
responsibility of officials for concealing facts and circumstances that threaten human life and health
[1, 2].
The reduction of perinatal and maternal morbidity and mortality is the main task of modern
research in the field of obstetrics and related disciplines. According to WHO, maternal mortality has
no tendency to decrease and 127,000 women die of various pathologies every year in the world [3,
4].
Reducing perinatal mortality and morbidity, complications of pregnancy and childbirth,
creating conditions for the normal development of newborns, timely identification of risk factors
affecting the health of the future generation - all this is an indispensable condition for ensuring
demographic status [5, 6, 7].
Enterovirus infections (EVI) – a group of diseases caused by various serotypes of
enteroviruses (EV), characterized by polymorphism of clinical symptoms with involvement in the
pathological process of the nervous system, skin, mucous membranes, muscles, internal organs,
highly contagious and having a pronounced seasonal character. More than 85% of enterovirus
infection is asymptomatic, only 15% are manifest, of which 12% are mild febrile illness, and 3%
have a severe course. EVI is characterized by clinical polymorphism [8, 9].
In addition, according to WHO statistics, primary infections account for up to 36% in the
structure of infant mortality, among which EVI occupies the 4th place in terms of frequency of
occurrence (1 herpes simplex virus, 2 cytomegalovirus, 3-toxoplasma), and mortality in congenital
EVI reaches 80% [10, 11].
Thus, enterovirus infections play a key role in human pathology, especially in children, and
are characterized by clinical diversity, which should be taken into account in diagnostic monitoring.
Objective: To analyze medical errors and clinical and morphological features of cases of fatal
outcomes of pregnant women with enterovirus infection.
Material and research methods: The objects were the medical history, patient records and
pathological examination materials of pregnant women who died from a viral infection, made in the
Southern region (Kyzylorda, Shymkent, Taraz and Turkestan in the period 2016-2019). For
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statistical analysis, the z-criterion was used in the Primer of Biostatistics software package. (S.
Glantz, 2005).
RESULTS AND DISCUSSION
For the purpose of the analysis of structure of defects of rendering of medical aid we
classified them in studied cases as follows:
1. By character:
Defects of diagnostics (incompleteness of inspection, consultations; a wrong or untimely
establishment of the diagnosis);
Defects of treatment (untimely, incomplete, insufficient application of methods and means of
regenerative treatment);
Organizational defects (absence of supervision over the patient, including диспансерного;
errors in delivery of a leaf of invalidity, infringement of various operating rules, instructions, in
particular on storage medicament preparations, etc.).
2. In a place of rendering of medical aid:
Out-patient and polyclinic stage;
Stationary stage.
On a specialist of the doctor: surgeons, accoucheurs and gynecologists.
On influence of the admitted defects on a trauma or disease outcome:
The defects promoting approach of a lethal outcome;
The defects which have led to a lethal outcome;
The defects which have led to time infringement of a state of health;
The defects, led proof) to infringement of a state of health;
Defects which have not affected an outcome.
The carried out analysis has shown that in structure of defects medical по¬мощи defects of
treatment (fig. 1) which have made almost поло¬вину (47,2%) cases from total number of the spent
examinations prevailed.

6%

15%

24%

47%
8%

(fig. 1). Character of defects on health care
1 - are absent
2 - incomplete inspection
3 - wrong time diagnosis
4 - wrong treatment
5 - organizational defects
Approximately in third of cases (31, 5 %) defects of diagnostics took place, thus in 23,6 %
supervision incomplete inspection of patients, in 7,9 % - a wrong or untimely establishment of the
diagnosis was marked. Organizational defects at medical aid rendering were observed in 6,3 % of
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cases. One has to notice that in every sixth (15, 0 %) a case defects of rendering medical care help
was not available.
Despite the spent division of defects, it is necessary to notice that in most cases they met in
combination: incompleteness of inspection conducted to a wrong or untimely establishment of the
diagnosis and, therefore, to inadequate or overdue treatment.
Thus, the most frequent defects were wrong or overdue treatment, and in most cases it has
been caused with defects diagnostic process.
The analysis of medical aid defects at an out-patient-polyclinic stage.
At studying of character of the revealed defects it is established that is the most frequent, in
97 (53,9 %) cases, were marked diagnostically errors; in 45 (25,0%) – late hospitalization, and in 38
(21,1 %) – errors in treatment (fig. 2) took place.

21%
54%

25%

(fig. 2). Defects of Medical Aid:
54% : Diagnostic errors
25% : Late hospitalization
21% : Errors in treatment
Data about character of defects of the medical aid admitted, at an out-patient-polyclinic stage
of treatment is presented by doctors of different specialties in the scheme-1.
At doctors of various specialties at whom, defects in medical aid rendering have been
revealed, therapists, accoucheurs-gynecologists, surgeons and ambulance surgeons prevailed.
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Distribution of errors according to profession

(fig. 3).At the same time, distribution of doctors of different specialties depending on
character of the defects of medical aid admitted by them differed.
The basic defect of treatment of patients at an out-patient-polyclinic stage were its insufficient
volume and incorrectly chosen method of treatment (tab.1).
Specialities
Therapeutists

Late
Imperfect Incorrectly Aftereffect
treatment volume
chosen
illness
8
5
2

Crime
Abortion
-

Total
15

Gynaecologists

-

6

3

1

3

13

Surgeons

1

4

2

1

-

8

Ambulance surgeons

3

2

4

2

-

11

Pediatricians

4

2

3

2

-

11

Dentists

1

2

3

2

-

8

We present a clinical example of a fatal outcome in a young woman with a burdened
premorbid background, illustrating the data described above. Clinical example. Patient N., 33 years
old, considered herself a patient since October 12, 2018. (1st day of illness) when she noted the
appearance of pain in the epigastric region. Complained of headaches. From 12.10.18, the
temperature rises to 40 C, nausea, vomiting up to 3-4 times, dizziness. She was treated
independently: she took paracetamol. She called the ambulance in the evening and was hospitalized
in the hospital. Received infusion: saline 0.9% -200.0 + dexamethasone 4 mg, glucose 5% -400.0,
cerulin 2.0, paracetamol 0.5, A B (ceftazide them 1.0), nomidez 75 mg, examined by a
gynecologist GB-1. Due to persistent headache and pain, nausea, vomiting 2 times, numbness of the
face transferred to ICU. At 03:00 the patient was transferred to the intensive care unit. According to
the patient, the pain in the heart region intensified this morning, in connection with which she was
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examined by a cardiologist, an ECG was taken, an ST segment was elevated along the anteriorseptal wall of the LV, a cardiologist was called. After an emergency consultation, she was
diagnosed with ACS with an ST segment elevation, after which redirected to Zhurek LLP to the oncall clinic. Given the severity of the condition, she was hospitalized in OARIT.
Based on the patient’s complaints, medical history, and objective examination, a preliminary
diagnosis is made:
Negіzgі (Main): IHD. Primary circular myocardial infarction, acute stage of 10/14/2018.
Type 2.
Complication of the main: Acute left ventricular failure. Cardiogenic shock. KILLIP IV.
Thus, summing up the data of the anamnesis, clinic, laboratory and instrumental studies,
macro- and microscopic changes in internal organs, we consider that the main cause of death is
patient N., from the anamnesis (the onset of manifestations is headache, vomiting, dizziness,
decreased appetite, cough, increased body temperature), clinics (Hepatomegaly. Diffuse compaction
of the liver, spleen, splenomegaly. Reactive acute cholecystopancreatitis.
Extra teardrop. Doubling CHL of the left kidney. Echo signs of chronic pyelonephritis
exacerbation of cholestasis, as well as additional research methods, macro- and microscopic
changes in internal organs, we believe that the main cause of death of a re-pregnant woman was
acute hepatic-renal failure due to toxic poisoning of parenchymal organs with manifestations of
hemorrhagic syndrome against the background of imperfect histogenesis multiple internal organs
and obesity.
Multiple organ failure (changes in parenchymal organs, with autopsy scraping in the spleen,
confirm this). DIC syndrome - (these are ubiquitous hemorrhages - diapedetic and focal).
The diagnosis was laboratory confirmed by the C E R-test method (I X A) - enterovirus
positive (blood).
Pathologic diagnosis
Main disease: Generalized Enterovirus infection. Interstitial lymphohistiocytic hepatitis (liver
M - 2224.0 g at N-1600 g; myocarditis; pneumonia with giant cell metamorphosis and proliferation
of bile duct cells) - with antinatal fetal death during pregnancy 15 weeks. 10/14/2018 g)
Complications of the underlying disease: Pulmonary edema; Small-point hemorrhages in
the epicardium, kidneys, diapedetic hemorrhages in the stomach, myocardium, lungs, liver, kidneys,
pleura, adrenal glands and severe hyperplasia of the spleen follicle. Hemorrhagic syndrome.
Soputst. Zab.: Chronic pyelonephritis. Chronical bronchitis. Small-focus pneumosclerosis.
Small focal perivascular nephrosclerosis. Small focal pancreatosclerosis. Sclerotic changes in the
ovaries and fallopian tubes.
This clinical example indicates damage by the virus not only to the respiratory system, but
also to other organs and systems, which led to the development of hemorrhagic shock. In this case,
there was viremia with damage to all organs and systems, which was realized in the form of
disseminated intravascular coagulation (a combination of hyper- and hypocoagulation) and
ultimately led to severe multiple organ failure, the leading link of which was acute hepatic-renal
failure.
At the analysis of defects of rendering of medical aid we classified them as follows:
1. On character: defects -Diagnostics (incompleteness of inspection, consultations; a wrong or untimely establishment
of the diagnosis);
-Treatments (untimely, incomplete, insufficient application of methods and means of
regenerative treatment);
-Organizational (absence of supervision over the patient, including unstable; errors in delivery
of a leaf of invalidity, infringement of various operating rules, instructions, in particular on storage
medicaments, etc.).
In a place of rendering of medical aid - unstable and stable stages.
On experts (surgeons, accoucheurs-gynecologists and dentists etc.).
On influence of the admitted defects on a trauma or disease outcome (promoted or have led to
a lethal outcome, time or proof infringement of a state of health; have not affected an outcome).
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At a pre-hospital stage such defects of medical service, as inadequate diagnostics (53, 9 %)
and late hospitalization (25, 0 %) prevail. In structure of the experts who have admitted defects,
therapists, accouters-gynecologists, surgeons prevail.
The carried out analysis, the wide information of all interested medico social structures, can
render significant aid to public health services bodies in business of preventive maintenance of
similar defects. The carried out analysis has allowed to create the city databank uniting meeting
defects of rendering of medical aid in treatment-and-prophylactic establishments in the southern
region, various specialties supposed by doctors. The data containing in it will render the purposeful
help to bodies of public health services and to medico legal commissions of experts at the decision
of the questions arising in cases of registration, the analysis and an assessment of quality of
rendering of medical aid.
CONCLUSIONS
1.On unstable stage the basic share was made by cases of wrong diagnostics (53,9%) and late
hospitalization (25,0%). At this stage most often defects were marked at therapists (27,7%),
accoucheurs-gynecologists (17, 2), surgeons (11,8%). Cases when patients were conducted by some
experts have made 19,4% of supervision. In structure of defects of diagnostics almost the quarter
(24,7%) was made by a share of cases of conducting patients to several experts. At the same time
among defects of treatment the share of cases of conducting sick of several experts was minimum
(10,5%). As the reasons of defects of diagnostics most often served insufficient inspection (40,2%);
wrong or overdue diagnostics are noted in 34,0% of cases. The basic defects of treatment were its
insufficient volume (47,4%) and incorrectly chosen method (28,9%) treatments.
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ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ИХ ФАКТОРАМИ РИСКА
Статья посвящена определению сравнительной оценки эффективности и безопасности
кроссэктомии и антикоагулянтной терапии в предотвращении развития осложнений и
выявлению эффективного хирургического лечения беременных с варикозным расширением
вен нижних конечностей.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку варикозное расширение
вен – болезнь весьма распространенная. По статистике ВОЗ, с ней сталкивается четвертая
часть населения Земли. Причем в 50% случаев ВРВ проявляется во время беременности.
Любая женщина после повторяющейся беременности страдает хронической венозной
недостаточностью. Учитывая тенденцию к многодетности и к ранней беременности женщин
в Казахстане (в особенности в Туркестанской области) считаем актуальным принимать во
внимание гестационные особенности при лечении варикозной болезни у беременных.
Ключевые слова: кроссэктомия, варикозное расширение вен нижних конечностей,
варикоз у беремнных.
Мақала жүкті әйелдердің аяқ веналарының варикозды ұлғаюы кезінде ұсынылатын
кроссэктомия мен антикоагулянттық терапияның тиімділігі мен қауіпсіздігін салыстырмалы
бағалауды және мүмкін болатын асқынулардың алдын-алуға бағытталған. Бұл мақаланың
өзектілігі күмән тудырмайды, өйткені веналардың варикозды кеңеюі өте кең таралған ауру.
ДДСҰ мәліметтері бойынша, әлем халқының төрттен бірі соған тап болады. Сонымен қатар,
50% жағдайда СВЖ жүктілік кезінде көрінеді. Қайталанған жүктіліктен кейінгі кез келген
әйел созылмалы веноздық жеткіліксіздіктен зардап шегеді.
Қазақстанда (әсіресе Түркістан облысында) көп балалы отбасыларға және әйелдердің
ерте жүктілікке бейімділігін ескере отырып, жүкті әйелдерде варикозды емдеудегі
гестациялық ерекшеліктерді ескеруді орынды деп санаймыз.
Кілт сөздер: кроссэктомия, аяқ тамырларының варикозды кеңеюі, жүктілердегі
варикоз.
The article is devoted to determining a comparative assessment of the efficacy and safety of
crossectomy and anticoagulant therapy in preventing the development of complications and
identifying effective surgical treatment for pregnant women with varicose veins of the lower
extremities.
The relevance of this article is not in doubt, since varicose veins are a very common disease.
According to WHO statistics, one fourth of the world's population faces it. Moreover, in 50% of
cases, BPH is manifested during pregnancy. Any woman after a repeated pregnancy suffers from
chronic venous insufficiency. Given the tendency towards large families and early pregnancy of
women in Kazakhstan (especially in the Turkestan region), we consider it relevant to take into
account gestational features in the treatment of varicose veins in pregnant women.
Keywords: crossectomy, varicose veins of the lower extremities, varicose veins in pregnant
women
Острый варикотромбофлебит (ОВТФ) – один из наиболее частых вариантов экстренной
хирургической патологии сосудистой системы [1]. Наибольший интерес для хирургов
представляет вопрос о лечении пациентов с восходящей формой ОВТФ, особенно в тех
случаях, когда верхняя граница тромбоза расположена на бедре. Выбор тактики ведения
больных с тромбофлебитом большой подкожной вены (БПВ) бедра вот уже на протяжении
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нескольких десятилетий остается предметом активного изучения и оживленных дискуссий
[2-5]. Основной задачей в данной ситуации является предотвращение перехода
тромботического процесса на глубокую венозную систему нижних конечностей и развития
тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) [6-8]. На сегодняшний день существует два
диаметрально противоположных тактических подхода при ОВТФ на бедре: консервативный
и хирургический.
Первый подразумевает использование противовоспалительных, флеботропных средств
и антикоагулянтных препаратов с целью купирования флебита и подавления процесса
тромбообразования. Возможность операции допускается только при распространении
тромбоза непосредственно на сафенофеморальное соустье [6, 7]. Второй подход –
хирургический, имеет своей задачей немедленную ликвидацию опасности перехода
тромботического процесса на глубокую венозную систему путем ликвидации соустий
поверхностных и глубоких вен. В послеоперационном периоде применяют ту же местную и
системную, а также антикоагулянтную терапию [8, 9]
Цель исследования – Целью настоящей работы является сравнительная оценка
эффективности и безопасности кроссэктомии и антикоагулянтной терапии в предотвращении
развития осложнений и выявление эффективного хирургического лечения беременных с
варикозным расширением вен нижних конечностей.
Актуальность темы – Варикозное расширение вен – болезнь весьма
распространенная. По статистике ВОЗ, с ней сталкивается четвертая часть населения Земли.
Причем в 50% случаев ВРВ проявляется во время беременности.
Любая женщина после повторяющейся беременности страдает хронической венозной
недостаточностью.
Учитывая тенденцию к многодетности и к ранней беременности женщин в Казахстане
(в особенности в Туркестанской области), и принимая во внимание все возможные
осложнения считаем актуальным предложение возрастных особенностей при лечении
варикозной болезни у беременных.
По статистике МЗ РК возрастных особенностей беременных женщин в Туркестанской
области наибольшее количество юных беременных девушек (16 лет и выше).
Интергенетический интервал беременности в нашей области не сохраняется (минимум 2
года). Женщины не пользуются в полноценной мере своим декретным отпуском (3 года).
В связи с со всеми вышеперечисленными пунктами мы полагаем, что предложение
эффективного лечения данного заболевания является актуальной на сегоднящний день.
Материалы и методы исследования.
Сравнительное проспективное нерандомизированное исследование проходили на базе
отделения сосудистой хирургии Туркестанской «Центральной Городской Больницы» с
01.06.19 по 01.01.20.
В сравнительное проспективное нерандомизированное исследование включены 96
пациентов с острым восходящим варикотромбофлебитом большой подкожной вены бедра,
госпитализированных в хирургический стационар. Возраст больных колебался от 19 до 45
лет (средний возраст – 32 года): среди них 24 (25%) первородок и 72 (75%) опытные
беременные (таблица 1).
Беременные
пациенты
96

Первая
беременность
(19-25 лет)
24

Вторая и более
беременности
(25-45лет)
72

Получили
оперативное
лечение
41

Получили
консервативное
лечение
55

Ход работы:
Оперативное лечение варикозного расширения вен:
1) Операция Троянова-Тренделенбурга/Кроссэктомия
Всем оперированным больным с острым восходящим варикотромбофлебитом большой
подкожной вены выполнен паховый доступ к сафено-феморальному соустью.
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Показания:
• восходящий тромбофлебит или признаки тромбофлебита на уровне и выше
коленного сустава,
• гнойный тромбофлебит,
• рецидивирующий или устойчивый к медикаментозной терапии тромбофлебит при
любой локализации и распространенности тромбоза.
Протокол операции:
После соответствующей обработки операционного поля нижней конечности трижды
раствором йода и спирта, под проводниковой анестезией произведен разрез кожи по
вертикальному доступу в паховой области по проекции сосудисто-нервного пучка по
Червякову. Выделена БПВ вплоть до овального окна, мелким разрезом на уровне н/3 голени
выделена БПВ, дистальная часть перевязана. Если тромбоз не распространился выше
сафено-феморального соустья, то необходимости выделять бедренную вену нет. Все
манипуляции на венах и паравазальных тканях должны быть крайне бережными, чтобы не
“выдавить” тромб в бедренную вену. Перевяжите вены пучка Дельбе. Большую подкожную
вену возьмите на турникеты и вскройте просвет вены, поочередно ослабьте турникеты.
Антеградным и ретроградным током могут быть вымыты тромбы. Перевяжите центральный
и периферический концы, вену между лигатурами пересеките. Дренируйте и послойно
ушейте рану. В послеоперационном периоде показано традиционное консервативное лечение
(гепарин, противовоспалительные и флеботропные препараты) и ранняя активизация
больного.
Консервативное лечение:
1. Антикоагулянты:
Инъекция «Фраксипарина» 0,4/0,8 мл – 2 раза в сутки (10:00/22:00) – подкожно.
2. Препараты, для коррекции микроциркуляции:
Инъекция «Пентоксифиллина» 5,0 мл + 0,9% 200 мл раствор натрия хлорида –
внутривенно (капельно).
3. Эластичное бинтование:
1) Больного укладывают так, чтобы нижние конечности находились в возвышенном
положении. Лучше всего компрессионный бандаж накладывать утром, до подъема с постели,
а снимать вечером перед сном.
2) Повязку накладывают при тыльном сгибании стопы, предупреждающим образование
складок бинта в области лодыжек, которые могут повредить кожу при движении.
3) Бинтование начинают со стороны основания большого пальца, через подъем к
основанию мизинца и дальше к своду стопы, снова возвращаясь к основанию большого
пальца. Оборачивают стопу 2-3 раза, каждый последующий виток должен перекрывать
предыдущий на 2/3. Пальцы должны оставаться открытыми. Следующим туром захватывают
пятку в виде «гамачка».
4) Захватив пятку, закрепляют этот виток переходом на подъем, а затем под свод стопы
и снова возвращаются к подъёму для повторного захвата пятки.
5) Возвращают виток на свод стопы, далее к подъёму, захватывают ахиллово
сухожилие и оборачивают бинтом голеностопный сустав.
6) Продолжают бинтовать вверх. Бинтование заканчивают обычно в области
подколенной ямки, где конец бинта закрепляют безопасной булавкой.
7) Рулон бинта необходимо раскручивать наружу в непосредственной близости от
кожных покровов.
8) Бинт должен следовать форме конечности для чего туры бинта должны идти в
восходящем и нисходящем направлениях попеременно. Это обеспечит его прочную
фиксацию.
9) Каждый тур бинта должен перекрывать предыдущий на 2/3 (50-70%).
10) Необходимо моделировать цилиндрический профиль конечности с помощью
латексных или поролоновых подушечек.
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11) При правильно наложенной компрессионной повязке кончики пальцев слегка
синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет.
Всем пациентам, при поступлении в стационар, проводили клиническое исследование,
включавшее сбор жалоб, анамнеза заболевания, осмотр и оценку сосудистого статуса, анализ
имеющейся медицинской документации.
Помимо клинического обследования, всем пациентам проводили стандартный,
принятый в клинике и считающийся обязательным, комплекс лабораторных анализов:
клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, общий анализ мочи и
инструментальных способов диагностики: электрокардиография, рентгенография органов
грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза,
эзофагогастродуоденоскопия, при необходимости – консультацию смежных специалистов.
Целями консервативного лечения служат прекращение процесса тромбообразования и
распространения тромбоза, а также купирование воспалительных изменений венозной
стенки и окружающих тканей, устраняя тем самым болевой синдром. Но наряду с активным
режимом пациентов с ОВВТФ, использованием эластичной компрессии, локальной
гипотермии, системной фармакотерапии (флебопротекторы, противовоспалительные
препараты) и гепаринсодержащих мазей или гелей, наиболее оправданным и
патогенетически обоснованным представляется назначение антикоагулянтной терапии (АКТ)
с целью профилактики как проксимальных, так и дистальных венозных тромбозов и ТЭЛА у
пациентов с ОВВТФ [DeMaeseneer M.G., 2005; Marchiori А., 2001; Group TVI 2005]. На
сегодняшний день нет единого мнения, какие препараты, и в какой дозировке для этого
следует использовать.
Результаты
1. Кроссэктомия является точной гарантией предотвращения тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболии легочных артерий у больных острым восходящим варикотромбофлебитом
большой подкожной вены бедра. Показания к этой операции нуждаются в уточнении и на
сегодняшний день, неоспоримой может быть только кроссэктомия при приустьевой
локализации тромба.
2. Антикоагулянтная терапия служит эффективным и безопасным методом
предотвращения развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочных артерий у
пациентов с острым восходящим варикотромбофлебитом большой подкожной вены бедра.
Выводы
При экстренных ситуациях проводить операцию – “Кроссэктомия”: для впервые
забеременевших и опытных беременных.
При хронической венозной недостаточности проводить антикоагулянтную терапию:
желательно для опытных беременных.
Рекомендации на основе выводов для первородок.
1) Носить компрессионное белье (гольфы, колготки), которые поддерживают венозную
стенку, предотвращая ее расширение и деформацию.
2) Отказаться от обуви на высоком каблуке и одежды с тугими резинками,
передавливающими вены.
3) Больше двигаться, чередуя отдых и пешие прогулки, плавание, бег трусцой.
4) Не сидеть забросив ногу за ногу
5) Сидя у телевизора или за компьютером, забросить ноги на стул, чтобы кровь не
застаивалась в нижних конечностях.
6) Устраивать контрастные обливания – они тренируют сосуды.
7) Избегать запоров (раздутый кишечник повышает внутри тазовое давление).
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ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДА
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ
Мақалада химияны оқытуда оқушылардың белсенділігін арттыратын қазіргі заманғы
әдіс-эдьютейнмент технологиясын қолдану қарастырылады. Қазіргі таңда әр ұстаздың басты
міндеттерінің бірі – білім берудің әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отырып, жаңашыл
педагогикалық технологияларды меңгеру. Егер мұғалім әрбір әдіс-тәсілдерді сабақта тиімді
қолданатын болса, оқушының өз бетінше білім алуға, танымдық белсенділігін арттыруға
ықпалын тигізеді. Эдьютейнмент – бұл ойын-сауыққа және пәнге алғашқы қызығушылықты
қалыптастыруға, одан әрі оқу процесінен рахат алуға және оқу процесіне тұрақты
қызығушылық танытуға негізделген оқытудың ерекше түрі. Оқушылар оқудың жеңіл әрі
қызықты өтетіндігін, топпен бірге жұмыс жасау белсенділікті арттыратынын, білімнің нақты
әрі түсінікті берілетіндігін түсінеді. Нәтижесінде, болашағы айқын, бәсекеге қабілетті, жанжақты дамыған рухани бай тұлға қалыптастырылады.
Кілт сөздер: эдьютейнмент, ойын арқылы мотивация, белсенділікті арттыру.
В статье рассматривается применение современного метода обучения химии
повышающих автивность учащихся – технология эдьютейнмент. В настоящее время одной
из главных задач каждого учителя является овладение инновационными педагогическими
технологиями, постоянно совершенствуя методы и приемы обучения. Если учитель будет
эффективно использовать каждый метод и приемы на уроке, то способствует повышению
познавательной активности и самообразованию учащихся. Эдьютейнмент – это особый тип
обучения, который основывается на развлечении и формировании первичного интереса к
предмету, дальнейшем привлечении с получением удовольствия от процесса обучения и
конечном увлечении со стойким интересом к процессу обучения. Учащиеся поймут, что
обучение легко и интересно, работа в группе усиливает активность, знания даются четко и
ясно. В результате, формируется всесторонне развитая, конкурентноспособная личность с
ярким будущим.
Ключевые слова: эдьютейнмент, мотивация через обучение, повышение активности.
The article deals with the application of modern method of teaching chemistry to increasethe
activity of pupils -edutainment technology. Currently, one of the main tasks of every teacher is to
mastering innovative pedagogical technologies, constantly improving teaching methods and
techniques. If the teacher will effectively use each method and techniques in the classroom, it helps
to increase cognitive activity and self-education of pupils. Edutainment is a special type of learning
that is based on entertainment and the formation of primary interest in the subject, further attraction
with pleasure from the learning process and the final hobby with a strong interest in the learning
process. Pupils will understand that learning is easy and interesting, working in a group increases
activity, knowledge are given loud and clear. As a result, a well-rounded, competitive personality
with a bright future is formed.
Keywords: edutainment, motivation through education, increased activity.
«Қазақстан-2050» Стратегиясының және Республиканың білім беру жүйесіндегі басты
мәселесі – еліміздің жаңарып және гүлденуі үшін шығармашылықпен айналысатын, мәдени
және білімге ұмтылған жастар санын арттыру. Білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – білім
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мен ғылымның бәсекеге қабілеттілігін шыңдап, экономиканың тұрақты өсуі үшін адами
капиталды дамыту [1].
Қазіргі таңда Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда. Білім беру
жүйесінің алдында жаңа күрделі міндет тұр – өмір бойы оқуға қабілетті ұтқыр, өзін-өзі іске
асыратын тұлғаны қалыптастыру және дамыту. Бұл өз кезегінде оқушының тұлғасын дамыту
идеяларына негіз болатын білім беру үдерісінің міндеттері мен шарттарын түзетеді. Бүгінгі
ғылыми-техникалық үрдістің қарқынды даму нәтижесінде мектеп оқушыларына білім беру
бұрынғы қалыптасқан жүйеден әлдеқайда жоғарғы талаптар қояды. Бұл талаптарды жүзеге
асыру үшін оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін еске ала отырып, оқу-тәрбие
жұмысының барысында сана-сезімін ояту, өз бетінше жұмыс істей білуге үйрету мұғалім
қызметінің басты міндеті . Оқуға зауқы жоқ, үлгерімі нашар деген баланың бойынан жоқ
дегенде бір жақсы қасиет табуға болады. Осындай баланың ерекшелігін көре алатын мұғалім
ғана өз ісінің маманы ретінде танылады.
Бүгінгі таңда елімізде оқыту мазмұны жаңартылып, сабақтарда озық технологияларды
қолдануда. Сондай технологиялардың бір түрі-эдьютейнмент технологиясы.Эдьютейнмент
«цифрлы контент» (О.Л.Гнатюк), «ойын-оқу» (А.В.Попов), «креативті білім»
(М.М.Зиновкина), «формальды емес білім» (И.Ф.Феклистов) ретінде анықталады.
Жалпы алғанда «эдьютейнмент» термині екі ағылшын сөзінен құрылған «entertainment»
және «education» ойын-сауық пен оқытуды біріктіреді. Edutainment-тің ресми бастамасы
Ұлыбритания елінде басталған. Ойын – бұл қызыққа алып келетін қызмет болғандықтан, бұл
ерекшелікті оқу процесі кезінде қолдану және химияны оқу барысында қиындықтары бар
оқушылармен жұмыс жасағанда технологияның элементтерін қолданғандағы нәтиженің
әсерін зерттеу . Жоғарғы ұрпаққа қарағанда, қазіргі заманғы оқушылар ақпаратты алудың
өзге тәсілдерін қалайтынына байланысты ойын және ойын-сауық оқыту ерекше өзектілікке
ие болады [2].
Эдьютейнмент оқытудың дәстүрлі парадигмасынан ерекшеленеді, бұл жағдайда
субъект оқыту үдерісіне белсенді қатысады. Ол-белсенді тұтынушы: жеке басының қалауын
білдіреді, тәжірибеге субъективті реакцияны көрсетеді. Осылайша, ақпараттық-ойын-сауық
объектісінің өзара іс-қимылы және белсенді субъектіні оқыту нәтижесі ретінде біз білім,
білік, дағды, жеке тәжірибе, субъективті эмоциялар, яғни «эдьютейнмент» аламыз.
Психолог А.С.Выготский: «бала ойнау барысында өзінің кішкентай екеніне қарамастан
оның ойлауы, іс-әрекеттері көп жағдайда ересек адам сияқты көрінеді» - дейді.
Оқушының танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы, оқу мен білімнің,
тәрбиенің негізін қалыптастыратын-ойын әрекеті . Кезінде А.В.Луначарский «ойын – белгілі
дәрежеде барлық адамзат мәдениетінің негізі болып саналады» деп жазған. Ойын, оқу, еңбек
адамның негізгі іс әрекеттерінің бірі .
Эдьютейнмент – танымдық әсері бар, ерікті түрде жасалынатын барлық іс-әрекет түрі.
Педагогика және әдіснамадағы эдьютейнмент технологиясының ерекшеліктері:
- негізділік (білім алушылар алған білімнің пайдасынкөре алатын кезде оқыту
табысты );
- қосымша оқыту (білім алушылар өз бетінше білім ала алатын кезде оқыту анағұрлым
тиімді );
- таратылған оқыту (Distributed Learning, көптеген пайдаланушылардың білім беру
ресурстарына кең қол жеткізуін қамтамасыз ететін таратылған оқыту желісі, ол кезде барлық
білім алушылар әрқалай және әртүрлі уақыт кезеңдерінде оқиды);
Эдьютейнменттің кейбір ерекшеліктерін атап өтейік:
- Қызығушылыққа назар аудару. Білім беру үрдісі үшін білім алушының
қызығушылығы маңызды . Қызығушылықты дамыту процесін сауатты ұйымдастыру кезінде
мол білім жинақтауға болады.
- Ойын арқылы мотивация. Алынатын қуаныш сезім білім беру үдерісінде білім
алушыны нығайтуда көмекші болады және оқу процесіне тұрақты қызығушылықты
қалыптастыруға ықпал етеді.
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- Заманауи қолдау. Оқытудың әр түрлілігі үлкен адамдар, жастар, мектеп және мектеп
жасына дейінгі балалар үшін де тартымды , өйткені оларды жүзеге асыру өзекті бейне- және
аудиокітаптарды, дидактикалық ойындарды, білім беру бағдарламаларын және т.б
пайдаланумен байланысты.
Білім беруге арналған эдьютейнменттің құралдарын дәстүрлі және қазіргі заманғы деп
бөлуге болады. Дәстүрлі құралдарға кітаптар немесе комикстер, музыка, фильмдер, білім
беру ойындары, телебағдарламалар, радиобағдарламалар және еркін дәрістер жатады.
Эьютейнменттің қазіргі заманғы құралдары электрондық жүйелерге (электрондық
оқулықтар, мұражай көрмелерінің желілік нұсқалары), дербес компьютерлік жүйелерге
(компьютерлік немесе бейне ойындар, электрондық тренажерлер, электрондық
энциклопедиялар) және веб-технологияларға (электрондық пошта, веб-квест, вики, блогтар,
чаттар, видеоконференциялар) бөлінеді [3].
Эдьютейнменттің басты мақсаты – білімді, көзқарасты, сенімдерді, тәжірибені және
дағдыларды беру. Алайда ақпаратты табысты беру, алу және игеру үшін:
- білім алушыларды материалды оқуға, қызығушылығын оятуға, білім алу үдерісіне
белсенді қатысуға ынталандыру;
- білім алу процесінің кезінде білім алушыларға рахат беру, толық қамту және басқа
ойлардан немесе уайымдардан алшақтату;
- білім алушыларды қызықтыра отырып, оларды толығымен сабаққа тарту керек.
Демек, эдьютейнмент – бұл жай ғана ойын-сауық емес, бұл білім алушылардың белгілі
бір психологиялық қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі құралдардың
көмегімен тарту, оқыту және қызықтыру.
Бұл мақалада алғашқы рет «эдьютейнмент» технологиясын химия сабағында мектепте
қолданған тәжірибе ұсынылып отыр.
Сабақтың тақырыбы: Химиялық реакция теңдеулерін құрастыру
Сабақтың түрі: Эдьютейнмент технологиясының элементтерін пайдалану
Сабақтың әдісі: Ойын, конверт-сұрақ, брейнсторминг, ой қорыту
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Химиялық реакция теңдеуі, реагент және реакция өнімі ұғымдарын
қарастыру. Химиялық реакция теңдеулерін құра білуге, теңдеу бойынша есеп шығаруға
үйрету.
Дамытушылық: Химиялық реакция теңдеулері бойынша білім, білік, дағдыларын
дамыту арқылы алған білімдерін іс-жүзінде пайдалана білуін қалыптастыру.
Тәрбиелік: Әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар орындату арқылы оқушылардың білімін
жетілдіру, белсенділігін, қызығушылығын арттыру.
Сабақтың міндеті:
Көрнекіліктер: Интерактивті тақта, компьютер, проектор,
Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі
1.1. Сәлемдесу, топты сабаққа дайындау, оқушылардың бар жоқтығы туралы мәлімет,
сабаққа дайындығын тексеру.
1.2. «Конверт-сұрақ» әдісі бойынша өткен тақырыпты қайталау.
- Зат массасының сақталу заңының теориялық және практикалық мәні қандай?
- Атом-молекулалық ілім тұрғысынан зат массасының сақталу заңын түсіндіріңдер.
- Химиялық реакциялар кезінде атом сандары өзгере ме?
- Химиялық реакция барысында бір элемент екінші бір элементке айнала ма?
2. Жаңа сабақты түсіндіру
2.1. Жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.
2.2. Оқушылардың назарын жаңа тақырыпты зерттеуге және меңгеруге бағыттау.
2.3. Жаңа сабақты брейнсторминг әдісі бойынша бекіту. Бұл әдістің артықшылығы,
мұнда берілген сұраққа кез-келген оқушы өз ойын ашық айтып жауап бере алуы. Мұнда
оқушыларға карточкалардан жасалған, өтілген жаңа материал бойынша бірнеше сұрақ
беріледі. Мысалы:
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- Химиялық реакция процесін қысқаша сызбанұсқа түрінде беруге бола ма, қалай
ойлайсыңдар?
- Химиялық реакция теңдеуін құрастыру алгоритмі қандай?
- Химиялық реакция кезінде атом саны өзгере ме?
3. Ойын өткізу
3.1. Дайындық кезеңі
3.2. Ойын өткізу
Оқушылар теңдеуді және әткеншектерді компьютерлік модельдеу (сурет 1) арқылы
жұмыс істейді. Есептер әткеншектердің көмегімен химиялық реакцияның теңдеуін
теңестіруді қамтиды. Әткеншектердің ұштары реагенттер мен өнімдердегі белгілі бір
молекулалардың түрлері мен санын визуализациялайды. Тапсырманы орындағаннан кейін
оқушы таразыны пайдалана отырып, химиялық реакция теңдеуінің жақтарын теңестіру
жаттығуына негізделген дидактикалық ойын ойнауға қосымша бір реттік мүмкіндігі болады.
Әр жаңа ойынмен оларға жаңа химиялық теңдеулерді теңестіруге тура келеді.

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry
Сурет 1 – Теңдеулер және әткеншектер
Оқушылар интерактивті тақтамен жұмыс істейді (сурет 2). Реагенттерде таңдап
алынған молекулалардың саны мен типі негізінде өнімдердің санын және қалдықты
анықтайды. Тапсырманы орындағаннан кейін оқушылар сол қағидатқа негізделген
дидактикалық ойын ойнауға мүмкіндіктері болады.

https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-products-and-leftovers/latest/reactants-products-andleftovers_en.html
Сурет 2 – Теңдеулер және бутербродтар
3.3. Нәтижені талдау
Ойын кезінде оқушылардың басым көпшілігінің алған нәтижелері келесідей: бірінші
ойын: 4/10 ұпай, екінші ойын: 6/10 ұпай, үшінші ойын: 7/10 ұпай. Яғни, ойынды бірнеше рет
қайталап ойнау арқылы олардың нәтижелері жақсарғаны байқалады.
4. Қорытынды
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4.1. Бағалау. Ең белсенді оқушыларды белгілеу.
4.2. Сауалнама жүргізу.
1. Бүгінгі сабақ сізге ұнады ма?
а) сабақ сондай тартымды, қызықты өтті, мен өзімді басқа іске назарымды аударта
алмаймын
ә) сабақ бір қалыпты көңілсіз өткендіктен, басқа іспен айналысқым келеді
б) жауап бере алмаймын
2. Сіз бүгінгі сабақта эдьютейнмент арқылы оқыту технологиясын оқыту үдерісіне
қолдану сапасына қанағаттанасыз ба?
а) ия, қанағаттандырады
ә) жоқ, қанағаттандырмайды
б) толық көлемде қанағаттандырмайды
3. Эдьютейнмент арқылы оқыту технологиясы мектеп оқушыларының бойындағы
біліктілікті арттыруға ықпалы бар деп ойлайсыз ба?
а) дұрыс көзқарастамын, өйткені ол оқушылардың білімін толықтырады
ә) осы технология бойынша орташа білемін
б) бұл технологияны мүлдем білмеймін
4. Ойын нәтижесіне көзқарасыңыз?
а) ойын нәтижесіне толық келісемін
ә) ойын әділсіз өтті
б) жауап бере алмаймын
5. Бұл пәннің сіз үшін маңыздылығы қандай?
а) бұл пәннің басқа пәндермен байланысы бар екенін және болашақ мамандығыма
қажет екенін түсінемін
ә) басқа пәндермен байланысы бар екені көрінбейді және оның болашақ мамандығыма
байланысы бар екенін түсінбеймін
б) жауап бере алмаймын
4.3. Үй тапсырмасын беру.
1.Келесі сызбанұсқалар бойынша реакция теңдеулерін құрастырыңдар:
a) Ca + 2HCl = Ca… + H2
ә) 2Mg + … = 2MgO
б) Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3…O
в) CaCl2 + 2NaOH = Ca(OH)2 + 2Na…
2.Литий Li, мырыш Zn және алюминий Al металдары берілген. Осы металдардың
оттекпен, хлормен (І) және күкіртпен (ІІ) әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар.
3.Берілген сызбанұсқаларға коэффициенттер қойып, теңдеулерді теңестіріңдер:
а) KClO3 → KCl + O2↑
ә) Mg + O2 → MgO
б) CuO + Al → Al2O3 + Cu
в) CaCO3 →CaO + CO2↑
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TI-AL-NB ҚОРЫТПАСЫН ҰШҚЫН ПЛАЗМАЛЫҚ ПІСІРУ ӘДІСІМЕН АЛУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Мақалада TI-AL-NB қорытпасын ұшқын плазмалық пісіру әдісімен алу технологиясы
қарастырылады. Қазіргі таңда бұл жаңа технология түрі. «Spark Plasma Sintering (SPS) –
ұшқын плазмалық бірігу (ҰПБ)» ұнтақ интерметалдық қосылыстардан жоғары сапалы өнімді
шығарудың тиімді әдістерінің бірі. Әдістің мәні – жоғары қуатты тұрақты импульстарды
сынама арқылы өткізу және тұтасу кезеңі бойына униазиалды қысымды қолдану, бұл
уақытты бірнеше минутқа дейін азайтуға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары титан
алюминидтерін зерттеу бойынша жарияланымдардың, соның ішінде SPS әдісін қолдана
отырып, тез өскенін атап өткен жөн. Алайда, біздің ойымызша, SPS әдісімен алынған
Ti2AlNb орторомбалық фазасы бар титан алюминидтерінің қорытпалары жеткілікті
зерттелген жоқ. Сонымен қатар, олардың сутегі сіңіру қасиеттері зерттелмеген. Жоғарыда
баяндалғанның негізінде, біздің ойымызша, SPS әдісімен алынған Ti-Al-Nb жүйесі негізінде
қорытпалардың құрылымдық-фазалық жай-күйін алу және зерттеу өте өзекті .
Кілт сөздер: Тi–Al–Nb жүйесі негізіндегі қорытпалар, интерметаллдық қосылыстар,
ұшқынплазмалық пісіру әдісі.
В статье рассматривается технология получения сплава TI-AL-NB методом искровой
плазменной сварки. Сегодня это новый тип технологий. Spark Plasma Sintering (SPS) является
одним из наиболее эффективных способов получения высококачественных изделий из
порошковых интерметаллических соединений. Суть метода заключается в проверке мощных
постоянных импульсов и подаче одностороннего давления во время фазы зажигания, что
позволяет сократить время до нескольких минут. Следует отметить, что в последние годы
количество публикаций по изучению алюминидов титана, в том числе с использованием
метода SPS, росло быстро. Однако, по нашему мнению, сплавы алюминидов титана с
орторомбической фазой Ti2AlNb, полученные методом SPS, изучены недостаточно. Кроме
того, их свойства поглощения водорода не были изучены. Исходя из вышеизложенного, на
наш взгляд, очень важно получить и изучить структурное и фазовое состояние сплавов на
основе системы Ti-Al-Nb, полученных методом SPS.
Ключевые слова: сплавы на основе системы Ti-Al - Nb, интерметаллические
соединения, метод искро-плазменной сварки.
The article considers the technology of obtaining TI-AL-NB alloy by spark plasma welding.
Today it is a new type of technology. Spark Plasma Sintering (SPS) is one of the most effective
ways to produce high quality products from powder intermetallic compounds. The essence of the
method is to test high-power constant pulses and apply unilateral pressure during the ignition phase,
which allows to reduce the time to a few minutes. It should be noted that in recent years, the
number of publications on the study of titanium aluminides, including using the SPS method, has
grown rapidly. However, in our opinion, alloys of titanium aluminides with the orthorombic phase
of Ti2AlNb obtained by the SPS method have not been sufficiently studied. In addition, their
hydrogen absorption properties have not been studied. Based on the above, in our opinion, it is very
important to obtain and study the structural and phase state of alloys based on the system Ti-Al-Nb
obtained by the SPS method.
Keywords: alloys based on Ti-Al – Nb system, intermetallic compounds, spark-plasma
welding method.
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TiAl және Ti3 Al реттелген интерметаллдық қосылыстар негізіндегі титан қорытпалары
физикалық және механикалық қасиеттерінің бірегей жиынтығы бар конструкциялық
қорытпалардың маңызды сыныбы . Дәстүрлі конструкциялық материалдардан
айырмашылығы, бұл қорытпалар серпімділіктің жоғары модулі, ыстыққа беріктігі және
коррозияға төзімділігі сияқты механикалық қасиеттердің бірегей жиынтығына ие [1-3].
Сондықтан олар әртүрлі салаларда кеңінен қолдану үшін перспективалық материалдар .
Қорытпалардың құрамы мен құрылымын өзгертіп, олардың физикалық-механикалық
қасиеттеріне әсер етеді. Соңғы жылдары Nb екі фазалы α2+γ-титан-алюминий
қорытпаларының негізгі легірлеуші элементтерінің бірі болды [4].
Соңғы уақытта Тi-Al-Nb негізіндегі қорытпаларды өңдеу мен алу технологиясы үлкен
қызығушылық тудыруда [5]. Nb-ді енгізу оңтайлы мөлшерде диффузияны активтендіру
энергиясының артуына әкеледі, ол материал құрылымын ұсақтауға ықпал етеді [6]. Сондайақ, Тi-Al жүйесіне ниобийді қосымша енгізу Тi3 Аl гексагональдық тығыз орналасқан
торымен салыстырғанда тығыз қаптамасы аз наноөлшемді фазалардың пайда болуы есебінен
сутегінің адсорбция – десорбциясы (жұту-шығару) қасиеттерінің артуына алып келеді. Сутегі
сіңіру үшін ең перспективалыTi2AlNb негізіндегі орторомбикалық тор .Ti-Al-Nb үштік
жүйесінің фазалық тепе-теңдігінің диаграммалары, тиісті қорытпалардың фазалық құрамы
және олардың құрылымы осындай қорытпаларға практикалық қызығушылықтың арқасында
зерттелген [8-10]. Алайда, әдебиетте осы жүйеге жататын қорытпаларды жүйелі зерттеу аз.
Қазіргі уақытта интерметаллидтерді алу үшін әр түрлі әдістер қолданылады, оның ішінде
ұнтақты металлургия, жоғары температуралы синтез (ЖТС), құю, электр доғалық және т.б.
әдістері [11-13]. Соңғы онжылдықта ұшқынплазмалық пісіру әдісі ерекше дамыды (SPS –
Spark Plasma Sintering) [14-15].
SPS-технологиясы «қосу-өшіру» режимінде тұрақты токтың өтуін болжайды. Ток ағу
процесінде бөлшектердің түйіспе нүктелерінде температураның жергілікті жоғарылауына
әкелетін электр разрядтары пайда болады. Бұл ретте материалды еріту жүреді, диффузиялық
процестер тездейді. Келесі кезеңде жоғары температуралы аймақтар үлгінің басқа
нүктелерінде пайда болады. Осылайша, процесс дайындаманың барлық көлемінде
материалды пісірудің біркелкілігін қамтамасыз етеді. Ұнтақ бөлшектерінің түйіскен
аймақтарында пісіру кезінде оксидті пленкалардың бұзылуы орын алады, бұл ұнтақ
қоспасын тиімді жинастыруға ықпал етеді. Импульстік токты пайдалану пісіру ұзақтығын
бірнеше минутқа дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Материалды қыздырудың жоғары
жылдамдығы осындай әсерге әкеледі. Материалдың жоғары температуралы жағдайда қысқа
мерзімді болуы жағдайында астық құрылымын ірілендіру процесі жүріп үлгермейді.
Сонымен қатар, SPS-әдістің жоғары тиімділігі материалды нығыздау (пісіру) процестері мен
материалдың рекристалдануы нәтижесінде бөлшектердің өсуі арасындағы тепе-теңдікке
негізделген.
Әдіс дәнекерленетін материалдардың кеуектілігін тиімді бақылауға және қарапайым
престеу іс жүзінде жүзеге асырылмайтын қосылыстардың жинақы үлгілерін алуға мүмкіндік
береді. Ұшқын плазмалық пісіру-материалдарды өндіру кезінде энергия шығынын
төмендетудің ықтимал тәсілдерінің бірі . SPS процесін жүргізу кезінде материалды
қысыммен алдын ала өңдеуді жүргізу талап етілмейді және арнайы байланыстырушы
компоненттерді пайдаланудың қажеті жоқ. Бөлшектерді жасау бірден түпкілікті нысанда
жүргізіледі. Ұнтақтардың бастапқы микроқұрылымы сақталады. Бұдан басқа, талданатын
әдісті қолдана отырып, термиялық төзімділігі жоғары емес мүлдем жаңа түрдегі
материалдарды алуға болады.
SPS кезінде жоғары тығыздық компактарды алу үшін ұстаудың қарапайым пісіруімен
салыстырғанда аз уақыт қолдануға болады. Ұстау уақытының азаюы фазалық айналуларды
диффузиялық бақылау нәтижесінде микроқұрылымдық эволюциялардың төмендеуіне ықпал
етеді.
Ti-Al-Nb үштік жүйесі интерметаллдық қосылыстардың көптеген нұсқаларын ұсынады
және әр түрлі физика-механикалық қасиеттері бар қорытпаларды жасау үшін пайдаланылуы
мүмкін.
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Осы жұмыстың негізгі мақсаты Тi-Al-Nb негізіндегі интерметаллдық қосылыстарды
алудың технологиясын өңдеу және оңтайлы режимдерін таңдау .
Материалдар мен жабдықтар. Ti-Al-Nb-композитті алу үшін бастапқы шикізат
материалдары ретінде Ti (99,9 %), Nb (99,96 %) және Al (99,98) ұнтақтарын пайдаландық.
Түзілетін композициядағы ұнтақтардың арақатынасы Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb. болды.
Ұнтақтарды араластыру PULVERISETTE (FRITSCH фирмасының) вибрациялық
микромельницасында жүргізілді. Ti-Al-Nb жүйесінің интерметаллидтері негізінде жинақы
үлгілерді жасау үшін жұмыста ұнтақ қоспаларын ұшқынплазмалық пісіру технологиясын
(SPS-технология) пайдаландық. Осы технологияның негізгі артықшылықтарының бірі ұсақ
дисперсті құрылымды сақтауға мүмкіндік беретін материалды пісіру процесінің қысқа
уақыттылығы . Ұнтақ қоспаларын пісіру Labox-1575 арнайы қондырғысында жүргізілді.
Үлгілердің тығыздығын есептеу әдісімен (массасы мен геометриялық өлшемдерін біле
отырып), сондай-ақ гидростатикалық өлшеу әдісімен анықталды. Микроқаттылықты өлшеу
ГОСТ 9450-76 сәйкес 100 г инденторға жүктемемен ПМТ-3 аспабында жүргізілді.
Ұшқындық плазмалық пісіру процесінде алынатын материалдардың құрылымы мен
қасиеттеріне келесі пісіру параметрлері әсер етеді: қыздыру жылдамдығы, пісіру ортасы,
электр тогының шамасы (ұнтақты материалға "айдалған" энергияның мөлшері), престеу
қысымы, изотермиялық ұстаудың температурасы мен ұзақтығы ұшқын көзді пісіру процесі
келесі жағдайларда жүзеге асырылды: қыздыру жылдамдығы – 100°С/мин, қысым – 12 МПа,
1100-1550ºС температурада 5 мин изотермиялық ұстамамен 10-5 Па вакуумда. Қорытылған
үлгілердің құрылымдық зерттеулері оптикалық металлография (Olympus BX41M) және
сканерлейтін электрондық микроскопия (Jed-2300 детекторы EDS JSM-6390) әдістерімен
жүргізілді. Объектілерді сәйкестендірудің сапалық белгілері пайда болған фазалардың түсі,
пішіні, өлшемдері болды. Микроқұрылымның фотосуреттері (х50-х1000) жарық далада және
поляризацияланған жарықта ұлғайған кезде жасалған.
Зерттеу нәтижелері. Зерттеу барысында барлық пісірілген үлгілердің ерекшелігі 1суретте көрсетілген. Барлық үлгілерге пор түрінде ақаудың болуы тән. Ең жоғары кеуектілігі
1100ºС температурада пісірілген үлгіде тіркелген. Пісіру температурасының теориялық
тығыздыққа және пісірілген үлгілердің микроқаттылығына салыстырмалы әсері 1-кестеде
көрсетілген.
1-кесте. Ti-Al-Nb жүйесі негізінде үлгілердің салыстырмалы тығыздығы мен
микроқаттылығы
Пісіру
уақыт, массасы, Тығыздығы Микроқаттылығы,
№
температурасы, [ºС]
[мин]
[г]
p,g/cm3
[ГПа]
1
1100
5
9,495
4,890
6,74
2
1200
5
9,428
4,904
6,76
3
1300
5
9,842
4,909
7,14
4
1550
5
5,6305
4,910
7,22
Кестеде пісіру режимдері, микроқаттылығы және ұшқынплазмалық пісіруден кейінгі
үлгілердің тығыздығы көрсетілген. Кестеден көрініп тұрғандай, ұнтақ қоспасының пісіру
температурасы 1550 ºС-қа дейін ұлғайған кезде үлгілердің тығыздығы мен
микроқаттылығының артуы байқалады.
Үлгілердің миикроқұрылымдарын зерттеу нәтижелері Ti-23,5 ат.%Al-21ат.% Nb, 1100,
1200, 1300 және 1550 ºС кезінде ұшқын плазмалық пісіруден кейін (1-сурет), 1100, 1200ºС
температурада дәнекерленген үлгілердің бетін металлографиялық талдау болжамды
интерметаллдық фазалар – α2, Nb2Al және Тi2АlNb – фазаның дисперсиялық бөліністерінің
тұрақты емес пластиналы құрылымы бар ұсақ және ірі дәндерден тұратын біртекті емес
микроқұрылымды көрсетті. Сондай-ақ, суретте ниобий мен титанныңәсерлеспегенүлкен
аймақтары да байқалады.
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Сурет 1.
– 1100ºС (а), 1200ºС (ә), 1300ºС (б), 1550ºС (в) температуралық пісіруден кейінгі Ti23,5ат.%Al-21ат.%Nb үлгісінің микроқұрылымы 1300, 1550ºС температурада пісірілген
үлгілердің бетінің морфологиясын зерттеу ірі және ұсақ пластиналардан тұратын біртекті
ламель құрылымының пайда болуын көрсетті. Микроқұрылымды зерттеу нәтижелері
бойынша үлгілер үш интерметаллды фазадан тұрады деп айтуға болады, олар: α2-фаза,
қараңғы – Nb2Al және материалдың пластикалық қасиеттерін арттыруға мүмкіндік беретін
болжамды орторомбикалық Ti2AlNb – фаза (1-сурет (б, в).
Алынған алдын ала нәтижелерді талдау негізінде келесі негізгі қорытындылар жасауға
болады:
- Титан-алюминий-ниобий жүйесі негізінде материал-геттер алу әдісі мен технологиясы
әзірленді;
- Титан-алюминий-ниобий жүйесі негізінде үлгілерді пісірудің оңтайлы
температуралық режимі анықталды;
- Ұшқынплазмалық пісіру әдісімен алынған үлгілердің тығыздығы 4,701-ден 4,922
3
г/см -ге дейінгі диапазонда, пісіру температурасының ұлғаюымен тығыздық және
микроқаттылықтың артуы байқалады;
- Ұшқынплазмалық пісіру температурасының ұлғаюымен Тi-Al-Nb жүйесінде
диффузияның белсенді процестері байқалады, олар үлгінің барлық көлемі бойынша біркелкі
микроқұрылымның пайда болуына әкеледі.
- Ұшқынплазмалық пісіру арқылы алынған үлгілердің микроқұрылымдары α2-фазаның,
Nb2Al ұсақ және ірі дәндерінен және Ti2 AlNb фазасының дисперсиялық бөлінулерінен
тұрады, сонымен қатар ниобий мен титанның реагентсіз бөлшектері тіркеледі.

101

ӘДЕБИЕТТЕР
1. Горынин И.В., Чечулин Б.Б. Титан в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990.
– 399 с.
2. Shuleshova T.G., Woodcock H.-G., et al. Metastable Phase Formation in Ti-Al-Nb
Undercooled Melts // Acta Materialia. – 2007. – Vol. 55, №2. – P. 681-689.
3. Имаев Р.М., Хисматуллин Т.Г., Оеринг М., Аппель Ф. Новые подходы к разработке
сплавов на основе фаз γ-TiAl+α2-Ti3Al // Физика металлов и металловедение. – 2006. – №1. –
С. 114-122.
4. Huang A., Hu D., Xinhua WuLoretto, M.H. The Influence of Interrupted Cooling on the
Massive Transformation in Ti46Al8Nb // Intermetallics. – 2007. – Vol. 23, №5. – P. 1147-1155.
5. Bystrzanowski S., Bartels A., Stark A., Gerling R., Schimansky F.-P., Clemens H.
Evolution of Microstructure and Texture in Ti-46Al-9Nb Sheet Material During Tensile Flow at
Elevated Temperatures // Intermetallics. – 2010. – Vol. 18. – P. 1046-1055.
6. Raghavan V. Al – Nb – Ti (Aluminum – Niobium – Titanium) // Journal of Phase
Equilibria and Diffusion. – 2010. – Vol. 31, №1. – P. 47-52.
7. Горкин И.В. Исследования и разработка ФГУП ЦИНК КМ «ПРОМЕТЕЙ» в области
конструкционных наноматериалов // Российские нанотехнологии. – 2007. – №3-4. – C. 36-57.
8. Witusiewicz V.T., Bondar A.A., Hecht U., Velikanova T.Ya. The Al-B-Nb-Ti System IV.
Experimental Study and Thermodynamic Reevalution of the Binary Al-Nb and Al-Nb-Ti
Systems // Jornal of Alloys and Compounds. – 2009. – Vol. 472, №1-2. – P. 133-161
9. Raghvan V. Al-Nb-Ti (Aluminum-Niobium-Titanium) // Journal of Phase Equilibria and
Diffusion. – 2012. – Vol. 33, №2. – P. 143-144.
10. Tretyachenko L.O. Aluminium-Niobium-Titanium // Landolt-Börnstein, Numerical Data
and Functional Relationships in Science and Technology (New Series). Group IV: Physical
Chemistry. –Ternary Alloy Systems. Phase Diagrams, Crystallographic and Thermodyamic Data
Critically Evaluated by MSIT. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. – 11A3. – P. 334-379.
11. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. – М.: Металлургия,
1991. – 432 с.
12. Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических
соединений. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1989. – 214 с.
13. Tokita M. Development of Advanced Spark Plasma Sintering (SPS) Systems and its
applications // Ceramic Transaction. – 2006. –Vol. 194. – P. 51-60.
14. Болдин М.С. Физические основы технологии электроимпульсного плазменного
спекания: учеб.-метод. Пособие / Нижегород. госуд.университет. – Нижний Новгород,
2012. – 59 с.
15. Zhang F., Otterstein E., Burkel E. Spark Plasma Sintering, Microstructures and
Mechanical Properties of Macroporous Titanium Foams // Advanced Engineering Materials. –
2010. – Vol. 12, №9. – P. 863-872.
16. Jabbar H., Monchoux J.-P., Houdelier F., Dolle M., Schimansky F.-P., Pyczak F., Thomas
M., Couret A. Microstructure and Mechanical Properties of High Niobium Containing TiAl Alloys
Elaborated by Spark Plasma Sintering // Intermetallics. 2010. – Vol. 18, №12. – P. 2312-2321.

102

БИОЛОГИЯ
М.СҮЛЕЙМЕНОВ
Ахмет Ясауи университетінің ЖБЛ-611 тобының студенті
Ғылыми жетекшісі: х.ғ.к., доцент м.а. А.Дуйсебекова

БИОЛОГИЯЛЫҚ СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР – ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ЗИЯТКЕРЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ
Мақалада биология сабағында сұрақтар мен тапсырмаларды жетілдіру арқылы
оқушылардың зияткерлік дағдыларын дамыту мәселесі қарастырылады. Тілдесу мен қарымқатынас құруда сұрақ ерекше маңызды рөл атқарады. Себебі сұрақ қоя отырып өзара ақпарат
алмасамыз, өзімізге қажетті қосымша мәлімет аламыз, алған ақпарат туралы пікір
қалыптастырып, оған баға беруге тырысамыз, бақылаймыз, растаймыз немесе жоққа
шығарамыз, белгілі бір затқа қызығушылық танытамыз. Оқушылардың жеке тұлғалық және
танымдық қабілеттерін биология сабақтарында қалыптастыру керек. Сондықтан биология
сабақтарында оқушыларды шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай
алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға үйретудің жолдарын көрсету керек. Биология
сабақтарында оқу материалын терең меңгертуге оқушылармен жүргізетін практикалық,
шығармашылық жұмыстардың нәтижесінде қол жеткізуге болады. Оқушылардың танымдық
қабілеттерін дамытуда жеке пәндер бойынша кеңейтілген тапсырмалар мен жаттығулар
орындатудың тиімділігі зор.
Кілт сөздер: шығармашылық, зияткерлік, таным, сұхбат, тәсіл, әдіс, сұрақ, жауап.
В статье рассматривается вопрос развития интеллектуальных навыков учащихся через
совершенствование вопросов и заданий на уроках биологии. Особенно важную роль в
построении общения играет вопрос. Потому что, задавая вопрос, мы обмениваемся
информацией между собой, получаем необходимую дополнительную информацию,
формируем мнение о полученной информации, стараемся дать ему оценку, контролируем,
подтверждаем или опровергаем, проявляем интерес к конкретному предмету. Личностные и
познавательные способности учащихся нужно формировать на уроках биологии. Поэтому на
уроках биологии необходимо показать пути обучения учащихся творческому мышлению,
принятию нестандартных решений, готовности к практическим действиям. Углубленное
изучение учебного материала на уроках биологии может быть достигнуто в результате
практической, творческой работы с учащимися. В развитии познавательных способностей
учащихся высока эффективность выполнения расширенных задании и упражнении по
отдельным предметам.
Ключевые слова: творчество, интеллект, познание, диалог, прием, метод, вопрос,
ответ.
The article deals with the development of students' intellectual skills through improving
questions and tasks in biology lessons. The question plays a particularly important role in building
communication and communication. Because when we ask a question, we exchange information
among ourselves, get the necessary additional information, form an opinion about the information
received, try to evaluate it, control it, confirm or deny it, and show interest in a particular subject.
Personal and cognitive abilities of students need to be formed in biology lessons. Therefore, in
biology lessons, it is necessary to show ways of teaching students creative thinking, making nonstandard decisions, and readiness for practical actions. In-depth study of educational material in
biology lessons can be achieved as a result of practical, creative work with students. In the
development of cognitive abilities of students, the effectiveness of performing extended tasks and
exercises on
Keywords: creativity, intelligence, cognition, dialogue, reception, method, question, answer.
103

Қазіргі таңда білім саласының алдында дайын білімді, білік, дағдыларды меңгерген,
өмірдің кез келген сындарында, практикалық жағдайларда қолдана білетін, шығармашылық
бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, өзіндік ойлау, жұмыс жасау қабілетімен
ерекшеленетін жеке тұлға етіп қалыптастыру міндеті қойылып отыр. Осы орайда,
оқушылардың танымдық қабілеттері мен шығармашылық мүмкіндіктерін жан-жақты дамыту
маңызды мәселе екендігі туындайды.
Заманауи биология пәні мұғалімінің міндеті – жеке тұлғаны дамытып, білімге деген
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру.
Биология сабақтарында оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі
факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың
маңызды психикалық қызметтерін, ақыл-ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға
мүмкіндік беретін оқыту үдерісін жолға қою болып саналады. Оқушының танымдық және
шығармашылық қабілеттері оның ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы жан-жақты
дамиды. Баланы биология сабақтарында шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер
қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдарын көрсету керек.
Осындай жолдардың маңыздысының бірі – сұрақ-жауап арқылы балаларда зияткерлік
қабілеттерді дамыту.
Сұрағын дұрыс қоя білген адам түрлі мақсаттарға жете алады: сұхбаттасын
қызықтырып, өзіне қажетті ақпарат беретіндей деңгейге жеткізеді; сұхбаттасын белсендіріп,
монологтан тиімді диологқа ауысады; ақпарат алу үдерісін өзіне қажетті бағытқа
бағдарлайды; тілдесу барысында басымдыққа ие болады, тілдесу үдерісін дұрыс бағытқа
жіберіп, өзіне қажетті ақпаратқа толық ие бола алады [1].
Сұрақтар арқылы адам белгісіздікті анықтап, мәселенің шешімін іздеуге бел буады,
яғни дұрыс қойылған сұрақтар арқылы мұғалім оқушылардың іздене білу қабілеттерін
дамытуға ықпал етеді. Алисон Кинг айтқандай, «ойлай алатын адам сұрақ та қоя алады»,
демек кейбір мұғалімдер оқушылардың қойған сұрақтары арқылы олардың ойлау
қабілеттерінің деңгейін анықтай алады. Жақсы сұрақ идеялардың, қызықты жауаптардың
кепілі. Сондықтан әр мұғалім өзінің сұрақ қою шеберлігі туралы жиі ойланып, сұрақ қояр
алдында келесі мәселелерді ескергені дұрыс: сұрақты қандай мақсатпен қоясыз? Қойған
сұрағыңыздың сапасы қандай? Бір сабақтың көлемінде сұрақтарды түр-түрімен мақсатына
қарай орынды пайдалануды жоспарлай отырып, ашық сұрақтарды көбірек қолдану керек.
Келесі мұғалімді ойландыратын мәселе: «Сұраққа жауап беру үшін оқушыларға
ойлануға жеткілікті уақыт берілді ме?» Себебі, асықтыру жауап берушіні сәтсіздікке
ұшыратады: ойлары шашыраңқы болады, жауап толық немесе дұрыс болмайды.
Керісінше жауап берер алдында ойлануға берілген уақыт оқушыға нақты жауап беруге,
өз ойын жинақтап жеткізуге, өз кемшілігін өзі жоюға, жауап беруге оқушыларды толық
тартуға мүмкіндік береді. Сұрақтарды түр-түріне қарай орынды пайдалана білген дұрыс.
Мысалы, сабақ барысында белсенділігі немесе қызығушылығы төмендей бастаған кезде
бағалаушы сұрақтарды қолданған тиімді. Сонымен қатар оқушының айтылған ақпаратқа,
сабақ үстінде болған жағдайларға, қарастырған оқиғалар мен құбылыстарға қатысты
эмоциясын байқаған кезде де осы сұрақтың түрін қолданған пайдалы. Себебі бұл сұрақтың
түрі оқушының жеке көзқарасы мен пікірін, бағасын білдіруге бағытталғандықтан оны
ынталандырып, білім алу үдерісіне үңілуге жағдай жасайды.
Ғалымдардың айтуынша, сұхбат кезінде адамдар бет қимылы, ымдар мен ишараттарға
тоқсан пайыз сенім білдіреді. Сондықтан оқушылар мұғалімнің сұрақ қою кезіндегі
қимылдарына көп мән береді: қойған сұрағыңыз бен бет қимылыңыздың арасында сәйкестік
болмаса, бұл әректіңіздің шынайылығына күмән туады [1, 2].
Кез келген сұрақты қойған кезде, бет қимылыңыз оқушы айтқан ақпаратқа ешқандай
қызығушылық танытпағаныңызды, ол жауап мұғалімге ұнамағанын білдіріп тұрса,
сұрағыңыз сәтсіздікке ұшырайтыны айқын.
Білім алу үдерісінде сұрақтарды оқушылардың өздері қойғаны да өте маңызды. Сабақ
барысында оқушылар бір-біріне сұрақ қою арқылы диологке түсіп, коммуникативті
дағдыларын дамыта алады.
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Оқушылар тарапынан сұрақ туындаған жағдайда, мұғалімде сұрақтың жауабы болуы
міндетті емес, оқушылармен бірлесіп интернет көмегімен зерттеу жұмыстарын жүргізіп,
оқушыларға табылған ақпараттың қажетін таңдап, баға беріп, іздеудің тәсілдері туралы сын
тұрғысынан ойлауға көмектесу қажет. Осы кезде балалармен бірге жаңалық ашуда, оқуда
өзара қарым-қатынас орнайды [3].
Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі. Сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің
тиімді құралына айналады. Оқушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсартады,
кеңейтеді. Сыныпта «бастама-жауап-кейінгі әрекет» нысаны бойынша сұрақ қою үлгісі
анықталған. Ол оқушылардың білім алуына ықпал ететін диалогтік сұхбат құруға мүмкіндік
бермейді. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу
және басқаға бағыттау сияқты әртүрлі тәсілдерін пайдалануға болады.
Түрткі болу: түрткі болуға арналған сұрақтар бірінші жауап алу үшін және оқушының
жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, айталық, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен
материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелеу.
- Бұталардың ағаштардан қандай айырмашылығы бар?
- Олардың сыртқы көрінісінен қандай ерекшелікті байқадың?
- Шөптердің бұталар мен ағаштардан қандай айырмашылығы бар?
Табиғатты бақылауға, сезінуге, оның сұлулығын көруге адамның қандай мүшелері
көмектеседі? деген сұрақтарды түрткі болуға арналған сұрақтар деп ойлаймын. Сұрақтардың
басқа түрі ашық сұрақта көптеген ықтимал жауаптар болады. Ашық сұрақтар талқылауды
кеңейте түседі және білім мен «дәлділіктің» растығы негізінде пайымдау жасауға, пікір
білдіруге негіз болады. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер
сұрақтардың екі түрін: төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтарды кең қолданады
деген пікір бар [4].
Кей кездері төмен дәрежелі сұрақтарды «жабық» немесе «дұрыс емес» сұрақтар деп те
атайды. Бұл – жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс
емес» деп бағаланатын сұрақтар. Ал жоғары дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар
ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға және
талдауға тиіс болады.
Тиімді педагогика аясында бұл сұрақтардың екі түрі де қолданылады, тек қойылатын
сұрақтың түрі оның мақсатына қарай өзгеріп тұрады. Оның үстіне, сұрақтарды
оқушылардың білім алу қажеттіліктеріне сәйкес құру қажет. Сауатты және дұрыс
құрастырылған сұрақтар моделін үнемі оқу мақсатына қарай түрлендіріп қолдану – білім
алушылардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастырып, ойлау қабілеттерін
арттырады.
Сонымен қатар оқушы үшін пайдалы болып, мұғалім үшін тиімді болу мақсатында
белгілі бір ережелерге сүйенген дұрыс:
1. Сұрақты қояр алдында, мақсатыңызды нақтылап алыңыз.
2. Сұрақ аудиторияға сай келетін түсінікті түрде қойылуы керек.
3. Сирек қолданылатын терминдер мен түсініксіз (диалект, сленг) сөздерді
пайдаланбаған дұрыс.
4. Сұрақ абстракты емес нақты болуы керек.
5. Қойылатын сұрақ шұбырмай, қысқа түрде болғаны дұрыс.
6. Сұрақ ойға қонымды болу керек.
7. Қажет болған жағдайда сұраққа түсініктеме беруге болады, бірақ сұрақтың өзі
ықшам болу керек.
8. Сұрақ бір сарынды, дағдылы жауаптарды болдырмау керек.
9. Мұғалім өз дегеніне келтіретін сұрақ қоймау керек.
10. Сұрақ жауап берушіні қажетті жауапқа мәжбүрлемеу керек.
11. Оқушылардың білімдерін анықтау сұрақтары мен оқушылардың ойлау қабілеттерін
айқындайтын сұрақтар қою керек.
12. Сұрағыңызды қойған соң, оқушылардың түсінгеніне көз жеткізіңіз.
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Осы аталған ережелерді сақтау мұғалімге оқушылардың білім алуына деген
қызығушылығын жоғарылатып, олардың берген жауаптарының сапасын арттыруға ықпал
етеді.
Генри Форд: «Сұрақтары бар адамда ғана білім болады» - дегендей дұрыс қойылған
сұрақтар адамның білім-білікке ие болуына ғана ықпал етіп қоймайды, сонымен қатар өзінің
әрекеттеріне, жұмыс күндеріне рефлексия жасауға, бақылау мен қадағалауды іске асыуға
үйрететіні сөзсіз. Биологиялық сұрақтар мен тапсырмалардың маңызына тоқталсақ, биология
пәнін оқытуда оқушылардың сөздік-логикалық ойлау қабілеттерінің дамуына кеңейтілген
тапсырмалар мен логикалық жаттығуларды орындатудың маңызы зор. Осы мақсатта
сыныптарда биология пәнін оқытуда мынадай тапсырмалар мен жаттығулар орындату тиімді
болады.
«Артығын анықта» әдістемесі
Баланың маңызды бөліктерді бөліп көрсету, жалпылай білу дағдысын көрсетеді.
Тапсырманы сурет не заттай немесе жазбаша түрде ұсынуға болады. Сонымен қатар ойлау
әрекетін дамытатын тәсілдерді ойын түрінде қолдануға болады.
«Керісінше айт» ойыны
Бұл ойында қарама-қарсы мағыналы сөздерді өткенде пайдалану тиімді. «Ұқсастық
пен айырмашылық». Оқушыларға әртүрлі заттар мен ұғымдарды салыстыру.
«Басқа қырынан таны»
Белгілі бір заттың басқа қырын ашу. Мысалы, сіріңке тек жанып, жарқырап қана
қоймай, пішіні мен салмағы жағынан кішірейеді. Оқушыларға қарапайым заттардың:
полиэтилен қақпақ, пенопласт, т.б. ерекше қасиеттерін ашу, анықтау ұсынылады.
Ерекше жауаптар ескеріледі және ұсынымдарды талдауға да, пікірталас ұйымдастыруға
да болады.
«Заттың қолдану тәсілдері»
Жақсы танымал бір сөз беріледі, мысалы: «кітап». Заттың қалыптан тыс неғұрлым көп
қолдану аясын айту керек. Кітапты оқиды, бір нәрсенің астына қоюға болады, қажетті
қағаздарды көзден таса зат ретінде жасыру мақсатында қолдануға болады т.с.с., сондай-ақ,
тіс щеткасы, тоқыма сымы, т.б ұсынуға болады. Бірақ заттарды адамгершіліксіз,
жыртқыштық жолмен қолдану тәсілдерін айтуға тыйым салынады.
«Сөйлем құра»
Өзара байланыспайтын 3 сөз алынады. Мыс., «көл», «балық», «бақа». Осы сөздерден
сөйлем құрау қажет. Жауап қарапайым (Балық суда тіршілік етеді). Шығармашылықпен
жазылған сөйлемдер мадақталады.
«Артық сөзді тап»
Кез келген 3 сөз беріледі. Мыс., «ит», «мысық», «жылан». Белгілері арқылы
ұқсастықтары бар 2 сөз қалдырылады да, артық сөзді алып тастау керек. Қалған екі сөздің
өзара ұқсастықтарын алынып салынған сөзден айырмашылығын неғұрлым көбірек атау
керек.
Мыс., «жылан» сөзі артық, «ит», «мысық» сөздері қалдырылады, өйткені олар:
сүтқоректілерге жатады. Қалыптан тыс нақты шешімдер қабылданады (бақа, саламандра,
крокадил), т.б. Осы сияқты әртүрлі жаттығуларды мұғалім ретін тауып оқу үрдісінде қолдана
білсе, оқыту түрленеді, оның тиімділігі артады, оқушылардың ақыл-ойы жетіле түседі.
Оқушыларға тапсырманы біртіндеп күрделендіре түссе, сонда логикалық ойлау қабілеттері
қалыптаса бастайды [5].
Оқу танымдық қызметі барысында оқушылар қажетті көлемдегі білімді игеріп қана
қоймастан, танымдық қабілеті мен шығармашылдық ойлауы да дамытылады. Оқушылардың
танымдық қызғушылықтарын дамытуға арналған зерттеулердің нәтижелері оқушылардың
танымдық қызығушылығының көрсеткіштері ретінде төменде берілген:
 таным үрдісіндегі белсенділігі, білімге қызығушылығы;
 өздігінен ізденушілік әрекет жасауға ынтасы;
 оқу-танымдық қызметтегі негізгі түйінді анықтау білігі;
 игерілген білімді тасымалдай білуі;
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 өз іс- әрекетін бақылауы, бағалауы;

Жоғарыда көрсетілген психологиялық тәсілдерді қолдана отырып, тренингтік
жаттығулар орындату барысында оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады, ой-өрісі
дамиды. Сондай-ақ, тренингтік жаттығулар оқушы білімінің деңгейін арттырып қана қоймай,
бір-бірімен
жақындастырып,
достыққа,
адамгершілікке
тәрбиелейді.
Сыныпта
ынтымақтастық ахуал қалыптасады. Оқушыларды жүйелі ойлап, сөйлеуге, сөздік қорын
молайтуға, қиялын ұштауға жетелейді.шығармашылық пен дарындылық қабілеттері дами
және оқушының зияткерлік дағдыларын дамытуда мәтін үлкен орын алады, ғылыми мәтін
білім береді, тілі мен ой-өрісін дамытады және тәрбиелейді.
Фактілердегі ботаника және оқиғалар
Сұрақтардың бұл санатына оқушылардан талап етілетін тапсырмалар кіреді:
биологияның ғылым ретінде дамуы мен қалыптасу тарихы туралы білім, сонымен қатар
оның жеке салалары; белгілі бір белгінің өмірдегі рөлі туралы әртүрлі организмдер, сонымен
қатар организмнің анатомиясы мен физиологиясын білу [6].
1. Бірде Луи Пастерге бейтаныс адам келіп, өзін бір графтың секунданты ретінде
таныстырды, себебі оған ғалым графты ренжіткендей болып көрінген. Граф
қанағаттанлыруды талап етті. Пастер сабырлықпен әлгі адамды тыңдап: «Егер олар мені
дуэльге шақырса, менің қару таңдауға құқығым бар. Міне, екі колбалар: бірінде холера
қоздырғышы, екіншісісінде таза су. Егер Сізді жібергенадам, олардың біреуінің ішндегісін
ішуге келіссе, мен екінші колбадағыны ішемін» деген. Сіздің ойыңызша, дуэль өтті деп
ойлайсыз ба? Мұндай қаруды қалай атауға болады?
(Дуэль болған жоқ, қару бактериологиялық болды).
2. Неміс ауылдық дәрігері Роберт Кохтың әйелі Эмма оның туған күніне сыйлық
жасады. Сүйікті әйелдің бұл сыйы оның кейінгі ғылыми жетістігін анықтады. Эмманың
жеңіл қолымен оның жолы болды: ол Нобель сыйлығының лауреаты атанды. Оның атымен
бактерия аталған ол, туберкулездің қоздырғышы. Кохқа көреген жары не сыйлады?
(Сыйлық микроскоп болды. Оның көмегімен Р. Кох тырысқақ, өкпе обасы, ұйқы ауруы
және сіреспе ауруларының қоздырғыштарын ашып,миллиондаған адамдардың өмірін
құтқарды. Бұл қорқынышты ауруларды емдеуге болатындығы белгілі болды!)
Мақсатты қойылған сұрақтар мен тапсырмалар – идеялардың, қызықты жауаптардың
кепілі. Сондықтан әр мұғалім өзінің сұрақ қою шеберлігі туралы жиі ойланып, сұрақ қояр
алдында келесі мәселелерді ескергені дұрыс: Сұрақты қандай мақсатпен қоясыз? Қойған
сұрағыңыздың сапасы қандай?
Бір сабақтың көлемінде сұрақтарды түр-түрімен мақсатына қарай орынды
пайдалануды жоспарлай отырып, ашық сұрақтарды көбірек қолдану керек. Сонда ғана сабақ
барысында рефлексия жасауға, бақылау мен қадағалауды іске асыруға үйрететіні сөзсіз.
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АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚҰДАЙЛЫҚ СИПАТТАР
Мақалада құдайлық сипаттар жөніндегі хакім Абайдың таным-түсінігі сөз болады.
Түрлі діни ағымдардың ашық алаңына айналған қазақ қоғамы үшін, бұл тақырып тым өзекті.
Қазақтың тарихи ақида сенімін жаңғырту мен дамыту бұл кезеңде бәрінен де маңызды. Сол
үшін біз Матуриди мен Абайдың құдайлық сипаттар жөніндегі түсініктеріне тоқталып,
танымдық парақтарын ашып көрсету арқылы, имам Матуридидан кейінгі құдайтанудың
Абай арқылы қалай дамығанын түсіндіруге тырыстық. Сонымен бірге «толық адам», «кәмил
мұсылман», «имани гүл» секілді ұғымдардың да түп негізіқұдайлық сипаттардан шыққанын,
діни сенім түсінігімен тығыз байланысты екенін және Абай танып жеткен құдайдың
пенделеріне салған жолын, құдайлық сипаттар жайындағы көзқарасымен ашып көрсетуді
мақсат еттік.
Кілт сөздер: субути сипаттар, фиғли сипаттар, «Аллаға ұқсау», толық адам.
В статье говорится о познании понимании Хакима Абая о божественных свойствах.
Для казахского общества, ставшего открытой площадкой различных религиозных течений,
эта тема, весьма актуальна. Модернизация и развитие исторической веры казахского народа
на этом этапе важны прежде всего для всех. Мы остановились на представлениях Матуриди
и Абая о божественных свойствах, раскрывающих познавательные страницы, попытались
объяснить, как богослужение после имама Матуриди развивалось через Абай. Нашей целью
является раскрыть основные понятия как «полноценный человек», «истинный
мусульманин», «истинная вера», которые относятся к божественным свойствам, тесно
связаны с понятием вероисповедания, а так же раскрыть пути божества предназначенные
человеку, через взгляды Абая о богословных свойствах.
Ключевые слова: могущественные (субути) свойства, всемогущие (фигли) свойства,
«подобие Аллаху», полноценный человек.
The article refers to the knowledge of the understanding of Hakim Abay about the divine
properties. For the Kazakh society, which has become an open platform for various religious
movements, this topic is very relevant. The modernization and development of the historical faith of
the Kazakh people at this stage is important first of all for all. We dwelled on the ideas of Maturidi
and Abai about the divine properties that reveal informative pages, tried to explain how the service
after Imam Maturidi developed through Abai. Our goal is to reveal the basic concepts of “fullfledged man”, “true Muslim”, “true faith”, which relate to the divine properties, are closely related
to the concept of worship, as well as to reveal the ways of the deity intended for man through the
views of Abay on theological properties.
Keywords: subuti properties, actual (fili) properties, "likeness to Allah", a full-fledged
person.
Бір халықтың жаратушыны дұрыс танып-білуі, жаратушыға сенетін сол халықтың
болашақ келбетінде толық айқындай алатын секілді. Бұны тарих көрсетіп отыр. Құдайды
дұрыс тану, оның сипаттарын дұрыс танып-білуді талап етеді. Ал құдайлық сипаттар
мәселесі өте нәзік тақырып. Хижраның алғашқы ғасырынан бастап, құдайлық сипаттарды
негіз еткен талас-тартыстардың, тарих сахнасына бірнеше, ақида мәзһаптарын
шығарғанында білеміз. Бірақ сол тарғалаңнан түркі жұртын дұрыс жолға бастаған, ол-имам
Матуриди еді. Матуриди негіздеген ақида ілімі, мәзһап ретінде қалыптасып, мыңдаған
жылдар бойы, түркі жұртының, ақидалық сенімінің темір қазығы болып келді. Түркі ислам
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елдері осы сенімнің жетегінде, адамзат игілігіне көптеген ұлы тұлғалар мен рухани
құндылықтарды бере алды.
Бірақ та қазақ елінің екі ғасырдай орыс патшалығына кіріптар болуы мен жетпіс
жылдай атеистік идея мен социалистік режимнің қиянатынан, өзінің діни санасын күйретіп,
діни сенімін жоғалтып алды. Ал тәуелсіздіктен кейін осы бостықты пайдаланған уахабистер
мен сәләпиттер атанған жат ағымдар, қазақтың тарихи санасының тұғыры болған мәдени,
дәстүрлі құндылықтарын барынша терістеуде. Олар тіпті Абайдың өзін, өз сенімдерін
уағыздауда пайдаланып, жұртты шатастырып жүр. Ұлы хакімнің сөздері де бұрмаланды. Сол
үшін біз Абайдың ақида мәселесі, оның ішінде құдайлық сипаттар туралы танымын
түсіндіруді міндет деп білдік. Төменде біз Алланың сипаттары туралы Матуриди мен
Абайдың пікірлеріне тоқталамыз.
Ұлы имам Матуридидің танымның ерекшелігі туралы Досай Кенжетай: «Матуридиде
пайғамбарлар жіберілмесе де адамдар ақыл арқылы құдайды таба алады. Бұл жерде ол
Алланы тануда нақылдың қажеті жоқ деген мағынада емес, ақылдың маңызды қуаты туралы
меңзеп отыр. Ақылдың қызметі мен таным негіздеріне «Китаб ат–таухид» еңбегінде керемет
түсіндірме жасаған. Матуридидің құран мағыналарын түсінуде «тәпсир» орнына «тәуил»
сөзін қолдануының сыры бар. Себебі тәуилде ақыл мен нақылдың тұтастығы бар. Оған қоса
тәпсир және тәуил қатынасы мәтін мен мағына сияқты мәнге ие. Мәтінде – риуаят, мағынада
– дираят шарты бар. Оның құран түсіндіруіндегі шарты дираят әдісіне негізделген.
Матуриди тәуил арқылы лафызға емес, мән-мағынаға, яғни түпнегізге бару керектігін мұрат
етті» [2, 311] деп жоғары бағалап жазды. Бұл, пікір бізге өзге, тек нақылды ғана басшылыққа
алатын салафилік және ақылды ғана мойындайтын муғтазиланың түсігінен Матуриди
танымының артықшылғын көрсетіп бере алады.
Матуриди Алланың затында «уахид» екені туралы, үш түрлі дәлел келтіреді. Олар:
нақыл, ақыл, болмыстың ерекшелігі еді. Нақыл дегені құдай сөзі құран. Ақылы адамның
саналық қуаты. болмыстың ерекшелігі дегені мына тұтас ғаламдағы адам баласының ақылы
жетпейтын үйлесім мен заңдылық деп білеміз.
Нақыли дәлелге Матуриди құрандағы «уахид» сөзін алып, оның мәні жөнінде: «Уахид»
сөзі сандардың алғашқысы болуымен қатар, сұлулық, биіктік, заңғарлық пен үстемдік
мағынасында да қолданылатын атау» [3, 68] деп ашып көрсетіп, тек сан деп білгенде, онда
сандарда санау сипаты, азаю, көбею секілді сипаттары да болады. Сол себепті бір санынан
шексіз сандар туатын болған үшін, онда Алла жаратқан әлемде шексіз деген пікір туындауы
мүмін. Бұлай болуы жаратушының затында бір, теңдесі жоқ деген сипатына қайшы болады
дейді. Сонымен бірге әлемдердің жаратушысы біреу екеніне пайғамбардарды дәлел етеді.
Егер көп құдай болған жағдайда, олардың пайғамбар жіберіп, оны муғжизамен
қуаттандыруы да мүмкін болмас еді. Өйткені әр құдай пайғамбарға өз бұйрығын орындатпақ
болады да, пайғамбар өз міндетін атқаруда масқаралыққа ұшырайтын еді. Бірақ еш
пайғамбардың ондайы жоқ. Ал құдайлар өз араларында бұйырықтарын біреусі алдымен
орындатады десек, онда бірі күшті, бірі әлсіз болған болады да, әлсізін құдайлық сипат
болмаған болады. Сол үшін әлемнің жаратушысы біреу деген ойды айтады.
Ақыли дәлелі үшін, егер әлемдердің жаратушысы бірден артық болса, онда табиғаттың
болмысы келісім арқылы жүзеге асқан болады да, бұл жағдайда олардың жаратушы
болуының еш мәні болмайды дей келе, сөзін былай түйіндейді: «Бұл жағдайда жаратушы
болудың еш мағанасы қалмас еді. Басқаша айтсақ, өзіне «улухийат» берілгендердің бірі, оң іс
қылғысы келсе, екіншісі оны жоққа шығарғысы келеді. Бірі бар қылғысы келгенді, бірі жоқ
қылғысы келеді... Бұл жерде қайшылық пен бірін-бірі жою мәселесі бар. Сондықтан ақыл,
табиғаттың жүйелігі, оның жаратушысының бір екендігін, басқаруының да үндестікке
құрылғандығын көрсетеді» [3, 69-70]. Шынымен Алладан басқа тәңір болса, екеуіде
құдіретті болса, онда әлемдегі заңдылық жүйесі бұлай хикіметке ие болмайды, ал құдайдың
біреуін әлсіз дегенде, оның жаратушы болуының мәні болмайтыны анық.
Әлемнің болмыстық ерекшелігімен бір Жаратушының барлығын дәлелдеуде, Матуриди
егер бірден көп Тәңір болса, онда жаратылған болмыстар жүйесінің басқарылуы мүмкін емес
еді. Төрт маусымдық алмасу, соған сай туу, өсу, өшу секілді табиғат заңдылықтары болмас
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та еді. Бірақ табиғаттың ұлы бір, мәнді заңдылығы бір құдайдың барлығына куә болуға
жарайды деген ойды айтады.
Алланың затында бір екені жөнінде Абай: «Біз Алла тағаланы «бір» дейміз, «бар»
дейміз, ол «бір» демектікте ақылымызға ұғымның бір тиянақтығы үшін айтылған сөз.
Болмаса ол «бір» демектікте Алла тағалаға лайықты келмейді ... ол «бір» деген сөз ғаламның
ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде...», - дейді [1, 127]. Алланы «бір» деп білу, адамзат
танымының ең биік жетістігі екені тарихтан белгілі. Бірақ Абай құдайлық құдірет адам
баласы танып жеткен жерден ары қарай басталады дегенді меңзеп отыр. Себебі адамда ең
кемеңгері жүрек пен ақыл болса, соның танып- білген, сезіп-түйген ақиқатын, қызыл тіл
жеткізуге шорқақ екен. Сол үшін де хакім «Аллаға ауыз қол емес» [1, 13] деген болатын. Осы
жайында мәдениеттанушы Серікбол Қондыбайдың: «Біз мынау жалған дүниені тек
символдар арқылы кескіндей аламыз, өйткені... Жаратушы иенің оны қандай жолмен
жасағанын шын мәнінде көреде, танып біле де алмаймыз. Сондықтан олардың барлығын
пенделерге түсіндіру үшін ең қарапайым универсал жол символ арқылы кескіндеу
болмақ…сол сияқты, біз Алла тағаланы, оның құдайлық құдыретін яғни нұрды белгілі бір
символ арқылы шартты түрде кескіндей аламыз, бірақ бұл Алла тағаламен, оны кескіндеп
тұрған символдың теңдігін көрсетпейді, өйткені символ, Генонның сөзімен айтқанда, өзінің
символдап тұрған затынан міндетті түрде әрқашанда төмен тұрады» [4, 406]. Дәл осы
жолдардан түсінгеніңіздей, біздің Алланы «бір» демегімізде оның, затында біреу екенін
символдап айтқан сөз. Ал символ өзі символдап тұрғаннан қашанда төмен тұратынын
жоғардағы цитатадан білеміз. Сол үшін Абай: «ол бір демеклікте құдайға лайық келмейді»
[1, 127] деп отыр. Өйткені біз адамзат ғаламның ішіндеміз, шектеуліміз. Сондықтан біздің
құдайды «бір» дегеніміз де «ғаламның ішінде» [1, 127], Ал «ғалам Алла тағаланың ішінде»
[1, 127], сол үшін Алланың құдіреті шексіз.
Осы символдап түсіндіру жайында Шәкәрім әулие де, молдалардың бейіс қыз құшып
жеміс жейтін, тозақ отқа жанатын жердеп айтқан түсінігін сынап, ақылсыз адамның сөзі деп
бағалайды да, «құрсақтағы балаға осы өмірді, ұқтыр десе айтар ең қандай кеңес? Сол сияқты
мысал ғой ұқтыруға» [5, 202] немесе «мысалмен айтқан кеңес қой, тәпсірлеуге миың тар» [5,
243] деп тозақ пен жәннәттің да, мына «құрсақтың ішіндегі», ақылы шектеулі адам баласына
бақиды түсіндірудегі «мысалдап» айтқан ұғымдар ғана екен. Шәкәрімнің «мысалдауы» мен
Серікбол Қондыбайдың «символы» бір сөз. Материя мен уақытқа байланған адам баласына,
ақиқат туралы бар бұйырған несібе, осы ғана.
Ендігі сөз тәкуин және кәләм сипаттары туралы Матуриди мен Абайдың танымы
жайында болмақ. Имам Матуриди «Китаб ат-таухид» кітабінда Алланың жаратушы және
кәләм сипаттарына арнайы тоқталған болатын. Онда осы екі субути сипатты жоққа
шығаратын немесе оны кейіннен жаратылған дейтін Муғтазила секілді топтарға қарсы
жауаптар берген. Ол жауаптар жоққа шығарушылардың түсініктерін, жүйелі түрде дәлел
арқылы терістеумен бірге, алда тағы қойылуы мүмкін деген сұрақтарды да қамтып жатты.
Былайша айтқанда бұлтарарға жол қалдырмады. Жаратушы сипаты туралы Матуриди:
«Сосын Алла тағаладан (қандай да бір) амалдың (іс-әрекеттің ) пайда болуы ежелден емес,
кейіннен мүмкін болса, ежелгі болмауы не оның затынан болады, бұл жағдайда мәңгілік
осылай жалғасуы керек болады. Не затынан тыс бір себепке қатысты болса, онда пікірталас
тудыратын да осы мәселе болады. Егер кез келген іс-әрекет Алланың затына қатысты
болмаса, онда оның шынайы «жасаушы» мағанасына келмегендігін көрсетеді. Демек,
Алланың заты арқылы ежелден бері «жасаған» екендігі түсінікті болады» [3, 100] деп жазды.
Көріп отырғанымыздай Матуриди, жаратушы сипатының Алланың затымен бірге ежелден
екенін дәлелдеп отыр. Егер біреу жаратушы сипаты Алланың затымен бірге ежелден болса,
онда жаратылған мақұлықтарда ежелден бері бар болған болмайма десе, оның жауабын:
«заттардың болуға тиіс дәрежеде пайда болуы үшін, Алла ежелден тәкуин сипатымен
сипатталған. Бұл, барлық нәрсе жоспарланған уақытта бар болуы үшін заттарға құдайлық
құдіреттің, еріктің және ғылымның мәнінде дарытылғанын қабылдауға ұқсас келеді» [3, 101]
деп көрсетеді. Былайша айтқанда, Матуриди Алла құдірет, қалау сипаттары арқылы да,
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мақұлықтардың қашан барлыққа келетінін де жаратуға күші жетеді, уақыт мәселесі осыдан
туындайды. Мысалға Алла қияметті жаратты, бірақ оның уақыты әлі болмағаны секілді.
Ал кәләм сипаты туралы сөз қозғағанда, Матуриди ұлы Алланың кәләм сипатымен
ежелден бері сипатталғанына нақыли және ақыли дәлел көрсетеді. Нақыли дәлелге ол,
«“Алла Мұсамен жеке сөйлесті” (Ниса 4/64)... деген аяттар. Оның үстіне ғалымдар арасында
жөнінде пікір қайшылығы жоқ. Яғни Алланың сөйлеуші екендігі және шын мәнінде оның
сөзінің бар екендігі төңірегінде бір пікірде» [3, 113] дегенді келтіріп, ақыли дәлелге
құдіретті, ғылымды болсада сөйлемейтіндер болса, ол олардың қысымнан не шарасыздықтан
болған себепті неннін, ал Алла тағаланың ондай кемшіліктен пәк екенін айтады.
Абайға келсек, субути сипаттар матуридидан басқаша таным-түсінікте баяндалады. Ең
әуелі Абай Аллатағаланың сипаттарға мұқтаж емес, қайта Алланы тану үшін біздің
ақылымыз, сол сипаттарға мұқтаж болғанын ескертеді. Одан соң сегіз сипатты өз алдына
бөлек-бөлек емес екенін, олай болмағанда «көп нәрседен жиылып, иттифақпен құдай болған
болады. Бұлай деу батыл» [1,129] екенін айтып түйіндейді. Абай үшін сегіз сипат біздің,
түсінуіміз үшін ғана сегіз сипат болып бөлек қарастырылған, әйтпесе, шын мәнінде олар бір
ұлы сипаттан ғана шығып тұр. Ол ұлы сипатты хакім бір ғана ұғым-түсінікке симаған соң,
ғылымды құдірет деп атаған. Қалған алты субути сипат тек осыны түсіндіру үшін шарх қана
деп білген. Сонда былай дейді: «Әлбетте, ғылым, құдіреті бар болады; хаяты – мағлұм, бірі –
ирада, яғни қаламақ. Ғылымы болса қаламақта бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Һәммәға
харекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымының бір сипаты кәләм, яғни сөйлеуші деген, сөз
қарыпсыз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі харыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса
айтқандай етіп білдіретұғын құдіреті және басар, самиғ, яғни көруші, естуші деген. Алла
тағаланың естімегі біз сияқты көзбен, құлақпен емес, көргендей, естігендей білетұғын
ғылымының бір сипаты» [1, 128]. Ондай болса Алла тағала ғылымды құдіретімен қалайды
екен және естіп, көргендей білінеді екен. Бұл талассыз екен. Ал кәләм сипатында Матуриди
айтқандай өз алдына бөлек сипат емес екен, Алла сөзі дауыссыз, әріпсіз екенде, оның
сөйлеуші екені, айтқандай етіп білдіретін ғылымды құдіретінен екен.
Енді бірі тәкуин сипаттары туралы, Абай: «Егер барлыққа келтірмені өз алдына бір
сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадим (ежелден бар болу), һәм әзәли (мәңгі
болу) һәм әбәди (мінсіз, әдепті) болады да, һәмишә барлыққа келтіруден босанбаса, бір
сипатынан бір сипаты үлкен, я кіші болмайтын болған соң, ғылым, құдірет сипаттары сияқты
босанбай, әр уақытта жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығар еді. Ол ықтиярсыздық Алла
тағалаға лайықты емес. Оның жаратуы – құдіретіне бір ғана шарх» [1, 128], - дейді. Солай
Алланың жаратпағы да оның құдіретінен, оның ұлы ғылымынан. Бұны тіпті де түсіну үшін
біз, көз алдымызға бір нүктені және ол нүктеден шығып тұрған алты сызықты елестетейік.
Енді ол нүктені бір нұр деп алып, алты сызықты сол нұрдан шығып тұрған алты сәуле деп
қарайықшы. Енді Абайдың мына сөздерін оқиық: «Оның екеуі – ғылым, құдірет. Сегіз
сипаттан қалған алтауы – бұларға шарх» [1, 128]. Енді сипаттар туралы Абай мен
Матуридидің танымдық парқы анық байқалы. Матуридидан соң құдайтануды Абай биіктетті
дегенде айтпағымыз осы еді.
Абай бұнымен шектелмей, сипаттардың Алланы тануға ғана емес, толық адам, кәмил
мұсылман болу үшінде керек екенін де түсіндіреді. Осы тұста хакім «Аллаға ұқсау» деген
идеяны көтереді. Ол үшін Абай жоғардағы субути сипаттағы құдірет, ғылым сипатына, енді
екі ұлы сипат-рахмет пен әділетті қосады. Бұл екеуін құранды негіз еткен нақылидәлелі мен
табиғатты таза ақылмен тексеруден тапқан ақыли дәлелдері арқылы шығарады. Нақлия
дәлелі үшін «...Ол – рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың
Рахман, Рахим, Ғапур, Уадуд, Хафиз, Сәттар, Разық, Нәфиғ Уәкил, Латиф деген есімдеріне
бинаән (негізделіп) бір ұлық сипатын хисаплауға жарайды» [1, 128-129] деп Алланың фиғли
сипаттарында терең түсініп зерделегенін көрсетеді. Біз Алланың 99 есім сипатын қарап
шықтық, жоғарыда Абай көрсеткен қамқорлық сипаттарынан тыс, Қаһар, Басқарушы, Зиян
келтіруші, Артқа тартушы деген сипаттарының өзінен де пенде баласына болған мейіріммахабаты және әділеті көрініп тұр. Алла пендесіне не қылса да, махаббатпен, әділетпен
қылады екен деп ұғамыз.
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Ал ақыли дәлелі үшін, Абай тұтас табиғат – болмысты сөз етеді. Табиғат хакім үшін бір
ұлы кітап секілді. «Ақыл көзімен қара» [1, 131] деп жаратылыстың гармониялық заңдарына
және одан шыққан хикіметке ақылыңмен тексеріп қарауға үндейді. Жауған жаңбыр, аққан
су, ұшқан құс, жүгірген аң, өсіп тұрған өсімдік, т.б. адамзаттың нығыметіне бола қызмет етіп
тұрыпты. Бәріне жаратушы, өздеріне тән қасиет және соған лайықты дене беріп, өсіп-өнуге,
өзін қорғауға мейілдендіріп жаратыпты. Бұның бәрін адамның қиянатымен тұқымдары
құрымас үшін қылыпты. Ал адам баласына өз сипаттарынан беріп, соған сай артықша дене
беріп, барлық жаратылыстан пайда алатын етіп артықша сүйіп жаратыпты. Бұл да Алланың
рахметі мен әділетінен болып тұрыпты.
Енді құдірет, ғылым, рахым, әділет төрт ұлық сипаты анық болды. Абай бізді
құдіреттен басқа, үш сипаттан үйренуге шақырады. Ол үшін хакім «өз пиғылдарыңды соған
өз хәлінше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай алам ба деп, надандықпен ол сөзден
жиіркенбе, ұқсамақ – бірдейлік дағуасында болмақ емес, соның соңында болмақ» [1, 126], дейді. Иә, біз бойымыздағы құдайдан келген сипатымызды, Алланың ұлы үш сипатына
ұқсатып, солай қарай дамытып, кемелдендірген де ғана құдай жолында болған боламыз.
Сонда ғана Аллаға тәслим болған мусылман боламыз. Сондықтан да бұл үш сипаттың
иелерін Абай: «бұл үш хасләттің иелерінің алды – пайғамбарлар, онан соң – әулиелер, онан
соң – хакімдер, ең ақыры кәмил мұсылмандар. Бұл үш тұрлы фиғыл құданың соңында
болмақ, өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып тұтбақты пайғамбарлар үйретті
әулиелерге, әулиелер оқыды, ғашық болды...» [1, 135] деп атап көрсеткен болатын. Ендеше
Алланың пендесіне салған, пайғамбарының жеткізген жолы осы үшеуі болса керек қой.
Мұхаммед пайғамбардың бойындағы осы үш сипаттың қуатымен, бүтілдей бір қоғам өзгеріп,
тіпті адамзат мәдениеті мен ақыл-ойы кемелдене түсті деп айтуға болады.
Осы Алланың сипаттарынан үйрену жайында Абай «...Мұны жазған білген құлҒұламани Дауани, солай депті ол шыншыл» [7, 62] деп айрықша бағалаған осыдан 6 ғасыр
бұрын өмір сүрген ғұлама Жалауддин Дауани, өзінің «Этика кітабы» атты еңбегінде:
«...Адам болса Алланың барлық сипаттарының көрініс тапқан объектісі әрі онда қарамақайшы сипаттар бар. Сондықтан барлық болмыс мәртебелерінің белсенділігі, ең ұлы
жаратылған адамда жинақталған... Алланың сипаттарының ең кемел пішінде көрініс тапқан –
хамият. Бұл мәртебе – ең кемел адам (ал-камил – ал-инсан) Хз.Мұхаммед (Сондықтан
Хз.Мұхаммедке “хатам-ул әнбийа”дейді)... Алланың амалдарында хикмет бар, сондықтан
әлем бос, мағанасыз жаратылмаған... Әрбір болмыстың өз мақсаты бар. Ал
жаратылғандардың ең ұлысы – адамның мақсаты – “Алланың халифасы”» [6, 131] деп
адамның кім екенін және оның мақсатын айқындап жазды. Ал және осы мақсатқа жетудің
жолы туралы «құлшылықта кемелділікке жету – адамның қуаттарын қолдан келгенше
Алланың сипаттарына ұқсатуға тырысу үшін қолдану арқылы мүмкін болады. Осылай
болғанда шын “құл” және “Алланың халифасы” болады. Алланың сипаттарымен байланыс
құрылса, одан кемелділікке жетеді, халифа болады. Алланың ахлақпен сипатталу - Халифа,
кемел адам болу деген сөз» [6, 132] деп анықтап түсіндіріп жазады. Дауанидың осы идеясы,
Абайда хакімдік танымда кемелдене түскенін көре аламыз.
Әл-Фарабиды зерттеп, оның Абаймен рухани байланысын тапқан ғалым – Ақжан
Машани “Абайдың үшкілі” деген ұғымды жарыққа шығарды. Ол ғұлама өзінің «Әл-Фараби
және Абай» атты еңбегінде, Науайдың Ескендір туралы шығармасы мен Абайдың Ескендір
туралы поэмасын тілге тиек ете келіп, Ескендірге ақылшы болған Гермес, Аристотель
(Абайда) атанған әулиелердің шешкен жұмбақ – көз сүйекті, сол үшкіл болар дейді. Сонда
«Өйткені ыдырыс елінің атымен байланысты; мысыр үшкілі бар екенін білеміз. Тек бұл емес
сол көз сүйек Абайдың да үшкілі болар деген ой келеді. Абай үшкілі деп отырғанымыз үш
саладан бас қосқан нәрсе: Ақыл, қайрат, жүрек» [8, 121] деп сөз бастаған ғалым, Абайдың
37-қарасөзін, оның «Ескендір» поэмасымен ұштастырып, қарасөздегі қайратты, поэмадағы
Ескендір патшаның әскери қуаты, ақылды, патшаның ақылшысы Аристотель деп қарап, оған
жетпей жатқан жүрек екенін түсіндіретін тамаша бастамасы бар. Ал Ақжан Машани айтқан
«Абай үшкілі», жоғарда біз сөз еткен құдайлық үш сипаттың өзі. Бұл деген құдайлық
сипаттар хакімның поэмаларынан да әдеби көркем бейнеде орын алған сөз.
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Естеріңізде болса поэмада әлемді жаулап, алапаты асып келе жатқан, Ескендір патшаның
меселдесі, босағасынан бәлзам бұлақ аққан қақпадан қайтады. Қандай күш жұмсасада, қақпа
патшаға ашылмайды. Ақырында қақпа ішінен біреу, бұл құдайға бастайтын қақпа болып, оған
нәпсісіне құл болған патшаның кіруіне рұқсат жоқ екенін айтып, тек шүберекке түйген бір затты
лақтырып береді. Оны қолына алған Ескендір түк түсінбейді. Тек ақылшы Аристотель, таразыға
бүкіл алтын күміспен тең қойса да ауыр түскен, бірақ бір уыс топырақты үстіне төккенде ғана
жеңіл тартқан заттың, адам көз сүйегі екенін түсіндіргенде ғана, Ескендір есін жинайды. Ақжан
ақсақал дұрыс байқаған, бұндағы патша- Абай айтқан қайрат, көзсүйек- қайратты жұмсап жүрген
тән қалауы. Аристотель- ақыл. Ақыл болғанда да нәпсінің қалауын тауып беріп жүрген «суық
ақыл» деуге болады. Ал қақпа бізше, адамның жүрегі. Басқа емес «көзі ашылса, хақтықтың
сәулесі түсетін» [7, 126], Хаққа (бастар) жол болатын «ынталы жүрек, шын көңілдің» [1, 13] өзі
еді. Ал бал татыған бұлақ сол жүректен шыққан махаббат зәмзәмі еді.
Өмір тынысында Абайды зерттеумен келе жатқан Мекемтас Мырзахметұлының «толық
адам» ілімінен бәріміздің хабарымыз бар. Ол кісі «Абайдағы имани гүл (үш сүю) – толық адам
ілімінің темірқазығы» [9, 104] деп жазды. Бұл «үш сүю» Абайдың «Алланың өзі де рас, сөзі де
рас» [1, 57] деп басталатын әйгілі өлеңінен алынған. Онда: «Махабатпен жаратқан адамзатты, сен
де сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп
әділетті. Осы үш сүю болады имани гүл, иманның асылын үш деп сен тәхиқ біл» [1, 57] деген
хакім сөздерін Мекемтас Мырзахметұлы былай деп таратады: «...Жаратушы түп иесін
жаратылған пендесінің махабатпен сүюі қажет дейтін бірінші сүюді көреміз. Екінші сүю ақын
шығармашылығында желі түрде тартылған басты ой желісі «Адамзаттың бәрін сүй бауырым
деп» айдар тағып ерекше бөліп көрсетуінде жатыр. Үшінші сүю – «Және сүй хақ жолы осы деп
әділетті» деп 38-қарасөзінде Алланың бойындағы 8 сипаттан құдірет пен ғылымды біріктіріп
алатын ғақылға Абай нақлия, ғақлия дәлелдерге сүйене отырып ұсынатын әділетке ерекше
мәнберетін үшінші сүюді көреміз» [9, 105].
Енді жоғардағы Абайдың өлең шумақтарын қайта оқып шығыңыз. Иланыңыз, Абай өлең
жолдарында үш түрлі сүю туралы сөз еткенімен, шындығында, тек ұлы бір махаббат жайында
ғана жырлап отыр. Ол жоғардағы аталмыш махаббат, ғылым, әділет үш сипаттың бұлақ көзіндей
болған риясыз, Тәңірлік сипаттағы махаббат. Неге? «өйткені Абай шын жүрек- бір жүрек» [7,
97], «адам жүрегінде екі бірдей махаббат болмайды» [1, 120] демеді ме?! Абай үшін Аллаға,
адамға деген бөлек жүрек, бөлек махаббат жоқ. Сопы ибн Араббидің менің дінім – махаббат діні
дейтіні де Абайдың айтқан махаббатымен бір нәрсе. «Ойландағы үшеуін таратып бақ» [1, 57]
демегі – ол үшеуін таратсақ түбі барып Алланың үш сипатына, одан ары осы үш сипатқа шарх
болған басқа сипаттарға, пиғылдарға қарай жайлып, жалғасып кетебереді деген сөз.
Хакім Абайдің «үш сүюі», біз айтқан бір ұлы махаббаттың шархы ғана десе болады.
Бірінші сүю қалай болады? Біз адам баласын Алланың артықша етіп, халифа етіп махаббатпен
жаратқанын жоғарда айттық. Онда бірінші сүю, Алланың шексіз махаббатына шүкір етіп сол
Алланы сүю арқылы болады. Ал бұл Алланы сүю, Аллаға ұқасаумен болады. Міне осы жерден
екінші сүю басталады, ол – «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» [1, 57] аталады. Дәл осы
сүюлерге қатысты Абайда тағы бір шумақ бар:«Мазлұмға жаның ашып, ішің күйсін, харакет қыл
пайдасы көпке тисін. көптің қамын әуелде Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп иең сүйсін» [1,
12].
Адам баласының қамын өзгеден артықша ойлаған, нығыметін аямаған Алланың
махаббатына шүкірліқ қылмақ болсаң, онда сенде Аллаға ұқсас, адам баласының қамын ойла,
пайдаңды тигіз! Сол пайда беру жолында харекет қыл, адам баласын бауырыңдай аяла деп отыр.
Сондай ұлы Алланың махаббаты түскен, қасыңдағы бір адамға жамандық ойлау қиянат, құдайға
дұшпандық болса керек. Бірінші сүюге, екінші сүю арқылы жетесің. Бірінші сүюге бел байлаған
мүмин ғана екіншіні сүюге барады. Бұлардың бәрі жүрегі махаббатқа толған «құлдың» қолынан
келеді. Ондай адам өзіне тілеген жақсылықты өзгеге істейді, өз басында болған жамандықты
басқаға қаламайды. Бір аш қалған бейшараны көрсе, өзі тоя тамақтанудан ұялады. Онда бұл
үшінші сүю әділетті хақ жолы болса керек. Бұл да махабатты жүректен шыққан ынсап екен.
Бұлар мына дүниені «ең болмаса денелеп білген» [1, 96], «Аллаға барынша ұқсауды шарт
қылған, сол жолға басты байлаған» [1, 126] адамнан шығады екен, соларды Алланың сүйген
құлы, толық адамдар десе болады екен.
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Бізді бұрыннан ойландырған бір кеп, Абайдың «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да»
[7, 50] деген сөзі еді. Қызық! Достан көңілі қайтқанды түсінеміз. Абайды кезінде ең жақсы досы
Ерболдың сатып кеткеннен де хабарымыз жоқ емес, бар. Деседе дұшпаннан көңіл қалайша
қалады? Онсызда дұшпанға адам көңіл артпайды ғой, қалатындай қандай көңіл болсын деп таң
болдық. Сүйтсек кейін байқадық, бұның шешуі де құдайлық сипаттарда жатыр екен. Абай
дұшпандықты басқаша, биік өреде түсініпті. Жалпы Абай шығармасында дұшпандық ұғымы екі
түрлі мағынада кездеседі. Бірі, біздің түсінігіміздегі дұшпандық, ол жағы сөз шығындауды керек
етпейді. Екіншісі, біз айтпақшы болған дұшпандық. «Ендігінің достығы – пейіл емес, алдау.
Дұшпандығы кейіс емес, не күндестік не тыныш отыра алмағандық» [1, 146] депті 39-сөзінде.
Онда Абай іздеген бұрынғының дұшпандығы қайсы? Бізше ол берісі Махамбет жырларынан
көрініс тауып, одан ары қарай қазақтың ерлікке толы өмір жолындағы дұшпандық түсінігіне
ұласатын ерлердің түсінігіндегі дұшпандық. Ал оның арғы жағына құдайлық сипаттардың
болмысқа айналып кеткен сұлбасын аңғаруға болады. Онсызда бір тәңірге сеніп, соның
жолындамыз деп білетін жауынгер көшпенділерге құдайдың сипатымен сипатталып, тірлік
кешудің ерлік екені түсінікті еді. Одан кейін ислам сеніміне бас игеннен соң да, Алла сипаттарын
жақсы зерделегені жырларымыз бен мақал-мәтелдерімізден белгілі жайт. Шын ерлер бүкіл мінезболмысы, әрекеттерінде, Құдай пиғылдарынан шетке кетпейді дей аламыз. Біз алдыңғы
тарауларда Алла сипаттарындағы пендесіне қаһарлы болатын сипаттарының да жаратқан иенің
махаббатынан шығатынын айтқанбыз. Ендеше Алла жолындағы толық адамның да дұшпандығы
қастық, аярлық болмауы, қайта адамдықтан, Алла жолынан шығып кетпеуі керек екен. Ондай
дұшпандық та махаббаттан, қарсы жағыңды да құдайдың пендесі деп танудан шығады екен.
Міне Абайдың қадірлеген дұшпаны осы. Әйтпесе не ер мінезі, не харекеті жоқ, бос жатып алып,
өзінен еңбекпен, ақылмен озғанды жау санап, күндестік қылып қастық ойлаумен тыныш
отыралмау емес. Бұл мінез адамның, құдай жолындағы пенденің құлқы емес. Бұл шайтанның,
наданның мінезі.
Дегенмен біз адам баласы себептер әлемінде өмір сүріп отырмыз. Біз бақилық жан мен
фәнилік тәннен тұратын пендеміз. Және бұл мақсатымыз бен мәнімізді де айғақтайды. Біз екі
дүние үшінде жаралғанбыз. Бірін ұстап бірін тәркілеу, дұрыс емес. Пәни ақыретке
салыстырғанда жалған болғанымен, құдайдың тіршілікті жаратпақ мақсатына қарағанда ақиқат.
Сол үшін екі жолдың да өлшеуін біліп ұстамақ- адамға ең абызалды. Өйткені әрбір түйір заттан
тартып тұтас әлем, өлшеммен жаратылған, тек құдай ғана өлшеусіз, шексіз. Сондықтан Абай
«өлшеуін білмек – бір үлкен іс» [1, 152] дейді. Бұл біз үйренбекші болған құдайлық сипаттарға да
қатысты.
Алланың сипаттарына ғана ғашық боп, дүние ісін көзге ілмейтін әулиелер жайында хакім,
адамдықтың кәмәләті тек әулиелікпен ғана болмайтынын, дүниені тәркі ету не дүниеге алданып,
құлшылығым қалып қояды деп бойына сенбегендік, не жұртты дүние махаббатынан суытпақ
үшін болған іс, бұлай болғанда бұл да жұртқа болған, өлшеуінен асып кеткен артық махаббат
екенін ескертеді.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫҢ «ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ» ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ
МӘТІНДЕРДІҢ ОҚЫЛУ ДЕҢГЕЙІН ЗЕРТТЕУ
Бұл зерттеу жұмысының мақсаты, бастауыш сыныптың «Әдебиеттік оқу»
оқулығындағы мәтіндердің оқылу деңгейін анықтау. Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін
«Мәтіндердің оқылу деңгейін анықтайтын қандай формулалар бар?» және ««Әдебиеттік оқу»
оқулығындағы мәтіндердің оқылу деңгейлері қандай?» сұрақтарына жауаптар алынды. Мәтін
ұғымы мен мәтін түрлеріне берген ғалымдардың анықтамаларына талдаулар жасалынды.
Мәтіндерді қолдану мақсаты – балалардың сөздік қорын дамыту, мәтінді талдай білу,
сонымен бірге ауыз және жазба тілінің дағдыларын қалыптастыру. Баланың тілін дамытуда
мәтін маңызды орын алады, мәтін балаға білім береді, тілі мен ой-өрісін дамытады және
тәрбиелейді. Зерттеу жұмысы – құжаттарды талдау әдісіне негізделген сипаттамалық жұмыс.
Мәліметтерді жинау құралы ретінде бастауыш сынып оқулықтары пайдаланылды.
Кілт сөздер: оқулық, мәтін, мәтін түрлері, оқылым деңгейлері.
Целью данной исследовательской работы является определение уровня чтения текстов
в учебнике «Литературное чтение» начальной школы. Для достижения этой цели были
получены ответы на следующие вопросы «Какие формулы определяют уровень чтения
текстов?» и «Каковы уровни чтения текстов в учебнике «Литературное чтение»?». Был
сделан анализ определений текста и типов текста, предоставленных учеными.
Целью использования текстов является развитие словарного запаса детей, умение
анализировать текст, так же формирование навыков устной и письменной речи. Текст играет
важную роль в развитии языка ребенка, текст дает знание ребенку, развивает и воспитывает
язык и мышление. Данная исследовательская работа – описательная работа основанная на
методе анализа документов. В качестве инструмента сбора данных использовались учебники
начальных классов.
Ключевые слова: учебник, текст, виды текста, уровни чтения.
The purpose of this research work is to determine the level of reading texts in the textbook
«Literary reading» of elementary school. To achieve this goal, the following questions were
answered: «What formulas determine the level of reading texts?» and «What are the levels of
reading texts in the textbook «Literary reading»?». An analysis of the text definitions and text types
provided by scientists was made.
The purpose of the use of texts is to develop the vocabulary of children, the ability to analyze
the text, as well as the formation of oral and written skills. The text plays an important role in the
development of the child’s language, the text gives the child knowledge, develops and educate the
language and thinking.Research work is a descriptive work based on the document analysis method.
Primary school textbooks were used as the data collection tool.
Keywords: textbook, text, types of text, reading levels.
Бастауыш білім берудің деңгейінің 2, 3, 4-сыныптары үшін «Әдебиеттік оқу» пәнінен
типтік оқу бағдарламасында «Әдебиеттік оқу» пәні – бастауыш сынып оқушыларының
ауызша және жазбаша тілін дамытуды, яғни сөздік қорын байытуды, байланыстыра және
грамматикалық тұрғыдан жүйелі сөйлеуге үйретуді, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруды
көздейді. Ұлттық тәрбие, рухани-мәдени құндылықтар, ана тілі және қазақ халқының салтдәстүрі негізінде сусындаған жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді. Адамның ішкі
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рухани жан дүниесі байлығын ашуға, адамгершілікке тәрбиелеуге, тілі мен қиялын дамытуға
мүмкіндік береді – делінген [1].
Мәтін сөзінің шығу тегі латынның texere, textus, textum «тоқу, өру, тоқу, тоқу»
мағынасына келеді. Мәтін – тілдің түрлі деңгейде қарым-қатынас жасау және тілді нақтылау
құралы. Тіл дыбыстардан ал, мәтін әріп, буын, сөз, сөйлем және параграфтардан тұрады.
Әріптерден параграфтарға дейін тіл элементтері мәтіннің мағынасына қызмет етіп,
нәтижесінде мәтін мән мен құндылыққа ие болады.
Тіл білімінің негізін қалаушы ғалым И.Р.Гальпериннің «Текст как объект
лингвистического исследования» атты еңбегінде: «Мәтін – сөйлеу шығармашылығының
туындысы ретінде анықтайды. Аяқталған, объективтелген жазба құжаты ретінде, құжаттың
түріне қарай әдеби тұрғыдан өңделген, бірқатар ерекше бірліктері (фразадан тыс бірліктер)
мен атауы бар, түрлі лексикалық, грамматикалық, логикалық, стилистикалық
байланыстармен біріктірілген, белгілі бір мақсат пен прагматикалық бағыты бар сөйлеу
шығармашылығының туындысы», - деп көрсетеді [2, 31]. Ал О.И.Москальскаяның
«Грамматика текста» атты еңбегінде: «Мәтін деп, бір жағынан, бір немесе бірнеше
сөйлемдерден тұратын, сөйлеушінің ойы аяқталған, кез келген айтылған пікірді түсінсек,
екінші жағынан, повесть, роман, газет немесе журнал мақалалары, ғылыми мақалалар, түрлі
құжаттар тағы басқа осы сияқты тілдесімтуындылары», - деп сипаттаса [3, 32], Л.М.Лосева
өзінің «Как строится текст» атты мұғалімдерге арналған нұсқаулығында мәтінге
«құрылымдық және мағыналық жағынан аяқталған және хабарламаға автордың белгілі
көзқарасы берілген, жазба түріндегі хабарлама ретінде» -деп өз пікірін білдірген [4, 30].
Г.Смағұлова өзінің «Мәтін лингвистикасы» атты оқу құралында мәтіннің белгілі бір
құрамнан тұратынын айта келіп: «Мәтін – тіл жүйесіндегі өзінің мәні мен болмысына сай,
сөйлемдердің жай ғана тізбегі емес, мағыналық-құрылымдық күрделі тұлға. Ол – логикалық,
грамматикалық, байланыстарға негізделген, тиянақты мазмұнға ие біртұтас қарым-қатынас
бірлігі», – деп анықтама береді [5, 9]. Ал, М.К.Ахметованың «Мәтін лингвистикасы» оқуәдістемелік кұралында мәтін бірнеше сөйлемдердің тізбегінен кұральш, күрделі аяқталған
ойды білдіреді. Ал бір ғана айтылыстардан тұратын сөйлеу туындылары – мәтіннің ерекше
түрі ретінде танылады. Мәтін – аяқталған толық мазмұнды білдіретін қарым-қатынастың,
әсер етудің ерекше бірлігі. Ол – хабарды сақтаушы және жеткізуші болып саналады дей келе
мәтінің мынадай бірнеше белгілерден құралатынын жазады:
1. Өзара ұйымдасқан тілдік бірліктердің жиынтығынан тұрады;
2. Қоршаған болмыс туралы аяқталған хабарды білдіреді;
3. Мәтін адресант пен адресаттың арасындағы қатысымды жүзеге асырады;
4. Байласым және тұтасым сипатын иеленеді;
5. Тақырыбы және аяқталу шегі болады [6, 14].
Жармакин мен Мағзұмовтың «Мәтін лингвистикасы» атты оқу құралында мәтін –
мағыналық және құрылымдық аяқталуымен, автордың хабарға көзқарасымен, хабардың
нысандылығымен және прагматикалық ұстанымымен сипатталатын ауызша немесе жазбаша
формадағы хабар дей келе мәтінге: «Мәтін – көпаспектілі, әр түрлі бағытта зерттелетін
күрделі лингвистикалық құбылыс, ең жоғары коммуникативтік бірлік» деген қорытынды
жасаған [7, 12].
Т.М.Әбдікәрімова 2007 жылы мәтін және «Ана тілі» оқулығы мәтіндемесін құраудың
теориясын жазуда «Мәтін – өте күрделі тілдік құрылым. Осы құрылымды айқындайтын
басты белгілері – жүйелілік және тұтастық. Мәтіннің тұтастық категориясы сол мәтінді
ұғынып, мәнін түсінгенде ғана пайда болатын, оның логикалық жағымен тығыз байланыста
болса, ал оның жүйелілігі күрделі бірліктерді құрайтын тілдік құралдардың белгілі әдістәсілдерімен ұйымдасуынан көрінеді» [8, 73] деген анықтама берген, ал, А.Жапбаров
оқушылардың жазбаша тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтауда
мәтін – қазақ тілін оқыту барысында үлкен орын алатын оқыту нысаны. Біріншіден, тілден
білім беретін материал оқыту мәтіндері түрінде болса, екіншіден, жаттығулардың тұтас мәтін
түрінде берілуі де мәтінмен орындалатын жұмыстардың сараланып жүйеленуін қажет етеді.
Мәтіннің қызметін таныту – тыңдаушыға тіл бірліктерін функционалдық тұрғыдан танып116

білуге, сол арқылы тыңдаушының логикалық ойлауы бірізді қалыптасуына мүмкіндік береді.
Өйткені мәтінде тіл бірліктері (сөз, сөз тіркесі, сөйлем) тегіс қатысады, - деп жазады [9, 120].
Яғни мәтіндегі негізгі ойдың тұтас, жүйелі, бірізді баяндалуы оқушылардың мәтінді дұрыс
түсінуі мен қабылдауына жол ашады.
Қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына арналған алғашқы әліппелер мен қазақ
тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақша сауат аштыру мен
қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын құралдың иесі А.Байтұрсынұлы мәтінді
шығарма сөз деп атап, сөйлеудің бірлігіне жатқызады. Олай дейтін себебіміз, ғалым: «Сөз
өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты шығарма сөз, ол аты қысқартылып шығарма
деп айтылады. Ауыз шығарған сөз болсын, жазып шығарған сөз болсын бәрі шығарма
болады», - дейді [10, 344].
Ал Қ.Жұбановтың еңбектерінде қазіргі тіл біліміндегі терминдік атаулармен берілмесе
де, мәтін мәселесіне қатысты пікірлердің болғандығы анық байқалады. Мәселен, Қ.Жұбанов
мәтінді сөз деп атайды [11, 148]. Ғалымның мәтін туралы ой-пікірлері тілдің күнделікті
қолданыстағы қызметіндегі ерекшеліктерінен туындаған болса керек. Мәтін қарымқатынасты жүзеге асырудың бірден-бір құралы деп түсінген ғалым мәтіннің ауызша және
жазбаша түрлерін бөліп көрсетіп, олардың айырмашылықтарына да ден қойған.
Түрк тілінің оқыту әдістерін зерттеуші Х.Акйол «Түрікше оқыту әдістері» атты
еңбегінде «Мәтін сөзі – бір кітаптың ішіндегі жазбаларға, бір тақырып, мақала немесе
бірнеше параграфтан тұратын негізгі ойы бар жазбаларды сипаттау үшін қолданылады» - деп
жазады, және мәтіндердің мағынасын: мәтін іші, мәтін сырты, мәтін арасы деп үш түрге
бөліп қарастырған [12, 233]. Түрік балалар әдебиетін жазушы Огузхан Фурхан балалар
әдебиеті жанрлары саналатын мәтін түрлері: ертегі, мысал, дастан, аңыз, әңгіме, роман,
биография, естеліктер, саяхатшы хаты, табиғат және ғылыми оқиғаларды түсіндіретін
шығармалар, өлеңдер және жаңылтпаштар деп қарастырады [13], және де осы аталған
балалар әдебиетінің жанырлары біз қарастырып отырған оқулықтарда орын алған.
Шереф Тан өзінің «Оқыту принциптері мен әдістері» еңбегінде «Мәтіннің мазмұнын
әзірлеу үшін келесі ерекшеліктер: негізгі ой, мазмұн мен тақырыптың сәйкестігі, жазу
мөлшері, сөз саны мен сөйлем ұзақтығы оқушы деңгейіне сай болуы керек», деп жазса [14],
Ш.Уналанның айтуы бойынша мәтін жазуда мынадай элементтер қарастырылуы керек:
 Мәтіндер тақырып бойынша қызықты болуы керек,
 Мәтін тақырыбы мен идеясы оқушының деңгейіне сәйкес болуы керек,
 Мәтін сөздері ұсынылып отырған жас тобындағы оқушылардың сөздеріне сәйкес келу
керек,
 Мәтіндер қысқа болуы керек және оқушылардың деңгейіне сәйкес суреттер болуы
керек [15].
Мәтіннің мазмұнын әзірлеу үшін келесі ерекшеліктер: негізгі ой, мазмұн мен
тақырыптың сәйкестігі, жазу мөлшері, сөз саны мен сөйлем ұзақтығы оқушы деңгейіне сай
болуы керек.
Мустафа Жемилоглуның жазуынша әдеби шығармаларда авторлар оқиға, ой немесе
сезімді баяндайды, және де кез-келген түрінде ұқсастық байқалады. Сондықтанда әдеби
шығармалардың оқиғаға негізделген түрлері (әңгіме, роман, театр, ертегі, аңыз, дастан,
мысал, естелік, саяхатшы жазуы), ойға негізделген түрлері (мақала, сұқбат, әзіл, сын), сезімге
негізделген түрлері (поэзия) деп үшке бөлінеді [16]. Ал, Оя Адалы болса жалпы мәтіндерді
ойдан шығарылған (әңгіме, өлең, роман, пьеса, сценарий және т.б.) қолданбалы/ақпараттық
(мақала, газет-журнал хабарлары т.б.) мәтіндер деп бөліп қарастырады [17].
С.Рахметова: «Оқулықтарға енген материалдарды тақырыбы мен мазмұны жағынан
топтасақ, екі үлкен бөлімнен тұрады: көркем мәтіндер және ғылыми танымдық мәтіндер. Бұл
бөлімдердің әрқайсысының мазмұнында да, оқу әдістемесінде де өзіне тән ерекшеліктер бар.
Көркем шығармалар ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті үлгілерін қамтиды. Жаңа
оқулықтардағы материалдар жүйеленуі жағынан тақырыптық принциппен орналастырылған,
яғни бірнеше материал бір тақырыпқа жинақталып беріледі. Мұндағы мақсат – белгілі бір
тақырып бойынша оқушыларға түрлі уақиғаларды суреттейтін сан алуан материалдарды
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оқыту арқылы жан-жақты ұғым, кең мағлұмат беру» – деп жазады [18, 43]. Мәтін мазмұны
оқушы деңгейіне сай болса, оқушының қызығушылығы мен белсенділігі артып, білім деңгейі
көтеріледі. Оқулықтарға мәтіндерді әзірлемес бұрын, әрбір сынып оқушылары үшін мәтіннің
ұзындығы ескерілгені жөн. Мәтін ұзындығы оқушы үшін өте маңызды. Оқуды енді үйреніп
жүрген оқушы ұзын мәтіндерді оқығысы келмейді. Себебі, бұндай жағдай оқушының ішін
пыстырып, жалықтырып жібереді.
Х.Акйол мәтіндердегі сөздердің саны оқушылардың деңгейіне сәйкес:
 Бірінші және екінші сыныптар үшін 25-100 сөз арасы,
 Үшінші және төртінші сыныптар үшін 100-200 сөз арасында болуы керек деп
есептейді [19]. Яғни сынып деңгейіне сай сөйлемдегі сөздердің санын ескерген жөн.
Гүнештің жазуы бойынша бір сөйлемдегі сөздердің орталама саны сыныптардың
деңгейіне қарай:
 Бірінші сынып үшін бір сөйлемдегі сөздер саны – 5,
 Екінші сынып үшін бір сөйлемдегі сөздер саны – 8,
 Үшінші сынып үшін бір сөйлемдегі сөздер саны – 9,
 Төртінші сынып үшін бір сөйлемдегі сөздер саны – 10 сөз болуы керек [20].
Жоғарыда аталған жазу өлшемі, сөйлемдегі сөздер саны мен мәтін ұзақтығы сияқты
өлшемдерге назар аударған жөн. Себебі бұл аталған өлшемдер оқушылардың дағдыларын
назарға ала отырып әзірленген. Яғни өлшемдер сынып деңгейіне қарай өзгеріп отырады.
Мәтіндер мақсатты әрекеттерге қол жеткізу құралы . Әрбір мәтінде бір хабарламаның болуы
дағдыларды меңгерту үшін мағызы зор.Міне осы себепті біз зерттеу жұмысымызда
бастауыш сыныптардың әдебиеттік оқу оқулықтарындағы мәтіндердің оқылым деңгейлерін
зерттеуді қолға алдық.
Зерттеумақсаты:Бастауыш сыныптың «Әдебиеттік оқу» оқулығындағы мәтіндердің
оқылу деңгейін анықтау .Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін төмендегі мәселелерге жауаптар
алынады:
1) Мәтіндердің оқылу деңгейін анықтаудың қандай формулалары бар?
2)«Әдебиеттік оқу» оқулығындағы мәтіндердің оқылу деңгейлерін қандай?
Зерттеу үлгісі: зерттеу жұмысы – құжаттарды талдау әдісіне негізделген сипаттамалық
жұмыс.
Мәліметтерді жинау құралдары: мәліметтерді жинау құралы ретіндебастауыш сынып
оқулықтары пайдаланылды.
Материалдарды талдау:зерттеу барысында материалдарға салыстырмалы талдаулар
жасалынды.
Нәтижелер мен түсініктемелер. Мәтіндер туралы алғашқы зерттеулер 9 ғасырда дін
қызметкерлері тарапынан қасиетті кітаптардың мәтіндеріндегі сөздердің маңыздылығын
айқындау үшін жүргізілген болатын. Оқылым деңгейін зерттеуге әсер ететін факторлар
тілдің құрылымына байланысты әр түрлі болғандықтан, әсіресе ағылшын тілінде 200-ден
астам формулалар мен мыңдаған зерттеулер жарияланды.
Атешманның пікірінше оқылым – бұл оқырманға түсінуге оғай немесе қиын болатын
мәтіндердің жай-күйі [21]. Оқу қабілеті мәтіндердің сандық сипаттамаларын, яғни сөйлем
мен сөздердің ұзындығын ескере отырып, мәтіннің қиындығын анықтауға бағытталған.
Мәтіндердің қиындық дәрежесін анықтау және мәтіндердің дұрыстығын анықтау
оқылымның басты мәселесі. Мәтіндердің оқылым деңгейін анықтау үшін шет елдерде
әртүрлі оқылым формулалары жасалған. Бұл формулалар мәтінді оқырманға бермес бұрын
мәтін деңгейінің оқырманға сәйкес келетіндігін бағалауды мақсат тұтады. Формулалар
негізінен таңдалған мәтіннен жүз сөзден тұратын бөлімдерінің оқылуын анықтауға
тырысады. Таңдалған өзгермелі сөздің оқылымдылығы орташа мәні бүкіл мәтіннің оқылу
деңгейін береді. Оқылымды анықтау үшін сөз ұзындығы (буындардың орташа саны) және
сөйлем ұзындығы (сөздердің орташа саны) қолданылады.Осы уақытқа дейін әр түрлі елдерде
жасалған оқылым деңгейін анықтау формулаларына қысқаша тоқталып өтер болсақ:
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а) SMOG: 1969 жылы Гоббледигуктың (SMOG) сипаттаған қарапайым өлшеу мәні
көптеген жылдар бойы АҚШ-та білім мен денсаулық сақтау саласында жазылған мәтіндерде
қолданылмады. SMOG мәнін есептеу үшін келесі әдіс қолданылады:
 Мәтіннің басынан, ортасынан және соңынан кемінде 10 сөйлем алынады.
 Осы сөйлемдердегі көп буынды сөздер саны (3 буын немесе одан да көп) есептеледі.
 Алынған мән АҚШ білім беру жүйесіне сәйкес мәтіннің оқылым деңгейін көрсетеді.
SMOG = 1,043×√30 ×

көп буынды сөздер саны
сөйлемдер саны

+ 3,1291

ә) Gunning – Fog: 1952 жылы Гуннинг сөз бен сөйлемнің ұзындығы жөнінен
қарастырылып, мәтін баланың жас ерекшелігі мен қаншалықты күрделі екендігі туралы ғана
ақпарат береді. Тиімді әрі қарапайым есептелуінің арқасында формуланы көптеген танымал
журналдар мен газеттер басылымдарында қолданды.
сөздер саны
көп буынды сөздер саны
Gunning – Fog= 0,4×(сөйлемдер саны + 100 ×
)
сөздер саны
б) Атешманның түрік тілі үшін жасаған формуласы (Ateşman tarafından Türkçe
için geliştirilen formül): Түркі тілдері үшін формуланы 1997 жылы Атешман анықтаған.
Атешманның зерттеулері бойынша, сөйлемдердің орташа ұзындығы 9-10 сөзден, ал
сөздердің орташа ұзындығы 2,6 буыннан тұрады. Атешман түрікше үшін оқылым
формуласын сөз бен сөйлем ұзындығына негізделген және мәтіннен таңдалған жүз сөздің
бөлімінде қолдануға болады:
буындар саны
сөздер саны
Ateşman= 198,825-40,175×( сөздер саны ) − 2,610 × (сөйлемдер саны)
Кесте 2. Атешман анықтаған оқылым деңгейін анықтау формуласының шкаласы
Өлшеу мәні
90–100
70–89
50–69
30–49
1–29

Оқылым деңгейі
Өте оңай
Оңай
Орта
Қиын
Өте қиын

Әр тілдің сөздік және сөйлемдік құрылымдарының өзіндік ерекшеліктері бар. Егер кезкелген шет тілі үшін жасалған формула басқа тілде еш өзгеріссіз қолданылса, алынған
нәтижелердің сенімділігі туралы күман пайда болады. Осы себепті бұл жұмыста қазақ түрік
тіліне арналған Ateshman (1997) жасаған оқылым формуласы қолданылды.
Кесте 3. 2-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығындағы
тақырыптар мен мәтіндердің саны
Әңгімелеуші Ақпарат беруші
Поэзия
мәтіндер
мәтіндер
Тақырыптар
F
%
F
%
F
%
Өзім туралы
8
8,3%
6
6,2%
Менің отбасым және достарым
1
1%
10
10,3%
Менің мектебім
7
7,2%
3
3,1%
Менің туған өлкем
7
7,2%
4
4,1%
Дені саудың – жаны сау
5
5,2%
10
10,3%
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
9
9,3%
6
6,2%
Қоршаған орта
2
2%
8
8,3%
Саяхат
1
1%
7
7,2%
3
3,1%
Барлығы: 97
40
41,2%
54
55,7%
3
3,1%
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3-ші кестеде берілгендей, 2-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығында «Өзім туралы»,
«Менің отбасым және достарым», «Менің мектебім», «Менің туған өлкем», «Дені саудың –
жаны сау», «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті», «Қоршаған орта», «Саяхат» тақырыптары
орын алған. 3-ші және 4-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулықтарына қарағанда тақырыптар
мазмұны мен мәтіндердің саны жағынан айырмашылықтар бар. Сондай-ақ 2-ші сыныптың
«Әдебиеттік оқу» оқулығында берілген 8 тақырыптың әр қайсысында 8-15 арасында
мәтіндер орын алған.
Кесте 4. 3-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығындағы
тақырыптар мен мәтіндердің саны
Әңгімелеуші Ақпарат беруші
Поэзия
Тақырыптар
мәтіндер
мәтіндер
F
%
F
%
F
%
Тірі табиғат
3
3,3%
10
11,1%
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
6
6,7%
5
5,6%
1
1,1%
Уақыт
4
4,4%
5
5,6%
Ғимараттар
4
4,4%
3
3,3%
2
2,2%
Өнер
5
5,6%
9
10%
Атақты тұлғалар
5
5,6%
3
3,3%
6
6,7
Су – тіршілік көзі
3
3,3%
9
10%
Демалыс мәдениеті. Мерекелер
5
5,6%
2
2,2%
Барлығы: 90
35
38,9%
46
51,1%
9
10%
4-ші кестеде берілгендей 3-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығында «Тірі табиғат»,
«Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)», «Уақыт», «Ғимараттар», «Өнер»,
«Атақты тұлғалар», «Су – тіршілік көзі», «Демалыс мәдениеті. Мерекелер» тақырыптары
орын алған. 2-ші және 4-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулықтарына қарағанда тақырыптар
мазмұны мен мәтіндердің саны жағынан айырмашылықтар байқалады. Сондай-ақ 3-ші
сыныптың «Әдебиеттік оқу» оқулығында берілген 8 тақырыптың әр қайсысында 7-14
арасында мәтіндер орын алған.
Кесте 5. 4-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығындағы
тақырыптар мен мәтіндердің саны
Әңгімелеуші Ақпарат беруші
Поэзия
Тақырыптар
мәтіндер
мәтіндер
F
%
F
%
F
%
Менің Отаным – Қазақстан
3
2,9%
2
2%
Адами құндылықтар
7
6,8%
9
8,7%
Мәдени мұра
3
2,9%
6
5,8%
Мамандық әлемі
3
2,9%
12
11,6%
Табиғи құбылыстар
5
4,9%
14
13,6%
Қоршаған ортаны қорғау
13
12,6%
10
9,7%
Ғарышқа саяхат
1
1%
5
4,9%
Болашаққа саяхат
1
1%
9
8,7%
Барлығы: 103
36
35%
67
65%
5-ші кестеде көрсетілгендей 4-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығында «Менің Отаным
– Қазақстан», «Адами құндылықтар», «Мәдени мұра», «Мамандық әлемі», «Табиғи
құбылыстар», «Қоршаған ортаны қорғау», «Ғарышқа саяхат», «Болашаққа саяхат»
тақырыптары орын алған. 2-ші және 3-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулықтарына қарағанда
тақырыптар мазмұны мен мәтіндердің саны жағынан айырмашылықтар байқалады. Сондай-
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ақ 4-ші сыныптың «Әдебиеттік оқу» оқулығында берілген 8 тақырыптың әр қайсысында 5-23
арасында мәтіндер орын алған.
Жоғарыда жасалған талдаулар негізінде әр сыныптан таңдалып алынған үш мәтінге
Атешман формуласын қолданып көрдік. 2-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығынан «Біржан»
өлеңі, «Ақ шаш» әңгімесі, «Ғарышқа ұшқан жануарлар» мәтіндері таңдалып алынды.
«Біржан» өлеңі. Өлеңде 8 сөйлем, 32 сөз, 88 буын бар. Өлең мазмұны бойынша
Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
88 буын

32 сөз

258 буын

118 сөз

204 буын

73 сөз

309 буын

121 сөз

113 буын

42 сөз

Ateşman = 198,825-40,175×( 32 сөз ) − 2,610 × (8 сөйлем) = 77,9.
«Ақ шаш» әңгімесінде 15 сөйлем, 118 сөз, 258 буын бар. Әңгіме мазмұны бойынша
Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
Ateşman = 198,825-40,175×( 118 сөз ) − 2,610 × (15 сөйлем) = 90,4.
«Ғарышқа ұшқан жануарлар» ақпараттық мәтінінде 7 сөйлем, 73 сөз, 204 буын бар.
Мәтін мазмұны бойынша Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге
қол жеткіздік:
Ateşman = 198,825-40,175×( 73 сөз ) − 2,610 × (7 сөйлем) = 59,34.
Атешман анықтаған оқылым деңгейін анықтау формуласының шкаласына сәйкес 2-ші
сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығы бойынша таңдалып «Біржан» өлеңі - оңай, «Ақ шаш»
әңгімесі – өте оңай, «Ғарышқа ұшқан жануарлар» мәтіні – орта мәнде анықталды.
3-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығынан «Шәкірт балаларға» өлеңі, «Қысқы кеш»
әңгімесі, «Жүзім жегісі келген қасқыр» ертегісі таңдалып алынды.
Шәкірт балаларға» өлеңі. Өлеңде 16 сөйлем, 53 сөз, 128 буын бар. Өлең мазмұны
бойынша Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
128 буын
53 сөз
Ateşman = 198,825-40,175×( 53 сөз ) − 2,610 × (16 сөйлем) = 93,15.
«Қысқы кеш» әңгімесінде 8 сөйлем, 121 сөз, 309 буын бар. Әңгіме мазмұны бойынша
Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
Ateşman = 198,825-40,175×( 121 сөз ) − 2,610 × (8 сөйлем) = 56,75.
«Жүзім жегісі келген қасқыр» ертегісінде 11 сөйлем, 88 сөз, 209 буын бар. Әңгіме
мазмұны бойынша Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол
жеткіздік:
209 буын
88 сөз
Ateşman = 198,825-40,175×( 88 сөз ) − 2,610 × (11 сөйлем) = 82,53.
Атешман анықтаған оқылым деңгейін анықтау формуласының шкаласына сәйкес 3-ші
сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығы бойынша таңдалып «Шәкірт балаларға» өлеңі – өте оңай,
«Қысқы кеш» әңгімесі – орта, «Жүзім жегісі келген қасқыр» ертегісі – оңай мәнде
анықталды.
4-ші сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығынан «Құштарлық» өлеңі, «Сатылған көлеңке»
ертегісі, «Сынақшы-ғарышкер» әңгімесі таңдалып алынды.
«Құштарлық» өлеңі. Өлеңде 8 сөйлем, 42 сөз, 113 буын бар. Өлең мазмұны бойынша
Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
Ateşman = 198,825-40,175×( 42 сөз ) − 2,610 × (8 сөйлем) = 77,04.
«Сатылған көлеңке» ертегіде 31 сөйлем, 300 сөз, 627 буын бар. Әңгіме мазмұны
бойынша Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
627 буын
300 сөз
Ateşman = 198,825-40,175×( 300 сөз ) − 2,610 × (31 сөйлем) = 89,60.
«Сынақшы-ғарышкер» әңгімесінде 22 сөйлем, 211 сөз, 432 буын бар. Әңгіме мазмұны
бойынша Атешман формуласын қолдандығымызда төмендегідей нәтижеге қол жеткіздік:
432 буын
211 сөз
Ateşman = 198,825-40,175×( 211 сөз ) − 2,610 × (22 сөйлем) = 91,53.
Атешман анықтаған оқылым деңгейін анықтау формуласының шкаласына сәйкес 4-ші
сынып «Әдебиеттік оқу» оқулығы бойынша таңдалып «Әдебиеттік оқу» оқулығынан
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«Құштарлық» өлеңі – оңай, «Сатылған көлеңке» ертегісі – оңай, «Сынақшы-ғарышкер»
әңгімесі – өте оңай мәнде анықталды.

Сынып
2

3

4

Кесте 6. 2,3,4-ші сыныптар бойынша таңдалып алынған
мәтіндердің оқылым деңгейлері
Мәтін атауы
Өлшеу мәні
Оқылым деңгейі
Біржан
77,9
Оңай
Ақ шаш
90,4
Өте оңай
Ғарышқа ұшқан жануарлар
59,3
Орта
Шәкірт балаларға
93,1
Өте оңай
Қысқы кеш
56,7
Орта
Жүзім жегісі келген қасқыр
82,5
Оңай
Құштарлық
77,0
Оңай
Сатылған көлеңке
89,6
Оңай
Сынақшы-ғарышкер
91,53
Өте оңай

Зерттеу нәтижесінде 2, 3, 4-ші сынып оқулықтарындағы мәтіндердің сынып деңгейіне
сай әріп өлшемі, сөйлемдегі сөздер саны, мәтін ұзындығын талдай келе мәтіндердің оқылым
деңгейлері Атешман анықтаған оқылым деңгейін анықтау формуласының шкаласына сәйкес
анықталды. 2, 3, 4-ші сыныптардың оқулықтарындағы мәтіндердің әріп өлшемдері,
мәтіндерде болуы керек сөздер саны сыныптар деңгейіне сай келеді. Сондай-ақ, мәтіндер
ұзындығы біз қарастырған өлшем бойынша 2, 3, 4-ші сыныптар деңгейіне сәйкестігін
көрсетті. 2, 3, 4-ші сыныптар бойынша таңдап алынған тоғыз мәтіннің ішінде үшеуі – өте
оңай, төртеуі – оңай, екеуі – орта оқылым деңгейлі болды, қиын оқылым деңгейлі мәтін
анықталған жоқ. Осыны негізге алатырып, 2, 3, 4-сыныптардың «Әдебиеттік оқу»
оқулықтарында берілген мәтіндердің оқылым деңгейі баланың жас ерекшелігіне сәйкес
келеді. Ал, түсіну деңгейіне келер болсақ, оқылым деңгейімен салыстырмалы түрде, бала
үшін қиындық тудырмайды. Зерттеудің мақсатына қол жеткізу үшін қарастырылған үш
сұраққа да жауап алынып, мәтін ұғымына берілген анықтамаларға (Т.М.Әбдікәрімова,
Қ.Жұбанов, А.Жапбаров, Г.Смағұлова, М.К.Ахметова, О.Қ.Жармакин, Қ.Б.Мағзұмов,
Огузхан Фурхан, Шереф Тан, Ш.Уналан) және мәтін түрлеріне берген анықтамаларға
(Мустафа Жемилоглу, Оя Адалы, Хайати Акиол, Ж.Кавчар, Ф.Огузхан) талдаулар жасалды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау
курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі №115 Бұйрығы.
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008424
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.
– 183 с.
3. Москальская И.О. Грамматика текста. – М.: Высшая школа, 1981. – 215 с.
4. Лосева Л.М. Как строится текст: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. –
94 с.
5. Смағұлова Г.Н. Мәтін лингвистикасы. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті,
2002. – 112 б.
6. Ахметова М.К. Мәтін лингвистикасы: Оқу-әдістемелік кұрал. – Орал: Ағартушы,
2008. – 148 б.
7. Жармакин О.Қ., Мағзұмов Қ.Б. Мәтін лингвистикасы: филология мамандықтарының
студенттеріне арналған оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2011. – 84 б.
8. Әбдікәрімова Т.М. Мәтін және «Ана тілі» оқулығы мәтіндемесін құраудың теориясы.
– Павлодар, 2007. – 73 б.
122

9. Жапбаров А. Оқушылардың жазбаша тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік
негіздері. – Алматы, 2007. – 120-122 бб.
10. Байтұрсынов А. Тіл тағлымы. – Алматы, 1998. – 362 б.
11. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1966. – 360 б.
12. Akyol H. Türkçe Öğretim Yöntemleri. – Ankara: Pegem Akademi, 2010. – 360 s.
13. Oğuzkan, A. Ferhan. Çocuk Edebiyatı. – Ankara: Anı Yayıncılık, 2013. – 424 s.
14. Tan, Ş. Öğretim ilke ve yöntemleri. Ed. Şeref Tan. – Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık,
2007. – 544 s.
15. Ünalan, Ş. Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yapıcı, M. İlköğretim birinci
kademe ders kitaplarının öğrenci düzeyine uygunluğu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 6 (1), Afyon, 2004.121-130.
16. Cemiloğlu, Mustafa. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. – İstanbul: Alfa Yayınları,
2015. – 438 s.
17. Adalı, Oya. Anlamak ve Anlatmak. – İstanbul: Pan Yayıncılık, 2016. – 352 s.
18. Рахметова С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Бастауыш оқыту педагогикасы мен
әдістемесі факультетінің студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: Өлке, 2005. – 136 б.
19. Akyol H. Türkçe Öğretim Yöntemleri. – Ankara: Pegem Akademi, 2010. – 360 s
20. Güneş, Firdevs. Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. – Ankara: Ocak Yay,
1997. – 240 s.
21. Ateşman, E. (1997). Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. Dil Dergisi, 58: 71-74.

123

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ
А. ИМАНБЕКОВА
Ахмет Ясауи университетінің ПМД-811 тобының студенті
Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент М.Жаздықбаева

БАЛАЛАРДЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ДАРЫНДЫЛЫҒЫ МЕН
ЖЕКЕ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘНІ
Бұл мақалада сыни тұрғыдан ойлау арқылы балалардың қабілеттерін дамыту туралы
айтылады. Сыни тұрғыдан ойлаудың көмегімен балалар білімге қызығушылық танытып,
белсенділіктерін көрсете бастайды. Сыни тұрғыдан ойлау баланың шығармашылығын
дамытады. Бұл мақалада сыни ойлауды дамытудың маңыздылығы сипатталады.
Кілт сөздер: білім, тәрбие, психология, шығармашылық, әдіс, технология, даму.
В этой статье рассматривается развитие способностей детей через критическое
мышление. С помощью критического мышления дети проявляют интерес к знаниям и
начинают проявлять активность. Критическое мышление развивает ребенка творчески. В
данной статье описывается важность развития этого критического мышления.
Ключевые слова: образование, воспитание, психология, творчество, метод,
технология, развитие.
This article discusses the development of children's abilities through critical thinking. With
the help of critical thinking, children show interest in knowledge and begin to be active. Critical
thinking develops the child’s creativity. This article describes the importance of developing this
critical thinking.
Keywords: education, upbringing, psychology, creativity, method, tech-nology, development.
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты
болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа
көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда [1].
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мектепке дейінгі тәрбие
педагогтарының инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі
маңызды мәселелердің бірі. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер
ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын
дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру
кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару тәрбиешінің қажымас ізденімпаздығы мен
шығармашылық жемісімен келмек.
2019-2020 оқу жылында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басым бағыттары:
- мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру;
- ерте жастағы балалардың дамуы;
- әлеуметтік дағдылар мен өзін-өзі оқыту дағдыларын дамыту;
- 4 К дағдыларын дамыту (креативтілікті, сыни ойлауды дамыту, тіл табысуға дайын
және командада жұмыс істей білу) [2].
Мектепке дейінгі дайындық білім беру жүйесінің бастапқы сатысы ретінде мектепке
дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді, 6
жасқа дейінгі балалардың интеллектуалдық және физикалық дамуы үшін жағдай жасайды.
Мектепке дейінгі дайындық шеңберінде балалардың мектепке әлеуметтікпсихологиялық, тұлғалық, ерік-жігері, физикалық және зияткерлік дайындығы қалыптасады.
ХІХ ғасырдың түйінді құзыреттіліктері: креативтілік, сыни ойлау, коммуникативтілік
және командада жұмыс істей білу.
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Креативтілік-шығармашылыққа деген қабілеттілік, жаңа нәрсені жасау мүмкіндігі.
Сыни ойлау дағдылары:
- затты қасиеттері мен белгілерін ауызша сипаттау бойынша табу;
- екі немесе одан артық нысандардың жалпы және түрлі белгілерін табу;
- ауызша сипаттау бойынша нысанмен жасауға мүмкін болатын әрекетті табу;
- бір затқа қолданылатын әрекеттерді басқасына ауыстыру;
- шығармашылық әңгіме, ертегі, жұмбақ құрастыру.
Сыни ойлау технологиясын қолдану- балаға тәрбиешінің сұрақтарына жауап беруден
емес, өз сұрақтарына жауап алуға мүмкіндік береді.
Педагогтердің сыни ойлау технологиясының тиімді әдістері мен тәсілдерін қолдануы
балалардың өзіндік пікірін қалыптастырады, дербестігін, жауапкершілігін, әлеуметтік ортада
бағдарлай білуін дамытады.
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге
қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу, салыстыра алу,
сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау.
Сын тұрғысынан ойлау жобасының әдіс-тәсілдері балаларды тынымсыз ізденімпаздыққа
баулиды. Баланың еркін де терең ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады. Бұл
орайда тәрбиеленушінің ізденісі жеміссіз болмақ емес. Дәстүрлі білім беру кезіндегі баланы
сын тұрғысынан ойлайтын баламен салыстырғанда нәтижесі жақсы болды. Демек, бұл
бағдарламаның бала дамуына пайдасы зор. Сын тұрғысынан ойлау деңгейіндегі ойлау тек
ересек адамдарға, жоғары сынып оқушыларына ғана тән деп ойлау аса дұрыс түсінік емес.
Жас балалардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес
ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Болашақтың бүгінгіден де нұрлы
болуына ықпал етіп адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана [3]. Қай елдің
болмасын өсіп өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесі
деңгейінің даму бағытына байланысты. Белгілі ғалым Дайана Халперн «Сыни ойлау-ойлаған
түп нәтижеге жету үшін танымдық техникаларды пайдалану арқылы шығармашылықпен әрі
қарай бағыттап ойлану» - деген. Сыни тұрғыдан ойлау дәстүрлі оқытудан басты
айырмашылығы – білімнің дайын күйінде берілмеуі. Сонымен қатар сыни тұрғыдан ойлау
көбінесе баламалы шешімдерді қабылдауға, бір нәрсені елестетуге, ойлау және іс-әрекеттің
жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуды көздейді. Әлем елдерінің
біразы игерген әдіс-тәсілдер мен технология бұл күнде әрбір тәрбиешінің басты құралы
болып отыр. Технология дегеніміз – «Техно» латын тілінен алғанда, «шеберлік, іскерлік,
әдіс» - деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ сыни тұрғысынан ойлау әдісі, оқытуда дамыған
технологияға жатады. Бұл иллюстративті-түсіндірмелі,өз бетімен іздену, проблемалық,
шығармашылық, ойын, пікірсайыс, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің жинағы [4]. Сыни
тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталады. Ол маңызды мәселелерді талқылау
және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды.
Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып
табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль балалардың да,
тәрбиешілердің де сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын
көздейді. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз-ұйымдастырылған оқу қызметте балалардың
қызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды еркін және зерттей талпындырып, тұжырым
жасау. Сын тұрғысынан ойлау – ой қозғай отырып, баланың өз ойымен өзгелердің ойына
сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі
зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық
жұмыс жасау [5]. Сын тұрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Баланы
тәрбиешімен, тәрбиеленушілермен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын
тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге
баулитын бағдарлама.
Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы –
білімнің дайын күйінде берілмеуі. Сын тұрғысынан ойлауды үйретудің өзіндік қажет
ұстанымдары бар. Бұл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге асыруда,
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білім деңгейін көтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда тез
арада дұрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама деп есептеймін.
Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған ойлау десек
қателеспейміз [6].
Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым үш
деңгейден тұратын оқыту мен үйретудің үлгісі. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып
ішінен қажеттісін алуға үйретеді.
Қорыта келе, сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пайдаланудың оқу қызметінің
сапасына әсері өте мол. Оқу қызметінде жаңа технология элементтерін тиімді пайдалану
балалардың танымдық әрекеттерін, белсенділігін дамытып, оларды шығармашылыққа
жетелейді. Қазіргі заман талабына сай білім беру – бұл қоғам мүшелерінің адамгершілік,
интеллектуалдық, мәдени дамуының жоғары деңгейлік және кәсіби біліктілігін қамтамасыз
етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі екендігі белгілі.
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ОҚУШЫЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ҮЙРЕТУДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК
ГРАФИКА ӘДІСТЕРІН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ
Мақалада мектеп оқушыларын бейнелеу өнеріне баулуда заманауи технология
негізінде компьютерлік графика әдістерін қолдану мәселесі қарастырылады. Қазіргі таңда
оқушылардың танымдық оқу іс-әрекеттерін заманауи әдістер арқылы арттыру өзекті
мәселелердің бірі болып саналады. Бейнелеу өнері, бейнелеу заңдылықтары – оқушылардың
дүниені тану ептіліктерін қалыптастырудың ерекші арнасы. Зерттеу мәселесі аясындағы
көптеген ғалымдардың еңбектері талданады. Бейнелеу өнері заңдылықтарына үйретуде
компьютерлік графика әдістерін пайдалану оқушылардың оқуға қызығушылығын арттырып,
заманауи технология негізінде танымын, оқу іскерліктерін, шығармашылық қабілеттерін
арттыруға көмектесетіндігі теориялық тұрғыдан дәлелденеді. Композиция, перспектива,
жарықтану, түстану сияқты негізгі бейнелеу заңдылықтарын компьютерлік графика
тәсілдерін қолдана отырып үйретудің кейбір әдістемелік жұмыстары көрсетіледі. Үйірме
жұмыстарында компьютерлік графика тәсілдерін бейнелеу заңдылықтарын үйретуде
қолданудың тиімділігі анықталады. Зерттеудің тәжірибелік көрсеткіштері сипатталады.
Қорытындылар жасалып, заманауи технологияны қолданудың тиімділігі айғақталады.
Кілт сөздер: бейнелеу өнері, бейнелеу өнері заңдылықтары, компьютерлік графика,
шығармашылық қабілет, бейнелеу өнері үйірмесі, тиімді оқыту тәсілдері.
В статье рассматриваются проблемы использования методов компьютерной графики на
основе современных технологий в обучении школьников изобразительному искусству. В
настоящее время одной из актуальных проблем является повышение познавательной
деятельности учащихся посредством современных методов обучения. Изобразительное
искусство, закономерности изобразительного искусства – особая сфера формирования у
учащихся навыков познания мира. Анализируются труды многих ученых в области
исследования. Теоретически доказывается, что использование методов компьютерной
графики в обучении закономерностей изобразительного искусства способствует развитию
познавательных, учебных умений, творческих способностей учащихся на основе
современных технологий. Показываются некоторые методические работы по изучению
основных закономерностей изобразительного искусства, таких как композиция, перспектива,
освещенность, цветоведение посредством методов компьютерной графики. Определена
эффективность использования в обучении закономерностей изображения с применением
приемов компьютерной графики в работе кружка по изобразительному искусству.
Характеризуются практические показатели исследования. Подводятся итоги и
подтверждаются эффективность применения современных технологий.
Ключевые слова: изобразительное искусство, закономерности изобразительного
искусства, компьютерная графика, творческие способности, кружок по изобразительному
искусству, эффективные методы обучения.
The article deals with the problems of using computer graphics methods based on modern
technologies in teaching fine art to schoolchildren. Currently, one of the most pressing problems is
to increase the cognitive activity of students through modern teaching methods. Fine art, the laws of
fine art - a special area of formation of students ' skills of knowledge of the world. The works of
many scientists in the field of research are analyzed. It is theoretically proved that the use of
computer graphics methods in teaching the laws of fine art contributes to the development of
cognitive, educational skills, and creative abilities of students based on modern technologies. Some
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methodical works on studying the main laws of fine art, such as composition, perspective,
illumination, color science by means of computer graphics methods, are shown. The effectiveness
of using image regularities in training using computer graphics techniques in the work of the fine
arts circle is determined. The practical indicators of the study are characterized. The results are
summarized and the effectiveness of modern technologies is confirmed.
Keywords: visual art, patterns of visual art, computer graphics, creativity, fine arts circle,
effective teaching methods.
ҚР Тұңғыш Президентінің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен
«Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында мәдени мұраларымыздан, терең тарихымыздан
жарқын болашаққа бағытталған халқымыздың мәдениеті мен өнерін дамыту стратегиялары
белгіленіп берілді [1]. Бейнелеу өнерін оқытуға қажетті педагогикалық білімдері мен
шығармашылық қабілеттері, іс-әрекеттер жүйесі бейнелеу өнері мұғалімдерінің әдістемелік
даярлығын көрсетеді. Сондықтан, бейнелеу өнері мұғалімдерінің әдістемелік дайындығы мен
қабілеті олардың педагогикалық қызметінің мазмұнымен сәйкес келуі тиіс. Бейнелеу өнері
негізінде көркемдік-эстетикалық тәрбие берудің, оқушылардың танымдық, шығармашылық
жағынан дамытудың өзекті мәселелерін зерттеген көптеген ғалымдардың (Ж.Балкенов,
Қ.Е.Ералин, М.Ж.Тәңірбергенов, Қ.Ж.Амирғазин, Б.Е.Оспанов, Қ.К.Болатбаев, С.Бейсенбаев
т.б.) ғылыми педагогикалық еңбектерін талдау нәтижелері арқылы анықтаймыз. Сонымен
бірге, бейнелеу өнеріне оқытудағы мұғалімнің әдістемелік даярлығы жөнінде Е.В.Шорохов,
Т.Я.Шпикалова, Қ.Ералин т.б. көптеген ғалымдар құнды пікірлер айтқан. Е.В.Шорохов
бейнелеу өнері мұғалімдерінің қызметтік аумағын айқындап, олардың басты міндеттерінің
бірі ретінде оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру, белгілі бір тақырып бойынша
сурет салуға үйрету қажеттігін атап көрсетіп берген [2, 11]. Қ.Е.Ералин мектептегі бейнелеу
өнері сабақтарының ең маңыздысы сурет салу, сонымен бірге көркемдік білім негіздерін
игеру екендігін, сондықтан сурет салу сабағын жоспарлауға, ұйымдастыруға мұғалімнің
арнайы дайындығы керектігін және соған қажетті кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру қажет
екендігін көрсетіп берді [3, 51]. Б.Оспанов: «Бейнелеу өнерін оқытудың басты міндеттерінің
бірі – мектептегі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оларды
шығармашылық іс-әрекеттерді орындауға үйрету», – деп пікір айтқан [4, 17].
М.Тәңірбергенов мектептегі бейнелеу өнері мұғалімдерінің қызметіндегі салмақты саланың
бірі – графикадан үйірме жұмыстарын ұйымдастыру оқушыларға көркемдік білім берумен
қатар, оларды өнердің бір саласы – графиканы жас кезінен меңгеруге жол ашатындығын
анықтап көрсетті [5, 6].
Қазіргі таңда әсіресе бейнелеу өнерінен сыныптан тыс жұмыстарды сапалы
ұйымдастырудың маңыздылығы арта түсуде. Бейнелеу өнерінен сыныптан тыс жұмыстарға
әртүрлі
эстетикалық
бағыттағы
музейлерге
танымжорықтар,
экскурсиялар,
факультативтермен қатар, арнайы жоспарлы бейнелеу өнері түрлері, бағыттары бойынша
үйірмелердің қажеттілігі өсуде. Осындай үйірмелер мазмұнында оқушыларды заманауи
талаптарға сәйкес компьютерлік графика әдістеріне үйрету жұмыстары да қолға алынуда.
Бейнелеу өнерінен сыныптан тыс жұмыстардың өзіндік негізгі ерекшеліктеріне мыналар
жатады: 1) оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің маңызды жолының бірі екендігі; 2) бұл
жұмыстардың еріктілік принципінің негізінде құрылуы; 3) оқушылардың өз бетінше,
өздігінен жұмыс істеуге, бақылап, зерттеуге қажетті іскерлік пен дағдылармен қарулануы; 4)
оқушылардың көркем өнерге бейімділігі мен бүкіл танымдық мүддесінің артуы; 5)
балалардағы өнерге, өнер туындыларына, өнер шығармаларының авторларына, олардың
еңбектеріне деген ыстық ықыластары мен қызығушылықтарын арттыруы; 6) оқушылардың
өздерінің еңбекке деген, көркемөнерге деген қабілетін сынай алуы; 7) оқушылардың
эмоционалдық табиғатын байытуы; 8) балалардың қоршаған ортаны, дүниені тану үдерісінің
қызықты әрі тартымды болуы; 9) сыныптан тыс бейнелеу өнері жұмыстарында жас шамасы
әр түрлі оқушыларды қамтитындығы; 10) бейнелеу өнеріндегі заманауи технологияға
негізделген сыныптан тыс жұмыстардың формалары мен әдістерінің саналуандығы.
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Қоғамның бүгінгі саяси-әлеуметтік, экономикалық даму деңгейі адамның барлық
кәсіби іс-әрекеттері саласында жаңа ғылыми технологияны пайдалануды талап етуде. Бұның
бүгінгі таңда ақпараттық технологияның динамикалық тұрғыда дамып келе жатқан
саласының бірі – компьютерлік графикаға да тікелей қатысы бар. Компьютерлік графика
өзінің арнайы аспаптарымен болашақ маман иелерінің шығармашылық әрекеттеріне, сондайақ жалпы және арнайы білім беру саласын да ерекше графикалық ақпараттық ортаны
қалыптастыруда көмектеседі. Оның маңыздылығы, әсіресе, көркемдік іс-әрекет саласы
мамаңдарын (суретші-дизайнер, суретші-график, суретші-монументалист және т.б.) даярлау
үдерісінде арта түседі, өйткені ол көркемдік-шығармашылық іс-әрекет үдерісіне қажетті
тұлға қасиеттерін дамытудың жетекші құралы [6]. Бүгінгі таңда еліміздің білім беру
саласында бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді шешуге
бағытталған күрделі бетбұрыс жасалуда. Соның бірі – елімізде қабылданған «Педагог
мәртебесі» құжаттама-бағдарламасы. Мұғалімнің кәсіби мүмкіндігі оның бойындағы өзін-өзі
дамытып отыру дайындығына тікелей байланысты.
Оқушының қабылдауының өзгеруімен қатар, олардың электрондық әлемде өмір сүруі
бейнелеу өнері мұғалімдерінің әдістемелік жұмысының жаңаша технологияның талабына
сай жабдықталып, аса талғампаздықты қажет ететін бейнелеу өнері медиа білім берумен
интеграциялануы тиіс [7].
Компьютерлік графиканы меңгеру нәтижесінде бейнелеу өнері мұғалімдерінің
компьютерлік-дизайнерлік іскерлік қабілеттерін дамытудың маңыздылығы жоғарылайды.
Себебі, компьютерлік графика бейнелеу өнері мұғалімдерінің дизайнерлік іскерлік
қабілеттерін дамытудың әдісі. Бейнелеу әрекетіне байланысты осы ауқымдағы
педагогикалық қызметтің тиімділігін көтеруге септігін тигізетін қолданбалы графикалық
бағдарлама шараларын таңдаған дұрыс деп білеміз. Компьютерлік графика шараларының
жеке тұлғаға тигізетін әсерін бір жағынан, компьютерлік бағдарламаларды идеяларды жүзеге
асыру үшін тікелей қолдану ретінде, екінші жағынан, компьютерлік бағдарламалардың
жұмысының нәтижелерін қолдану: анимациялық фильмдерді көру, баспалық немесе
жарнамалық өнімдерді, т.б. және көріп оқу, білу ретінде байқауға болады. Қазіргі таңда
компьютерлік графиканы қолданудың бұл жолдарының барлығы да бейнелеу өнері
мұғалімінің кәсіптік-педагогикалық қызметінде қолдану үшін маңызды деп санаймыз.
Бейнелеу өнері мұғалімдеріне заманауи технологияларды игертуде оның кең тараған
түрі – компьютерлік графиканың теориялық мәселелерін анықтау қажеттігі туындайды.
Бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудағы компьютерлік
графика технологияларын үйрету мәселелерін С.Асанова, Т.В.Ильина қарастырса, онымен
тығыз байланыстағы шығармашылық ізденіс, жобалау мәселелерін зерттеуге
С.Жолдасбекова, Ж.Айдынбекова, Ғ.Нүрпейсовалар көңіл аударған. Композиция
заңдылығын зерттеу мәселелері Е.В.Шорохов, Н.Н.Лазерев еңбектерінде, көркем безендіру
мәселелері В.Н.Козлова, Н.П.Бесчаснов еңбектерінде көрініс тапқан. Компьютерлік графика,
дизайн терминдері мен ұғымдарының мәселелері О.И.Нестеренко, Н.М.Сокольникова,
Л.Кибалова, В.Рунге еңбектерінде қарастырылған. Сол сияқты, Г.Н.Орехов, Н.Е.Исабек
еңбектерінде графикалық жұмыс жасаудың, компьютерлік графиканы кәсіби іс-әрекеттерде
пайдалану технологиясы мен орындалу технологиясы көрсетіледі [8], Г.В.Селиванова [9],
Д.Ж.Бердібаев [10], Қ.Оразова [11], Г.Б.Турешова [12] т.б. еңбектерінде бейнелеу өнерін
оқытуда мультимедиялық технологияларды, композиция заңдылықтарын қолдану
ерекшеліктері мен әдістері қарастырылады.
Оқушыларға бейнелеу заңдылықтарын үйірме жұмыстарында үйретуде компьютерлік
графика әдістерін тиімді қолданудың құрылымдық мазмұндық кестесінде негізгі бейнелеу
заңдылықтары анықталып көрсетілді (кесте-1).
Кесте 1. Оқушыларға бейнелеу заңдылықтарын үйретуде компьютерлік графика
әдістерін тиімді қолданудың құрылымдық-мазмұндық жобасы

129

Оқушыларға бейнелеу заңдылықтарын үйретуде
компьютерлік графика әдістерін қолдану
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қкөлең
ке
заңы

Рефлекс
және
шағылыс
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Компьютерлік графика әдістерін қолданудың тиімділігі негізінде
оқушылардың бейнелеу заңдылықтарын үйрену деңгейінің артуы

Бұл кестеде бейнелеу өнерінің заңдылықтарының ішінде композиция заңдылығы
ерекше орын алады. Оқушыларға композиция ұғымын оқу материалы ретінде таныстыру
үшін композиция заңдылықтарын мынандай үш топқа бөлінеді: 1. Тұтастық заңы; 2. Үлгі
(типизация) заңдылықтары; 3. Қарама-қарсылық (контраст) заңдылығы.
Сол сияқты, оқушылардың кеңістік туралы ойын дамыту перспектива заңдылықтарын
оқытумен өте тығыз байланысты шешілетіндігі айқындалған. Перспектива заңдылықтарын
білу арқылы картинадағы көріністің тереңдігін айқын бейнелеуге болады. Перспективаның
түрлері сызықтық перспектива, ауа перспективасы болып бөлінеді. Сызықтық перспектива –
көрушіден алыстаған сайын заттардың бөлшектерінің және сызықтардың ара
қашықтықтарының кішірейіп көріну құбылысы.
Сызықтық перспективаның заңдылықтары туралы меңгерілетін негізгі түсініктері
мынадай бағыттарды қамтиды: 1. Белгілі бір бұрышпен көкжиек сызығына қарай
бағытталған параллель сызықтар бір нүктеге барып қосылады; 2. Параллель сызықтардың
қосылу нүктесі әр уақытта көкжиек сызығында жатады; 3. Көкжиек сызығына жақындаған
сайын параллель сызықтардың ара қашықтығы бір-біріне жақындай түседі; 4.Көрушіден
алыстаған сайын вертикаль бағыттағы сызықтардың арақашықтық өлшемдері кішірейе
түседі.
Ауа перспективасы – кеңістіктегі заттар түстерінің көрушіден алыстаған сайын
бұлыңғыр немесе солғын болып өзгеру құбылысы. Ауа перспективасының заңдылықтары
туралы оқушыларға меңгертетін негізгі түсініктерге жататындары: -көрушіге жақын
орналасқан заттардың түстері ашық, айкын, ал алыстағылардың түстері солғын және
жиынтық түстер түрінде қабылданады; -суретшіге жақын орналасқан заттар түрі айқын, ал
алыстағылары бұлыңғыр, көмескі болып қабылданады;-жақындағы барлық заттардың түстері
қандай болса сол күйінде қабылданады, ал лыстағы әртүрлі түстердің ішіндегі біреуі басым
болып көрініп, қалғандары соған жақындау түстерге айналады;-қашықта тұрған жарық
заттардың түстері өз түсінен қараңғылау, ал алыстағы қараңғы түстер жақындағы қараңғы
түстерге қарағанда жарықтау болып көрінеді.
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Түстану заңдылықтары негізгі және қосымша түстер арқылы негізделінсе, жарықтану
заңдылықтары жарық пен көлеңке, рефлекс, шығылысу заңдылықтары арқылы
сипатталынады. Бұл заңдылықтарды үйретудің барлығы компьютерлік графика әдісі арқылы
жүзеге асырылады.
Бейнелеу өнері мұғалімдерінің үйірме жұмыстарында заманауи технологиялар
негізінде оқушылар жұмыстарының тапсырмаларын ұйымдастыруы екі бағытты біріктіреді.
Біріншісі – компьютерлік технологиядағы графика, графикалық дизайн негіздерін құрайтын
терминдер мен ұғымдарды меңгерту болса, екіншісі – компьютерлік графиканың қарапайым
практикалық іс-әрекеттерін қалыптастыру мақсатын көздейді. Ал, оқушылардың сыныптан
тыс жұмысы, яғни үйірме жұмыстары бойынша бейнелеу заңдылықтарын игеруге
байланысты тапсырмаларды меңгеруде компьютерлік графика әдістерін білуге деген
қызығушылығы ескеріледі. Мұғалімдердің заманауи технологиялар негізінде оқушылардың
бейнелеу заңдылықтарын компьютерлік графика әдістері негіздерін анықтау мақсатындағы
Б.П.Нешумов, Д.Садығалиев, Қ.Ералин т.б. жазған ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттерді
сараптау нәтижесі бізге, бейнелеу өнеріндегі компьютерлік графиканың негізгі теориялық
білімі қалыптасып келе жатқан жаңа білім саласына кіретіндігін, қазіргі бейнелеу өнерінің
үлкен саласы ретіндегі заманауи дизайн мазмұны компьютерлік технология негізінде
орындалатындығын көрсетті. Профессор Қ.Ералин бейнелеу өнеріндегі заманауи технология
негізіндегі графикалық дизайн білімдерін сараптау оларды мынадай үш үлкен топқа бөлуге
болатындығын айқындады: бейнелеу өнеріндегі дизайн тарихына байланысты білімдер;
бейнелеу өнеріндегі дизайн теориясы мен сынына байланысты білімдер; бейнелеу өнеріндегі
дизайнның орындалу технологиясына байланысты білімдер [13].
Қазіргі кезеңде компьютерлік графиканың бірнеше түрлерін бейнелеу заңдылықтарына
үйретуде оқыту тәсілдері мазмұнына енгізуге болады.
Компьютерлік графика үш түрге: растрлық, векторлық және фракталдық болып
бөлінеді. Олар бір-бірінен монитор экранында бейнелену және қағаз бетіне басып
шығарылған кезде кескіндердің қалыптасу принциптері бойынша ажыратылады. Растрлық
графикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Графикалық ақпараттың
осындай нүктелер жиыны немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы растрлық түрдегі ұсынылу .
Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен және көлденең орналасқан
пиксельдердің саны) және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады.
Мұндай типті кескіндер Аdobe Рhotoshoр, Corel Рhoto, Рhotofіnіsh секілді қуатты графикалық
редакторларда өңделеді. Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге қарағанда сапасы
жоғары, әсерлі болады. Қарапайым фотосуреттердің өзі компьютерде растрлық кескін
түрінде сақталады. Растрлық кескіндерді Раіnt, Аdobe Іmаge Reаdy секілді бағдарламаларды
қолданып қолдан жасауға да болады. Векторлық кескіндер, бұл – сызық, доға, шеңбер және
тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Векторлық
графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге, оңай
кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Келесі артықшылығы – векторлық кескіндердің
ақпараттық көлемі растрлық кескіндермен салыстырғанда әлдеқайда аз болады. Векторлық
кескіндер СorelDRАW, Аdobe іllustrаtor, Mіcrogrаfx Drаw секілді векторлық графикалық
редакторларда жасалады [9].
Енді оқушыларға бейнелеу заңдылықтарын үйретуде көмпьютерлік графика әдістерін
қолдануға және олардың тиімділігіне тоқталайық. Бейнелеу өнері заңдылықтарының ішінде
ең көп қолданылатындарын, яғни композиция заңдылықтары, перспектива (сызықтық және
ауа перспективалары), жарық-көлеңке заңдылықтары және түстану заңдылықтарына
оқушыларды үйретуді арнайы қарастырамыз. Бастапқыда оқушыларға дененің нақты сыртқы
пішініне байланысты жаттығу жұмыстарының тиімділігі жоғары болатындығы анықталды.
Қарапайым компьютерлік графика әдістерін композиция заңдылықтарын үйренуде
қолданудың тиімді тәсілдерін көрсетеміз (1-сурет).
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Сурет 1 – Композиция заңдылығын үйретуге арналған сурет салу (нақты визуалды
қабылдауды, сызықтық шешімді дамытуға тиімді тәсіл)
Сондай-ақ, түстану заңдылықтарын үйретуде компьютерлік графикада түстер
гаммасын қолдану тәсілдері өте эффективті, ұтымды қолданылады, себебі, түстердің
реңдерін компьютерлік графикада көрсету оқушылардың әрдайым белсенділіктерін
арртыруға септігін тигізіп отырды, әсіресе түстік колористиканы игеруде оқушылардың
қызығушылықтары жоғары болды (2-сурет).

Сурет 2 – Түстану заңдылығы бойынша колористиканы компьютерлік графикада
үйрету (түстік шешімдерді табуға тиімді тәсіл)
Бейнелеу өнеріндегі перспектива заңдылықтарын үйретуде сызықтық және ауа
перспективаларының өзіндік ерешеліктерін компьютерлік графикада көрсету, айқындау
біршама қиын болғанымен, олардың пейзаж картинасын, табиғат көріністерін графикада
көрсетуге оқушылардың құлшынысы жоғары болады, себебі, компьютерлік операцияларды
орындау барысында алдын-ала талдаулар, салыстырулар жүргізу тәсілдері түс, рең,
сызықтарға байланысты ұғымдарды меңгертуге итермелеп, тартқылап, жетектеп отырады.
Бұл өз кезегінде, графикалық компьютерлік тәсілдердің тезірек әрі молынан үйренулеріне
ықпал жасап, оқушылардың бейнелеу заңдылығын үйренуге деген талпыныстары мен
қызығуларын, шығармашылық қабілеттерін арттырады (3-сурет).
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Сурет 3 – Сызықтық перспектива заңдылығын өлшемдік қатынасты компьютерлік
графикада үйрету (перспективадағы өлшемнің өзгеруін ұғынуға тиімді тәсіл)
Қашықтыққа
байланысты перспектива, жарықтану заңдылық шешімдерін
компьютерлік графикада көрсету тиімді әрі оқушыларға түсіндіруге өте қолайлы (4-сурет).

Сурет 4 – Қашықтыққа байланысты перспектива, жарықтану заңдылық шешімдерін
компьютерлік графикада көрсету (пейзаж салуға қатысты сызықтық, реңдік
өзгерістерді түсінуге тиімді тәсіл)
Оқушыларға бейнелеу заңдылықтарын үйретуде компьютерлік графика әдістерін тиімді
қолдану бойынша тәжірибелік жұмысы Түркістан қаласы, №15 М.Жұмабаев атындағы
жалпы орта мектебінде (тәжірибелік топ – 12 оқушы) және М.Әбенова атындағы жалпы орта
мектебінде (бақылау топ – 10 оқушы) өткізілді. Тәжірибе мақсаты: Оқушыларға үйірме
сабақтарында бейнелеу заңдылықтарын үйретуде компьютерлік графика әдістерін тиімді
қолдану бойынша ұсынылып отырған әдістердің тиімділігін тәжірибе жүзінде тексеру.
Оқушылардың бейнелеу заңдылықтарын үйренуде компьютерлік графика әдістерін
қолдану тәжірибесі кезеңінде жоспарланған іс-шаралар орындалды. Осы жұмыстар
нәтижесінде: педагогикалық тәжірибе мазмұнын нақтылауға; оқушылардың бейнелеу
заңдылықтарын үйренуде компьютерлік графика әдістерін қолдануға қажетті меңгеретін
білімдері мен игеретін іс-әрекеттер көрсеткіштерін толықтыруға; оқушылардың бейнелеу
заңдылықтарын үйренуде компьютерлік графика әдістерін қолдануға қажетті іс-әрекетерін
бағалау деңгейін нақтылауға; педагогикалық іс-тәжірибе кезінде туындаған қиыншылықтар
мен кемшіліктерді анықтау және оларды болдырмаудың жолдарын қарастыруға мүмкіндік
алдық.
Тәжірибелік топтағы қорытынды нәтижеден мынаны көруге болады: егер тәжірибе
басында ешбір оқушы жоғары деңгейді көрсетпесе, тәжірибе соңында ол 8%-ға жоғарылады
(1 оқушы); жеткілікті деңгейді алғашында 17%-ды көрсетсе (2 оқушы), соңыңда 42%-ға
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жетті (5 оқушы); орта деңгей басында 50%-ды көрсетсе (6 оқушы), соңында 33% болды (4
оқушы), төмен деңгейді басында 33%-ды көрсетсе (4 оқушы), соңында 17%-ға (2 оқушы)
төмендеді. Бақылау тобында айтарлықтай өзгеріс болған жоқ.
Қорыта келгенде, зерттеу тақырыбы бойынша тәжірибелік жұмыстар оқушылардың
бейнелеу заңдылықтарын үйренуде компьютерлік графика әдістерін бейнелеу өнерінен
үйірме жұмыстарында қолданудың, оның өлшемдері, көрсеткіштері мен деңгейлерінің
дұрыстығын, біздің ұсынған әдістеріміздің тиімділігін дәлелдеді. Оқушылардың бейнелеу
заңдылықтарын үйренуде компьютерлік графика әдістерін қолданудың тәжірибелік
жұмыстары оқушылардың бейнелеу өнерінен теориялық білімін, компьютерлік графиканың
бастапқы әдістерін қолдану ептіліктерін, оларды шығармашылық-графикалық бейнелеу ісәрекетінде тиімді пайдаланудағы іскерліктерін анықтауға септігін тигізді.
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ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕР
Ө.КӨКЕН
Ахмет Ясауи университетінің ӨДМ-911 тобының студенті
Ғылыми жетекшісі: оқытушы С.Сопбеков

СЫР ӨҢІРІНІҢ ӘНШІЛІК ДӘСТҮРІ
Мақалада әр аймақтың, өлкенің әншілік бағыттарын, өзіндік әйгілі ұстаздары мен
сазгерлері мен суырып-салма ақындардың бойына сақтаған ата-бабаларымыздың ән айту
орындаушылығын жас ізбасар шәкірттеріне үйретіп, бойына сіңіріп, қалдырып отырғандығы
айтылады. Орындау мәдениеті мен дауысты меңгерудің тәсілі, шеберлікке баулу жолдары
бойынша зерттеу жасалады. Жұмыста Жәмет, Көпжасар, Дәріғұлдар жыр мектебінің танылу
жайы да айтылады.
Кілт сөздер: дастан-жырлар, дәстүрлі ән, мақам, суырып-салма.
В статье рассматриваются направления пения в каждом регионе, обучение и
поглощение исполнения пения нашими предками, которые сохранили своих знаменитых
учителей и композиторов и импровизированных поэтов, а также исследует культуру
исполнения и высокий уровень вокального мастерства. Автор попытался охватить всю тему.
В данной работе говорится о том, как прославил школы Жамета, Копжасара и Даригулара
потомкам трех Жузов.
Ключевые слова: поэзия, традиционная песня, ритм, импровизация.
The article discusses the direction of singing in each region, region, training and absorption of
singing by our ancestors, who preserved their famous teachers and composers and impromptu poets,
as well as explores the culture of performance and a high level of vocal skill. tried to cover the
whole topic. At work, the glories of the school of Jamet, Kopzhasar and Drigular became known to
three hundred children.
Keywords: poetry, traditional song, rhythm, improvisation.
Жыраулық-жыршылық дәстүр болған өңірдің, сол өнер мектебінің өзіне ғана тән
дәстүрлі әуен-мақамдары да болатыны белгілі. Сырдың жыраулық-жыршылық дәстүрі
жергілікті атау ретінде Жиенбай, Нартай, Сәрсенбай, Нұртуған ақындардың жыр мектебі
болып төрт топқа бөлінеді. Алайда, уақыт өткен сайын, сондай қайталанбас музыкалық
туындыларды дүниеге келтірген талант иелері көбіне көлеңкеде қалып, сол мектеп
түлектерінен әр кезеңдерде тәрбие алған жырау-жыршылардың бірі болмаса, біріне телініп
кететін жағдайлар жиі кездеседі.
Ақын-жырауларға тән суырып-салмалық қасиет турасында, қазақтың тұңғыш ғалымы
Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың: «…Ата-бабалардың ерлігі туралы жыр-дастандарға
дегенде, халықтың сүйіспеншілігінде шек жоқ, соншалықты мол мұраны ауыздан-ауызға,
жазбасыз, баспасыз, алып даланың бір шетінен, екінші шетіне жеткізіп, ғасырлар бойы ойда
сақтау, олардың (жыраулардың) суырып-салма (импровизаторлық) ғажап қабілетінің көрінісі
болса керек» деген тұжырымынан артық бірдеңе айта қою қиын.
Ұлы ғалымның кез-келген жыр-дастандарды, оларды айтатын мақамдар мен әуендерді
өздері шығаратын жыраулар жайлы бұл пікірінің, ақындық қабілеті болмаса да, жаттап алу,
оны мақамымен мәнерлеп халыққа айтып беру қабілеті ерекше жыршыларға да қатысы бар.
Бойына осындай құнды қасиеттер дарыған орындаушыларды ғана шын өнер иесі, жыраулықжыршылық дәстүрді жалғастырушы деуге болады.
Ғасырдың басында Сыр бойының бір ауылынан ғана жүзден аса жырау шыққанын
ескерсек, аталған төрт мектептің ара-салмағы шарттылана бермек. Әрбір өнер өкілі –тұлға,
жеке мектеп негізін қалаушы. Аталмыш төрт мектеп өкілі заманының оза шапқан
көрнектілердің бірі деп ұғуымыз шарт. Нұртуған ақын творчесвасының тақырыбы әрқилы,
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сан алуан. Нұртуған қолына домбыра ұстап, жыр-жырлап, кәсіп етіп, халыққа «жырау»
атанбасада ұрпағына «Нұртуғанның жыраулық мектебі» - деген ат қалдырған «Аралдың
ақиық ақыны». Нұртуған жыр мектебінің репертуарынан толық жазып бітіргеннен кейін
өзіне бірнешелеген шәкірттер дайындайды.
Нұртуған мектебінен шыққан халық жыраулары Жәмет, Көпжасар, Дәріғұлдар жыр
мектебінің даңқын үш жүздің баласына паш етті. Нұртуған өз тұсында дүйім жұртқа дүр
ақын атануы мен қатар жыраулық мектеп ашқан ұстаз, халыққа үлгі өнеге айтып жастар
өміріне жөн-жоба сілтеп өлеңі өсиет болған дала ойшылы. Нұртуған жырау тәрбиелеген,
бірақ өзі жырау болмаған. Нұртуған ақынның қай жылы дүниеге келгенін өзі жазған
өлеңдерінен аңғаруға болады. Нұртуған «Мырзастың» басында науқастанып жатып
«Мырзаста тудым» деген толғау жазған. Сол «Мырзаста тудым» деген толғаудың басындағы
жолға мән беріп қарағанда:
Мен туыппын «Мырзаста»,
«Сиыр жылдың күзінде».
Сәл ертерек жазбаппын
Өкінемін өзімде...
Бұл толғау, жоғарыдағы халық арасында айтылып, ауыздан-ауызға жатталып
келгенімен бұл өлең ешбір зерттеушінің назарына ілікпепті дейді Б.Жүсіпов [1].
Дәстүрлі жыр ошақтарының бірі Аралдық шайырдың «Мырзастағы жыр мектебі».
Нұртуғанның «Мырзастағы жыр мектебі» – байырғы дәстүрлі жыр мектептерінің заңды
жалғасы, әрі ең кенжесі. Халыққа белгілі, тақыр жерге шөп өспейтіні секілді Нұртуған ұстаз
тұтынған ақын-жыраулар да тегін адамдар емес. Нұртуған ерекшелігі: ол «Мырзастан»
жыраулық мектеп ашып, қалыпты бағдарламасын (репертуары) жасап дүлдүл жыраулар
тәрбиелеп шығарады. Нұртуған бес жырау тәрбиелеп шықты. Бір мән беретін жай:
жыраудың бесеуі де Нұртуған ақыннан алыс жандар емес еді. Айта кетсек олар:
Жұбаназарұлы Бақытжан інісі, Өмірқұлұлы Дәріғұл бөлесі, Оразалиев Еңсепбай інісі,
Сайымұлы Жәмет жиені, Көптілеуұлы Көпжасар інісі болатын. Халық арасында «Мырзасқа
ән мен сөз қонған» деген әңгіме бар. Ол рас та... Өйткені кезінде өсіп-өнген жыраушайырлардың қай-қайсысы болмасын атақты да, талантты. Кезінде Нұртуған ақынның
тәрбиесінде болып, дәстүрлі жыр мектебінен сусындаған халық жыраулары Еңсепбай,
Дәріғұл, Жәметтер: кешегі аласапыран, алмағайын уақыттардың өзінде жырымен елдің
еңсесін көтеріп, жылағандарды жырымен жұбатып, елімен біте қайнасып жүргендіктері
халыққа мәлім.
Табиғатынан жаны таза, мінезі жайдары, жабырқауды білмейтін ақын Нұртуған,
шәкірттердің тәрбиесіне келгенде темірдей қатаң тәртіп талап еткен болса керек. Болашақта
халықтың насихатшыларын даярлауды мақсат еткен Нұртуған «Осының қолынан келеді-ау
деген өлкенің өнерлі жігіттерін жиып, домбыра тартқызып, өлең жаттауға машықтандыра
бастайды.
Нұртуған жырға баулыған шәкірт жырауларына: Әуелі халық жиналып жыраудың өзі
қызып сабасына түскенше айтуға лайық деп терме толғауларын үйретеді. Түрлі салт
рәсімдерге байланысты
«Беташар»,
«Тойбастар»,
«Мақтау» жыр түрлерімен
жарақтандырады. Содан соң ғана әрбір жырау өз шамасына, әліне қарай «Едіге», «ОрақМамай», «Қарасай-Қази» сияқты Нұртуғанның жазған ертектерінен қалауынша жаттаған.
Сол жыраулардың ішінде Бақытжан Жұбаназарұлы толық жаттаған. Бірақ, оның өмірі қысқа
болып өмірден жиырма жеті жасында өтіп кетеді. Нұртуған ақынның жырауларына өсиет
қылған өлеңдерінің ішінде әннің қандай болу керектігі жөнінде жазған «Ән туралы» деген
толғау сөзінде ол:
Тыңдаушым нақышпенен ән салайын,
Басымды ән салдым деп шайқамаймын.
Ән дейтін сөз секілді ол да буын-буын,
Келтірсең сәніменен әннің түрін.
Құбылтып неше түрлі толғанады-ау,
Әр әннің лайықты білсең сөзін –
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деп, құр айқайдың ән болмайтындығын ескерте келе, әншіге үлкен талғаммен, әр әннің
байыбына барып алып қана орындау керектігін айтқан. Бұл жерден Нұртуған ақын
тәрбиесіндегі жырауларға әрдайым жоғары деңгейде талап қойғандығын аңғаруымызға
болады. Нұртуған, шәкірті әрі жиеніне арнаған «Жәметке» деген толғауында:
Әуелі хат таныттым Жәмет жанға.
Сарғайған күндер өтті ұзақ таңға.
Мен сені уәдеде тұрады деп –
Күтемін жырау етіп шығарғанда, деп жоғарыдағы айтылып кеткен талаптарын шегелеп орнықтыра түскендей. Бұл жыраудың
болашағына үлкен бағыт, дәстүрлі мектептің қалыптасуының басы болып табылса, бір
жағынан келешектегі халық насихатшысына қойылған «таудай талап» болса керек. Бүкіл
жыр мектебінің саз мақамдарының бүгінгі күнге жетуі: Нұртуған сияқты ұлағатты ұстаз
тәрбиесінің бірден-бір жемісі деп айта аламыз. Көптеген қиыншылықтар көрген мектеп
жоғалуға сәл қалғанда, 80 жылдары Нұртуғанның жыр мектебін қайта құрып, ол мектептің
өкілдері мен шәкірт жыраулары жайында естелік әңгіме қозғап, ой көмбесінде жатқан
жырды қайта жаңғыртқан: Әбілхан Маханұлы мен күйші Қаппар Жармағанбетовтер еді [2].
Нұртуған мектебін аяғынан тік тұрғызып қатарға қосып, Сыр бойындағы атақты төрт
мектептің қатарына қосқан да осы кісілер. «Мырзастағы жыр мектебі» негізінен
Нұртуғанның атымен аталғанымен; халыққа қалтқысыз қызмет етіп, жыр мектебінің даңқын
көкке шығарған Қожаберді, Жәмет, Бақытжан, Дәріғұл жыраулар... Бұл жыраулардың да,
қай-қайсыда өзіндік жыр айту манерасы, орындаушылық стилі, сөз қоры бір-біріне
соқпайтын жеке дара. Нұртуған мектебін көрген Дәріғұлда айтқанда, Берекет жырауды
айтпай кету дұрыс емес. Мектептің Дәріғұлдан кейінгі жалғасы Омарұлы Берекет. Ол өзінің
«Өзім туралы» деген толғауында:
Тым нәзік тал бойыма қарасаң,
Қолыма домбыра алып бала жастан.
Ұстазым Кенжеғұлдың Нұртуғаны
Ағайын кім бар еді мұнан асқан.
Осы бір ғұламаны ерте танып
Үйрендім жалынды жыр, дала дастан, деп жұмбақ боп келген көп нәрсеге жол нұсқайды. Бұл дәстүр жалғастығы. Бұл
жыраулардың кейінгі ұрпаққа қалдырған мұралары, бізден алшақтап бара жатқан дәстүрлі
өнерімізге қайта жаңғырту, ұғындыру.
Сыр бойындағы жыраулық өнерді дәріптей отырып, бұл бағытта бүгінгі ұрпаққа ұлағат
болатын маңызды жобалар қолға алынбақ. Белгілі жырау, облыстық халық
шығармашылығын дамыту және мәдени-продюсерлік орталықтың жыраулармен жұмыс
секторының меңгерушісі Майра Сәрсенбаева мақалаға қатысты пікір білдірді. «Атап
айтқанда, олардың қатарында жыр мектептері мен жыр-терме үйірмелерінің жеке-жеке
концерттерін ұйымдастыру, жыраулық мектептері арасында Сыр бойындағы ақыншайырлардың терме-қиссаларын орындаушылардың және қобыз үйірме мүшелерінің
облыстық байқауларын өткізу жоспарда бар. Сондай-ақ, «Сүлейлердің жолымен» атты осы
Сыр еліндегі жыраулық мектептер шәкірттерінің арасында облыстық байқауын, «Кәусар
бұлақ» атты республикалық дәстүрлі өнер фестивалін ұйымдастыру, орта буын
жыраулардың шеберлік дәрістерін ұйымдастыру ойластырылған. Сонымен қатар, облыстық
«Атадан қалған асыл жыр» облыстық семинар, дәріс-концерттер өткізу және шәкірттерді
облыстық, республикалық, халықаралық байқау-фестивальдерге қатыстыру, жоспарланып
отыр. Сондай-ақ, Сүлейлердің жауһар жырларын жаттату, қобызбен сүйемелдеп жыр айту
арқылы ұлттық өнерді дәріптейтін тұлға қалыптастыру, жыр әлеміне жаңа есімдер шығару
мақсатында «Жыр мұра» жобасы ұсынылып отыр», - деді Майра Сәрсенбаева. Оның
айтуынша, Сыр өңірі – талай-талай дүлдүлдерді, сүлейлерді, шайырларды дүниеге әкелген
құтты мекен. Бұл өңірде ата-бабамыздың салып кеткен сара жолы жатыр. «Айта кету керек,
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында
көптеген ауқымды жұмыстар атқарылды. Өздеріңізге белгілі, күллі түркі әлеміне ортақ
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тұлға, ұлы ойшыл Қорқыт атаның мұраларын кейінгі ұрпаққа амантаттау мақсатында
Қорқыт ата мұраларын ЮНЕСКО-нің тізіміне енгізу үшін облысымызда көптеген шаралар
ұйымдастырылды. Осы жұмыстың нәтижесінде облысымыздың жеті ауданында қобыз
үйірмелері ашылып, оған кәсіби мамандар дәріс беруде. Сондай-ақ, биыл алғаш рет Сыр
өңірінде «Қорқыт-Қобыз» атты республикалық қыл қобызшылар мен қобызбен сүйемелдеп
жыр айтушылардың байқауы өтіп, көпшілік қауымның көңілінен шықты», - деді
М.Сәрсенбаева. Ол бабалар мұрасын насихаттау мақсатында Қармақшы ауданындағы
Көшеней Рүстембекұлы атындағы Жыраулар Үйі, Сәрсенбай жырау атындағы жыр сыныбы
(аудандық Әуез мектебі жанында), Арал ауданында Нұртуған шайыр мектебі, Шиелі
ауданында Нартай жыр мектептері жұмыс жасап жатқанын айтып өтті. Бүгінгі таңда осы
жыр мектептерінде 206 оқушы дәріс алады. «Жыраулық дәстүрді кейінгі тыңдаушы қауымға
насихаттау мақсатында 13 қарашада А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде
«Керуен жырдың жалғасы...» атты Сыр бойындағы жыраулық мектеп шәкірттерінің концерті
ұйымдастырылды. Кеште Қармақшы ауданындағы Көшеней Рүстембеков атындағы
Жыраулар үйінің, Тұрымбет Салқынбайұлы атындағы әуез мектебінің, Арал аудандық
мәдениет орталығының, Қазалы ауданындағы Байназар Өтепов атындағы жыр үйірмелерінің,
Шиелі ауданындағы Нартай жыр мектебінің және Қызылорда қаласындағы жыр
үйірмелерінің шәкірттері өнер көрсетті. Байқауға әр мектеп өкілдері жыраулары қатысып,
өзара пікір алмасты», - деді ол. Жоба аясында Сыр сүлейлерінің бұрын-соңды көп
орындалмай жүрген жырлары, мақам-саздары жинақталып, жас буын таланттарға үйретіледі.
Сонымен қатар, өнерпаздар орындауындағы жыр-термелерден СD-диск дайындалып,
аудандық, ауылдық елдімекендердегі мәдениет ошақтарына әдістемелік құрал ретінде
таратылмақ. «Сонымен бірге, Елбасымыз атап өткендей Дала фольклоры мен музыкасының
жылы жобасы аясында Сыр сүлейлерінің әлі де жинақталмай жүрген мақам-саздары, жыртерме, дастандарын жинақтау үшін арнайы экспедиция құрылып, ел арасындағы мәдени
мұралар музыкалық антология болып жарыққа шығады деген жоспарымыз бар», - деді
М.Сәрсенбаев.
Сыр бойында ғасырдан ғасырға ұласқан жыраулық дәстүрдің алтын тінінің үзілмеуіне
қызмет еткен тұлғалар шоғыры бар. Олардың арасында жыраулық өнердің ескі арнасын
кеңейтіп, жаңа ұрпақ арқылы еңсе тіктеуі үшін алтынкөпір болған Сүйінбай Ақбайұлының
орны ерекше. Ол – ең алғаш жыраулық мектеп ашып, жас шәкірттерді тәрбиелеуге негіз
қалаған ұстаз.
Сүйінбай Ақбайұлы 1919 жылы Қармақшы ауданындағы Томарбөгет деген жерде
туған. Әкесі Қожатай ақынжанды, домбыра тартып, ән салатын кісі болыпты. Ел ішінде
Қожатайдың үлкен той-мерекелерде палуандыққа түскенін айтады [3].
Ол 1932 жылы қазіргі Т.Ізтілеуов атындағы ауылда, бұрынғы Күйеу Асар төбесі
етегінде «Ақ школ» атты мектептен дәріс алады. 1937-1938 жылдары осы мектепте қазақ тілі
әдебиеті пәнінен оқытушы болып жауынгер ақын Ә.Егізбаев сабақ берген. Сүйінбайға ат
қоюда да өнер адамына деген ықылас тұр. Оған Жетісудың әйгілі ақыны Сүйінбайдың атын
арнайы таңдап қойғанын ел айтады. Мектеп бітіргеннен кейін 1938 жылы Қызылорда
қаласында ашылған бастауыш мектепке мұғалімдер даярлайтын 6 айлық курсты оқып
бітіреді. Бітіргеннен кейін Томарбөгет бастауыш мектебінде оқытушы болып істеген.
Содан 1941 жылы Қызылорда қаласына келіп, сол кездегі педагогикалық институттың
тарих факультетіне оқуға түседі. Сол жылдан бастап Сталин атындағы жетіжылдық мектепте
1955 жылға дейін оқытушылық қызмет атқарады. 1955 жылы Ворошилов атындағы орта мектепте мұғалім болып қызмет істеді.
Сүйінбайдың өскен ортасы Сыр сүлейлерінің шоғырланған жері – қазіргі Т.Ізтілеуов,
Майлыөзек ауылдары. Бұл – Сыр бойындағы атақты Ешнияз Жөнелдікұлы, Балқы Базар,
Шегебай Бектасұлы, Есенжол Сайқышұлы, Темір Әлжанұлы, Жүсіп Таубайұлы, Омар
Шораяқұлы, Тұрмағамбет Ізтілеуов, Тасберген Құламанов, Жиенбай Дүзбенбетұлы сияқты
кісілердің де өскен ортасы. Сүйінбай осы ақындар мен жырауларды құрметтеп, олардың
өлең-жырларын оқып, тыңдап өсті. Олар жазған дастан-жырларды жаттап, жинақтады.
Тасберген жырау мектебін ашып, сонда оқушыларға дәріс береді. Сүйінбайдың еңбекке
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берілгендігі, халқына қызмет етуге адалдығы 1985-1989 жылдары оқушыларына 5 жылдай
ақысыз ұстаздық еткенінен-ақ анық көрінеді.
Облыстың сол кездегі басшысы Еркін Әуелбеков тарапынан бұл бастама мадақталып,
Сыр бойындағы барлық аудандарда жыраулар мектебін ашу жайлы шешім қабылданып, ел
назарына түскен игілікті жұмыстың қозғалысы басталды. Ленин атындағы совхоздағы №29
мектеп ішінен 1989 жылдан бастап Тасберген жыраулық мектебі ашылды. Тек Қармақшы
ауданының өзінде Жиенбай (одан 2 мектеп), Сәрсенбай мектептері ашылды. Сүйінбай жас
кезінде қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, түрлі үйірмелер ұйымдастырып, оқушыларды өнерге баулыды. Ворошилов атындағы мектепте жұмыс істеп жүргенде ол оркестр
ұйымдастырып, аудандық байқауда бас бәйгені жеңіп алған болатын. 1975 жылы Қызылорда
қаласында өткен облыстық жыраулардың байқауына қатысып, бәйгеде арнайы домбырамен
марапатталған. 1987 жылы Алматы қаласында өткен одақтас 15 республиканың өнерпаздары
қатысқан өнер байқауынан лауреат болып қайтты. Еңбек еткен уақытта мемлекеттік
грамоталарын, мақтау қағаздарын, көпжылдық еңбегі үшін «Еңбек ардагері» медальдарын
алды.
Сүйінбай Ақбаев тек жырау емес, күйші еді. Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина күйлерін
насихаттаушы. Ол жырауларды тыңдап қоймай, көптеген терме-толғау, қиссаларды жаттап,
той жырларын жазған. Атап айтқанда, «Көрұғлыдан» Раушанбек, Кәжденбек, О.Шораяқтан
«Жарлы Тәліп», «Үш күлше», «Тақ Сүлеймен», «Айна мен тарақ» қиссасын және «Садуақас
сақи» жырларын өзі әдемі әрі таза орындаған.
Отбасында 5 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірген, олардан 31 немере, 5 шөбере сүйген ардақты
қария болып, 1999 жылы 3 сәуірде дүниеден өтті. Атам өте сабырлы, ойланбай сөйлемейтін,
артық сөз айтпайтын, жылы жүзді, мейірімді кісі болған. Үйдің берекесіне, салтанатына,
тазалығына, балалары мен жасы кішілер тәрбиесіне мұқият қараған. Адамдардың даңғой
мінезін, күшіне сеніп көкірек көтеруін жек көрді.
Мені өмірге қадам бастырған анам мен әкем болса, тәрбиені жалғастырушы атам
болды. «Өмірде қандай лауазымда болсаң да тегіңді, кімнің баласы екеніңді ұмытпа» дейтін.
Біз осы кісілердің аттарына кір келмесе дедік. Келіндердің мәртебесін үнемі көтеріп
отыратын. «Балалардың көзінше аналарына дауыс көтеріп, балағаттама. Отбасының
ауызбіршілігін сақтау ер азаматтың жауапкершілігінде, берекесін келтіру әйелдің мойнында»
дейтін. Өте көпшіл, қонақжай кісі еді. Үлкейіп зейнетке шықса да, көп кісілер іздеп келіп
жыраулық мақамдарды сұрайтын.
Мен үйдің үлкен келінімін. Атам менің анам Рақиланы қатты құрметтейтін, ол кісі
келгенде мәз болып қуанатын. Әңгімелері жарасып, Сыр өңіріндегі атақты ақын мен
жыршыларды, билердің өсиеттерін, қиссаларды, өсиет сөз, баталарды айтып отыратын. Ол
кісілер көпшіл мінезді, ақкөңіл жандар еді. Анам қазақ халқының салт-дәстүрлері бойынша
бата берудің үлгілерін, қисса, жыр-дастандарының ескі нұсқаларын бүгінге жеткізіп, 2012
жылы 16 желтоқсанда қайтыс болды. Біз осы кісілерден алған алғыстарымыздың арқасында
көгеріп-көктедік. Ізіне өлмейтұғын өнеге қалдырған ардақтымызды ұрпақтар ұмытпайды.
Сахнаға Алмас Алматов бастаған Сыр бойынан келген жыршы-термешілер шыққанда,
көрермен ерекше ықылас білдіріп жататынына талай рет куә болдық. Қазақ даласындағы
жыраулық дәстүрдің бірден-бір қайнарынан сусындаған шәкірттер Алмас ұстазына жыр
бастатқызып, өздері Нұртуған, Тұрмағамбет, Нартайдың мақамдарын төгілткенде көрермен
залындағы рухы асқақтаған ағайын «әп, бәрекелді», «әу де» деп, дем беруден жалыққан емес.
Осындайда тарихи баянын сонау түркі дүниесінен алатын саф өнер оны тірнектеп
жинаушылар мен тыңдаушылар барда ешқайда жоғалып кетпейтініне көзің жете түседі.
Алмас ағаның әкесі Нұрмақан қарияның қонақжай шаңырағы ел сыйлаған ақсақалдар
мен есті әңгіменің кеніндей құймақұлақтар түсетін үй еді. Ол ескіше оқыған ғұламалар,
молдалар мен мақсұмдардың сөзін тыңдап, қолына су құйған, кебісін қойып, батасын алған.
Нәби, Сыдық жыраулардан кейін Машарап, Орақ, Шамшат, Әбдірәлі сияқты көшелі
кісілердің көмейінен төгілген күміс жырға қанықты. «Қозы Көрпеш – Баян сұлуды»
жаттаудан басталған құштарлық келе-келе Шораяқтың Омарының, Балқы Базардың
жырларын түгелдей жадқа тоқуға ынталандырды.
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Жеті атасынан жыраулық үзілмеген Кете Жүсіптің баласы Мұзарап жырауды көрді.
Арабша, парсышаға сауатты жырау Машарап Әлиев өзі сияқты талапты балаларға киелі
өнердің қыр-сырын үйретті. Сонау Жиенбай жыраудан бастау алған жыр бұлағының
адуынды арнасы Көшенейді үлгі тұтты.
Жыр керуеннің көшбасшысы Алмас Алматовты қалың қазаққа, сырбойылықтарға
таныстырып жату артық. Оның сахнаға шығып, терме-жырларды төгілтуі жыршылық
дәстүрді жоғалтпау үшін жасап жүрген жанкешті еңбегінің бір парасы ғана. Ол жырауларды
арнайы оқытып, кәсіби білім берудің, дәстүрлі мектептерді негізге ала отырып, тәрбиелеудің
бастауында тұр.
«Жүз жыраудың Отаны» атанған Қармақшы топырағында туып-өскендіктен,
мұғалімнің де, тракторшының да, егінші мен малшының да қолына домбыра алып, тамағын
кенеп жыр бастағанын көзіміз көріп өсті. Бала көңілімізге бұл қалыпты құбылыс сияқты
болып көрінетін. Сөйтсек олардың көкірегінде жыр бұлағы буырқанып жатқанымен,
таланттарын ғылыми тұрғыда ұштай алмаған екен. Негізгі кәсіптері жыршылық өнермен
әуесқойлық деңгейде ғана айналысуға мүмкіндік беріпті.
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